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Curriculum in beweging

2018 was voor SLO een levendig en druk jaar. Inhoudelijk is door 
veel collega’s bijgedragen aan Curriculum.nu, het traject waarin wordt 

gewerkt aan de herziening van de landelijke onderwijsdoelen. In de 
ondersteuning van de ontwikkelteams van leraren en schoolleiders 

kunnen onze leerplanontwikkelaars doen waar ze goed in zijn, 
namelijk het verbinden van hun curriculumdeskundigheid met het 

onderwijs zoals dat vorm krijgt in de school. 

Het traject laat bij uitstek zien dat curriculumontwikkeling 

geen geïsoleerde deskundigheid is, maar vorm krijgt door 

maatschappelijke ontwikkelingen te koppelen aan weten-

schappelijke bevindingen en de praktijk van de leraar. 

Curriculumontwikkeling dient één belangrijk doel: het 

ondersteunen van de kwaliteit van de onderwijspraktijk. 

Zoals ook blijkt uit de projecten, activiteiten en publicaties 

in dit jaaroverzicht, staat dit uitgangspunt centraal in het 

werk van SLO.

Om goed voorbereid te zijn op de komende herziening van 

de landelijke onderwijsdoelen, en te kunnen voldoen aan 

de vraag die de overheid en het onderwijs aan SLO stellen, 

is intern een reorganisatie doorgevoerd. Het doel ervan was 

om onze vakinhoudelijke expertise zo optimaal mogelijk te 

laten aansluiten op de leergebieden die in ontwikkeling zijn. 

Tegelijk wordt gewerkt aan een nieuwe werkwijze die beter 

aansluit bij de huidige vraag op het gebied van het landelijke 

curriculum, namelijk om in cocreatie met leraren en scholen 

te werken aan de actualisatie van het curriculum. SLO ziet 

met vertrouwen uit naar de resultaten die de ontwikkelteams 

in 2019 gaan opleveren, om in de komende jaren te kunnen 

bijdragen aan de wettelijke verankering ervan in kerndoelen 

en eindtermen.

Jindra Divis, algemeen directeur

Sanne Tromp, directeur innovatie



4   |      Jaaroverzicht 2018 

Binnen Curriculum.nu werken 
150 leraren en schoolleiders en ruim 

80 ontwikkelscholen samen aan 
bouwstenen voor het actualiseren van de 

landelijke onderwijsdoelen. Voor negen 
leergebieden leggen zij vast wat de 

benodigde kennis en vaardigheden zijn. 
Daarbij krijgen ze constructieve input en 

feedback van onder meer wetenschappers, 
leraren, scholen en vakverenigingen, 

leerlingen, vervolgonderwijs, 
maatschappelijke organisaties en 

bedrijfsleven. In 2019 brengen de teams 
hun advies uit aan minister Slob.

Wat betekent Curriculum.nu voor leraren in het primair 

onderwijs? Tijdens de vierde ontwikkelsessie in december 

2018 vroegen we enkele betrokken leraren naar hun eerste 

indrukken.

Engels en Moderne vreemde talen

Dennis de Kruif is schoolleider in het primair onderwijs (po) 

en maakt deel uit van de groep die onder meer het nieuwe 

curriculum ontwikkelt voor Engels: “Voor ons is  een belang-

rijk doel om de aansluiting van po naar vo te verbeteren. 

Nu is er te veel vrijblijvendheid in het po. De ene basisschool 

doet bijna niks aan Engels en de ander heel veel. Hierdoor 

begint een vo-school vaak weer op nul, omdat er niet voort-

geborduurd kan worden op het Engels dat kinderen op de 

basisschool leerden.”

“De status van Engels in het po is heel anders dan de status 

van Nederlands. Voor Nederlands is er wel een referentie-

niveau in het po, voor Engels niet. Terwijl Engels ook een 

verplicht examenvak is in het vo. Iedere basisschool zal dus 

moeten nadenken over het niveau Engels waarmee leer-

lingen hun school verlaten. Daar ligt een opdracht voor het 

basisonderwijs. We denken nog na over hoe je ervoor zorgt 

dat het ook echt gebeurt, dat de vrijblijvendheid verdwijnt. 

Wellicht door een eindniveau vast te leggen, zoals we dat 

ook doen bij andere vakken.”

“Vroeger werd een andere taal als probleem gezien, want 

dat zou goed Nederlands leren in de weg staan. Dat beeld 

verschuift. Nu vindt men het vaak een kans voor de 

ontwikkeling van een kind. De wereld ziet er in 2020 heel 

anders uit dan in 1990. Er is veel meer Engels in de directe 

omgeving, bijvoorbeeld door games en YouTube.”

“Sommige leraren zullen vinden dat er alweer iets op hen 

af komt. Dat geldt inderdaad voor de groep die nooit Engels 

geeft, maar Engels hoort erbij en hoeft niet per se als apart 

vak gegeven te worden. Je kunt aardrijkskunde geven in het 

Engels of in die taal uitleggen hoe een bloem groeit. Door 

vakken in elkaar te vlechten, neemt de overladenheid af.”

Werken aan de landelijke 
onderwijsdoelen binnen



Johannes: “Natuurlijk ga je met termen als democratie,  

diversiteit en de maatschappelijke ontwikkelingen die  daar-

bij horen in groep 4 anders om dan in vwo 4, maar  de basis 

is hetzelfde. Als iedereen het over hetzelfde  heeft, verbetert 

dat bijvoorbeeld de aansluiting van  primair naar voortgezet 

onderwijs.”

Elske: “Een goede omschrijving van begrippen geeft veel 

duidelijkheid en maakt het hopelijk voor scholen makkelijker 

om burgerschapsonderwijs samen te dragen.” 

Burgerschap

Johannes Visser (leraar groep 8) en Elske Westland (lerares 

groep 7) vertellen wat ze onder burgerschapsonderwijs 

verstaan en wat leraren kunnen hebben aan de vernieuwing 

van het curriculum: 

Elske: “Onze voorlopige formulering waar burgerschaps-

onderwijs over gaat, is: jongeren leren om te functioneren 

in de diverse samenleving op basis van eigen idealen, 

waarden en normen. Burgerschapsonderwijs draagt bij 

aan het ontwikkelen van het vermogen en de bereidheid 

om aan de samenleving een bijdrage te leveren, binnen 

de kaders van de democratische rechtstaat.” 

Johannes: “Dit zijn natuurlijk best abstracte begrippen. 

Net als democratie. Wat is nou democratie? Of identiteit? 

Wij zijn nu bezig om al die termen beter te duiden. We willen 

daar een definitie van maken, zodat leraren in de klas weten 

waar de begrippen voor staan en hun energie kunnen steken 

in het kiezen van eigen werkvormen. Dat helpt enorm, daar 

kunnen docenten mee uit de voeten.”

Elske: “We zoeken ook naar overkoepelende vaardigheden, 

die bij burgerschap- maar eigenlijk bij het hele onderwijs- 

horen. Zoals ‘kritisch denken’.” Johannes vult aan: “Maar ook: 

‘de leerling erkent en herkent de ander als een gelijkwaardig 

medemens’. En: ‘onderzoekt morele waarden, rechten en 

verantwoordelijkheden.’ Ook deze vaardigheden gaan we 

verder uitwerken.” Elske: “We hebben veel contact met 

andere groepen die aan de uitwerking van een ander 

onderdeel van het curriculum werken. Zodat er samenhang 

komt en overlap wordt voorkomen.” 

Ondersteuning van de ontwikkelteams
In 2018 hebben de negen ontwikkelteams gewerkt 

aan een visie, grote opdrachten en bouwstenen 

voor een vernieuwd curriculum voor het primair 

en voortgezet onderwijs. Daarvoor zijn in totaal 

vijf ontwikkelsessies georganiseerd waarvan er 

vier in het afgelopen jaar plaats vonden. Na afloop 

van elke ontwikkelsessie hebben de teams feedback 

verzameld op hun (tussen)opbrengsten en input 

gevraagd voor hun volgende ontwikkelsessie.

 

SLO ondersteunt de ontwikkelteams met kennis 

over het landelijke curriculum, bijvoorbeeld op het 

gebied van huidige ervaringen in de praktijk en 

wetenschappelijke inzichten rondom curriculum-

ontwikkeling. Ook de ontwikkelscholen kunnen 

rekenen op ondersteuning van SLO. SLO draagt bij 

aan de verkenning van thema’s die spelen over de 

volle breedte van het curriculum zoals overladenheid 

en samenhang tussen leergebieden.

Meer weten: www.curriculum.nu

“De wereld ziet er in 2020 heel 

anders uit dan in 1990”
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Kennisdeling 2018

Top 10 best bezochte SLO websites 

Aantal bezoeken 2018

www.slo.nl   593.169
www.talentstimuleren.nl   307.510
www.taalenrekenen.nl   214.219
www.erk.nl   201.220
www.curriculumvandetoekomst.slo.nl   118.748
www.nederlands.slo.nl   64.959
www.rekenspel.slo.nl   64.571
www.jongekind.slo.nl   60.050
www.leerplaninbeeld.slo.nl   44.796
www.kunstzinnigeoriëntatie.slo.nl   33.518

Meest gedownloade publicaties* 

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

2. 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van  het funderend  

 onderwijs (2014)

3. Digitale geletterdheid: inhoudslijnen po-vo (2018)

4. Inhoudskaarten Jonge kind (2018)

5. Handreikingen executieve functies jonge kind (2017)

6.  21e-eeuwse vaardigheden: quickscan voor leraren (2015)

7. Dataset Leerplan in beeld (2017)

8. Leerplankader wetenschap & technologie in het 

 basis- en speciaal onderwijs (2016)

9.  Doelen burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie voor  

het schoolcurriculum (2015)

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

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

12.  Gedifferentieerde beheersingsniveaus voor de onderbouw van  

het voortgezet onderwijs: leerdoelenkaarten (2015)

13.  Passende perspectieven praktijkonderwijs: leerroutes rekenen (2015)

14. Wetenschap en technologie - poster Onderzoeken en ontwerpen (2015)

15. Poster Onderzoek in zes stappen (2017)

*  alleen publicaties die zijn uitgegeven  

 in de periode van 2014-2018 zijn meegerekend.
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257.430Totaal aantal 
downloads in 2018    
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Nieuwsbrieven
In 2018 in totaal 9 keer 
verschenen in vier
verschillende versies
 
Versie Abonnees
po    4.591
onderbouw vo  2.770
tweede fase 1.750 
vmbo  1.962

LinkedIn

32.665
Berichten
Weergaven
Interacties
Nieuwe volgers

SLO context po
Nr. 16 | januari 2018
Nr. 17 | september 2018

SLO context vo
Nr. 16 | januari 2018
Nr. 17 | september 2018

Magazines

Facebook

1.237
Berichten
Weergaven
Interacties
Nieuwe volgers

336
1.193

41.566
380

367
3.1 miljoen

77.923
12.447

context
voor het primair onderwijs

Nieuwe leerlijnen voor 10-14-onderwijs
 Het Talent aan de slag met Curriculum.nu
 Een podium voor het jonge kind
 Basisschool De Zandberg geeft wereldoriëntatie op eigen wijze vorm
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context
voor het voortgezet onderwijs

Spring High aan de slag met Curriculum.nu
 Passende perspectieven voor het praktijkonderwijs
 Leernetwerkdag Formatief evalueren
 Enthousiasme over nieuwe beroepsgerichte examen vmbo
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Oplage 
SLO context vo

12.000
(10.383 

ontvangers)

Oplage 
SLO context po

12.000
(10.398 

ontvangers)

Twitter

3.274
Berichten
Weergaven
Interacties
Nieuwe volgers

388
411.797

1361
624

Totaal aantal 
nieuwsbrief 

abonnees

11.073
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Samenwerking 
Samen met het onderwijs-
veld ontwikkelt SLO de 
doelen, kaders en instru-
menten waarmee scholen 
hun opdracht vanuit 
een eigen visie kunnen 
vervullen. Via diverse 
media en jaarlijks meer 
dan 500 bijeenkomsten 
zorgen we voor actieve 
uitwisseling van kennis, 
ervaringen en deskundig-
heid op curriculumgebied 
zodat scholen, instellingen 
rondom de scholen en ook 
wij hiermee aan de slag 
kunnen.

