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Uit de gesprekken blijkt dat het onderwijsveld waardering heeft voor 
de bestaande rol van SLO, als een onafhankelijke organisatie die uit is  
op samenwerking en ondersteunen van curriculumontwikkeling. 
De veranderende maatschappij en de veranderlijke schoolomgeving 
vragen echter om een belangrijke verschuiving. 

Kijkend naar onze omgeving, constateren wij dat de verwachtingen 
die burgers en overheden hebben van maatschappelijke organisaties 
zoals SLO veranderd zijn. Meer en meer moeten deze maatschap-
pelijke organisaties zich naar partnerorganisaties en gebruikers toe 
legitimeren. Dit vraagt om een verandering in de wijze waarop wij 
werken. We ontwikkelen daarom een werkwijze die gebaseerd is op:

1. Horizontale legitimering. SLO hanteert een model waarin wij 
samen met onze partners in het onderwijsveld vorm geven aan 
onze programmering, in aanvulling op onze verantwoording 
richting de overheid. 

2. Publieke waarde. SLO vraagt systematisch feedback aan onze 
partners en de gebruikers van onze producten en diensten, 
waaronder leraren en schoolleiders. Doen we de goede dingen, 
en doen we die goed? 

3. Netwerken. SLO werkt intensief samen met andere organisaties 
in regionale, nationale en internationale netwerken ten behoeve 
van curriculumontwikkeling. 

4. Co-creatie en kennisdeling. SLO hanteert een werkwijze waarbij 
zij in co-creatie met het onderwijsveld doelen voor activiteiten 
definieert en deze samen met hen realiseert. 

5. Zichtbaarheid en communicatie. SLO ontsluit haar expertise 
effectief voor de verschillende doelgroepen, is aanwezig in onder-
wijsdebatten en voert een actief communicatiebeleid.

Om deze ambities te kunnen realiseren, zal SLO in 2018 en 2019 een 
transitie doormaken. Een kennisintensieve organisatie die bijdraagt aan 
goed onderwijs, dient ook zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen. 
We rusten onze professionals toe zodat zij op een ondernemende en 
proactieve wijze kunnen samenwerken met scholen en andere partners. 
We leveren kwalitatief goede diensten, producten en processen die voor 
opdrachtgever en doelgroepen van toegevoegde waarde zijn. We kunnen 
voortbouwen op good practices uit de leerplanpraktijk van SLO, waarvan 
we een selectie presenteren in dit jaaroverzicht 2017. Veel leesplezier!

Jindra Divis, algemeen directeur 
Sanne Tromp, directeur innovatie

Visie en missie
Alle leerlingen hebben recht op inspirerend 

en doordacht onderwijs dat hen helpt 

hun potentieel te ontwikkelen, en dat 

hen toerust om als volwassen burgers 

actief bij te dragen aan onze democratische 

samenleving. In het doorlopende debat 

over wat waard is geleerd te worden, is 

SLO de verbindende schakel tussen alle 

partijen die daar een stem in hebben: de 

praktijk, de samenleving, de wetenschap 

en het beleid.

In opdracht van de samenleving ontwik

kelt SLO samen met het onderwijsveld de 

doelen, kaders en instrumenten waarmee 

scholen hun opdracht vanuit een eigen  

visie kunnen vervullen. SLO creëert 

inzicht en overzicht in curriculumvraag

stukken voor onderwijs en overheid.  

Zo geeft SLO richting en ruggensteun bij 

de ontwikkeling van relevant en samen

hangend onderwijs.

Curriculum in beweging 
In 2017 heeft SLO op basis van de expertise van onze leerplanontwikkelaars en in afstemming met het ministerie  

van OCW een strategische koers voor 20172020 opgesteld. Wij hebben daarvoor de inbreng gezocht van onze  

strategische partners en deze koers bovendien getoetst bij leraren, coördinatoren en schoolleiders uit het primair  

en voortgezet onderwijs. 
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Denken vanuit doelen
“Werken vanuit een leerplankader wil niet zeggen dat je ineens compleet 
andere activiteiten gaat aanbieden”, zegt Gäby van der Linde, die zich 
samen met Martin Klein Tank en Lidy Kuipers bij SLO met dit onderwerp 
bezighoudt. “Wel maak je bewuste keuzes, vanuit de doelen.  
Bijvoorbeeld: hoe kan ik kleuters ervaringen laten opdoen met de telrij? 
Welke activiteiten en materialen en welke didactische handelingen 
passen daarbij? Het is een andere manier van denken: vanuit doelen, niet 
vanuit activiteiten. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten willen daar 
graag ondersteuning bij. Daarom werkt SLO samen met alle betrokkenen 
in het werkveld aan onder meer concretiseringen van de inhoud, hand-
reikingen en voorbeelduitwerkingen.”

Samen voor het kind gaan
Het jonge kind

Tot voor kort werd in de voor en vroegschoolse educatie (voor kinderen van 2 tot 6 á 7 

jaar) veelal vanuit activiteiten gedacht. De bedoeling is dat dit verschuift naar het denken 

vanuit doelen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten willen daar graag houvast bij. 

Met het leerplankader Jonge kind komt SLO aan die vraag tegemoet. 

Bottom-up
“Hoe kom je van doelen naar een ‘beredeneerd 
aanbod’? Dat is een leerplankundige ontwikkelvraag 
en dus bij uitstek iets voor SLO”, vervolgt Van der 
Linde. “Het gaat om de versterking van het educatief 
handelen. Onze werkwijze is bottom-up: we doen dit 
samen met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, 
scholen, onderwijsadviseurs op het gebied van het 
jonge kind, enzovoort. We voeden elkaar, we houden 
elkaar scherp. Dit is echt inter actieve leerplanontwik-
keling. Samen gaan we voor kwaliteit, samen gaan we 
voor het kind.”

Trots
Martin Klein Tank: “Dat samenwerken is niet nieuw. 
Al jaren zijn peuterspeelzalen, kinderdagverblijven 
en scholen betrokken bij wat wij doen. Wat ik vooral 
mooi vind om te zien, is dat mensen zich door ons 
werk meer bewust worden van het leerplan. Als een 
leerkracht in een interview zegt: ‘ik gun het heel 
Nederland om met deze doelen te werken’, ja, dan zijn 
we daar wel trots op.”

Doorgaande lijn
“We brengen met een klein team en relatief klein bud-
get veel teweeg”, gaat Klein Tank verder. “Dat is mooi 
om te zien. We hebben bijvoorbeeld kaarten gemaakt 
waar alle doelen voor het jonge kind overzichtelijk op 
staan. Leerkrachten uit hogere groepen zien dat en  
vragen: heb je zoiets ook voor ons? Dan weet je 
waarvoor je het doet: je maakt geen boekje dat ergens 
ongelezen in een kast komt te staan, hier is duidelijk 
behoefte aan. Dat geeft ons energie om verder te gaan 
en voor een doorgaande lijn te zorgen.”

