Bewegen & sport

Meewerken aan het
onderwijs van morgen
Onder de naam Curriculum.nu vindt een landelijke herziening van het vaste
onderwijsprogramma van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
plaats. Begin 2018 starten de ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders
uit het primair en voortgezet onderwijs, om voor negen leergebieden de vraag
‘Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?’ in verschillende stappen te
beantwoorden. Ter ondersteuning van die taak is SLO gevraagd een overzicht te
geven van de curriculaire uitdagingen rondom de betreffende leergebieden.
De ontwikkelteams buigen zich over mogelijke bouwstenen voor het curriculum.
Om te helpen bij de voorbereiding op deze taak is in deze startnotitie de huidige
stand van zaken ten aanzien van het leergebied bewegingsonderwijs beschreven
en een aantal leerplankundige uitdagingen benoemd. Deze zijn geconcretiseerd
in ‘leidende vragen’ waarop de antwoorden van belang kunnen zijn voor de
bouwstenen voor dit leergebied.

Inleiding
Als lid van het ontwikkelteam Bewegen & sport buig je je samen met andere leraren over bouwstenen voor
het curriculum voor bewegen en sport. Met deze notitie kunnen jullie je op hoofdlijnen oriënteren op dit
leergebied en op een aantal vragen die aanleiding geven om na te denken over dat curriculum.
Leerlingen in het primair onderwijs (po) en het
voortgezet onderwijs (vo) krijgen in alle leerjaren iedere
week het verplichte vak bewegingsonderwijs. Daarnaast
bestaat het curriculum uit de keuzevakken BSM
(bewegen, sport en maatschappij) als schoolexamenvak
voor havo/vwo, het schoolexamenvak LO2 voor vmbogl/tl en voor de (nieuwe) bovenbouw vmbo-bb/kb richt
een aantal beroepsgerichte keuzevakken zich op sport en
bewegen. Naast deze (keuze)vakken verschijnt bewegen
en sport op school als naschoolse sport, bewegen en
sporten tijdens de pauze in de sportklas.
Het huidige curriculum bewegingsonderwijs is erop
gericht dat leerlingen (meer) bekwaam worden voor
deelname aan sport- en bewegingssituaties. De
doelen van het verplichte vak bewegingsonderwijs zijn
uitgewerkt in globale kerndoelen, die beschrijven wat
leerlingen wettelijk aangeboden moeten krijgen in het
speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs
(vso), po, onderbouw vo en het praktijkonderwijs (pro).

De doelen van het verplichte vak en de keuzevakken in
de bovenbouw van vo zijn uitgewerkt in eindtermen.
Leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte krijgen
een aanbod volgens de kerndoelen van het (v)so..
Zowel bij de doelbeschrijving in de kerndoelen als
eindtermen gaat het om beter leren bewegen, samen
reguleren van bewegingsactiviteiten en bewegen
beleven en waarderen als onderdeel van een actieve
leefstijl. In de keuzevakken van bovenbouw vo ligt
het accent op het leren van regelende rollen zoals
scheidsrechter, organisator en spelleider.
In deze notitie bespreken we eerst waarom een
curriculumvernieuwing op het gebied van bewegen
en sport van belang is en gaan we in op een aantal
voorwaarden voor een geslaagd curriculum. Vervolgens
beschrijven we zeven leidende vragen die volgen uit de
eerste paragraaf.

“Bij bewegingsonderwijs gaat het om beter leren bewegen,
samen reguleren van bewegingsactiviteiten en bewegen beleven
en waarderen als onderdeel van een actieve leefstijl.”
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Probleemanalyse
Waarom is een curriculumvernieuwing voor bewegingsonderwijs van belang? Wat zijn belangrijke voor
waarden en hoe kan zo’n curriculum slagen? In en rond het onderwijs zijn ontwikkelingen gaande die een
curriculumherziening op het gebied van bewegingsonderwijs wenselijk maken. We gaan eerst in op de
wettelijke stand van zaken, daarna volgt een korte opsomming van relevante ontwikkelingen.

Wat staat er in de wet, in kerndoelen en
in examenprogramma’s?
Primair onderwijs

Onderwijstijd

De herziene kerndoelen voor het po dateren van 1998.
Met de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn er in
2005 een preambule en per leergebied karakteristieken
beschreven en zijn de kerndoelen geglobaliseerd. Voor
bewegingsonderwijs zijn er de kerndoelen 57 en 58.