60 90 330 100 20 30



Sommige basisschoolleerlingen hebben last van de ‘hobbel’ aan het eind van groep 8. 
Zij zijn gebaat bij een uitgestelde niveaukeuze en een vloeiender overgang naar 

het voortgezet onderwijs. Steeds meer scholen ontwerpen voor deze 10- tot 14-jarigen 
aparte trajecten, maar stuiten daarbij op curriculumvragen.

De curriculumvragen 
bij 10-14 trajecten

‘Met deze pilotscholen is het heerlijk werken’

Maaike Rodenboog is projectleider 10-14 onderwijs bij SLO.

“Begin 2018 kreeg het 10-14 onderwijs bij SLO een eigen project. 

Wij stonden toen via Leerplan in Beeld al in contact met enkele 

van deze initiatieven. We vinden ze interessant omdat ze kunnen 

bijdragen aan gelijke kansen. Voor sommige leerlingen 

is voorsorteren na groep 8 te vroeg. Met meer maatwerk, een 

vloeiender overgang en twee jaar uitstel van niveaukeuze komen 

zij verder in het vo. Maar leerplankundig is dat ingewikkeld, 

want de curricula van po en vo sluiten niet naadloos aan. 

Hoe maak je voor leerlingen van 10 tot 14 jaar dan toch mooie, 

doorlopende leerlijnen? Daar ligt voor ons als curriculumdenkers 

een interessante vraag. Daarom hebben we bij OCW een 

aanvraag gedaan voor een project waarmee we de 

10-14 trajecten leerplankundig kunnen ondersteunen. 

Ons projectteam bestaat uit zeven SLO’ers van verschillende 

vakken en leergebieden, die nauw samenwerken met scholen 

uit de landelijke pilots. We hadden voor 2018 in grote lijnen drie 

dingen op de agenda staan: voor alle vakken en leergebieden 

leerdoeloverzichten voor 10- tot 14-jarigen maken, bedenken hoe 

we die overzichten kunnen vertalen voor leerlingen én de opgedane 

ervaringen beschrijven. Bijvoorbeeld in blogs, zodat andere 10-14 

initiatieven er iets aan hebben. 

‘Hoe maak je voor 

leerlingen van 10 tot 14 jaar 

mooie, doorlopende 

leerlijnen?’

We zijn ver gekomen. Begin 2019 stonden de meeste leerlijnen 

online: taal/Nederlands, moderne vreemde talen, Mens & natuur en 

Kunst & cultuur. Voor een deel gold dat ook voor rekenen/wiskunde, 

waar de aansluiting po-vo ingewikkelder is dan bij andere 

SLO
Project 

10-14-onderwijs

Rol van SLO 
landelijke pilotscholen 

ondersteunen bij 
curriculumvragen

Samen met 
pilotscholen, Lerend 

Netwerk 10-14 onderwijs, 
Landelijke Regiegroep 

10-14 onderwijs, 
Onderzoeks- en 

 adviesbureau Oberon
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vakken. Verder hebben we samen met 

10-14 scholen de eerste leerdoelkaarten 

in leerlingentaal ontwikkeld.

Dat er vaart in zit, komt mede doordat 

het met deze pilotscholen heerlijk 

werken is. De docenten zijn enthousiast 

en denken vol passie na hoe ze elke 

leerling de best mogelijke overstap 

naar het vo kunnen bieden. Ze werken 

echt vanuit leerdoelen - daar word ik 

als SLO’er heel blij van - en zijn goed in 

gedifferentieerd lesgeven. Er gebeurt 

van alles! Dankzij de monitoring door 

de onderzoekers van Oberon  kunnen 

we de komende jaren kijken wat 10-14 

onderwijs oplevert. 

Naar mijn idee staan we met 10-14 nog 

maar aan het begin. De grote vraag 

wordt hoe we alle trajecten verbinden. 

De onderlinge verschillen zijn groter 

dan je zou denken en als SLO willen 

we niet met elke school apart het 

wiel uitvinden. Hoe ontwikkelen we 

leerplankundige hulpmiddelen en 

producten die algemeen bruikbaar zijn? 

Dat zijn we aan het onderzoeken. 

Daarnaast gaan we kleine netwerken 

opzetten waarin docenten van 

10-14 trajecten elkaar rond vakken en 

leergebieden kunnen ontmoeten.” ►►

‘Van leerdoelen naar kinddoelen’

Dorien Bosselaar is projectleider van het Tienercollege 

Noordoostpolder.

“Na twee jaar voorbereiden zijn we in augustus 2018 met 

ons Tienercollege van start gegaan. We hebben nu één groep 

met 25 kinderen die anders in groep 7 of 8 van de basisschool 

zouden hebben gezeten. Volgend jaar komt daar een tweede 

groep van maximaal 25 leerlingen bij, maar daar houden we 

het dan vervolgens ook even bij. Er is in zo’n nieuw traject 

zoveel te ontwikkelen, daar moet je de tijd voor nemen.

Het idee voor dit Tienercollege kwam van ons bestuur. 

Voor mij was het de vervulling van een wens. Als leerkracht 

in groep 7/8 dacht ik geregeld: hadden we maar iets anders 

te bieden! Er zijn altijd kinderen die vóór het eind van de 

basisschool al toe zijn aan iets nieuws. Daarnaast heb je in 

elke bovenbouwgroep wel kinderen van wie je denkt: als 

jij wat langer in deze setting kunt doorwerken, stroom je 

straks hoger of in elk geval met meer motivatie en 

zelfvertrouwen uit.

De eerste helft van 2018 was hectisch. We zaten middenin 

de intakegesprekken met leerlingen - hartstikke leuk, 

maar tijdrovend. Uiteindelijk hebben we de aanmelding 

voortijdig moeten sluiten, zo groot was de belangstelling. 

Daarnaast waren we heel druk met het onderwijsprogramma. 

Wat willen we dat kinderen in hun rugzak hebben als ze bij 

ons weggaan? Hoe pakken we de leerstof aan? We zijn bij 

verschillende 10-14 trajecten gaan kijken en dan zie je dat de 

een met methodes werkt en de ander met leerlijnen en eigen 

materiaal. Wat is voor ons geschikt? Dat was best een lastige 

vraag, ook omdat de meeste van onze leerlingen zullen 

doorstromen naar een vo-school die nog niet zo 

leerlinggestuurd werkt. 

Bij de kernvakken hebben we uiteindelijk gekozen voor me-

thodes. Je start iets nieuws, dan wil je er zeker van zijn dat de 

opbrengsten goed blijven. Bij de zaakvakken werken we met 

de thematische aanpak van Projects 4 Learning. Daarbij ma-

ken we wél veel materiaal zelf en dan loop je prompt tegen 

vragen aan: hoe formuleer je leerdoelen? Wat is voldoende: 

als de leerling de begrippen kent, als hij ze kan toelichten of 

als hij ze voor anderen kan vertalen? Hoe houd je in beeld 

waar elk kind staat als je met verschillende niveaus in één 

groep werkt? En hoe zorg je dat het kind zelf dat ook weet?

‘De nieuwe leerlijnen 

geven een mooi overzicht 

van alle doelen’

Met dit soort vragen over de inhoud kloppen we vaak aan 

bij SLO. Zo hebben we met Maaike Rodenboog een hele 

studiemiddag besteed aan het vertalen van leerdoelen naar 

kinddoelen. We hebben een van de leergebieden eruitgevist, 

de leerdoelkaarten erbij gepakt en toen zijn we in groepjes 

de kerndoelen om gaan zetten in kindtaal. Heel zinvol. Welke 

woorden gebruik je, wat is te vaag? De komende tijd gaan 

we nog zo’n studiemiddag doen, dan rond de inhoudelijke 

aansluiting van ons traject op de derde klas vo. Wat ons 

daarbij ook helpt, zijn de nieuwe leerlijnen 10-14. Je krijgt als 

leerkracht een mooi overzicht van alle doelen. Wij kijken er 

regelmatig naar.” ►►

9  

Tienercollege Noordoostpolder



10   |      Jaaroverzicht 2018 

‘We werken allemaal toe naar hetzelfde doel’

Harry Grimmius is lid van het Lerend Netwerk 10-14 onderwijs 

en vertegenwoordigt dit netwerk in de landelijke regiegroep 

10-14 onderwijs, waar ook beleidsmakers, de inspectie en 

onderzoekers deel van uitmaken. Grimmius is voorzitter van 

het college van bestuur van Scholengroep Over- en Midden-

Betuwe. Een van de eerste zes landelijke pilotscholen, 

‘De Overstap’, hoort bij dit bestuur.

“Wordt het niet eens tijd om de vroegselectie in ons 

onderwijs aan te pakken? Die vraag ging een jaar of drie 

geleden als een windvlaag door het land. Dat we van de 

OESO over de vroegselectie op onze donder hadden gekregen, 

speelde zeker mee, net als de kritiek van wetenschappers die 

gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van het puberbrein. 

Meer en meer besturen begonnen de noodzaak van een 

vloeiender overgang van basis- naar voortgezet onderwijs 

te voelen. Samen met een collega heb ik toen bij OCW 

experimenteerruimte aangevraagd. We beloofden niet te 

morrelen aan het stelsel, maar daarbinnen te zoeken naar 

de beste manier om kinderen een ononderbroken leerlijn 

aan te bieden. Die ruimte kwam er en toen konden de 

eerste initiatieven van start.

Bij het begin van 2018 waren de eerste zes pilotscholen een 

paar maanden bezig; een tweede groep maakte zich op om 

na de zomervakantie te starten. Als bestuurders van deze 

initiatieven merkten we al snel dat er binnen het stelsel heel 

wat slagbomen staan. De belangrijkste hebben we toen aan 

de orde gesteld in de landelijke regiegroep, die inmiddels 

was gestart.

Het eerste obstakel is de eindtoets basisonderwijs op 

12-jarige leeftijd. Een toets is verplicht, een schooladvies

ook, maar in hun huidige vorm staan ze haaks op waar 

het bij 10-14 om gaat: uitstel van selectie. Kunnen we dan 

niet kijken of de eindtoets hier vervangen kan worden door 

een formatieve tussentoets? Een tweede obstakel betreft 

de bevoegdheden. Basisschoolleerkrachten mogen geen les 

geven in het vo en omgekeerd, maar bij 10-14 initiatieven ligt 

dat juist wel voor de hand. Zijn er uitzonderingen mogelijk, 

aangezien het hier gaat om een geoormerkt traject? 

Over beide kwesties liepen de gesprekken aan het eind 

van het jaar nog, maar de oplossing was in zicht. 