Het jonge kind
• Betrokken organisaties: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, 

scholen, onderwijsadviseurs Jonge kind; (vak)experts uit het land; 
experts jonge kind; uitgevers; Inspectie van het Onderwijs; 
gemeenten

• Doorlooptijd: doorlopend project
• Subsidiebedrag 2017: € 135.000,-
• Grootste succes: meer curriculumbewustzijn bij peda gogisch 

medewerkers voorschoolse educatie en leerkrachten groep 1 en 2

"SLO heeft het primair onderwijs 
een enorme dienst bewezen met 
het uitwerken van de aanbods
doelen en ik gun het alle basis
scholen om hiermee aan de slag te 
gaan.” 

Vincent Bosma
Montessorischool De AQUAmarijn 
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Curriculum 
van de toekomst: 

€ 4.713.000

Algemene activiteiten: 
€ 970.000

Curriculum onderbouwen,  
kennis, advies & 
ondersteuning: 

€ 1.349.726

Curriculum onderhoud  
en implementatie: 

€ 2.570.219

49%

27%

14%

10%

Totaal ontvangen subsidie 2017
Bij projectsubsidie gaat het om uiteenlopende activiteiten waarvoor de opdrachtgever aanvullende 
financiering beschikbaar stelt. Vaak zijn dit activiteiten die met andere partijen worden uitgevoerd 
en waarbij de middelen worden ingezet om derden bij de activiteiten te betrekken. Het gaat dan 
meestal om leraren of externe deskundigen. Te denken valt aan de Alliantie Burgerschap, Formatief 
toetsen vo en vernieuwing examenprogramma’s beroepsgerichte vakken.

Aantal medewerkers/
fte gemiddeld 2017

Externe deskundigen 

Instellingssubsidie: 
€ 9.602.945 (53 projecten)

Projectsubsidie: 
€ 2.004.434 (10 projecten)

83%

17%

De ontvangen instellingssubsidie 2017 is benut voor:
Curriculum van de toekomst  
Tot dit onderdeel behoren activiteiten die zijn afgestemd op de ontwikkelingen rond Curriculum.nu 
(voorheen Onderwijs2032). Er is gewerkt binnen de kaders vakinhoudelijke curriculum ontwikkeling op 
schoolniveau, identificeren en ontwikkelen van voorwaarden voor effectieve curriculumontwikkeling op 
schoolniveau en integrale ontwikkeling van landelijke leerplankaders.

Curriculum onderhoud en implementatie  
Hieronder vielen twaalf projecten met een meer continue karakter waaronder: ondersteuning invoering 
nieuwe examenprogramma’s, leerplan kader voor het jonge kind en Engels in het primair onderwijs.

Curriculum onderbouwing, kennis, advies & ondersteuning  
Curriculumactiviteiten bij SLO worden wetenschappelijk ondersteund met als uitgangspunt ‘geen 
ontwikkeling en imple mentatie zonder analyse, evaluatie en monitoring’. Daarom wordt systematisch 
geïnvesteerd in generieke en vakspecifieke trendanalyse, leermiddelen- en curriculummonitor, leerplan -
evaluatie en internationale oriëntatie. Ook de adviesfunctie van SLO is hier ondergebracht.

Algemene activiteiten 
Het gaat hierbij om meer algemene zaken als Olympiades, Infopunt Talentontwikkeling en bijdragen aan 
syllabuscommissies en schoolexamens.

113 medewerkers /  
94,5 fte

160 externe  
deskundigen  
op projectbasis

Totaal ontvangen 
subsidie SLO: 

€ 11.607.379 (63 projecten) Instellingssubsidie
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Kennisdeling Meest gedownloade publicaties*

1. Karakteristieken en kerndoelen: onderbouw voortgezet onderwijs (2016)

2. 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs (2014)

3. Handreikingen executieve functies jonge kind (2017)

4. Passende perspectieven taal en rekenen: informatiefolder (2017)

5. Doelen burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie voor het schoolcurriculum (2015)

6. Passende perspectieven praktijkonderwijs: taal en rekenen (2015)

7. Leerplankader wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs (2016) 

8. Inspirators voor de toekomst: 30 inspirerende voorbeelden uit de onderwijspraktijk (2016)

9.  Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs (2017)

10. Leerplankader kunstzinnige oriëntatie: leerlijnen (2014) 

11. Inhoudskaarten jonge kind (2017)

12. Passende perspectieven vmbo: taal en rekenen (2017)

13. Curriculumspiegel 2017 (2017) 

14. Leermiddelenmonitor 15/16 (2016)

15. Maatschappijwetenschappen - hoofdconcepten en kernconcepten: voorbeeldlesmateriaal havo (2015)

*  alleen publicaties die zijn uitgegeven in de periode van 2013-2017 zijn meegerekend.

SLO (www.slo.nl):  915.875
Talent stimuleren (www.talentstimuleren.nl) 301.912
Taal en rekenen (www.taalenrekenen.nl) 224.394
ERK (www.erk.nl) 196.570
Curriculum van de toekomst (www.curriculumvandetoekomst.slo.nl) 102.671
Danstijd (www.danstijd.slo.nl) 59.272
Rekenspel (www.rekenspel.slo.nl) 45.209
Vakportaal Nederlands (www.nederlands.slo.nl)  43.896
Leerplan in beeld (www.leerplaninbeeld.slo.nl) 32.812
Jonge kind (www.jongekind.slo.nl) 30.024

Meest gezocht op www.slo.nl

Top 10 best bezochte SLO-websites
Aantal bezoeken 2017

185.534  

DOWNLOADS 
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Samenwerking
Onze expertise zetten wij in om het 

curriculumdebat te voeden en om 

het onderwijsveld te inspireren zelf 

vorm te geven aan het curriculum. 

Via diverse media en jaarlijks meer 

dan 500 bijeenkomsten zorgen we 

voor actieve uitwisseling van kennis, 

ervaringen en deskundigheid op 

curriculumgebied zodat scholen, in-

stellingen rondom de scholen en ook 

wij hiermee aan de slag kunnen. 

SLO Context PO
Nr. 14 – januari 2017
Nr. 15 – september 2017 

SLO Context VO
Nr. 14 – januari 2017
Nr. 15 – september 2017 

Magazines Nieuwsbrieven

Oplage: 

11.000 
(10.109 ontvangers)

Totaal aantal 
nieuwsbrief
abonnees 

11.153

Oplage: 

11.000 
(9.945 ontvangers)

1.733
tweede fase 

2.835
onderbouw vo 

2.012
vmbo

primair onderwijs

4.753

LinkedIn

• Berichten 322
• Weergaven 3.3 m
• Interacties 11.798
• Nieuwe volgers 10.981

Volgers
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Digitale tool
“Een jaar of twee geleden belde het Anna Lyceum  
in Nieuwegein ons met een vraag”, zegt Frederik 
Oorschot, die samen met nog twee collega’s dit 
deelproject uitvoert. “Zouden ze, als onderdeel  
van een verbeterplan voor de havo, al in het derde 
leerjaar met examenstof kunnen beginnen?  
Ons antwoord was dat je zoiets niet los kunt zien 
van de rest van je leerplan. Wat doe je bij welke 
vakken en wanneer? Daar zul je het eerst samen 
over moeten hebben. Maar daarvoor ontbrak het 
overzicht. Samen met het Anna Lyceum zijn we 
toen een digitale tool gaan ontwikkelen, een  
‘leerplanplanner’. Zie het maar als een tabel  
waarin docenten per vak alle doelen naast elkaar 
zetten: de landelijke leer doelen, de door SLO  
geformuleerde tussendoelen en de leerdoelen  
van de methode die de school hanteert.  
Dan weet je waar het gesprek over kan gaan.”