Er is geen wettelijk voorschrift voor het aantal uur
bewegingsonderwijs in het po. Po-scholen krijgen een
vergoeding voor gebruik van een gymzaal of sporthal
voor 90 minuten per klas per week (groep 3 t/m 8). In het
bestuursakkoord tussen PO-Raad en OCW (2014) zijn de
volgende doelstellingen overeengekomen:
• S
 cholen committeren zich aan de doelen uit de Agenda
Sport & Bewegen om vanaf 2017 minimaal twee
lesuren per week bewegingsonderwijs aan te bieden;
waar mogelijk streven scholen naar drie lesuren
bewegingsonderwijs.
• I n 2017 zijn op lokaal niveau afspraken gemaakt
met als uitgangspunt het streven naar méér
bewegingsonderwijs en een versterking van het
buitenschoolse aanbod.
• V
 anaf 2017 worden alle lesuren bewegingsonderwijs
gegeven door een bevoegde leerkracht (ALO of pabo
met LO-bevoegdheid).

(Voortgezet) speciaal onderwijs
De eerste generatie kerndoelen voor leerlingen in
het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd
zijn in 2009 bij wet vastgelegd. De kerndoelen zijn
ingedeeld in leergebiedoverstijgende en leergebied
specifieke kerndoelen. Voor leerlingen met een
enkelvoudige beperking en/of stoornis zijn er voor
bewegingsonderwijs de kerndoelen 83 – 87 en voor
zeer moeilijke lerende leerlingen of meervoudig
gehandicapte leerlingen de kerndoelen 59-63. In 2014
zijn voor de leerlingen in het vso (drie uitstroomprofielen
vervolgonderwijs, arbeidsmarktgericht en dagbesteding)
diverse kerndoelen bij wet vastgesteld.

Voortgezet onderwijs
De onderbouw vo kent sinds 2006 kerndoelen 53-58 voor
bewegen en sport. Het praktijkonderwijs voegt zich zo
veel mogelijk naar de kerndoelen van onderbouw vo en
kent geen eindtermen. Voor het verplichte en keuzevak
in de bovenbouw van vmbo en havo/vwo zijn in 2007
eindtermen opgesteld. Ten slotte zijn er ook eindtermen
voor beroepsgerichte keuzevakken in de bovenbouw van
vmbo-bb/kb.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over kerndoelen op:
http://bewegingsonderwijs.slo.nl/themas/
kerndoelen-en-eindtermen.
Voor doorlopende leerlijnen van po tot bovenbouw
vo (vmbo en havo/vwo) voor bewegingsonderwijs,
gebaseerd op de kerndoelen en eindtermen, zie
www.leerplaninbeeld.slo.nl.

Met ingang van 1 augustus 2007 is de minimum
lessentabel voor het voortgezet onderwijs niet meer
van kracht, maar is aan artikel 6d van de wet op het
voortgezet onderwijs de volgende bepaling toegevoegd:
“Artikel 6d. Onderwijs in lichamelijke opvoeding
Onderwijs in lichamelijke opvoeding, bestaande uit
praktische bewegingsactiviteiten, wordt gespreid verzorgd
over alle leerjaren van het voortgezet onderwijs. Dit
onderwijs vindt plaats gespreid over de schoolweken,
en in zodanige substantiële omvang en schooltijd dat
wordt voldaan aan de eisen op het gebied van kwaliteit,
intensiteit en variëteit van de bewegingsactiviteiten
neergelegd in kerndoelen en examenprogramma’s.
Daarbij wordt uitgegaan van de situatie zoals die op
1 augustus 2005 voor het bewegingsonderwijs gold.
In afwijking van de tweede volzin geldt voor het laatste
leerjaar het voorschrift, dat het onderwijs in het eind
examenvak lichamelijke opvoeding niet eerder mag
worden afgesloten dan in de maand december.”
Bron: http://wetten.overheid.nl.
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Ontwikkelingen in en rond het onderwijs
• D
 e huidige kerndoelen voor po, onderbouw vo,
(v)so en eindtermen voor bovenbouw vmbo en
havo/vwo zijn zeer globaal geformuleerd en bieden
weinig houvast voor leraren en scholen (Kamerbrief
‘Toekomstgericht funderend onderwijs’, november
2014). De curriculumherziening biedt een nieuwe kans
de doelstellingen van het leergebied aan te scherpen,
grenzen te stellen aan wat wel én wat niet tot de kern
van het leergebied hoort, aan welke vakoverstijgende
zaken het leergebied een bijdrage kan leveren en welke
keuzes scholen en leerlingen daarin kunnen maken.
• V
 anuit de samenleving worden verschillende
verwachtingen geuit ten aanzien van het bewegings
onderwijs. Volgens het pamflet Bewegen = beter
leren: de effecten van beweging op leerprestaties van
kinderen levert bewegingsonderwijs bijvoorbeeld een
bijdrage aan de gezondheid, cognitieve leerprestaties
en het voorkomen van schooluitval (Vervoorn, Singh,
& Visscher, 2011). Zie ook de voorstudie Effecten
van sport en bewegen op de basisschool (Collard,
Boutkan, Grimberg, Lucassen, & Breedveld, 2014). In
het onderwijs ondervinden deze opvattingen enige
bijval, maar er is ook veel discussie over. De huidige
kerndoelen en eindtermen voor bewegingsonderwijs
zijn niet gebaseerd op deze opvattingen.