Ook in andere opzichten was 2018 een belangrijk jaar. Zo ging 

de tweede groep pilotscholen van start, wat tevens een ver-

breding van het monitoringonderzoek door Oberon inhield. 

Als ‘kwartiermakers’ van het eerste uur vormden we onszelf 

om tot een Lerend Netwerk. En niet te vergeten: SLO begon 

met het ontwikkelen van goed doordachte leerlijnen. Hiervan, 

en van de bijbehorende leerplankundige expertise, zal de 

komende jaren alleen maar meer gebruik gemaakt worden.

De 10-14 ontwikkeling is nog lang niet op haar hoogtepunt. 

In 2019 komen er weer 15 tot 20 initiatieven bij en er zijn nog 

veel meer besturen met plannen. Wel blijft er werk aan de 

winkel, want in de wet- en regelgeving zitten nog veel 

obstakels. Wat te doen bij verschillende BRIN-nummers 

binnen een project, verschillen in financiële stromen tussen 

po en vo en onduidelijkheden over verantwoordelijkheden? 

Daar komen we uit, ik ben ervan overtuigd. Ik vergelijk het 

maar met de vorming van integrale kindcentra. De overgang 

tussen voor- en vroegschoolse educatie en het primair 

onderwijs is de afgelopen jaren veel soepeler geworden. 

Wat daar kan, kan hier ook. Uiteindelijk werken we allemaal 

toe naar hetzelfde doel: een ononderbroken leerlijn voor 

leerlingen van 2 tot 18 jaar.” ►►

Lerend Netwerk 10-14 onderwijs

‘De 10-14-ontwikkeling 
is nog lang niet op 
haar hoogtepunt’
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‘De kracht zit in de creativiteit’

Anne Luc van der Vegt is projectleider monitor 10-14 onderwijs bij Oberon.

“In de 10-14 trajecten gaat het om méér dan uitstel van niveaukeuze. De leraren 

in deze inititiatieven zijn bezig het hele onderwijs te vernieuwen en doen dat met 

veel elan. Dit was het eerste wat mij opviel toen ik met de trajecten kennismaakte 

in het kader van de Monitor 10-14 onderwijs, een onderzoek waarvoor Oberon in 

opdracht van OCW de scholen uit de landelijke pilots gedurende drie jaar volgt.

De resultaten van de monitor moeten allereerst duidelijk maken of 10-14 onderwijs 

werkbaar is. De eerste aanwijzingen zeggen van wel. Ook willen we vaststellen 

wat 10-14 trajecten doen met het zelfvertrouwen en de leer- en werkhouding van 

leerlingen en hoe dat zich verhoudt tot de ontwikkeling van leerlingen die wél 

na groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan. Verder kijken we naar de 

tussentijdse uitstroom uit de trajecten, en natuurlijk naar de hamvraag: hoe doen 

leerlingen het na een 10-14 traject in het voortgezet onderwijs? Daar hopen we in 

2020 iets over te kunnen zeggen. Wel met enige voorzichtigheid, want het gaat om 

kleine aantallen leerlingen.

Zover is het nog niet. Eind 2018 verscheen onze eerste tussenrapportage; de weer-

slag van een groot aantal interviews, lesobservaties en vragenlijsten. Mijn collega’s 

en ik hebben alle scholen uit de eerste landelijke pilot bezocht en daar gesproken 

met de schoolleiding en vertegenwoordigers van leraren, leerlingen en bestuur-

ders. Ook hebben we rondgekeken in de klassen. Vervolgens hebben we onder alle 

leerlingen en leraren vragenlijsten uitgezet om een beeld te krijgen van de manier 

waarop 10-14 onderwijs recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Wat opvalt, is dat er veel overeenkomsten zijn in de doelen van de initiatieven 

zoals een optimale schoolloopbaan en vernieuwend onderwijs. Ook de manier 

waarop die doelen worden ingevuld komen veelal overeen: leren in samen-

hang, meer eigenaarschap bij leerlingen, aandacht voor persoonsvorming. In de 

praktische uitwerking zitten flinke verschillen. Ik kan me voorstellen dat dit het 

lastiger maakt om aanpakken te delen en instrumenten te ontwikkelen, maar 

het is misschien niet onlogisch als je kijkt waar de kracht van deze initiatieven 

zit: in het enthousiasme en de creativiteit. Dat leidt zelden tot eenvormigheid.

‘Hoe doen leerlingen 
het na een 10-14 traject in 

het voortgezet onderwijs?’

In de volgende editie van de monitor nemen we ook de ervaringen van 

scholen mee die dit schooljaar zijn gestart. Daar zijn we in het najaar van 

2018 al op kennismakingsbezoek geweest. In het najaar van 2019 publiceren 

we ons tweede rapport. We hopen dat ook andere 10-14 initiatieven hiermee 

dan hun voordeel kunnen doen. Eén ding is zeker: dit zijn heel inspirerende 

scholen om in rond te lopen.” 

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon

Wist je dat de door SLO ontwikkelde materialen gratis te downloaden 
zijn op www.curriculumvandetoekomst.slo.nl/10-14-onderwijs?



Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte 

programma’s vmbo

In de periode 2011-2015 hebben 

sectorcommissies voor Economie, 

Groen, Intersectoraal, Techniek en 

Zorg en Welzijn nieuwe beroepsge-

richte examenprogramma’s ontwik-

keld voor het vmbo. Na een pilot zijn 

deze examenprogramma’s eerst in 

de bovenbouw van het vmbo inge-

voerd en vanaf schooljaar 2017-2018 

werken alle vmbo-scholen met het 

nieuwe examenprogramma. De drie 

belangrijkste pijlers van de vernieu-

wing betreffen: vernieuwing van 

het beroepsgerichte curriculum, ver-

sterking van loopbaanoriëntatie en 

begeleiding (LOB) in alle leerwegen 

van het vmbo, en het verbeteren 

van de aansluiting tussen vmbo en 

mbo. SLO monitort de invoering op 

verzoek van het ministerie van OCW. 

Dit rapport beschrijft de resultaten 

van een tussentijdse evaluatie. 

Proeftuin linked data rekenen po

Dit onderzoeksrapport gaat in op de vraag hoe leraren 

met de proeftuin linked data rekenen po werden onder-

steund bij het aanbieden van maatwerk aan hun leerlin-

gen. Anders gezegd: hoe kan ICT ingezet worden om ge-

personaliseerd leren mogelijk te maken? Er is onderzocht 

hoe leraren ondersteund kunnen worden in het maken 

van bewuste keuzes in het curriculum, dit wil zeggen bij 

het uitstippelen van geschikte leerroutes voor leerlingen 

en bij de keuze van daarbij passende leermiddelen. De 

beschikbaarheid van leermiddelen speelt daarbij een 

belangrijke rol. In een proeftuin linked data zijn doelen 

gekoppeld aan leermiddelen van verschillende uitgevers. 

Leraren kunnen zodoende gerichte keuzes maken op basis 

van de inhouden, doelen, leermiddelen en behaalde resul-

taten van leerlingen.

Engelse spelling in het tweetalig primair onderwijs

Handreiking bij de leerlijn tpo

In 2014 is SLO begonnen met het ontwikkelen van een 

leerlijn mondelinge taalvaardigheid, lezen en schrijven 

voor groep 1 en 2 van het tweetalig primair onderwijs. De 

leerlijn werd tijdens de pilotperiode jaarlijks uitgebreid 

en bijgesteld tot een complete leerlijn voor groep 1-8. De 

pilotscholen hadden ook behoefte aan een leerlijn spel-

ling en grammatica. Spellen is geen op zichzelf staande 

vaardigheid, maar een hulpmiddel bij lezen en schrijven. 

Daarom is ook geen ‘standaard’ leerlijn uitgewerkt, zoals 

voor de andere drie domeinen, maar is gekozen voor het 

schrijven van een handreiking voor tpo-coördinatoren en/

of tpo-leerkrachten.

slo
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Engelse spelling in het 
tweetalig primair onderwijs

Handreiking bij de leerlijn tpo

Een greep uit ons aanbod

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. 

Publicaties 
2018
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Leerplankundige verkenning van 

TIMSS-trends

Rekenen-wiskunde en natuurweten-

schappen 

Eind 2016 zijn de resultaten van 

de Trends in International Mathe-

matics and Science Study (TIMSS) 

bekend gemaakt. TIMSS richt zich 

op de prestaties van leerlingen bij 

rekenen-wiskunde en natuurweten-

schappen. Nederland participeert 

in dit onderzoek met leerlingen in 

groep 6 (grade 4). Uit TIMSS 2015 

blijkt dat Nederlandse leerlingen in 

deze groep over het algemeen nog 

steeds boven het internationaal 

schaalgemiddelde presteren, maar 

ook dat deze prestaties sinds de 

start van TIMSS in 1995 gestaag en 

significant dalen. Naar aanleiding 

van deze resultaten heeft SLO in 

opdracht van het ministerie van 

OCW onderzoek uitgevoerd naar de 

vragen hoe de trends in de presta-

ties van Nederlandse leerlingen te 

duiden zijn en welke implicaties 

deze duiding heeft voor toekomstig 

onderwijsbeleid. 

Leerplankundige  
verkenning van 
TIMSS-trends
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Rekenen-wiskunde en natuurwetenschappen
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Centrale examens 
als drager van de  
bètavakvernieuwing

Analyse van centrale examens biologie, natuurkunde en scheikunde 
voor havo/vwo op kenmerken van de beoogde vernieuwing

SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

M
onitoring invoering vernieuw

de w
iskunde A havo

Monitoring 
invoering vernieuwde 
wiskunde A havo

Eindmeting docenten en leerlingen 2016-17

SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

M
onitoring invoering vernieuw

de w
iskunde B havo

Monitoring 
invoering vernieuwde 
wiskunde B havo

Eindmeting docenten en leerlingen 2016-17

Centrale examens als drager van de 

bètavakvernieuwing

Analyse van centrale examens 

biologie, natuurkunde en scheikunde 

voor havo/vwo op kenmerken van de 

beoogde vernieuwing

In de periode 2002 - 2010 hebben 

vakvernieuwingscommissies voor 

biologie, natuur- en scheikunde 

nieuwe conceptexamenprogram-

ma’s ontwikkeld en beproefd in 

examenpilots. Maatschappelijke 

ontwikkelingen en knelpunten in 

het bètaonderwijs vormden aan-

leiding voor deze vernieuwing. De 

pilots zijn geëvalueerd in een onaf-

hankelijk meerjarige curriculumeva-

luatie. Dit rapport doet verslag van 

de manier waarop examenmakers 

de vernieuwing concreet hebben 

vertaald naar een centraal examen. 

Aan de hand van een analysekader 

zijn centrale examens havo en vwo 

voor de vakken biologie, natuur- en 

scheikunde geanalyseerd. In focus-

groepen zijn deze analyses bespro-

ken om te bepalen of de beoogde 

vernieuwing in voldoende mate 

wordt weerspiegeld in de centrale 

eindexamens. 