Op steeds meer scholen nemen docententeams hun onderwijsaanbod onder de loep,  

bijvoorbeeld omdat zij leerlingen meer op maat willen laten leren. Maar hoe maak je  

goede, doorlopende leerlijnen in zo’n groot geheel van vakken, onder werpen en leerstof? 

SLO werkt samen met docenten van het Anna Lyceum in Nieuwegein aan een instrument 

dat docenten grip kan geven op hun curriculum.

Verbinding leerlijnen- 
leerdoelen-leermiddelen
• Partners: SLO, scholen, leerlabs Schoolinfo, 

Kennisnet, uitgeverijen, ontwikkelaars van 
ICT-applicaties, PO-Raad, VO-raad

• Duur: doorlopend project
• Overkoepelende subsidie in 2017 (totale 

project): € 650.000,-
• Grootste succes deelproject Anna Lyceum: 

docent wordt regisseur van eigen leerplan

Leerplanplanner geeft 
docenten houvast

Curriculumontwikkeling op schoolniveau

Belangrijk doel
“Het begeleiden van individuele scholen is geen 
taak van SLO, maar wij hebben de afspraak dat  
scholen uit de leerlabs van Schoolinfo met leerplan-
vragen bij ons terecht kunnen en het Anna Lyceum 
is zo’n school. Bovendien gaat het hier om het sti-
muleren van het leerplangesprek op school en dat  
is voor SLO een belangrijk doel. De tool die we  
maken, kan hopelijk ook docenten op andere scholen 
helpen om het gesprek over het leerplan aan te 
gaan. Dit alles past binnen een veel groter SLO- 
project waarin we bezig zijn om alle uitwerkingen 
van kerndoelen en eindtermen via ICT voor iedereen 
beschikbaar maken, onder meer via de website 
Leerplan in beeld.”

Bruikbaarheid toetsen
“Als je in aanmerking neemt hoe vol de agenda’s 
op scholen zijn, hebben we met het Anna Lyceum 
in 2017 heel wat werk verzet. We hebben met de 

schoolleiding de kaders bepaald (toen hadden we al 
een studiedag met alle docenten over het werken met 
leerdoelen achter de rug), daarna met de ICT-ontwik-
kelaar een opzet gemaakt en aan het eind van het jaar 
kwamen docenten van diverse vakken erbij. Komend 
jaar wil de school het proto type van de tool bij meer-
dere vakken gaan gebruiken en gaan wij de bruikbaar-
heid toetsen op een tweede school. Kennisnet kan ons 
helpen de leerplanplanner technisch te vervolmaken.”

Voldoening
“Het mooie vind ik dat we met dit instrument de 
docent ondersteunen bij zijn eigen leerplanontwik-
keling. Lange tijd zaten veel leerplankeuzes van de 
leraar ‘besloten’ in lesmethodes en het systeem van 
de school. Met projecten als deze geven we de leraar 
de regie terug en dat geeft voldoening. De leraar kan 
de architect van zijn eigen lesplan worden. En in het 
verlengde daarvan: de leerling de regisseur van zijn 
eigen leerproces.”

"Als docent wil je steeds op een 
andere manier kijken hoe doelen 
zich tot elkaar verhouden. Welke 
tussendoelen horen bijvoorbeeld  
bij de verschillende hoofdstukken? 
En kwamen ze ook al elders  
aan bod? Zijn ze allemaal even  
belangrijk voor het examen?  
Op dergelijke vragen kunnen 
docenten straks met deze tool  
heel snel een antwoord vinden."

Carin Cornelissen - Anna Lyceum
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Netwerken
SLO onderhoudt meerdere netwerken waarin vragen  
vanuit de onderwijspraktijk besproken, en materialen  
en expertise gedeeld worden. 

Landelijk netwerk Taal in het basisonderwijs

Netwerk van ca. 1200 taalcoördinatoren en –specialisten

Platform Taalgericht vakonderwijs

Samenwerkingverband tussen 15 instellingen (onder meer SLO, CED-groep, CPS, 

lerarenopleidingen in Amsterdam, Utrecht en Tilburg) die hun kennis en ervaringen 

op het gebied van taalgericht vakonderwijs bundelen en verspreiden voor docenten, 

schoolleiders, leerlingen en instellingen die werken aan onderwijs.

Begeleidersnetwerk Jonge kind 

Het begeleidersnetwerk Jonge kind telt ruim 100 ‘deelnemers’, bestaande uit onder-

wijsadviseurs of onderwijsbegeleiders van zowel zelfstandige adviesbureaus als ook 

van (grote) onderwijsbegeleidingsdiensten, en enkele opleiders Jonge kind.

Begeleidersnetwerk Rekenen-Wiskunde

Bestaat uit ongeveer 70 leden, in principe zijn dit allemaal onderwijsadviseurs.

Olympiadescholen

Netwerk van ruim 40 scholen die van het bevorderen van deelname aan olympiades  

een belangrijk beleidspunt binnen de school hebben gemaakt.

Netwerk begaafdheidscoördinatoren en talentcoaches

Dit netwerk bestaat uit 8242 personen die zich op het platform www.talentstimuleren.nl 

geregistreerd hebben, waarvan 3206 personen met een uitgebreid profiel.

Regionale talentnetwerken

Er zijn in totaal 8 regionale talentnetwerken die gezamenlijk 1222 unieke leden hebben.

SLO heeft in 2017 diverse events georganiseerd. 
Een greep uit dit aanbod:

Events van SLO
datum naam aantal 
   deelnemers

01-12-2017  Miniconferentie Redeneren en formuleren bij de vakken 60

23-11-2017 21e eeuwse vaardigheden  160 

07-11-2017  PO Conferentie ‘Profiteren van evalueren; formatief evalueren  100
  in primair onderwijs’ 

03-11-2017 Begeleidersnetwerkdag Jonge Kind  40   

12-10-2017 G/TL Conferentie ‘Kansen bieden, kansen grijpen’  150

28-09-2017  Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming: handvatten voor  100
  school- en curriculumontwikkeling   

28-09-2017 Netwerkdag taal in het basisonderwijs – LNT  130   

20-09-2017 Kick off bijeenkomst Informatica  65 

02-06-2017 Begeleidersnetwerkdag Jonge Kind  40

20-04-2017 Netwerkdag voor taalspecialisten  50

06-04-2017 Netwerkdag voor taalcoördinatoren  70

05-04-2017 De toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig?  115
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Veelgestelde vragen
• Hoe kunnen we leerlingen actiever betrekken bij hun eigen leerproces (formatief evalueren)?