• D
 e leerlijnen bewegingsonderwijs van po en vo liggen
erg in elkaars verlengde, maar er zijn ook verschillen. In
deze herziening kunnen leer- en ontwikkellijnen tussen
po en vo, de afdelingen onder- en bovenbouw beter
op elkaar worden afgestemd. Ook de afstemming
tussen enerzijds bewegingsonderwijs en anderzijds
BSM (havo/vwo), LO2 (vmbo-gl/tl) en beroepsgerichte
keuzevakken met betrekking tot bewegen en sport in
bovenbouw vmbo-bb/kb, is een aandachtspunt.
• I n de bewegingscultuur zijn de laatste jaren nieuwe
groepen van bewegingsactiviteiten ontstaan. Het
is de vraag of die in het curriculum moeten worden
opgenomen om leerlingen beter voor te bereiden
op deelname aan deze bewegingscultuur (voor een
meer gedetailleerde beschrijving van ontwikkelingen
in de bewegingscultuur zie Bewegingsonderwijs
en sport. Vakspecifieke trendanalyse (Brouwer,
Van Berkel, Van Mossel, & Swinkels, 2015) en het
hoofdstuk Bewegingsonderwijs en sport in de
Curriculumspiegel 2017 (Brouwer, Van Berkel, & Van
Mossel, 2017). Door de uitbreiding van het beweeg- en
sportaanbod, verschijningsvormen van bewegen
en sport en bijbehorende beweegmotieven in de
bewegingscultuur, moeten er nieuwe keuzes gemaakt
worden wat in het kerncurriculum komt.

“De uitdaging is om de kern van bewegingsonderwijs
zo te formuleren dat doorlopende leerlijnen
goed gerealiseerd kunnen worden.”

4

• L ucassen, Wisse, Smits, Beth, en Van der Werff
(2011) concluderen in de Brede Analyse 2010 dat
er behoefte is aan een meer gedifferentieerd
bewegingsonderwijsprogramma dat beter aansluit
bij de sportvraag van leerlingen en het aanbod van
omliggende sportverenigingen en andere sport- en
beweegverbanden. Voor een curriculumherziening kan
dit van belang zijn.
• H
 et nieuwe curriculum zou een bijdrage moeten
leveren aan talentontwikkeling voor alle
leerlingen in de brede zin. Vanuit school dragen
bewegingsonderwijs, schoolsport en pauzesport
samen bij aan de ontwikkeling van een beweeg- en
sportidentiteit van de leerlingen. In hoeverre kan het
nieuwe curriculum de deelname aan zowel schoolsport
als pauzesport bevorderen?
• E
 r zijn steeds meer beweegteams met verschillende
samenstellingen op scholen, zowel met partijen uit
de sport, uit de zorg, uit het buurthuiswerk als met
buurtsportcoaches die in de school of van buiten de
school zijn aangesteld. Deze beweegteams houden
zich bezig met verschillende mogelijkheden waarop
het bewegen in en rond de school vorm gegeven kan
worden. Zo houden ze zich onder andere bezig met het
integreren van beweegactiviteiten in vakoverstijgende