Monitoring invoering vernieuwde 

wiskunde A/B havo

Eindmeting docenten en leerlingen 

2016-17

De invoering van de nieuwe wiskun-

de-examenprogramma’s voor havo 

en vwo en de daarbij behorende 

syllabi zijn belangrijke dragers van 

de beoogde vernieuwing in het 

wiskundeonderwijs. Om het invoe-

ringsproces te kunnen bijstellen en 

verbeteren heeft SLO evaluatieon-

derzoek uitgevoerd onder docenten 

en leerlingen die in 2015-2016 zijn 

gestart met het nieuwe program-

ma. Voor de vakken wiskunde A en 

B voor havo zijn twee metingen 

uitgevoerd: de eerste in schooljaar 

2015-2016  leerjaar 4 (onder docen-

ten en de eindmeting in schooljaar 

2016-2017 in leerjaar 5 (onder zowel 

docenten als leerlingen). De eind-

meting is beschreven in twee aparte 

publicaties voor respectievelijk 

wiskunde A en wiskunde B.
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Het lees- en schrijfonderwijs in 

primair en voortgezet onderwijs

Een stand van zaken en curriculaire 

aanbevelingen

SLO geeft in twee aparte publica-

ties een korte beschrijving van het 

lees- en schrijfonderwijs in primair 

en voortgezet onderwijs. Daarin is 

onder andere aandacht voor het 

wettelijk kader, de stand van zaken 

in de onderwijspraktijk en aanbeve-

lingen voor een curriculum begrij-

pend lezen c.q. schrijven.

Integratie van fictie- en literatuur-

onderwijs met gespreksvaardighe-

den en schrijfvaardigheid

Een verkenning van praktijkgerichte 

initiatieven

Deze verkennende literatuurstudie 

is bedoeld om te inventariseren wel-

ke initiatieven van domeinintegratie 

in de praktijkgerichte literatuur 

beschreven zijn en wat daarvan de 

opbrengsten zijn. Hiermee wordt 

beoogd om zowel trends als hiaten 

in kaart te brengen: wat gebeurt er 

al in de praktijk, en wat nog niet? 

Welke inzichten en mogelijkheden 

levert dat op? 

Woordenschatontwikkeling in het 

basisonderwijs opnieuw onderzocht

Een inventarisatie van empirisch 

onderzoek van 2004 tot 2017

Binnen het project Het Taalon-

derwijs Nederlands Onderzocht 

(HTNO) werkt SLO, samen met o.a. 

De Nederlandse Taalunie, aan het 

beschrijven van empirisch onder-

zoek naar het onderwijs Nederlands 

vanaf 1969. Deze publicatie over 

woordenschatontwikkeling in het 

basisonderwijs richt zicht op het on-

derzoek tussen 2004 en 2017. Het in 

het rapport beschreven onderzoek 

levert kennis op over effectieve aan-

pakken, maar ook kennis over wat 

er gebeurt in lessen woordenschat, 

over de manier waarop leerlingen 

deze lessen waarnemen, en over 

beoordelingsinstrumenten.

Meertaligheid in het primair en 

voortgezet onderwijs

Een stand van zaken en curriculaire 

aanbevelingen

Deze notitie gaat in op meertalig-

heid: wat is het, en hoe speelt het 

een rol in zowel de

samenleving als in het onderwijs? 

Wat is het overheidsbeleid rond 

meertaligheid: hoe is meertaligheid 

uitgewerkt in de huidige leerplan-

kaders en welke plek heeft meer-

taligheid in de Nederlandse wet? 

Ook de rol van meertaligheid in de 

Nederlandse onderwijspraktijk en 

de natuur van de meertalige leerling 

komen aan bod. Tot slot worden 

vanuit wetenschappelijke inzich-

ten argumenten aangedragen om 

meertaligheid in het curriculum op 

te nemen.

slo
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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.

SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Meertaligheid in  
primair en voortgezet 
onderwijs

Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen
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Integratie van fictie- en 
literatuuronderwijs met 
gespreksvaardigheden en 
schrijfvaardigheid

Een verkenning van praktijkgerichte initiatieven
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Leermiddelenmonitor  
17/18

Leermiddelen in het po en vo: gebruik, digitalisering, beschikbaarheid en beleid
SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Passend onderw
ijs voor begaafde leerlingen binnen sam

enw
erkingsverbanden

Passend onderwijs voor 
begaafde leerlingen binnen 
samenwerkingsverbanden

Rapportage van een inventariserend onderzoek
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Formatief evalueren:  
het belang van de  
dialoog over leerdoelen  
en succescriteria

Passend onderwijs voor begaafde 

leerlingen binnen samenwerkings-

verbanden

Rapportage van een inventariserend 

onderzoek

Wat is de stand van zaken binnen de 

samenwerkingsverbanden (SWV’en) 

van het primair en voortgezet on-

derwijs op het gebied van onder-

wijs en begeleiding van begaafde 

kinderen? Die vraag is in opdracht 

van het ministerie van OCW door 

SLO geïnventariseerd. Er is in kaart 

gebracht in hoeverre SWV’en zicht 

hebben op de beschikbare moge-

lijkheden die er in het SWV zijn voor 

begaafde leerlingen, wat de SWV’en 

zelf aan ondersteuning en arrange-

menten bieden, en welke ambities 

zij hebben om dit verder vorm te 

geven. 

Leermiddelenmonitor 17/18

Leermiddelen in het po en vo: 

gebruik, digitalisering, 

beschikbaarheid en beleid

SLO brengt in samenwerking met 

Kennisnet sinds 2007 het leermid-

delengebruik in Nederland in kaart. 

De Leermiddelenmonitor zoomt 

in op leermiddelengebruik in het 

algemeen, het gebruik van metho-

den en zelf gevonden of ontwikkel-

de leermiddelen, het gebruik van 

digitale leermiddelen, verschil in 

gebruik tussen leraren in het po en 

vo, verschil in gebruik tussen leraren 

in het vmbo en havo/vwo, en leer-

middelenbeleid.

Formatief evalueren: het belang 

van de dialoog over leerdoelen en 

succescriteria

Formatief evalueren is een didacti-

sche aanpak waarbij de leraar met 

de leerlingen leerdoelen en succes-

criteria verheldert, achterhaalt waar 

de leerlingen staan ten opzichte van 

deze doelen en nagaat hoe zij een 

gewenste situatie bereiken. Door 

middel van literatuuronderzoek en 

de analyse van een drietal prak-

tijkvoorbeelden in het voortgezet 

onderwijs wordt in deze publicatie 

uiteengezet hoe formatief evalue-

ren effectief in de klas kan worden 

vormgegeven. Daarbij ligt de focus 

vooral op de eerste fase, het 

verhelderen van leerdoelen en 

succescriteria.
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Competenties bij  
formatief evalueren

Project 
training formatief toetsen 

in het voortgezet onderwijs

Rol van SLO 
training ontwikkelen en 
uitproberen, ervaringen 

verspreiden

Samen met 
pilotscholen, Universiteit 

Twente, Universiteit 
Maastricht, 

lerarenopleidingen

De winst van formatief evalueren is dat leerlingen gaan denken vanuit leerdoelen. 
Dat geeft hen grip op het leerproces. Maar voor docenten is het niet eenvoudig om 

(toets)resultaten van leerlingen te vertalen naar instructie-op-maat in de klas. 
Hoe ontwikkel je daarvoor de benodigde competenties?

‘Een neus voor kwaliteit’

Bas Trimbos is als projectleider en inhoudelijk medewerker bij SLO 

onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de training 

formatief toetsen in het vo.

“Formatief evalueren begint bij de leerdoelen en dat maakt het 

echt een SLO-onderwerp. Het gaat in eerste instantie niet over 

minder cijfers, proefwerken en overhoringen; het gaat over inzicht 

in het leerproces. Waar gaat de leerling naartoe (feedup), waar 

staat de leerling nu (feedback) en hoe gaat de leerling het gat 

daartussen dichten (feedforward)? In de training formatief toetsen 

ontdekken docenten wat dit betekent in de les.

Met formatief evalueren vergroot je de motivatie van leerlingen, 

geef je ze een actievere rol én bied je tegenwicht aan de summa-

tieve cultuur waarin we zijn doorgeslagen. Dat begint met het 

SLO

ontwikkelen van een neus voor kwaliteit. Je maakt kinderen niet 

bekwaam in het gebruik van leerdoelen door aan het begin van de 

les een leerdoel op het bord te schrijven; dat doe je door te laten 

zien wat je verwácht. Je toont bijvoorbeeld drie voorbeelden van 

een brief bij de moderne vreemde talen - welk voorbeeld is beter 

en waarom? In de praktijk zeggen docenten al snel tegen leerlin-

gen: ‘geef elkaar feedback’. Maar hoe kunnen leerlingen elkaar 

feedback geven zonder te weten wat ‘goed’ is? Als je niet weet 

waar je naartoe gaat, is de kans groot dat je niet op je bestemming 

aankomt. Dat geldt voor leerlingen én docenten.

In 2018 waren we betrokken bij diverse projecten formatief 

evalueren. Eén daarvan is deze training, die is gebaseerd op een 

taakanalyse volgens het ‘vier componenten instructiemodel’ 
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(4C/ID). Daarnaast hebben we bijvoorbeeld drie leernetwer-

ken waarin docenten van alle vakken van en met elkaar leren 

aan de hand van een model van Gulikers en Baartman. 

Voor de training was 2018 het jaar van de eerste pilot. 

We hebben de training uitgeprobeerd in een kleine groep 

docenten Engels, Nederlands en scheikunde uit de boven-

bouw havo/vwo. Zij konden zelf aangeven waar voor hen de 

problemen zitten. Dat bleek vooral te zijn bij het gebruik van 

leerdoelen in de les en het formuleren van succescriteria (hoe 

ziet een goed uitgevoerde opdracht eruit)? We pakten steeds 

een onderdeel; de deelnemers probeerden de suggesties dan 

uit in de les en maakten er videobeelden van, die ze de keer 

daarop samen bekeken. Deze praktische aanpak werd erg 

gewaardeerd.

De ervaringen uit de training hebben we in november 

2018 gedeeld op onze landelijke conferentie over formatief 

evalueren. Met deelnemers aan de training hebben we daar 

verschillende workshops verzorgd. De training zelf hebben 

we op basis van de ervaringen verfijnd, zodat we hem in een 

grotere groep kunnen uitproberen. SLO is geen trainingsbu-

reau: ons doel is de training formatief toetsen zó te maken 

en op te schalen dat derden het materiaal kunnen gebruiken. 

Daar is al belangstelling voor.” ►►

‘Als je niet weet waar je naartoe

 gaat, is de kans groot dat je niet 

op je bestemming aankomt’
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‘Hoe ziet succes eruit?’

Christel Wolterinck is conrector onderzoek en onderwijs-

ontwikkeling bij SG Marianum in Groenlo en promoveert bij 

de Universiteit Twente op formatief evalueren. De training formatief 

toetsen speelt een hoofdrol in haar onderzoek.

“Voor de school waar ik werk, is formatief evalueren een logische 

ontwikkeling. Op Marianum hebben we al heel wat ervaring met 

datateams waarin docenten bestaande gegevens benutten om het 

onderwijs te verbeteren. Formatief evalueren brengt dit als het ware 

naar het leerlingniveau. Hoe verzamelen we informatie over het 

leerproces van leerlingen? Hoe geven we leerlingen daarmee zicht op 

waar ze staan en wat hun volgende leerstap is?

Docenten spelen bij formatief evalueren een sleutelrol. 