• Kan SLO in het kader van meer eigenaarschap de (tussen)doelen vertalen in ‘leerlingtaal’?

• Hoe voorkom je ‘methoden-slavernij’?

• Heeft SLO (voorbeeld)lesmateriaal, leerlijnen en kaders voor biologie, natuur, spelend en  

ontdekkend leren waarin een koppeling met zaakvakken is opgenomen?

• Wat heeft SLO te bieden als het gaat om NT2 onderwijs voor jongeren 12-18 jaar (ihkv ISK-programma’s). 

• Is er een leerlijn Nederlands voor het PrO: laag niveau, volwassener inhoud?

• Wat moeten leerlingen kennen/kunnen als het gaat om rekenen-wiskunde? Is er aanvullend (voorbeeld) 

lesmateriaal waarin een koppeling is gemaakt met F1 doelen, leerroutes en methoden, geïntegreerd en  

afgestemd op domeinen? 

• Zijn er in het kader van versneld en verrijkt vwo aanvullende materialen, werkvormen en handvatten om  

de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen vorm te geven?

• Zijn er concretiseringen voor meervoudige intelligentie? 

• Kan er in de materialen voor Passende perspectieven een koppeling met methoden worden opgenomen?

• Welke observatie-instrumenten zijn er voor het jonge kind?

• Waar vind ik leerdoelen voor het jonge kind?

• Heeft SLO leerlijnen en lesmaterialen ontwikkeld voor samenwerkend leren, digitale geletterdheid en  

burgerschapsvorming? 

• Mag onze school meedraaien in een pilot?

 4  sessies in de Onderwijs Academie 

 776 bezoekers van onze seminars

 41  collega’s met actieve bijdrage  
 tijdens de beurs 

 154  gescande bezoekersvragen

 159 ingevulde hartenwenskaarten

NOT 2017
De NOT 2017: vijf dagen inspiratie, de nieuwste trends en ontwikkelingen op  
onderwijsgebied. Daar ontbrak vanzelfsprekend ook SLO niet. We gingen daar met 
bezoekers in gesprek over het curriculum van de toekomst. Want vragen rond 
het curriculum raken de leraar en de leerlingen in de klas, de school als geheel en 
het landelijke beleid. 

Verspreid over verschillende zalen zijn er alle dagen seminars bij te wonen over 
een breed aantal onderwerpen. SLO vulde een aanzienlijk deel van dit onderwijs-
programma, met o.a. sessies over doorlopende leerlijnen, curriculumontwikkeling, 
passend onderwijs en 21e eeuwse vaardigheden. 

Deelname SLO
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Opbrengst voor leerlingen
“Wat ik zo mooi vind aan Technologie & toepassing 
is dat leerlingen werken aan levensechte praktijkop-
drachten van lokale bedrijven en maatschappelijke  
instellingen”, zegt Wim Spek. Hij werkte in 2017  
namens SLO aan dit project. “Bij T&T gaat het steeds 
om problemen waar technologische oplossingen 
voor nodig zijn. Leerlingen bouwen bijvoorbeeld een 
escaperoom of bedenken hulpmiddelen waarmee  
ouderen langer thuis kunnen wonen. Daarmee  
ontwikkelen ze belangrijke competenties zoals 
samenwerken, onderzoeken en presenteren: vaardig-
heden die goed van pas komen in het mbo, op de havo 
en later op de arbeidsmarkt. Ook gaan ze regelmatig 
kijken in de praktijk. Daardoor beginnen ze beter voor-
bereid aan hun toekomst.”

Echt iets voor SLO, want...
“Het maken van een concept-schoolexamenprogram-
ma en bijbehorende handreiking vraagt om leerplan-
kundige kennis. Dat is echt werk voor SLO. We doen 
dat in opdracht van OCW. Maar we kunnen het niet 

Technologie & toepassing is een spannend nieuw school examenvak voor de gemengde en 

theoretische leerweg in het vmbo. SLO schreef een schoolexamenprogramma en een hand

reiking en begeleidt de 24 pilotscholen die het vak in de praktijk aan het ontwikkelen zijn.   

“Je wordt vanzelf geraakt door het enthousiasme van de leerlingen.”

Levensechte praktijk opdrachten 
voor vmbo-leerlingen

Technologie & toepassing

Trots op?
“Het enthousiasme en de mate waarin het  
praktijkgerichte werken aan competenties door  
scholen wordt opgepikt. De leerlingen op de pilot-
scholen vinden T&T geweldig: ze vragen hun  
docenten waarom de andere algemeen vormende 
vakken niet ook op zo’n praktijkgerichte manier  
vormgegeven worden. Die docenten waren zelf al  
enthousiast en worden op hun beurt weer geraakt 
door het enthousiasme van de leerlingen.  
Daarenboven zijn de docenten niet alleen heel  
creatief, ze geven het praktijkgerichte karakter van  
het vak ook heel goed vorm. En dat alles maakt mij  
als SLO’er ook best trots. Ik hoop dat dit vak samen 
met de scholen én het regionale bedrijfsleven in 2018  
nog verder gestalte krijgt. Technologie & toepassing  
is echt ander onderwijs. Dit is een aanwinst voor  
het vmbo.”

Technologie & toepassing
• Concept-schoolexamenvak voor vmbo-gl/tl
• Partners: SLO en 24 pilotscholen
• Duur: doorlopende pilot
• Subsidie in 2017: € 240.000,-
• Grootste succes: enthousiast omarmd  

door scholen

“Bij Technologie & toepassing 
zijn leerlingen met echte op
drachten van het bedrijfsleven 
of maatschappelijke instellingen 
bezig en dat maakt dit vak zo 
sterk.” 

Edwin van der Land
Ubbo Emmius

alleen: we hebben ook scholen nodig om te weten of 
dat wat we gemaakt hebben, bruikbaar is. Pilotscho-
len kunnen van ons schoolexamenprogramma een 
onderwijsprogramma maken. Het mes snijdt dus aan 
twee kanten: wij kunnen niet zonder de ontwikkel-
kracht van de pilotscholen en zij hebben houvast aan 
onze kaders.”