•

•

•

•

projecten, het screenen van leerlingen met motorische
achterstanden en het geven van remedial teaching in
bewegen, de samenwerking met sportverenigingen
om onder verantwoordelijkheid van de school
kindvriendelijke sportactiviteiten te organiseren,
enzovoort. Het is de vraag wat van deze activiteiten
tot de kern van het leergebied hoort en welke invloed
deze activiteiten krijgen op het curriculum.
D
 e huidige kerndoelen spreken naast het leren
deelnemen aan de bewegingscultuur ook over leren
reguleren van bewegingssituaties door leerlingen
en het uitvoeren van regelende rollen. Door het
formuleren van socialisatie en persoonsvorming
als doelgebieden voor het onderwijs krijgt dit extra
gewicht en vraagt dit een nieuwe doordenking van
wat ertoe doet om te leren.
L eerlingen verschillen in motivatie voor bewegen
en sport. Deze verschillen worden in het voortgezet
onderwijs alleen maar groter. Het nieuwe curriculum
zou hier meer rekening mee moeten houden.
De motivatie om te bewegen en te sporten bij
leerlingen is namelijk een belangrijke factor om te
willen deelnemen aan de bewegingscultuur. De
mate van motivatie gaat gepaard met gevoelens van
autonomie, competentie en verbondenheid (Deci
& Ryan, 1985, 2002). Daarnaast zijn er verschillen
in motieven om te bewegen en te sporten tussen
leerlingen zoals beweegplezier, sociaal contact,
spanning en avontuur, lichamelijk effect, aanzien
en ontspanning. Volgens een heranalyse van het
Amsterdams Groei en gezondheidsonderzoek (AGGO)
door het Mulier Institut hebben vervelende ervaringen
met bewegingsonderwijs een remmend effect op het
latere beweeg- en sportgedrag (Slot-Heijs, Lucassen,
& Collard, 2017)
M
 eer samenhangend onderwijs vraagt ook om een
goede afstemming van het leergebied bewegen en
sport met vakoverstijgende of brede vaardigheden.
Voor bewegingsonderwijs zijn in ieder geval leren
communiceren, samenwerken en zelfregulering van
belang. In de curriculumherziening ligt het voor de
hand om naar de samenhang van bewegingsonderwijs
met de brede vaardigheden te kijken.
M
 et de invoering van passend onderwijs verandert
er ook wat in het bewegingsonderwijs. Passend
onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent
dat zij alle leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben een goede onderwijsplek behoren te bieden.
Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de bewegings
activiteiten die worden aangeboden, maar heeft
dit ook consequenties voor de bouwstenen van het
bewegingsonderwijscurriculum?
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Voorwaarden
Scholen hebben op het gebied van bewegingsonderwijs
te maken met verschillende omstandigheden die het
realiseren van het curriculum beïnvloeden. Aan de ene
kant gaat het om randvoorwaarden waar een school
weinig invloed op heeft, aan de andere kant gaat het om
gegroeide praktijken op scholen waar wel mogelijkheden
liggen om veranderingen aan te brengen. De onder
staande punten gaan over deze voorwaarden. Het zijn
geen kwesties die het ontwikkelteam kan oplossen,
maar het curriculum kan consequenties hebben voor
bestaande randvoorwaarden en faciliteiten.
• V
 eel accommodaties waar scholen op aangewezen
zijn, zijn niet in de nabijheid van scholen en nog steeds
niet goed geoutilleerd. Lang niet iedere school heeft
de beschikking over een sportveld. De mogelijkheden
die scholen hebben om gebruik te maken van
accommodaties van verenigingen of sportaanbieders
in de omgeving variëren sterk van school tot school.
• D
 e samenwerking binnen schoolteams en vaksecties
is niet overal optimaal en dat zou het wel moeten zijn
om tot een verbetering van het bewegingsonderwijs
te komen.
• U
 it de nulmeting in het po van het Mulier Instituut
blijkt nog steeds dat onbevoegde leraren lessen
bewegingsonderwijs geven en een deel van de
leerlingen krijgt maar één lesuur per week les
(Reijgersberg, Van der Werff, & Lucassen, 2013).
Voor een verbetering van het bewegingsonderwijs
op de po-scholen is het van belang dat de lessen
bewegingsonderwijs worden verzorgd door bevoegde
en bekwame leraren en dat het aantal lesuren
minimaal twee uur per week is.
• D
 e wijziging van de bevoegdheid voor het geven van
bewegingsonderwijs (2005) had twee bedoelingen.
De overladenheid van het pabo-curriculum
verminderen en een kwaliteitsimpuls voor het
bewegingsonderwijs in het po door het opleiden
van vakspecialisten via een leergang (gedeeltelijk)
na de pabo. In de praktijk functioneert een groot
deel van de afgestudeerden aan deze leergang
niet als vakspecialist, maar geeft zij alleen
bewegingsonderwijs aan de eigen klas.
• N
 ieuwe groepen bewegingsactiviteiten, verschijnings
vormen en bijbehorende motieven van het huidige
curriculum bewegingsonderwijs zijn geen onderdelen
geweest van de opleiding van de docenten. Nascholing
en implementatie in de opleiding is dan van belang.
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“Is de selectie bewegingsactiviteiten nog van deze
tijd of moeten activiteiten als freerunning en fitness
toegevoegd worden?”
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Leidende vragen