Daarom zijn zij het onderwerp van het promotieonderzoek dat 

ik vanuit Marianum aan de Universiteit Twente doe. Ik onderzoek hoe 

we docenten op dit gebied kunnen professionaliseren. Daartoe heb 

ik de training formatief toetsen ontworpen. Om te beginnen heb ik 

vragenlijsten ontwikkeld waarmee ik onder honderden leerlingen en 

docenten een nulmeting heb uitgevoerd: wat wordt er momenteel 

aan formatief evalueren gedaan? Vervolgens ben ik op zoek gegaan 

naar een geschikt professionaliseringsmodel voor mensen die in de 

praktijk werkzaam zijn. Vaak word je in een training stap voor stap 

meegenomen naar het einddoel, in dit geval formatief evalueren. 

Maar als docent kun je in de les geen losse stappen zetten. Je bent 

altijd met de hele taak bezig. 

Het model dat ik voor de training heb gekozen, speelt daarop in. In 

het 4C/ID-model (de afkorting staat voor ‘4 components instructional 

design’) leer je doordat je met de hele taak bezig bent. In het begin 

doe je die taak onder eenvoudige omstandigheden: je begint bijvoor-

beeld met formatief evalueren in een ‘makkelijke klas’. Ook krijg je er 

veel ondersteuning bij. Naarmate je vordert, kies je voor moeilijker 

omstandigheden en neemt de hoeveelheid ondersteuning af. 

‘De verbinding van 
onderwijs met wetenschap 

is een verrijking’

Toen de keuze voor het model was gemaakt, kon ik de training gaan 

ontwikkelen en in najaar 2018 was het tijd voor de eerste pilot. 

Samenwerking met SLO lag voor de hand omdat daar al jaren ervaring 

is met formatief evalueren. Met begeleiding van SLO hebben we 

eerst een pilot gedaan met docenten van drie vakken en vier scholen 

- waaronder natuurlijk Marianum - en daarna hebben we de training 

verbeterd in de opmaat naar een grotere pilot in 2019.

De drie Marianum-docenten zeggen veel geleerd te hebben. Datzelfde 

geldt voor een hele groep collega’s die meedoet aan een ander project 

waar SLO bij betrokken is, het verdiepende leernetwerk formatief eva-

lueren. Formatief evalueren speelt nu een rol in ons schoolplan en alle 

team- en sectieplannen. Waar willen we naartoe? Hoe ziet ‘succes’ 

eruit, voor leerlingen, docenten én de school? Zelf hoop ik in 2020 te 

promoveren aan de Universiteit Twente. Ik ben te veel praktijkvrouw 

om daarna helemaal te kiezen voor de wetenschap. Maar ik zie wel 

dat de verbinding van onderwijs met wetenschap een verrijking is. 

Daar wil ik mee verder.” ►►

SG Marianum / Universiteit Twente

18   |      Jaaroverzicht 2018 
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‘Ik heb ontzettend veel geleerd’

Marianna de Kuijer is sectieleider Engels 

bij SG Marianum in Groenlo. Zij nam in 

2018 deel aan de pilot van de training 

formatief toetsen vo.

“Formatief evalueren is op weg een 

van de speerpunten van onze school 

te worden. Voor mij was het na 38 jaar 

voor de klas een leuke nieuwe uitda-

ging. Tot voor kort was het ook bij ons 

vaak ‘teaching to the test’: leerlingen 

stampten leerstof voor een toets en 

daar werkten we met schriftelijke 

overhoringen stap voor stap naartoe. 

Leerlingen kregen soms wel 35 cijfers in 

40 schoolweken! En als ze alleen leren 

voor de toets, blijft van de stof soms 

weinig hangen.

Nu gebruiken we nog steeds summatie-

ve toetsen, maar wel minder. Daarnaast 

werken we met diagnostische toetsen, 

zodat leerlingen kunnen kijken: waar 

sta ik, hoe kan ik beter worden? Dat 

vinden ze in het begin vaak moeilijk. 

‘Geef mij maar een cijfer, dan weet ik 

hoe ik ervoor sta’, zeggen ze dan. Ze zijn 

niet gewend het verband te zien tussen 

verantwoordelijkheid nemen en resulta-

ten boeken. Die verantwoordelijkheid 

lag altijd bij de leraar. Die mentaliteit is 

lastig te veranderen.

SG Marianum

Als ik iets nieuws doe, wil ik beslagen 

ten ijs komen. Daarom zei ik ja tegen 

de pilot van de training formatief 

evalueren, waar mijn collega Christel 

Wolterinck bij betrokken is. Het leuke 

was dat de training zelf ook forma-

tief was opgezet. We waren met zo’n 

twaalf docenten en hebben voor elke 

bijeenkomst onze eigen lessen op beeld 

opgenomen. Tijdens de training hebben 

we de opnames samen bekeken: wat 

gaat er uit het oogpunt van formatief 

evalueren goed, wat niet, hoe kan het 

beter?

Het is informatief om andere docenten 

bezig te zien; daar nemen we in het 

onderwijs zelden tijd voor. In het begin 

was het eng om je eigen opnamen te 

laten zien, maar dat was snel over. 

We kregen veel nieuwe werkvormen 

aangereikt, die we in de volgende les 

konden uitproberen. De enige beper-

king was dat er in mijn groep slechts 

één andere docent Engels zat - dat heb 

je soms in een pilot. Samen hebben we 

ons toen maar bij docenten van een 

ander vak aangesloten. Sowieso deelde 

je aan het eind van elke bijeenkomst je 

ervaringen met de hele groep. 

Ik heb van de training ontzettend veel 

geleerd op het gebied van zelfreflectie 

en van nieuwe (digitale) werkvormen. 

Als je al lang voor de klas gaat, verval je 

vanzelf in dat wat je goed afgaat. Het is 

interessant om te merken dat het beter 

kan. Ik kom tijdens de les nu weer op 

nieuwe ideeën. Het voordeel is dat ik 

vier parallelklassen heb, dus wat ik in de 

ene klas bedenk, kan ik in de volgende 

toepassen.

Het moeilijkste vind ik om collega’s 

enthousiast te krijgen voor formatief 

evalueren. Velen staan net als ik al lang 

voor de klas en lopen tegen dezelfde 

drempels aan. Daarom hebben we 

SLO gevraagd een middag met alle 

docenten moderne vreemde talen aan 

formatief evalueren te werken. Een 

voordeel is dat de aanpak uit de training 

niet inhoudt dat je opnieuw moet 

beginnen - daar zijn veel mensen aller-

gisch voor. Je kunt vanuit de bestaande 

praktijk doorontwikkelen .” ►►

‘Het leuke was dat 
de training zelf 

ook formatief 
was opgezet’
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Universiteit Twente

‘Formatief toetsen hoort bij goed lesgeven’

Kim Schildkamp is universitair hoofddocent en betrokken bij de 

lerarenopleiding aan de Universiteit Twente (UT). Zij leidt het 

project formatief toetsen vanuit de universiteit.

“Het bijzondere aan de training formatief toetsen is dat 

deze evidence-based is ontwikkeld. Veel trainingen worden 

door iemand bedacht en vervolgens uitgeprobeerd, aange-

past en nog eens uitgeprobeerd en aangepast. Bij deze 

training zijn we begonnen vanuit onderzoek. We hebben 

een systematische analyse gemaakt van de taak van 

docenten: welke competenties hebben zij nodig om in de 

les formatief te kunnen toetsen? Op basis daarvan is de 

training vormgegeven.

Formatief toetsen is het benutten van informatie over het 

leerproces om te bepalen waar de leerling staat en wat 

zijn volgende stap is. Dit sluit aan bij de werkwijze van de 

datateams waar ik al tien jaar mee bezig ben: groepen 

docenten die onderzoeken hoe ze data kunnen gebruiken om 

het onderwijs te verbeteren. Datateams kijken naar formele 

data, die gestructureerd verzameld worden. Maar docenten 

verzamelen daarnaast veel informele gegevens, bijvoorbeeld 

in gesprekjes met leerlingen en indrukken tijdens de les. 

Het zou mooi zijn als ook daarvan meer gebruikgemaakt kan 

worden. Met dit onderzoek willen wij dat ondersteunen.

2018 stond in het teken van de eerste pilot. De training die UT 

en SLO samen hebben ontwikkeld, is door SLO voor een kleine 

groep docenten verzorgd en wij hebben onderzocht hoe 

de deelnemers dat hebben ervaren. Het was fijn te merken 

dat we op de goede weg zitten. We wisten het al, maar wat 

we hebben gezien is dat docenten echt heel veel leren van 

feedback. Daar gaan we in de volgende pilot nog meer plaats 

voor inruimen. Ook zullen we de training zélf nog formatiever 

opzetten, met meer aandacht voor leerdoelen en succes-

criteria. Verder gaan we op termijn de effecten in kaart 

brengen: worden docenten door de training beter in 

formatief toetsen en merken de leerlingen dat ook?

‘Docenten leren echt heel 
veel van feedback’

Het is de bedoeling dat deze training straks beschikbaar komt 

voor alle scholen in Nederland. Als universiteit hopen we er 

zelf ook ons voordeel mee te doen. In de universitaire 

lerarenopleiding, waar ik lesgeef, kunnen we maar 

beperkt aandacht besteden aan formatief toetsen. 

Studenten moeten in één, hooguit twee jaar alles 

leren, ook orde houden en instructie geven. 

Daarom zien we het ook als onze missie om oudstudenten 

nascholingsmogelijkheden te bieden. Een leven lang leren is 

tegenwoordig in alle beroepen belangrijk, maar zeker voor 

docenten. We hebben daar net een instituut voor opgericht, 

Pro-U. Het zou mooi zijn als we deze training daar kunnen 

aanbieden.

Momenteel is er in het land veel aandacht voor formatief 

toetsen. Maar er zijn ook mensen die vragen: wat is formatief 

toetsen nu anders dan goede instructie? En dat klopt, forma-

tief toetsen is een onderdeel van goede instructie, het zou 

gewoon bij het lesgeven moeten horen. Maar als ik zie waar 

we nu staan, is daar nog veel winst te behalen. De komende 

tijd zit daar de uitdaging: hoe bereiken we alle docenten 

hiermee?” 



Projectsubsidie

€ 3.374.108 

(8 projecten)Projectsubsidie
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.

Instellingssubsidie
Met deze financiering ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld doelen, kaders en instrumenten 
waarmee scholen invulling kunnen geven aan hun onderwijsprogramma. De ontvangen instellings-
subsidie 2018 is benut voor:

Curriculum van de toekomst
Tot dit onderdeel behoren activiteiten die zijn afgestemd op de ontwikkelingen rond Curriculum.nu. 
Zo heeft SLO geparticipeerd binnen de ontwikkelteams Curriculum.nu. Daarnaast vallen hieronder 
projecten die direct ondersteunend zijn aan de integrale ontwikkeling van landelijke leerplankaders, 
zoals 21e-eeuwse vaardigheden, en de Verkenning overladenheid, samenhang en toetsing. Ook is 
gewerkt aan activiteiten gericht op effectieve curriculumontwikkeling op schoolniveau. 

Curriculumonderhoud en -implementatie  
Hieronder vallen projecten met een meer continu karakter, waaronder: ondersteuning invoering 
nieuwe examenprogramma’s, bijdrage aan syllabuscommissies en schoolexamens en de pilots 
vmbo techniek & toepassing.
 

Curriculumonderzoek, kennis & advies 
Curriculumactiviteiten bij SLO worden wetenschappelijk ondersteund met als uitgangspunt
‘geen ontwikkeling en implementatie zonder analyse, evaluatie en monitoring’. Daarom wordt 
systematisch geïnvesteerd in generieke en vakspecifieke trendanalyses, in de leermiddelenmonitor, 
in leerplanevaluatie en internationale oriëntatie. Ook de adviesfunctie van SLO is hier 
ondergebracht. 