In 2017...
“...hebben we de 24 pilotscholen gevraagd op basis 
van onze kaders levens echte opdrachten te ontwer-
pen, waar wij weer feedback op hebben gegeven. 
Ook hebben we regionale bijeenkomsten georgani-
seerd waar de pilotscholen ervaringen en materialen 
konden uitwisselen. Op basis van alle ervaringen 
hebben wij een bijgestelde versie van het concept-
school examenprogramma gepubliceerd, die scholen 
zowel meer ruimte als meer duidelijkheid biedt. En 
tot slot hebben SLO-collega’s gewerkt aan wat wij een 
‘onafhankelijke curriculumevaluatie’ noemen: een 
onderzoek waarin we kijken of een nieuw examen-
programma haalbaar, uitvoerbaar en toetsbaar is.”
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Curriculumontwikkeling 
in de school
Nederlandse scholen hebben veel vrijheid bij het inrichten van het  
onderwijs. Dat is een groot goed, maar er komt veel bij kijken. SLO maakte 
in 2017 een korte animatie die laat zien welke zaken er toe doen als u  
binnen uw school werk maakt van een eigentijds en samenhangend  
curriculum, zoals bijvoorbeeld landelijke kaders, steun van partners 
binnen de educatieve infrastructuur en ontwerpcapaciteiten van het 
team. Kijk op: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/vensters

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO  
organiseerde het afgelopen jaar de wedstrijd Elk talent telt!.  
De wedstrijd was bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het 
primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 
Leerlingteams uit bovenbouw po, onderbouw vo of combinaties 
daarvan gingen aan de hand van vakoverstijgende opdrachten de 
strijd met elkaar aan. Behalve kant-en-klare opdrachten met  
aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden ontvingen de teams  
diverse hulpmiddelen waarmee aan persoonlijke ontwikkeling 
wordt gewerkt. Zo leren zij zichzelf en elkaar beter kennen en  
kregen leraren middelen om hun onderwijsaanbod nog meer te 
differentiëren. Uit de voorronde zijn 8 finaleteams geselecteerd  
die hun opdracht mochten verfijnen met de feedback van de  
jury en deze mochten presenteren aan een vakjury tijdens een  
zinderende finale op woensdag 29 maart 2017.

Elk talent telt!

SLO verhuist de nevenlocatie Utrecht
Per 1 juli is de nevenlocatie van SLO in Utrecht verhuisd naar de Aidadreef 4 in Utrecht- 
Overvecht. Op de nieuwe locatie beschikt SLO niet alleen over vergaderzalen maar ook over 
zo’n 30 werkplekken voor SLO-medewerkers. SLO begeeft zich in het nieuwe kantoor tussen 
onderwijspartners als PO-Raad, VO-raad en Kennisnet. Deze centraal gelegen plek biedt SLO 
de gelegenheid om verder invulling te geven aan onze samenwerkingen met strategische  
partners en scholen uit het hele land. Wij ontmoeten u graag op deze nieuwe locatie en op 
onze hoofdvestiging in Enschede.

Wat gebeurde er
nog meer in 2017?

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/vensters
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Digitale handreikingen 
schoolexamen
Hoe zit het nou met de rekentoets in het vmbo-examen en in 
hoeverre is er overlap met wiskunde? En mag je bij Nederlands 
nou wel of niet de leesvaardigheid toetsen in het schoolexa-
men? Goede vragen en de antwoorden zijn beschikbaar in de 
digitale handreikingen schoolexamen van SLO. In de hand-
reikingen vindt u onder andere informatie over de verschillende 
specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het 
schoolexamen, afstemming met andere vakken, voorbeeld-
opgaven ter inspiratie en links naar relevante documentatie  
en sites. Er zijn handreikingen per vak(gebied) voor havo/vwo 
en de beroepsgerichte en avo-vakken voor vmbo.
Meer informatie: http://handreikingschoolexamen.slo.nl/

Start Curriculum.nu 
In 2017 kreeg het aangescherpte voorstel van 
de Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-
raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs voor 
een landelijke herziening van het curriculum 
groen licht. Onder de naam Curriculum.nu is 
gestart met het werven van leraren voor een 
van de negen ontwikkelteams en van ontwik-
kelscholen. SLO ondersteunt de ontwikkel-

teams bij het actualiseren van de curricula met haar kennis en expertise op het 
gebied van curriculumontwikkeling. SLO is bovendien door de Coördinatiegroep 
Curriculum.nu gevraagd om inhoudelijke verkenningen te doen om dilemma’s te 
belichten die over de volle breedte van het curriculum spelen bij de formulering 
van kerndoelen en eindtermen. Het betreft de volgende onderwerpen:
• Overladenheid in het curriculum
• Samenhang in de onderwijsinhoud
• Toetsing en examinering
SLO is blij met de sleutelrol die leraren, schoolleiders en scholen krijgen bij deze 
herijking van het landelijke curriculum. Hiermee wordt de verbinding tussen de 
landelijke kaders en de schooleigen invulling van het curriculum versterkt. 

Werkconferentie Curriculum van de toekomst: 

Wat heeft de school nodig?
Geef ons vertrouwen, ontwikkeltijd en mogelijkheden voor professionalisering: 
dat was de boodschap tijdens de drukbezochte werkconferentie over de vraag 
wat scholen nodig hebben om hun curriculum klaar te maken voor de toe-
komst. De bijeenkomst, op 5 april 2017 in Utrecht, was bijzonder omdat alle par-
tijen die in curriculumontwikkeling een stem hebben, waren vertegenwoordigd. 
Allereerst leraren en schoolleiders uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs, 
maar ook bestuurders, lerarenopleiders, onderzoekers, leerplanontwikkelaars, 
toetsontwikkelaars, ondersteuningsinstanties, vakverenigingen, sectorraden, 
overheden en uitgevers.

OnderwijsTopTalentPrijs
In 2017 is SLO partner geworden van de OnderwijsTopTalentPrijs. Het INOP organiseert  
de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) al 15 jaar en reikt de prijs uit aan talentvolle afstu-
deerders aan pabo’s en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. De prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt tijdens de Onderwijsweek. SLO wil als partner van de OTTP aan-
dacht vragen voor curriculumbewustzijn bij leraren in opleiding. Daarom gaf SLO op 
donderdag 2 november de Masterclass Curriculumontwikkeling als (verdiepende) 
kennismaking met (schooleigen) curriculumontwikkeling voor genomineerden en 
winnaars van de OnderwijsTopTalentPrijs en hun introducees.
De deelnemers waren verrast door de bottom-upwerkwijze waarbij vanuit activitei-
ten voor de les, stap voor stap toegewerkt werd naar een schooleigen curriculum.  
De Curriculumwaaier van SLO, een verzameling van curriculuminstrumenten, was de 
leidraad voor de masterclass.

http://handreikingschoolexamen.slo.nl/
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Passende perspectieven 
Leerroutes taal en rekenen 

In opdracht van het ministerie van OCW werkt SLO in het meer jarige project 
Passende perspectieven aan uitwerkingen van de referentie niveaus voor 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Passende perspectieven 
ondersteunt scholen in het primair en secundair onderwijs bij het maken 
van (inhoudelijke) keuzes. Al eerder heeft SLO verschillende producten 
opgeleverd. In 2017 zijn daar leerroutes taal en rekenen voor vmbo-bb/kb en 
de leerroute 1 naar 1S voor het (speciaal) (basis) onderwijs bij gekomen.  
Zie www.passendeperspectieven.slo.nl voor meer informatie.

Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur
Een voorbeelduitwerking voor de onderbouw

Voor Griekse en Latijnse taal en cultuur biedt de website Leerplan in beeld 
informatie over eindtermen, kernen, inhouden, vaardig heden en tussen-
doelen voor de onderbouw vo. Deze tussen doelen hebben geen verplich-
tend of voorschrijvend karakter. De docent of sectie kan kiezen welke kennis 
en vaardigheden in welke klas worden aangeboden en aan de hand van 
welke (eenvoudige) teksten de doelen in de onderbouw gehaald worden. 
Deze publicatie biedt voorbeelduitwerkingen bij de 53 tussendoelen  
waarbij gebruikt is gemaakt van een aantal hoofdstukken uit vier school-
methoden Latijn.
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Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016

Met enige regelmaat verschijnen er publicaties die geschreven zijn  
door SLO-medewerkers of waaraan zij een aanzienlijke bijdrage hebben 
geleverd. Deze publicaties worden uitgegeven door SLO en zijn gratis  
te downloaden op www.slo.nl. In 2017 zijn o.a. de volgende uitgaven 
uitgebracht: 

Publicaties 2017
Monitoring invoering vernieuwde wiskunde 
Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016

De invoering van de nieuwe wiskunde-examenprogramma’s voor havo 
en vwo en de daarbij behorende syllabi zijn belangrijke dragers van de 
beoogde vernieuwing in het wiskundeonderwijs. Om het invoeringspro-
ces te kunnen bijstellen en verbeteren heeft SLO evaluatie-onderzoek 
uitgevoerd onder docenten die in 2015-2016 zijn gestart met het nieuwe 
programma. Daarbij is gebruik gemaakt van een docentvragenlijst die 
bestond uit drie delen: achtergrondkenmerken en nascholing, de onder-
wijspraktijk (wat doen docenten) en onderwijsbaarheid, toetsbaarheid 
en haalbaarheid (wat vinden docenten). Vier verschillende rapporten 
over wiskunde A en B voor havo en vwo geven de resultaten weer.

Een verbinding in het vso
Afstemming tussen de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt  
en Vervolgonderwijs 

Deze publicatie richt zich op vso-scholen die inhoudelijke en organisatori-
sche afstemming zoeken tussen het arbeidsmarktgerichte uitstroompro-
fiel en het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. Soms wordt namelijk pas  
in de loop van de onderbouw duidelijk wat het best passende uitstroom-
profiel voor een leerling is. Om opstroming mogelijk te maken zullen 
scholen zoeken naar mogelijkheden voor afstemming tussen de profielen, 
waardoor een latere overstap mogelijk blijft. De uitwerkingen in deze 
publicatie bieden scholen houvast om een onderbouwprogramma samen 
te stellen waarmee het uitstroomprofiel na twee jaar alsnog (omhoog) 
bijgesteld kan worden.

http://www.passendeperspectieven.slo.nl
http://www.slo.nl
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Curriculumspiegel 2017

De Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belang-
rijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken 
en generieke inhoudelijke thema’s in Nederland. Nu een inhoudelijke  
herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onder-
wijs in het middelpunt van de belangstelling staat, kan de inhoud van deze 
Curriculumspiegel inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire 
knopen die daarbij moeten worden doorgehakt. De totstandkoming van  
de Curriculumspiegel is het werk van velen binnen en buiten SLO,  
waaronder partnerorganisaties, leraren, schoolleiders, lerarenopleiders,  
collega’s van vakverenigingen, hoogleraren, lectoren en vakdidactici.  

Leerplankundige analyse PISA 2015

Het Programme for International Student Assessment (PISA) wordt sinds 
2000 driejaarlijks uitgevoerd onder auspiciën van de OECD. Hoofdbestand-
deel van dit programma is een internationaal vergelijkingsonderzoek van 
leerprestaties van leerlingen uit het voortgezet onderwijs van vijftien jaar 
oud met betrekking tot lezen, wiskunde en natuurwetenschappen.  
Nederland presteert in PISA van 2015 nog steeds ruim boven het gemiddel-
de van de OESO-landen en is binnen de EU een toppresteerder.  
De resultaten laten echter een dalende lijn zien. In 2015 is het gemiddelde 
niveau van Nederlandse leerlingen sterker gedaald dan het gemiddelde 
van de overige OECD-landen. Voor natuurwetenschappen en wiskunde is 
de daling ten opzichte van 2012 significant. SLO heeft een leerplankundige 
analyse gemaakt, met als doel de PISA-resultaten beter te kunnen duiden 
en te achterhalen of aanpassingen in ons curriculum mogelijk oorzaak zijn 
van de dalende presentaties.

Domeinbeschrijvingen ten behoeve van peilingsonderzoek 

Om te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 
1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onder-
wijs. De onderzoeken worden gedaan op basis van een zogenaamde 
domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat 
de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en 
hoe deze inhoudelijke eisen kunnen worden vertaald naar de prak-
tijk van het onderwijs. SLO ontwikkelt de domeinbeschrijvingen in 
opdracht van het ministerie van OCW. Dat gebeurt in een interactief 
proces in samenspraak met inspectie, leraren, schoolleiders en  
domeinexperts. In 2019 voert de inspectie de peiling uit naar rekenen- 
wiskunde en het domein schrijfvaardigheid binnen het taalonderwijs. 
De domeinbeschrijvingen Rekenen-wiskunde in het basisonderwijs en 
Schrijfvaardigheid in het basisonderwijs zijn daarvoor de basis.

Handreikingen schoolexamens 

In het examenprogramma hebben scholen, vaksecties en docenten  
veel ruimte om het schoolexamen naar eigen inzicht in te richten.  
SLO maakt handreikingen bij schoolexamens om scholen te onder-
steunen. Deze handreikingen zijn behulpzaam bij de invulling en  
geven informatie over de inhoud en organisatie van het schoolexamen 
op school. U vindt er antwoorden op vragen die bij veel docenten leven: 
wat zijn de wettelijke kaders, hoe geef ik vorm en inhoud aan school-
examentoetsen, hoe stel ik een goed doordacht PTA samen, hoe stem  
ik mijn schoolexamen af met andere vakken? In 2017 zijn voor het 
vmbo handreikingen ontwikkeld voor Duits, kunstvakken inclusief  
ckv en beeldende vorming.

Curriculum
spiegel 2017 Curriculumspiegel 2017
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Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet  
onderwijs

In 2007 heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW, streefni-
veaus geformuleerd voor de verschillende vaardigheden die volgens de 
eindexamenprogramma’s moderne vreemde talen vmbo, havo en vwo 
getoetst moeten worden. Hoe deze streefniveaus zich verhielden tot de 
daadwerkelijke prestaties van leerlingen op het eindexamen was niet 
bekend. Om in deze leemte te voorzien is onderzoek uitgevoerd naar de 
schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans van havo- en vwo-leerlingen. 
Ook de lees-, kijk- en luistervaardigheid Engels, Duits en Frans voor alle 
niveaus van het voortgezet onderwijs is onderzocht. Dit rapport, over 
de gespreksvaardigheid Engels in vmbo, havo en vwo, completeert het 
beeld van de taalniveaus van leerlingen. 