Kern en keuze

1.	Wat is de kern van het bewegingsonderwijs en wat zijn daarbij de doelen en uitgangspunten
gegeven de visie die het ontwikkelteam heeft geformuleerd voor het leergebied?
Het huidige curriculum voor bewegingsonderwijs gaat er vanuit dat het onderwijs gericht is op het beter leren
deelnemen aan bewegingssituaties door de leerlingen. Dat betekent dat de leerlingen beter leren bewegen, dat ze de
bewegingsactiviteiten met elkaar op gang kunnen houden, taken verdelen en verschillende rollen kunnen vervullen
(bewegen regelen) en dat ze leren waar in deze activiteiten hun voorkeuren, mogelijkheden en plezier liggen
(bewegen beleven/waarderen). Blijft dit nog steeds de kern van het nieuwe curriculum, of wordt dit aangepast voor
het nieuwe curriculum?

2.	Op welke manier kan in het curriculum bewegingsonderwijs ruimte zijn voor
omgevingsspecifieke activiteiten?
Scholen die in de buurt staan van kunstijsbanen maken meer gebruik van deze mogelijkheid dan scholen die hiervoor
ver moeten reizen. In gemeentes waar heel veel in verenigingsverband wordt gehockeyd, zal dit eerder een plaats
krijgen in het onderwijs. Scholen die in de buurt van het strand gevestigd zijn, hebben weer andere mogelijkheden.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vele bewegingsactiviteiten die direct in de omgeving van scholen
plaatsvinden en per regio verschillen. Sportklassen maken meer gebruik van deze mogelijkheden dan reguliere
klassen. Als er geen ruimte in het curriculum bewegingsonderwijs is voor deze omgevingsspecifieke activiteiten
zullen deze heel incidenteel of niet plaats vinden. Als het curriculum in meer globale termen wordt geformuleerd,
kunnen scholen deze accenten zelf leggen. Een andere mogelijkheid is formuleren van keuzemogelijkheden in
een deel van het kerncurriculum, waardoor de scholen én leerlingen deze ruimte kunnen benutten binnen de
afgesproken kaders.
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1.

Op welke wijze kunnen de leerlijnen bewegingsonderwijs beter doorlopen van po naar vo?

Doorlopende leerlijnen

De huidige kerndoelen po en vo liggen inhoudelijk in het verlengde van elkaar, hoewel de kerndoelen van het vo
gedetailleerder zijn dan die van het po. Voor de concretisering van deze kerndoelen zijn basisdocumenten voor po en
onderbouw vo gemaakt die van grote invloed zijn op methodes en het programma van veel docenten. De leerlijnen
in deze basisdocumenten liggen erg in elkaars verlengde, maar er zijn ook verschillen. Voor het ontwikkelteam
ligt er de uitdaging om de kern van bewegingsonderwijs zo te formuleren dat doorlopende leerlijnen (ook naar de
keuzevakken in de bovenbouw) goed gerealiseerd kunnen worden.