Aanvullende leerplanactiviteiten  
Het gaat hierbij om meer algemene zaken 
als Olympiades en het Informatiepunt 
Onderwijs & Talentontwikkeling.

Instellingssubsidie

€ 10.600.180 

(59 projecten)

Curriculum van 

de toekomst

€ 5.675.751 

(27 projecten) 

Aanvullende 

leerplanactiviteiten

€ 620.000 (3 projecten)

Totaal ontvangen 

subsidie SLO

€ 13.974.288 

(67 projecten)

Instellingssubsidie

76%

24%

54%

23%

17%

6%

Curriculumonderhoud 

en -implementatie

€ 2.455.426 (12 projecten)

Curriculumonderzoek, 

kennis & advies

€ 1.849.003 

(17 projecten)

Medewerkers / fte gemiddeld 2018
102 medewerkers / 84,7 fte

Externe deskundigen
189 externe deskundigen op projectbasis
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Financiering SLO-projecten 2018



Versterken van 
het beroepsonderwijs

Project 
sterk beroepsonderwijs

Rol van SLO 
advies praktijkgerichte 

component in nieuwe leer-
weg vmbo gl/tl

Samen met 
VO-raad, SPV, Platform-TL 

Onder de noemer ‘Sterk beroepsonderwijs’ werken overheid, onderwijs en 
arbeidsmarktpartijen samen aan het versterken van het beroepsonderwijs. 

Door meer regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en de arbeidsmarkt, 
het mogelijk maken van doorlopende routes vmbo-mbo op alle niveaus en het 

introduceren van een nieuwe leerweg in het vmbo moet de aansluiting verbeteren. 
In 2018 zijn er al flinke stappen gezet.

Platform-TL
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‘Fantastische samenwerking leidt tot mooi advies’

Bart Engbers, voorzitter Platform-TL:

“We zijn dankzij een fantastische samenwerking tot een mooi 

advies gekomen”, stelt Bart Engbers van Platform-tl. Deze stich-

ting vertegenwoordigt 115 schoolleiders enbehartigt de belangen 

van leerlingen die een vmbo gl/tl of mavo-opleiding volgen.

“We werken rond het thema Sterk Beroepsonderwijs nauw 

samen met SPV, de VO-raad en SLO. Het zijn stuk voor stuk orga-

nisaties waar we vaker mee te maken hebben gehad en waar we 

goede contacten mee hebben.” In het samenwerkingsverband 

hebben alle partijen hun eigen rol en zijn de taken duidelijk 

omschreven, aldus Engbers. “SLO houdt zich bijvoorbeeld bezig 

met het schrijfwerk en het theoretisch denkkader. Ze baseren 

zich daarbij op informatie uit het veld, en die leveren wij aan. 

Als Platform-TL steken we onze voelhorens in het land uit, 

waardoor wij bijvoorbeeld weten welke tl-scholen er al bezig 

zijn met een praktijkgerichte component.”

Informatie van de scholen is gebruikt voor een inventarisatie-

rapport, dat in het voorjaar van 2018 is verschenen. Uit dit rapport 

komt volgens Bart Engbers een gevarieerd beeld naar voren. 

“Sommige scholen doen al heel veel aan de praktijkgerichte 

component, omdat ze merken dat leerlingen behoefte hebben 

aan praktisch en uitdagend onderwijs.”

Maar Engbers heeft bij zijn achterban ook gemerkt dat andere 

scholen juist in paniek raken, alleen al van de gedachte dat ze dit 

straks moeten invoeren. De samenwerking van vmbo-scholen met 



SLO
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het mbo en het bedrijfsleven is eveneens sterk wisselend. 

“In de Achterhoek is het bijvoorbeeld goed, maar er zijn ook 

regio’s waar amper iets is geregeld.”

Na dit onderzoek kreeg de groep (VO-raad, SPV, Platform-TL en 

SLO) de opdracht om een gedragen advies te formuleren over 

samengaan van beide leerwegen. Als input voor dat advies 

waren er eind 2018 vier conferenties van scholen, waaraan in 

totaal 351 onderwijsvertegenwoordigers hebben deelgenomen. 

Het platform was betrokken bij de organisatie ervan en stelde 

samen met SLO, SPV en de VO-raad vragenlijsten op, die via de 

communicatiekanalen van Platform-TL werden verspreid onder 

deelnemers.

“Ook nu het advies er ligt, blijven de samenwerkende partijen 

zich inzetten voor het realiseren van de nieuwe leerweg”, vertelt 

Bart Engbers. Dat gebeurt in nauw overleg met het ministerie 

van OCW. “Ik vind het overigens wel bijzonder hoe dichtbij OCW 

is”, zegt hij. “Ze luisteren met ons mee, waardoor onze adviezen 

niet echt een verrassing zijn en deze goed landen op het minis-

terie.” De voorzitter is zelf heel enthousiast over de focus op de 

praktijkcomponent. “Vooral omdat we vanuit onze achterban 

signalen bereiken dat daaraan behoefte is.” Ook het verbeteren 

van de onderlinge samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfs-

leven, waarvoor de regio’s in 2020 een samenwerkingsverband 

moeten hebben opgericht, vindt hij een goede zaak. “Al denk 

ik wel dat dat lastig te realiseren kan zijn.” Verder moet elke 

regio in 2021 doorlopende leerroutes van vmbo tot mbo bieden 

passend bij het regionale onderwijsaanbod. “Dat is een mooie 

opgave”, meent Bart Engbers. Of de praktijkgerichte component 

dan ook al op alle scholen is geïntroduceerd waagt hij echter te 

betwijfelen. “Ik denk eerder dat er tegen die tijd een paar pilots 

van de grond zijn gekomen.” ►►

‘Mooi dat er vaart zit achter Sterk Beroepsonderwijs’

Rob Abbenhuis, projectleider Sterk beroepsonderwijs 

bij SLO:

“Wij hebben in 2018 de werkgroep ondersteund die 

begin dit jaar advies heeft uitgebracht aan OCW over 

de invulling van een praktijkgerichte component in 

de nieuwe leerweg”, vertelt Rob Abbenhuis van SLO. 

In de werkgroep zaten ook mensen van de VO-raad, 

SPV en Platform-TL. “SLO vindt het belangrijk dat de 

onderwijsvertegenwoordigers de richting aangeven, 

waarbij wij dan kunnen toevoegen hoe dingen het 

beste kunnen worden vormgeven.”

Eind 2017/begin 2018 is een inventarisatie 

uitgevoerd bij een aantal scholen die al bezig zijn 

met het vormgeven van meer praktisch tl-onderwijs. 

SLO heeft de vragenlijst opgesteld en een aantal 

van de betreffende scholen geïnterviewd. Voor de 

werkgroepleden heeft SLO scenario’s van de nieuwe 

leerweg uitgewerkt en een overzicht gemaakt van 

de set met algemene eindtermen. Om te komen 

tot een verdere aanscherping van de wensen en 

ideeën waren er eind 2018 vier conferenties met 

en voor leidinggevenden en docenten in het vmbo. 

SLO bereidde als lid van de werkgroep de conferen-

ties voor en leverde net als de andere organisaties 

tafelvoorzitters voor groepsgesprekken tijdens de 

conferenties.

Ook heeft SLO een rol gespeeld bij het samen-

vatten van alle informatie en het schrijven van 

het advies. “Dat was een mooi samenspel met de 

andere partijen, waarbij wij onze knowhow en 

kennis wat leerplanontwikkeling betreft konden 

inbrengen”, vertelt Abbenhuis. Het advies luidt 

dat de werkgroep de nieuwe leerweg met een 

praktijkgerichte component onderschrijft, ook 

omdat daar veel draagvlak voor is vanuit het 

onderwijs. In de nieuwe leerweg worden de 

huidige gemengde leerweg en theoretische 

leerweg in het vmbo samengevoegd.“Dat er een 

groot draagvlak voor is, betekent niet dat alle 

betrokkenen al duidelijke beelden hebben over 

wat een praktijkgerichte component behelst en 

hoe dit in de praktijk zijn beslag kan krijgen. 

Dat moeten we nog uitwerken,” aldus Rob 

Abbenhuis. Volgens hem is al wel helder dat deze 

gebaseerd moet zijn op een ‘set van 21-eeuwse 

vaardigheden’, zoals plannen, samenwerken en 

gebruikmaken van moderne technologie.

SLO is sterk voorstander van een pilotperiode, 

zoals ook is beschreven in het advies, legt Rob 

Abbenhuis uit. “Daarin werken we de praktijk-

gerichte component verder uit en voorzien we 

deze van inspirerende voorbeelden die 
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‘Technologie & Toepassing goede invulling van 

praktijkgerichte component’

Tessa van Dorp, programmamanager Sterk Beroepsonderwijs 

bij ministerie van OCW:

“Er zijn drie redenen waarom de overheid zich inzet voor 

een nieuwe leerweg ter versterking van het beroeps-

onderwijs vmbo-mbo”, vertelt Tessa van Dorp. “Zo is de 

theoretische leerweg van het vmbo de afgelopen jaren te 

weinig vernieuwd, waardoor deze niet meer goed aansluit 

op de behoeften van leerlingen en ook de aansluiting naar 

het vervolgonderwijs beter kan.”

Verder wil de overheid met de nieuwe leerweg het hardnek-

kige misverstand aanpakken dat de theoretische leerweg (tl) 

meer waard zou zijn dan de gemengde leerweg (gl). “Op één 

vak na volgen leerlingen dezelfde examenprogramma’s. Ze 

doen in die vakken dezelfde examens, ontvangen diploma’s 

met dezelfde waarde en dezelfde doorstroomperspectieven. 

Maatschappelijk gezien is de gemengde leerweg echter 

minder bekend en bovendien vaak onterecht minder 

gewaardeerd.” Bovendien is het zo dat sommige 

tl-opleidingen nu wel aandacht besteden aan praktische 

vaardigheden en andere niet. “Terwijl de overheid het 

belangrijk vindt dat alle leerlingen praktische kennis en 

vaardigheden aanleren, en ze tegelijkertijd dezelfde kansen 

krijgen om zich te oriënteren op verschillende beroepsmatige 

vaardigheden.”

Het ministerie merkt ook dat een groeiend aantal scholen 

bezig is met de praktijkcomponent. “Er is veel beweging, 

vanuit dezelfde motieven. Maar de aanpak is wel heel divers. 

Ministerie van OCW
Het maakt nogal uit of het gaat om een projectweek of 

dat de praktijkcomponent vast onderdeel uitmaakt in het 

lesprogramma vanaf de derde klas”, stelt Van Dorp.

Om scholen te laten meedenken hoe zij dit zien en wat ze 

willen en kunnen, heeft het ministerie van OCW medio 2018 

een adviesaanvraag gedaan bij de VO-raad. Nu dit advies er 

ligt, komen vervolgvraagstukken aan bod, zoals de vaar-

digheden waarmee leerlingen in aanraking moeten komen 

en de bandbreedte van de uren. Ook daarvoor overlegt het 

ministerie met betrokkenen. “We vinden het belangrijk om 

de nieuwe leerweg te baseren op de ervaringen en inbreng 

van scholen. Dus geen nieuwe wet vanaf de tekentafel 

uitgedacht, maar een wetsvoorstel dat is gebaseerd op 

de praktijk”, zegt Tessa van Dorp.

