
www.slo.nl
SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Alles over
curriculum-
ontwikkeling

SLO is een landelijk kenniscentrum met een unieke 
focus: de ontwikkeling van het curriculum in het 
primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. 
Nergens in Nederland is zoveel kennis over curriculum en 
curriculumontwikkeling beschikbaar. SLO brengt daarbij 
ontwikkelingen in onderwijspraktijk, beleid, maatschappij 
en onderzoek samen.



 
Onze werkwijze
Bij curriculumontwikkeling zijn samenhang en samenwerking 
sleutelwoorden. We benaderen curriculumontwikkeling altijd 
integraal. Want in leerplannen moet verband zitten: zowel in 
de lengte (het een bouwt voort op het ander) als in de breedte 
(het ene onderwerp heeft raakvlakken met het andere).  
We werken samen met veel partijen, van landelijke partners 
tot scholen. Want wat landelijk afgesproken wordt werkt 
door op school en in de klas. Andersom is het belangrijk om 
ervaringen uit de praktijk mee te nemen in landelijk beleid. 

Onze taken
•  SLO is betrokken bij het opstellen en valideren van landelijke 

leerplankaders. Dit zijn bijvoorbeeld kerndoelen, eindtermen, 
examenprogramma’s, referentieniveaus en doorlopende leerlijnen.

•  SLO maakt samen met scholen voorbeelduitwerkingen en  
probeert ze uit in de praktijk. Dit kunnen leerplanvarianten zijn,  
of lesmaterialen.

•  SLO bevordert kennis en deskundigheid op curriculumgebied.  
We doen onderzoek en brengen publicaties en adviezen uit. 

•  SLO zorgt voor wetenschappelijke onderbouwing en houdt de  
internationale ontwikkelingen in de gaten.

 
Onze producten en diensten
Bij curriculumontwikkeling komt veel kijken. Vragen rond het 
curriculum raken de leraar en de leerlingen in de klas, de school 
als geheel en het landelijke beleid. Curriculumontwikkeling kan 
betrekking hebben op alle onderwijssoorten en vakgebieden. 
Daarom beschikken we over een breed aanbod van producten en 
diensten. Deze variëren van voorstellen voor landelijke kaders  
tot voorbeeldlesmateriaal in de klas.



Landelijke kaders
Scholen en leraren gaan over het ‘hoe’ in het onderwijs.  
Het ‘wat’ wordt op landelijk niveau vastgelegd in leerplankaders. 
Deze kunnen zowel breed als smal zijn. Ze kunnen gaan over 
een vak, maar ook over een vakkencluster, leergebied of vak
overstijgend thema. Voorbeelden zijn kerndoelen, referentie
niveaus en examenprogramma’s. SLO ontwikkelt voorstellen  
voor leerplankaders. De door de overheid vastgestelde kaders 
worden door SLO onderhouden.  

• curriculumvandetoekomst.slo.nl

Leerlijnen
Scholen zijn geholpen als datgene wat landelijk is vastgesteld 
concreet handen en voeten krijgt. Daarom werkt SLO leerplan
kaders op belangrijke onderdelen uit in doorlopende leerlijnen, 
met voorbeelden en tussendoelen. Daarnaast maken we 
domein beschrijvingen die onder andere door de Inspectie van 
het Onderwijs,  toetsontwikkelaars  en educatieve uitgeverijen 
gebruikt kunnen worden. 

• leerplaninbeeld.slo.nl
• tule.slo.nl
• passendeperspectieven.slo.nl

Leerplanvoorstellen
Leerplankaders zijn verplichtend. Dat geldt niet voor de 
leerplan voorstellen die SLO op basis van deze kaders maakt 
voor afzonderlijke vakken of clusters van vakken. Ze bevatten 
uitwerkingen van doelen en inhouden die scholen en leraren 
helpen bij het vormgeven van hun onderwijs. 

• kunstzinnigeorientatie.slo.nl
• wetenschapentechnologie.slo.nl
• gezondeleefstijl.slo.nl
• burgerschapindeschool.nl

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl
http://leerplaninbeeld.slo.nl
http://tule.slo.nl
http://passendeperspectieven.slo.nl
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl
http://wetenschapentechnologie.slo.nl
http://gezondeleefstijl.slo.nl
http://burgerschapindeschool.nl


Handreikingen
Bij de inrichting van hun schoolexamenprogramma’s en de 
toetsing van schoolexamen onderdelen kunnen vaksecties gebruik 
maken van handreikingen die SLO maakt voor de schoolexamens 
in vmbo en havo/vwo. 

• handreikingschoolexamen.slo.nl

Voorbeeldlesmateriaal
SLO maakt ook voorbeeldlesmateriaal bij essentiële onderdelen 
van een leerplanvoorstel. Zo’n voorstel brengt altijd een 
inhoudelijke vernieuwing met zich mee. Voorbeeldlesmateriaal 
maakt duidelijk hoe dat er in de praktijk uit zou kunnen zien. 
Dat kan bijvoorbeeld gaan over wat moet (de kern) en wat mag 
(keuze). Dit kan leraren helpen om de vernieuwing in de vingers te 
krijgen. Het materiaal bevat altijd een toelichting voor de leraar in 
combinatie met een didactische handleiding. 