2.	Welke aanpassingen aan leerlijnen, inhouden en/of activiteiten liggen voor de hand gezien
de ontwikkelingen in de sport- en bewegingscultuur?
De bewegingsactiviteiten die nu in het onderwijs worden aangeboden zijn aanpassingen van activiteiten
uit de sport- en bewegingscultuur. En er heeft een selectie plaatsgevonden van de gebieden uit de sport- en
bewegingscultuur, omdat lang niet alle gebieden en/of activiteiten kunnen worden aangeboden. Is deze selectie nog
van deze tijd of moeten er aanpassingen komen? Te denken valt aan activiteiten als freerunning (of freesport) en
fitness als nieuwe activiteiten, maar ook kan gekeken worden of activiteiten uit het huidige curriculum nog steeds
relevant zijn gezien de plaats die deze activiteiten hebben in de sport- en bewegingscultuur.

3.	Welke relatie heeft het curriculum bewegingsonderwijs met de examenvakken LO2, (vmbogl/tl) en BSM (havo/vwo) en beroepsgerichte keuzevakken met betrekking tot bewegen en
sport in bovenbouw vmbo-bb/kb?
In de bovenbouw van het vo zijn er voor leerlingen mogelijkheden om een examenvak te kiezen. In de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen kiezen voor een of meerdere sportieve keuzevakken. In de
gemengde en theoretische leerweg van het vmbo kan voor LO2 gekozen worden en in havo/vwo voor BSM (bewegen,
sport en maatschappij). Wat behoort in het bewegingsonderwijs geleerd te zijn om hiermee een goede aansluiting
te bewerkstelligen?

Samenhang

1.

Hoe kan de samenhang tussen binnen- en buitenschools leren worden vergroot?
Met de sportprofilering van scholen en de groei van de beweegteams verandert ook de relatie tussen het
bewegingsonderwijs en het bewegen buiten de school. Naschoolse sport is een geheel van bewegingsactiviteiten
dat door de organisatievorm en door de invulling van de regels ligt tussen het bewegingsonderwijs en de
sport- en bewegingscultuur. Ook de bewegingsactiviteiten tijdens pauzes vormen een brug tussen de lessen
bewegingsonderwijs en de bewegingscultuur. In de naschoolse sport en tijdens de pauzes worden er niet dezelfde
activiteiten gedaan als in de lessen bewegingsonderwijs, maar activiteiten die meer lijken op de activiteiten uit de
sport- en bewegingscultuur. Het bewegingsonderwijs heeft invloed op al deze buiten- en naschoolse activiteiten,
maar het omgekeerde geldt ook. Welke invloed hebben bewegen in de pauze, de naschoolse sport op het curriculum
bewegingsonderwijs? Verandert het belang van bepaalde leerlijnen als het onderwijs leerlingen voorbereidt op en
stimuleert tot buiten- en naschoolse activiteiten?
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2.	Hoe kan de samenhang tussen bewegingsonderwijs en vakoverstijgende vaardigheden
worden vergroot?
Bewegingsonderwijs levert planmatig of niet gepland een bijdrage aan vakoverstijgende of brede vaardigheden
zoals communiceren, zelfregulering en samenwerken. Dit gebeurt ook in andere vakgebieden. Het is belangrijk
om dit af te stemmen met deze vakgebieden.

3.	Hoe kan de samenhang tussen bewegingsonderwijs en andere leergebieden worden
vergroot?
Het bewegingsonderwijs heeft raakvlakken met verschillende andere vakgebieden. Leerlingen geven elkaar
aanwijzingen, de leraar geeft instructie (taal), leerlingen houden de stand bij, maken een inschatting waar de
grootste kans is op een score (rekenen/wiskunde), ze zoeken naar de goede richting van afzetten bij het over de
kop gaan (biomechanica/natuurkunde) en ze leren over bewegingsintensiteit en conditie (mens en natuur). Hoe
kunnen deze inhouden afgestemd worden op de opbouw in de andere vakgebieden, zodat de samenhang in
het onderwijs wordt vergroot?
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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.

Meer informatie?
Kijk op http://curriculumvandetoekomst.slo.nl en http://bewegingsonderwijs.slo.nl/

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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