Momenteel lopen pilots Technologie & Toepassing, waarmee 

volgens Van Dorp geleerd kan worden voor de praktische 

component. Het nieuwe schoolexamenvak laat leerlingen 

kennismaken met het toepassen van technologie in alle 

sectoren. Aan de hand van een praktische opdracht van echte 

opdrachtgevers, zoals de gemeente of een zorginstelling, 

oriënteren leerlingen zich op hun toekomst en doen ze 

praktische vaardigheden op.

Technologie & Toepassing wordt sinds 2015-2016 ontwikkeld 

met een groep pilotscholen. Voor dit nieuwe vak heeft 

SLO op verzoek van OCW in overleg met de pilotscholen 

een schoolexamenprogramma met handreiking 

gemaakt. Begeleid door SLO zijn de scholen 

vervolgens aan de slag gegaan en kunnen 

leerlingen op 24 pilotscholen examen 

doen in dit vak. ►►

ontwikkeld worden door en met de pilot-

scholen. Andere scholen kunnen daar dan

 hun voordeel mee doen.”

Ook analyseert SLO komend jaar een aantal 

avo-vakken, zoals nask 1 en 2 en moderne 

vreemde talen. “We gaan kijken hoe we deze 

vakken nog beter kunnen laten aansluiten op 

mbo en havo en hoe ze meer samenhang 

kunnen krijgen met beroepsgerichte vakken.”

‘een mooi samenspel 
met de andere 

partijen, waarbij 
wij onze knowhow 

en kennis wat 
leerplanontwikkeling 

betreft konden 
inbrengen’

Sterk Beroepsonderwijs moet in 2021 een flink 

eind op streek zijn. “Ik vind het wel mooi dat 

er vaart achter zit”, zegt Rob Abbenhuis. 

“Want er is duidelijk behoefte aan een betere 

aansluiting en een praktijkgerichte component. 

Daar hebben alle leerlingen recht op en dat 

moet niet afhangen van op welke school ze 

zitten.” ►►
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‘Elke school moet zijn eigen weg vinden’

David van Wijk, teamleider bovenbouw vmbo tl:

CSG Jan Arentsz in Alkmaar sorteert al enkele jaren voor 

op de nieuwe leerweg die de plaats zal innemen van de 

gemengde en de theoretische leerweg. “Wij hebben al een 

praktijkcomponent in het onderwijs aangebracht en werken 

via verdiepingsmodules aan een betere aansluiting op de 

havo en het mbo”, vertelt David van Wijk.

Alle tl-leerlingen van Jan Arentsz volgen sinds 2015 vanaf het 

derde leerjaar verplicht een extra beroepsgericht vak, waarbij 

er al naar gelang hun profiel drie keuzes zijn: smart technology; 

mens, activiteit en zorg; en economie en management en 

organisatie.

Dat maakt dat ze anders leren, zegt David van Wijk. 

“Leerlingen krijgen geen theorie voorgekauwd, maar moeten 

zelf dingen bedenken en oplossen.” De beroepsgerichte vak-

ken hebben volgens de teamleider ook een positief effect op 

CSG Jan Arentsz

de loopbaanoriëntatie. “Door deze vakken krijgen leerlingen 

concreter voor ogen wat ze willen en kiezen ze bewuster voor 

een vervolgstudie of een beroep.”

Om rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen 

en de aansluiting met het mbo en de havo te verbeteren, 

biedt Jan Arentsz sinds 2015 eveneens steun- en verdiepings-

modules  aan in alle examenvakken. Er zijn jaarlijks vier 

modules van acht weken met één uur per week les. Wie een 

onvoldoende voor een vak staat, volgt daarin automatisch 

een steunmodule om beter voorbereid te zijn op de verplichte 

herkansing. “Leerlingen halen dankzij de module hun cijfer 

gemiddeld met een volle punt op”, stelt David van Wijk.

Wie goed is in bepaalde vakken, kan zich daarin juist verder 

verdiepen en extra certificaten halen, wat leerlingen een 

streepje voor kan geven op de havo of het mbo. En Van Wijk 

noemt nog wat voordelen: ”Door de modules betrekken we 

leerlingen actiever bij het onderwijs, want ze moeten voort-

durend kiezen welke modules ze gaan volgen. En we horen 

dat ze het prettig vinden dat het lessen in kleine groepjes zijn, 

met veel persoonlijke aandacht.”

Andere scholen zijn volgens de team-

leider geïnteresseerd in het onder-

wijsconcept van Jan Arentsz. “Daar 

gaan we ook mee in gesprek. Maar 

voor anderen heeft het geen zin om 

dit één op één te kopiëren. Elke school 

moet hierin zijn eigen weg vinden, 

passend bij de cultuur en dynamiek.” 

Het Sterk Beroepsonderwijs kan daarin 

richting bieden, maar belangrijk is wel 

dat scholen genoeg vrijheid houden 

om nieuwe leerwegen op eigen wijze 

vorm te geven. “Laat de scholen wat 

meer vrij, zodat ze er zelf wat moois van 

kunnen maken dat goed aansluit bij 

hun leerlingen.”

Wat de samenwerking tussen vmbo 

en mbo betreft, is er volgens David 

van Wijk nog veel te winnen. “Nu 

gebeurt dit vaak op individuele basis 

en is het afhankelijk van enthousiaste 

individuen.” Het is volgens hem te mak-

kelijk om samenwerking verplicht op te 

leggen zonder hiervoor de faciliteiten 

te bieden. “Want het gaat om twee 

verschillende stelsels, die op een heel 

andere manier worden aangestuurd.” 
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Wat gebeurde er 
nog meer in 2018?

Conferentie 

Begaafdheid & 
Talentontwikkeling
Het National Talent Centre of the 

Netherlands, een samenwerking 

van het Informatiepunt Onderwijs & 

Talentontwikkeling (SLO), CBO Talent 

Development en de Radboud Universi-

teit Nijmegen, organiseerde in 2018 de 

tweedaagse conferentie Begaafdheid 

& Talentontwikkeling. Het thema was 

Flow creëren in leren: aandacht voor 

het stimuleren van creativiteit, talent-

ontwikkeling en persoonlijke groei 

vanuit een levensloopperspectief. Meer 

dan 1000 deelnemers hebben genoten 

en geleerd van de keynotes van Michael 

Piechowski en Nicholas Colangelo, van 

ervaringsverhalen en praktijkvoorbeel-

den. Het programma bood daarnaast 

dagelijks twee rondes met 15 parallelle 

workshops en lezingen die aansloten 

op de meest recente wetenschappelijke 

inzichten en ervaringen uit de praktijk. 

Met sprekers uit de US, Duitsland, 

België en Nederland bood deze jaarlijkse 

conferentie over begaafdheid volop 

inspiratie en nieuwe inzichten, vanuit 

een breed perspectief, zowel nationaal 

als internationaal.

Tijdschrift Taal 
naar Van Gorcum
Tijdschrift Taal is ontstaan vanuit een samenwerkingsproject 

tussen LOPON², EDventure en SLO. Het tijdschrift is bestemd 

voor opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en taal-

specialisten die als adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs. 

Tot 2018 werd het tijdschrift door SLO uitgegeven en verspreid. 

In 2018 zijn we tot een samenwerking gekomen met Uitgeverij 

Koninklijke Van Gorcum en hebben we in deze uitgever een 

enthousiaste partner gevonden. Tijdschrift Taal wordt sindsdien 

uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum en gemaakt 

door een onafhankelijke redactie bestaande uit leden van 

LOPON2, EDventure en SLO. Het tijdschrift verschijnt twee keer 

per schooljaar. Zie: https://vangorcumtijdschriften.nl/taal/ 

Ontsluiting 
curriculumdatabase
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het 

ontsluiten van onze curriculumdatabase. 

Een eerste voorbeeldmatige versie is eind 

2018 opgeleverd. Alle wettelijke doelen 

Voor primair, voortgezet en speciaal 

onderwijs én sets met voorbeeldmatige, 

richtinggevende uitwerkingen zijn voortaan 

digitaal beschikbaar in één database: 

opendata.slo.nl. Via een API key is het 

mogelijk om leerdoelen in een eigen 

applicatie te importeren. Bijvoorbeeld voor 

de metadatering van eigen leermaterialen 

en om deze te voorzien van de juiste 

kenmerken. Of om keuzes te maken in 

onderwijsdoelen. 



Webinar leerroutes taal en rekenen
In elke klas zitten leerlingen die moeite hebben met taal en rekenen en daarom de fundamentele 

doelen van het referentiekader niet halen. Om leerlingen te ondersteunen met een passend taal- en 

rekenonderwijsaanbod  heeft SLO de afgelopen jaren leerroutes ontwikkeld voor drie onderwijssectoren: 

po/s(b)o, praktijkonderwijs en vmbo bb/kb. De grote vraag van scholen naar de materialen en toelichting 

erop was voor ons aanleiding om een webinar te maken over de leerroutes taal en rekenen: 

Welk probleem lossen ze op? Hoe zet je ze in? Wat zijn de ervaringen in de praktijk? 

Projectleider Annette van der Laan, grondlegger Nina Boswinkel, docent praktijkonderwijs 

Marieke Brouns en onderwijsadviseur Tiddo Ekens nemen de kijkers in zestig minuten mee 

in de wereld van de leerroutes taal en rekenen en beantwoorden de bovenstaande vragen. 

Kijk op: http://passendeperspectieven.slo.nl/webinar-leerroutes-taal-en-rekenen 

Promotieonderzoek 

De stem van de leerling
Hoe kun je leerlingen betrekken bij leerplanontwikkeling? Wat is de waarde 

daarvan, draagt het bij aan democratische kwaliteiten en burgerschapsvorming 

van de leerlingen, en vergroot het de relevantie van het curriculum? Voor zijn 

promotieonderzoek onderzocht SLO'er Jeroen Bron deze vragen aan de hand van 

literatuurstudies en empirisch onderzoek. Hij ontwikkelde een methode voor leer-

planonderhandeling en voerde deze uit met behulp van zes casestudies, uitgevoerd 

in de onderbouw van vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Eind november 

verdedigde Jeroen zijn proefschrift Student voice in curriculum development, 

Explorations of curriculum negotiation in secondary education classrooms 

succesvol aan de Universiteit voor Humanistiek.
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Curriculumwaaier ook digitaal
De curriculumwaaier is een tool die je kan helpen nauwkeuriger aan te 

geven wat een curriculum is, hoe je een curriculum ontwikkelt en wie 

er betrokken zijn bij curriculumontwikkeling. Ook andersom biedt de 

waaier uitkomst: als iemand anders vertelt over curriculumontwikkeling 

kan de tool helpen om te begrijpen wat de ander bedoelt. In 2018 is de 

curriculumwaaier in digitale vorm verschenen inclusief handige werk-

vormen. Kijk op magazines.slo.nl/curriculumwaaier

Conferentie formatief toetsen
Eind 2018 heeft SLO in samenwerking met de Hogeschool 

Utrecht, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente en de 

Wageningen Universiteit een conferentie over formatief toet-

sen georganiseerd. Vanuit twee grootschalige onderzoeks-

projecten (uitgevoerd door de verschillende universiteiten en 

SLO) werden nieuwe inzichten gepresenteerd. Maar liefst 

250 docenten, lerarenopleiders en schoolleiders uit het voort-

gezet onderwijs bezochten de bijeenkomst en namen deel 

aan de gastlezing van Margaret Heritage. In haar lezing 

Formative Assessment: Making It Happen in the Classroom 

vertelde ze hoe je formatief toetsen het meest effectief kan 

inzetten in je klas en school. Vervolgens gingen de deele-

nemers aan de slag met de instrumenten, handvatten en 

opbrengsten uit de projecten.



