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Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt 
scholen extra mogelijkheden om vertragingen door 
de coronacrisis in te halen en achterstanden bij 
leerlingen op de langere termijn te voorkomen. 
Het ministerie van OCW verzocht SLO om een 
bijdrage te leveren aan het NPO. Met onze bundeling 
van kennis over het curriculum willen wij de scholen 
ondersteunen om de leerresultaten en de ontwikkeling 
van alle leerlingen zo optimaal mogelijk te laten zijn, 
ook na de coronapandemie.

Hoe bepaal je als schoolleiders en leraren de juiste 
interventies? ‘Kijk of er sprake is van achterstanden 
of vertraging en durf vervolgens keuzes te maken in 
het curriculum’ is de kern van ons advies. Om je te 
ondersteunen bij het maken van passende keuzes 
voor je school en leerlingen, hebben wij focusdoelen 
en relevante tools gebundeld op www.slo.nl/npo.

Focusdoelen
Scholen die de schoolscan doen om te bepalen hoe 
de leerlingen ervoor staan, stuiten op vragen over 
de referentieniveaus, kerndoelen en eindtermen. 
Wij verzamelden tools en suggesties voor interventies 
die scholen en leraren kunnen gebruiken. Voor het 
basisonderwijs zijn er per leerjaar of per leergebied 
overzichten met focusdoelen te vinden om leraren te 
helpen bij het maken van keuzes (zie overzicht).

  Durf keuzes te maken  
in het curriculum
SPECIALE NPO-WEBSITE WIL SCHOLEN ONTZORGEN



SLO CONTEXT PO / NUMMER 21 / JUNI 2021 / 19

Tekst: SLO

“De voorbeelden en links bij 

de focusdoelen inspireren 

en daar zou ik wel meer 

van willen weten”

Vraag
Zie jij op school hiaten bij bijvoorbeeld 
taal en rekenen-wiskunde en wil je hiermee 
aan de slag?

Ga naar www.slo.nl/npo > primair 
onderwijs > focusdoelen.
Daar hebben we de tips en tools 
voor jou op een rij gezet.

Lerarenpanel dacht mee
Een lerarenpanel dacht mee bij de totstandkoming van 
de website. Astrid Miltenburg, leraar groep 1/2-3 op de 
Delteykschool in Werkhove en lid van het lerarenpanel, 
vertelt hoe de tools leraren kunnen ondersteunen: ‘De 
voorbeelden en links bij de focusdoelen inspireren en 
daar zou ik wel meer van willen weten. Op die manier 
kan ik mijn eigen onderwijs maken, passend bij mijn 
leerlingen.’ Een ander lid van het lerarenpanel, Mariëlle 
Smulders, leerkracht en taal-leescoördinator op BS De 
Regenboog in Schijndel, zegt: ‘De focusdoelen vind ik 
helder omschreven en door het interview worden ze 
goed onderbouwd.’ Janneke Moeleker, leerkracht en 
unitleider startbouw, op KC Snijders in Rijswijk, kan zich 
erg vinden in de doelen: ‘Volgens mij is goed en kritisch 
gekeken naar wat wel of niet moet. Ik hoop dat scholen 
meer de ruimte krijgen en voelen om het anders te doen 
of iets later dan wel niet te doen.’

Vragen en webinars
Op de website zijn antwoorden op veelvoorkomende 
vragen verzameld en is er een loket om vragen te stellen. 
Daarnaast organiseren wij webinars. Kijk voor meer 
informatie op www.slo.nl/over-slo/agenda. /

Foto: Shutterstock