Executieve functies in kaart gebracht

Om een kind te kunnen helpen bij de ontwikkeling van de executieve 
functies is het goed om te weten hoe elke executieve functie func-
tioneert. In elf kaarten beschrijft SLO op eenvoudige wijze wat de 
verschillende executieve functies inhouden, maar ook hoe je kinderen 
kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van de executieve functies/
vaardigheden. Naast uitleg, inzicht en begeleiding geven we tips hoe je 
de ontwikkeling kunt stimuleren en welke spellen je kunt gebruiken om 
de vaardigheid te oefenen. De kaarten zijn in eerste instantie geschre-
ven voor de pedagogisch medewerkers en leraren van kinderen in de 
leeftijd van 2 tot 7 jaar. Zie www.jongekind.slo.nl 

Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Nadat in de tweede fase havo/vwo in augustus 2007 een nieuw exa-
menprogramma voor aardrijkskunde werd ingevoerd, is in 2010 het 
besluit gevallen om ook een nieuw programma voor aardrijkskunde 
in het vmbo in te voeren. Dit samenvattende eindrapport heeft 
betrekking op de implementatie van het nieuwe examenprogram-
ma, zoals dat in augustus 2013 op alle vmbo-scholen werd ingevoerd 
(te starten in het derde leerjaar) en in mei 2015 voor het eerst werd 
geëxamineerd. De ervaringen van zowel docenten als leerlingen 
zijn onderzocht. Concreet is onderzocht in hoeverre docenten en 
leerlingen tevreden zijn over een aantal specifieke aspecten van het 
nieuwe examenprogramma en welke knelpunten zij ervaren.

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs

Voor alle leergebieden in het primair onderwijs zijn kerndoelen en 
sinds 2010 voor taal en rekenen ook referentieniveaus vast gelegd 
in de wet. De kerndoelen beschrijven wat leerlingen aangeboden 
moeten krijgen (aanbodsdoelen), de referentieniveaus beschrijven 
wat leerlingen moeten kennen en kunnen (beheersingsdoelen). 
Reken-wiskundeonderwijs vraagt doelgericht werken.  
Als je weet waar je naar toe werkt, kun je daar je activiteiten op  
aanpassen. Hoe beter het onderwijs aansluit bij het niveau en de 
leerbehoeftes van leerlingen, des te meer leren ze. De tussendoelen 
in deze publicatie beschrijven wat leerlingen aan het eind van elk 
leerjaar doorgaans zouden moeten kennen, kunnen en begrijpen  
om aan het eind van hun basis- of speciaal basisonderwijs het 
streefniveau 1S te halen. De doelen zijn ingedeeld per domein 
voor alle leerjaren en per leerjaar voor alle domeinen. 
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Minder cijfers, meer inzicht
“Steeds meer leraren en schoolleiders willen toe-
werken naar een feedbackcultuur”, zegt  
Gerdineke van Silfhout, die vanuit SLO samen met 
drie collega’s in 2017 de leernetwerken begeleidde.  
“Ze willen een cultuur waarin minder getoetst wordt 
voor cijfers, waarin leerlingen meer inzicht krijgen 
in hoe ze hun leerdoelen kunnen bereiken en waarin 
ze veel feedback krijgen op hun aanpak en proces.  

Door onderwijs vorm te geven vanuit leerdoelen, krijgen leerlingen meer inzicht in  

hun leerproces. Belangrijke vragen daarbij zijn: waar werk ik naartoe? Waar sta ik nu?  

Wat kan ik doen om verder te komen? Dit vraagt om een ander soort begeleiding, 

waarin niet zozeer het eindproduct en cijfer, maar de aanpak en het leren centraal 

staan. Formatief evalueren, zoals dat in onderwijstermen heet. SLO was in 2017  

medeinitiatiefnemer van twee succesvolle leernetwerken over dit onderwerp. 

Bouwen aan een 
feedbackcultuur

Formatieve evaluatie

Dit past bij de ontwikkeling dat leerlingen meer 
eigenaar worden van hun leerproces. Maar het 
roept wel vragen op. Hoe implementeren we dit 
op school? Hoe krijgen we de collega’s mee?  
En voor docenten: hoe doe ik dit binnen mijn 
vak? Er kwamen zoveel vragen binnen, dat SLO 
samen met de VO-raad twee leernetwerken is 
gestart: een voor starters en een voor scholen 
die al langer met dit onderwerp bezig zijn.”

Het draait om het leerplan
“Ook bij formatief evalueren draait het om het 
leerplan: als je geen duidelijke leerdoelen hebt, 
kun je geen gerichte feedback geven. Dat maakt 
formatief evalueren echt een onderwerp voor SLO. 
Maar de bijbehorende schoolontwikkelingsvragen 
liggen meer op het terrein van de VO-raad. Boven-
dien hebben zij een structuur van leernetwerken 
waarbij we makkelijk konden aanhaken. Zo kwam 
vanuit vragen van scholen in korte tijd een bloei-
end samenwerkingsproject tot stand.”

Ieder zijn inbreng
“Het mooie vind ik dat iedere partij zijn des-
kundigheid inbrengt. Docenten, teamleiders, 
coördinatoren en schoolleiders komen met 
vragen en delen hun praktijkkennis en -ervaring. 
SLO zorgt voor leerplankundige expertise, kennis 
van formatief evalueren en veel schoolvoorbeelden, 
en coördineert de netwerken inhoudelijk. De 
VO-raad bestrijkt het terrein van schoolontwikke-
ling en faciliteert de netwerken. En komend jaar 
sluiten (naast acht tot tien nieuwe scholen!) ook 
de Hogeschool van Utrecht en de Wageningen 
Universiteit aan, met pedagogisch-didactische 
expertise en onderzoekscapaciteit.” 

Krachtige impuls
“In korte tijd hebben we twee bloeiende netwer-
ken neergezet met een veilige sfeer. Deelnemers 
leggen aan elkaar en aan experts de vragen en 
onderwerpen voor waar ze echt mee zitten. Ook 
vormen ze voor elkaar een bron van inspiratie. Daar 
ben ik heel erg trots op. Wat ik ook een mooie ont-

Leernetwerken formatief evalueren
• Partners: vo-scholen, SLO, VO-raad, Hogeschool Utrecht (2018) en Wageningen Universiteit 

(2018)
• Duur: 2017-2022
• Subsidie in 2017: € 120.000,- (inclusief verbreding naar primair onderwijs)
• Grootste succes: docenten, schoolleiders en experts werken samen aan leervragen 

“Het is een mooie kans voor scholen om ons 
samen verder te ontwikkelen. Niet opgelegd 
van hogerhand, maar omdat we zelf een  
verandering willen realiseren.” 