Waarvoor kun je
bij SLO terecht?

SLO hecht veel waarde aan de samenwerking met leraren, 
schoolleiders en -besturen, maar ook met nascholingsinstanties, 
uitgeverijen, toetsontwikkelaars of andere experts. 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.

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 

schooleigen visie op bijvoorbeeld het gebied van digitale geletterdheid of aan de invulling van een 

onderwijsprogramma dat meer recht doet aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Wil je weten wat SLO voor jou  kan betekenen?

Neem dan contact met ons op via communicatie@slo.nl. We gaan graag met je in gesprek over de 

mogelijkheden. Die kunnen variëren van een masterclass in curriculumontwikkeling tot structurele 

samenwerking bij een ontwikkeltraject.
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Events van SLO Netwerken van SLO

SLO heeft in 2018 diverse bijeenkomsten georganiseerd. Een greep uit dit aanbod:

Datum Naam Deelnemers
07-12-2018  Netwerkdag Opleiders Jonge Kind   20 

21-11-2018  Conferentie Formatief Toetsen   250

21-11-2018  Masterclass 3 voor rekencoördinatoren primair onderwijs:   25

 Probleemoplossen  

20-11-2018  Monitor CKV in perspectief!   20 

15-11-2018  VO-HO Netwerken conferentie   100 

15-11-2018 Conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling  500

14-11-2018 Conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling  500

01-11-2018  Psychologie op school?!   20 

31-10-2018  Masterclass 2 voor rekencoördinatoren  primair onderwijs:   25

 Formatief evalueren in de rekenles  

27-09-2018  Masterclass 1 voor rekencoördinatoren primair onderwijs:   30 

 Sterke rekenaars   

27-09-2018  Netwerkdag taal in het basisonderwijs - LNT   115 

19-09-2018  Verdiepingsbijeenkomst Digitale Geletterdheid primair onderwijs  75 

11-06-2018  Kick further bijeenkomst informatica   60 

01-06-2018  Begeleidersnetwerkdag Jonge Kind   45 

24-04-2018  Multilingual learners: literacy, identity and learning,   85

 with Jim Cummins   

16-04-2018  Aansluiting wiskunde vwo-wo   35

12-04-2018  Netwerkdag voor taalspecialisten   30 

05-04-2018  Netwerkdag voor taalcoördinatoren   120 

SLO ondersteunt meerdere netwerken waarin vragen vanuit de onderwijspraktijk 

besproken, en materialen en expertise gedeeld worden. Dit zijn onder meer: 

Landelijk netwerk Taal in het basisonderwijs 
Netwerk van ca. 1200 taalcoördinatoren en -specialisten. 

Leernetwerken formatief evalueren
In samenwerking met de VO-raad, HU, WUR ondersteunt SLO drie leernetwerken 

formatieve evaluatie met in totaal circa 30 vo-scholen waarin leraren, schoolleiders 

en experts werken aan implementatie van formatief evalueren in de klas en school. 

Netwerk begaafdheidscoördinatoren en talentcoaches 
Dit netwerk bestaat uit 9624 personen die zich op het platform www.talentstimuleren.nl 

geregistreerd hebben, waarvan 3430 personen met een uitgebreid profiel.

Netwerk lerarenopleiders
In het netwerk van ruim 40 lerarenopleiders worden gezamenlijk met SLO activiteiten 

ontworpen en verzorgd op het terrein van curriculumontwikkeling op schoolniveau.

Opleidersnetwerk Jonge kind 
Vanaf eind 2018 is SLO gestart met een opleidersnetwerk Jonge kind. Van daaruit zal 

worden samengewerkt met het bestaande Pabo-netwerk Jonge kind.

Profielenberaad
Het Profielenberaad is een landelijk netwerk van vijftien profielorganisaties, die zich 

ieder op een andere vorm van talentontwikkeling richten. In totaal zijn hierbij ongeveer 

630 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten. Het secretariaat is bij SLO belegd.

Regionale talentnetwerken 
Er zijn in totaal 8 regionale talentnetwerken die gezamenlijk 1853 unieke leden hebben.
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Vooruitblik op 2019

In 2019 concentreren de werkzaamheden van SLO zich 
voor een deel op curriculum.nu en de daarbinnen 

benoemde leergebieden. Leerplanontwikkelaars van SLO 
ondersteunen het ontwikkelproces op de inhoud, vanuit 
hun vakkennis en brede blik op curriculumontwikkeling 

in Nederland en andere landen. Daarnaast draagt SLO 
bij aan het proces door dilemma’s te belichten die over 

de volle breedte van het curriculum spelen bij de 
formulering van kerndoelen en eindtermen. 

Met leraren, scholen en het brede onderwijsveld verwacht SLO vanaf 2020 te gaan 

werken aan de realisatie van nieuwe kerndoelen en eindtermen voor leerlingen van 

4 tot 18 jaar. Deze realisatiefase zal naar verwachting leiden tot geactualiseerde 

curricula, leermiddelen en toetsen in de schoolpraktijk. SLO zet zich naast curriculum.nu 

in voor diverse andere projecten, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering van het 

curriculum, samenhang in het primair onderwijs, vernieuwing ERK en de aansluiting 

havo-hbo. Binnen deze projecten verstevigt SLO de verbinding tussen landelijke 

curriculumkaders en het curriculum op schoolniveau. Wij willen leraren en schoolleiders 

structureel betrekken bij de ontwikkeling en toetsing van (voorbeeldmatige) leerplan-

kaders, 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. 

Digitalisering curriculum
Linked-data technologie biedt mogelijkheden om 

gegevens te koppelen, en bijvoorbeeld gemakke-

lijker maatwerk te bieden aan leerlingen. Het kan 

leraren ontlasten en leerlingen bewuster met hun 

eigen leerproces om laten gaan. In proefprojecten 

werkt SLO met Kennisnet en andere partners om 

onderwijsdoelen vanuit onze database te koppelen 

aan lesmethoden, examenvragen en syllabi van het 

examenprogramma. Leraren krijgen zo meer grip op 

de leerprocessen en kunnen vrijer met een methode 

omgaan. Deze doelen worden onder andere ontsloten 

via de website Leerplan in beeld. Deze website zal in 

2019 volledig worden vernieuwd.

Ondersteuning invoering 
Informatica
Het nieuwe examenprogramma informatica wordt 

per 1 augustus 2019 in havo/vwo ingevoerd. SLO 

werkt aan de concretisering van het nieuwe examen-

programma informatica, ter facilitering van een 

goede landelijke invoering ervan. Om deze invoering 

tot een succes te kunnen maken werkt SLO met 

docentontwikkelteams aan professionaliserings-

modulen voor informaticadocenten en lesmaterialen 

voor de keuzethema's. Daarnaast zal ook onderzoek 

verricht worden naar kritische succesfactoren van de 

invoering van het examenprogramma.

Samenhang in het po
Het is bekend dat veel scholen onderwijs in samen-

hang willen aanbieden maar het moeilijk vinden om 

dit doelgericht in te richten en om leerplankundige 

keuzes te maken. Doel van dit project is om kleine, 

efficiënte en effectieve methodieken te ontwikkelen 

(of bestaande goede voorbeelden aan te passen) die 

leerkrachten gemakkelijk in hun lespraktijk kunnen 

toepassen. In 2019 start SLO met een behoefte-

analyse bij scholen die al gericht werken aan samen-

hang én scholen die hiermee willen beginnen: wat 

hebben leerkrachten nodig om bewust, doelgericht, 

gemakkelijk, zonder belemmeringen en met plezier 

samenhang vorm te geven. 
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Vernieuwing ERK
Het ERK is voor de meeste talen-

docenten in Nederland en in Europa 

een bekend begrip: een bruikbaar kader 

dat in de klas wordt ingezet om vorm 

te geven aan het talenonderwijs. 

Een geactualiseerde versie verscheen 

in 2018, de zogenaamde Companion 

Volume. Bij de herziening van de talen-

curricula in het kader van Curriculum.

nu is de Companion Volume als basis 

gebruikt voor zowel het primair als 

het voortgezet onderwijs. Wat kan de 

toegevoegde waarde van de Companion 

Volume zijn in het onderwijs? Dat wil 

SLO in 2019 graag onderzoeken in een 

verkenningstraject met een groep lera-

renopleiders en leraren uit het primair 

en voortgezet onderwijs.

Modelmatig werken
SLO heeft in 2018 het auteursrecht overgenomen 

van de ´Handreiking Modelleren´ ontwikkeld door 

o.a. Chris van Weert en Andre Heck van de UvA. Deze 

handreiking bevat veel algemene informatie over 

modelmatig denken en werken, maar is in zijn voor-

beelden en doelgroep vooral gericht op natuurkunde 

in de bovenbouw van het vwo. Omdat modelmatig 

denken in veel meer vakken en sectoren aan de orde 

komt of zou moeten komen en de handreiking hier 

ook al veel aanknopingspunten voor biedt, wil SLO de 

handreiking uitbreiden naar meer doelgroepen. 

We kiezen hier in eerste instantie wiskunde en 

economie als pilot omdat bij deze vakken modelmatig 

denken al een rol van betekenis speelt in het onder-

wijs. Als dit succesvol is kan er in de toekomst mogelijk 

worden uitgebreid naar andere vakken. 

Havo-hbo schakelpunt
Dit project dient om zowel het havo-profiel als vooropleiding 

van het hbo te versterken, als om de aansluiting met het hbo 

en daarmee de kans op studiesucces in het hbo te verbeteren. 

Het project staat nadrukkelijk in het teken van curriculum- 

ontwikkeling op school, vanuit de vraag: waar zit de ruimte 

om als school eigen keuzes te maken in de uitvoering van het 

curriculum? En hoe doen we dat dan op school? In 2018 is de 

problematiek van de aansluiting havo-hbo verkend en zijn 

schoolinitiatieven om deze aansluiting te verbeteren in kaart 

gebracht. In 2019 worden inspirerende aansluitings- 

voorbeelden toegevoegd en beschreven om de 

implementatie van deze goede voorbeelden te verbeteren.

Tweetalig primair 
onderwijs (tpo) Engels
In de afgelopen periode is er door een aantal pilotscholen 

gewerkt met het (concept) leerplan tpo. In 2019 kunnen de 

leerlijnen tpo worden geëvalueerd. Er zal dan ook gestart 

worden met enkele schoolbezoeken om zicht te krijgen op 

het gebruik van de doelen voor tweetalig onderwijs in de 

schoolpraktijk tot en met groep 8. De uitkomsten van deze 

bezoeken zullen besproken worden met de tpo-coördinatoren 

tijdens de landelijke bijeenkomsten. Op basis van de 

uitkomsten en gesprekken met ook Nuffic en de stuurgroep 

tpo worden de doelen bijgesteld. SLO zal de bijeenkomsten 

van de tpo-coördinatoren inhoudelijk ondersteunen. 

Verder zal SLO ook workshops/presentaties verzorgen 

rondom het leerplan tpo. 



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.

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

company/slo

SLO_nl

Hoofdlocatie
Piet Heinstraat 12
7511 JE  Enschede

Postadres
Postbus 2041
7500 CA  Enschede
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3561 GE  Utrecht