• hogeredenkvaardigheden.slo.nl
• opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl
• taalgerichtvakonderwijs.nl 

Professionalisering
Zelf onderwijs ontwerpen vraagt om specifieke deskundigheden. 
Steeds meer leraren willen hun  leerplankundige kennis vergroten. 
In de lerarenopleiding hebben ze kennisgemaakt met ontwerpen 
van lessen en lessenseries, maar de bredere samenhang (tussen 
vakken, in jaarprogramma’s, in leerlijnen) blijft veelal buiten  
beeld en er is op dit gebied weinig nascholing voorhanden.  
SLO ontwikkelt basisgereedschappen waarmee scholen en  
leraren hun voordeel kunnen doen.  

• curriculumontwerp.slo.nl
• leerganglob.slo.nl 
 

Onderzoek
Onderzoek loopt als een rode draad door het werk van SLO.  
Een onderzoeksmatige manier van werken is de basis voor al 
ons ontwikkelwerk. Daarnaast houden we voortdurend de 
vinger aan de pols van ontwikkelingen in binnen en buitenland 
die relevant zijn voor het curriculum in het primair, speciaal en 
voortgezet onderwijs. Voorbeelden van onderzoeksrapporten over 
trends en ontwikkelingen ten aanzien van het curriculum zijn de 
tweejaarlijkse Leermiddelenmonitor en Curriculumspiegel. 

• slo.nl/curriculumspiegel
• slo.nl/leermiddelenmonitor 

Kennisuitwisseling
Bij leerplanontwikkeling hoort ook informatie verstrekken, 
betrokkenheid creëren en deskundigheid bevorderen.  
SLO gebruikt hiervoor allerlei middelen en activiteiten, van 
nieuwsbrieven en social media tot conferenties en van online  
(vak)portalen tot scholingsbijeenkomsten. 

• talentstimuleren.nl
• slo.nl/vakportalen

http://handreikingschoolexamen.slo.nl
http://hogeredenkvaardigheden.slo.nl
http://opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl
http://taalgerichtvakonderwijs.nl
http://curriculumontwerp.slo.nl
http://leerganglob.slo.nl
http://www.slo.nl/curriculumspiegel
www.slo.nl/leermiddelenmonitor
http://talentstimuleren.nl
http://slo.nl/vakportalen


Vakportalen
Eén overzichtelijke website voor leraren en schoolleiders, waarop 
allerlei actuele en relevante leerplankundige informatie over een 
bepaald vak of leergebied is samengebracht. Dat is de gedachte 
achter de vakportalen van SLO. 

• beroepsgerichtevakken.slo.nl
• bewegingsonderwijs.slo.nl
• klassieketalen.slo.nl
• kunstcultuur.slo.nl
• mensmaatschappij.slo.nl
• mvt.slo.nl
• natuurentechniek.slo.nl
• nederlands.slo.nl 
• rekenenwiskunde.slo.nl

http://beroepsgerichtevakken.slo.nl
http://bewegingsonderwijs.slo.nl
http://klassieketalen.slo.nl
http://kunstcultuur.slo.nl
http://mensmaatschappij.slo.nl
http://mvt.slo.nl
http://natuurentechniek.slo.nl
http://nederlands.slo.nl
http://rekenenwiskunde.slo.nl
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Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede

Postbus 2041
7500 CA Enschede

T 053 484 08 40
E info@slo.nl
www.slo.nl
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SLO_nl

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. 
Nergens in Nederland is zoveel kennis over curriculum en 
curriculumontwikkeling beschikbaar. We ontwikkelen kennis  
en brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en 
onderzoek samen. SLO richt zich op het primair, speciaal en  
voortgezet onderwijs. Daarbinnen houden we ons met alle 
vakgebieden bezig. Als onafhankelijke kennisinstelling verlenen  
wij diensten aan tal van partijen in praktijk en beleid.  
Ook adviseren en ondersteunen wij de overheid. 

Inspirators 
voor de 

toekomst
30 inspirerende voorbeelden 

uit de onderwijspraktijk

Curriculum van de toekomst
Onze samenwerking met scholen geeft ons een uniek inzicht in 
de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht 
onderwijs. Een greep van deze vele voorbeelden uit de onderwijs
praktijk hebben we opgetekend in het boek Inspirators voor de 
toekomst. Hierin vindt u 24 schoolportretten, gekoppeld aan ‘helden’ 
als Wubbo Ockels, The Beatles of Anne Frank.  
 
Deze publicatie vindt u op:
• curriculumvandetoekomst.slo.nl/inspirators

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/inspirators

