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Tekst: SLO

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 docenten 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 onder-
steunen bij het maken van passende keuzes voor je 
school en leerlingen, hebben wij ‘handreikers’ en  
relevante tools gebundeld op www.slo.nl/npo.

Verken de ruimte: ‘wat mag’ in  
het curriculum
Los van de (wettelijke) kaders heb je als school en leraar 
veel mogelijkheden en ruimte om je onderwijs in te 
richten. In Ken de kaders staat informatie over dat 
‘wat moet’ in het curriculum. Dit kan je samen met de 
handreikers (over ‘wat mag’ in het curriculum) gebruiken 
om je onderwijs doelgericht verder vorm te geven.
Onze ‘handreikers’ zijn geformuleerd als korte quotes of 
alinea’s en koppelen concrete leerplankundige tips, tools, 
interventies en/of interessante literatuur aan links.
Er zijn handreikers voor de verschillende vakken en die 
ingaan op specifieke thema’s, zoals formatief evalueren, 
mediawijsheid en vso/pro. De handreikers worden de 
komende periode met regelmaat aangevuld.

  Durf keuzes te maken  
in het curriculum
SPECIALE NPO-WEBSITE WIL SCHOLEN ONTZORGEN
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“Wij willen de scholen ondersteunen om 

de leerresultaten en de ontwikkeling van 

alle leerlingen zo optimaal mogelijk te 

laten zijn”

Vraag
Wil je meer weten over 
welke mogelijkheden je 
binnen de wettelijke kaders 
hebt om je onderwijs in te 
richten?

Ga naar www.slo.nl/npo > voort-
gezet onderwijs > handreikers: 
wat mag.
Daar hebben we de tips en tools 
voor jou op een rij gezet.

Wanneer je lekker in je vel zit kan je weer verder met leren
Hoe kan je (online) oog houden voor de gezondheid en het (mentaal) 
welbevinden van je leerlingen? En, hoe zorg je voor een veilig sociaal-
emotioneel klimaat in de klas? Binnenkort zal SLO ook thema-handreikers 
‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ op de site plaatsen.

VSO/PRO
Werk je in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Of werk 
je in het regulier voortgezet onderwijs en heb je leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften in de klas? Op de website vindt je handige informatie 
voor wat je de leerlingen aanbiedt en hoe je het aanbiedt.

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