Maria de Voogd - Het Schoter

wikkeling vind, is dat én docenten, én coördi-
natoren én teamleiders én schoolleiders hier 
samen aan dezelfde vraagstukken werken. 
Dat is een van de krachtigste impulsen voor 
onderwijsontwikkeling. Deze netwerken zijn 
geen eendagsvliegen, dat is wel duidelijk. Dit 
kan in 2018 alleen maar mooier worden.”
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Samenwerking kan binnen één school met leraren, teams, school-
leiding en /of coördinatoren plaatsvinden, maar ook met scholen-
groepen, nascholingsinstanties, uitgeverijen, toetsontwikkelaars 
of andere experts. Vanuit onze projecten geven we invulling aan 
thema's als afstemming tussen vakken, formatief evalueren en  
doorlopende leerlijnen. Ook werken we met scholen aan het  
ontwikkelen van een school eigen visie op bijvoorbeeld het gebied 
van digitale geletterdheid of aan de invulling van een onderwijs-
programma dat meer recht doet aan leerlingen met specifieke  
onderwijsbehoeften. 

SLO hecht veel waarde aan de samenwerking met leraren, schoolleiders en -besturen. Want alleen  
samen kunnen we leerplanproducten en -diensten ontwikkelen die relevant, bruikbaar en effectief 
zijn in de onderwijspraktijk. Die samenwerking kent verschillende vormen en mogelijkheden.  
De insteek is echter altijd verbetering en/of vernieuwing van het curriculum, of dat nu op klas-,  
school- of landelijk niveau is. 

Waarvoor kunnen scholen  
bij SLO terecht? 

Wilt u weten wat SLO voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op via communicatie@slo.nl. We gaan 
graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Die kunnen varië-
ren van een masterclass in curriculumontwikkeling tot structurele 
samenwerking bij een ontwikkeltraject.
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Vooruitblik op 2018
In 2018 concentreren de werkzaamheden van SLO zich voor een deel op curriculum.nu en de daar-
binnen benoemde leergebieden. Leerplanontwikkelaars van SLO ondersteunen het ontwikkelpro-
ces op de inhoud, vanuit hun vakkennis en brede blik op curriculumontwikkeling in Nederland en 
andere landen. SLO is bovendien door de Coördinatiegroep Curriculum.nu gevraagd om inhoude-
lijke verkenningen te doen om dilemma’s te belichten die over de volle breedte van het curriculum 
spelen bij de formulering van kerndoelen en eindtermen. Het betreft verkenningen naar over-
ladenheid in het curriculum, samenhang in de onderwijsinhoud en toetsing & examinering. 
Daarnaast zet SLO zich in voor diverse andere projecten, o.a. op het gebied van 10-14 onderwijs, 
praktijkgericht onderwijs in vmbo gl/tl, taal voor nieuwkomers en digitale geletterdheid. 

Binnen deze en andere projecten verstevigt SLO de verbinding tussen landelijke curriculumkaders 
en het curriculum op schoolniveau. Wij willen leraren en schoolleiders nog meer en structureler 

Een aantal scholen die met 10-14 onder-
wijs aan de slag wil, werkt samen met SLO 
aan doorlopende leerlijnen per vak-/leer-
gebied om deze vervolgens uit te werken 
naar leerdoeloverzichten in leerlingtaal. 
Door samen op schoolniveau invulling te 
geven aan het onderwijsaanbod 10-14 lig-
gen er nu handige leerdoelkaarten die niet 
alleen voor tienerscholen interessant zijn, 
maar voor alle andere po- en vo-scholen 
die willen werken aan doorlopende leerlij-
nen en een betere aansluiting tussen po 
en vo. Ook voor partijen die zich op lande-
lijk niveau bezighouden met samenhang 
en doorlopende leerlijnen in het onder-
wijsaanbod voor 10-14 jarigen kunnen de 
exemplarische uitwerkingen nuttig zijn. 

Onder het mom ‘Sterk beroepsonder-
wijs’ wordt gewerkt aan een leerweg die 
gemengde leerweg (GL) en de theoretische 
leerweg (TL) samenbrengt. SLO voert een 
aantal leerplankundige activiteiten uit 
ten behoeve van die samenvoeging. We 
beschrijven verschijningsvormen en de 
bijbehorende succesfactoren van praktijk-
gericht onderwijs in vmbo gl/tl, en nemen 
de doorstroom naar vervolgopleiding 
onder de loep. Keuzemogelijkheden voor 
de leerlingen en voor de scholen zijn hierin 
elementair.

Meertaligheid is een gegeven in ons 
land en dat kan een rijke bron voor het 
onderwijs zijn. Als leraren de verschillende 
moedertalen weten te benutten in het 
onderwijs, kunnen leerlingen – waaron-
der nieuwkomers – gemakkelijker een 
brug slaan naar de nieuwe, Nederlandse 
taal. Aandacht voor culturele en talige 
rijkdom is bovendien goed voor het 
leer- en integratieproces. SLO analyseert 
enkele internationale curricula rond het 
verweven van meertaligheid in het po- en 
vo-curriculum. Via diverse netwerken en in 
samenspraak met leraren formuleren we 
ontwikkelagenda’s rond meertaligheid en 
maken we voorbeeldlesmaterialen voor 
taalonderwijs in meertalige klassen.

In 2018 ontwikkelt SLO samen met ver-
schillende scholen een schooleigen curri-
culum voor digitale geletterdheid. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van de voorbeeld-
matige leerlijnen digitale geletterdheid 
die SLO eerder al heeft uitgewerkt. De 
docenten maken een vertaling van de leer-
lijnen naar de praktijk binnen de context 
van de school en de klas. Daarnaast wordt 
gekeken wat er voor beleid, ondersteuning 
en professionalisering nodig is om de 
implementatie van digitale geletterdheid 
mogelijk te maken.

betrekken bij de ontwikkeling en toetsing van (voorbeeldmatige) leerplankaders, hulpmiddelen 
en materialen om op landelijk en schoolniveau vorm te geven aan onderwijsinhoud. Daarnaast 
helpen wij hen op weg om eigen keuzes te maken bij de vormgeving van hun leerplannen. Want 
dat kan soms erg lastig zijn. Zo is in het 10-14 onderwijsaanbod een van de uitdagingen een goede 
doorloop van po naar vo omdat de leergebieden in het basisonderwijs niet 1-op-1 doorlopen in de 
onderbouw. 

Naast de geplande werkzaamheden starten we met de voorgenomen transitie waarbij we streven 
naar een flexibeler en pro-actievere organisatie met een duidelijk accent op samenwerking en 
co-creatie. Kortom, er staat ons een boeiend jaar te wachten! 

Digitale geletterdheidSterk beroepsonderwijs

10-14 onderwijs Ruimte voor meertaligheid



Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich op de ontwikkeling  

van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland.  

We werken met het onderwijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten waarmee  

scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.

We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen  

en stellen onze expertise beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de  

vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.

 

Hoofdlocatie
Piet Heinstraat 12
7511 JE  Enschede

Nevenlocatie
Aidadreef 4
3561 GE  Utrecht

Postadres
Postbus 2041
7500 CA  Enschede

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

company/slo

SLO_nl


	_Hlk504729844
	_GoBack

