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In Curriculum in beweging heeft SLO de strategische agenda 2017 - 2020 uitgezet. SLO wil naast 
de formele verticale verantwoording naar haar opdrachtgever (ministerie van OCW) belangrijke 

vertegenwoordigers van het onderwijsveld betrekken bij de programmering, uitvoering en 
verantwoording van haar activiteiten. Met als doel de kwaliteit van de producten, diensten en processen  
van SLO te versterken, evenals de verbinding met de praktijk. In het kader van horizontale legitimering  
van de programmering voor 2018 is de strategische beleidsagenda niet alleen besproken met OCW maar  
ook met de belangrijkste stakeholders. 

Cyclisch proces

April/mei 2017 Eerste ronde gesprekken: met VO-raad, PO-Raad, Onderwijscoöperatie, 
Platform VVVO, Platform TL en SPV, Ouders & Onderwijs

Tweede ronde gesprekken (bestuurlijk niveau) met VO-raad, PO-Raad, 
Onderwijscoöperatie, AVS en Platform VVVO.

22 juni 2017 Programmeringsbijeenkomst SLO – OCW waarbij bevindingen van de 
gesprekken met stakeholders zijn ingebracht

13 oktober 2017 Indiening subsidieverzoeken 2018

Eind 2018 Gespreksronde met stakeholders over de kwaliteit van de door SLO 
uitgevoerde activiteiten, opgeleverde producten en het gevoerde proces.

wenselijke
activiteiten

evaluatie
uitgevoerde
activiteiten

contact in het
uitvoeringsjaar

terugkoppeling
voorgenomen
activiteiten

Curriculum in beweging

http://downloads.slo.nl/Documenten/Curriculum-in-beweging-Strategische-Agenda-2017-2020.pdf
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SLO heeft voor de gesprekken een beperkte 
voorzet gemaakt op basis van de bevindingen 

van vakspecifieke en generieke trendanalyses 
(samengebracht in de Curriculumspiegel 2017).  
Het gesprek is gestructureerd door drie 
onderwerpen te onderscheiden:
• programmering
• agendering
• ondersteuning

Doorlopende leerlijnen, samenhang, kern/keuze curriculum, 
maatwerk, professionalisering van leraar, schoolleider 
en bestuurder zijn door meerdere organisaties benoemd 
als thema’s in het werkgebied van SLO. Ook wordt SLO 
gezien als inhoudelijke kwaliteitsborger in het landelijke 
curriculumherzieningstraject en verbinder van de school
praktijk met de landelijke ontwikkelingen en vice versa.

Concreet hebben de gesprekken met stakeholders 
ertoe geleid dat er ruimte en aandacht is gegeven 
in de programmering van onze activiteiten in 
2018 aan: 

•  ruimte voor de leraar duiden door middel van versterken  
van curriculumbewustzijn en aandacht voor samenhang  
en overladenheid;

• activiteiten voor persoonsvorming naast burgerschap;
•  expliciet aandacht in communicatie voor het ontsluiten  

van good practices;
• professionalisering van leraren en schoolleiders;
• curriculumbewustzijn op scholen stimuleren;
•  activiteiten op de overgangen vvepo, povo en 

vmbombo.

Opbrengsten

http://downloads.slo.nl/Repository/curriculumspiegel-2017.pdf
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Programmering
Thema Activiteit Stakeholders (*) Inpassing in programmering SLO 2018

1 Differentiëren Maatwerk, 
flexibilisering, diversiteit 
en excelleren op 
onderdelen van het 
curriculum (versneld 
vwo)

AVS, O&O,  
VOraad

Differentiatie staat hoog op de agenda bij leraren, schoolleiders en bestuurders, 
sectororganisaties en SLO. In de Curriculumspiegel wordt het onderkend als generiek en als 
vakspecifiek thema. Ook in de activiteiten 2018 is het zowel generiek (talentontwikkeling/
passend onderwijs, informatiepunt hoogbegaafdheid, hoogbegaafdheid en passend 
onderwijs) als vakspecifiek (taal, rekenen, passende perspectieven, ontwikkeling versneld 
vwo) ingevuld.

Zie ook:
>> Curriculumspiegel 2017

•  Maatwerk (p. 6364)
• Nederlands (meertaligheid, p. 179)
• Rekenenwiskunde (differentiatie, p. 240
• Moderne vreemde talen (aandacht maatwerk en gepersonaliseerd leren, p. 196197)
• Kunst en Cultuur (talenten, p. 349)
• Bewegingsonderwijs (p. 369 en 378)

2 Kern/keuze Ruimte voor de leraar 
duiden: wat moet en 
wat mag?

OC, VOraad, 
VVVO, PORaad

Het kern/keuze curriculum wordt in de curriculumherziening als wenselijk alternatief 
meegenomen door de ontwikkelteams binnen Curriculum.nu. SLO is hier intensief bij 
betrokken en biedt zowel inhoudelijke ondersteuning aan de ontwikkelteams als aan 
de ontwikkelscholen. Ook de problematiek van overladenheid heeft een plaats in de 
programmering gekregen in de vorm van een verkenning.

Zie ook:
>> Curriculumspiegel 2017

• Maatwerk (p. 6364) 
•  Verschillende vakspecifieke hoofdstukken (ook in relatie tot methodegebruik/

curriculumbewustzijn, samenhang/balans, overladenheid).

(*)  Expliciet in de gesprekken met de betreffende stakeholders naar voren gekomen. Dat betekent niet dat 
organisaties die niet in deze kolom zijn opgenomen, zich niet met deze thematiek bezighouden.

http://downloads.slo.nl/Repository/curriculumspiegel-2017.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/curriculumspiegel-2017.pdf
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Thema Activiteit Stakeholders Inpassing in programmering SLO 2018

3 Inhoud Burgerschap en 
persoonsvorming

OC, VOraad, 
AVS

Burgerschap is goed ingepast in Curriculum.nu en is ook als apart ontwikkelteam zichtbaar 
in de SLOprogrammering. Persoonsvorming maakt na politieke discussie geen onderdeel 
meer uit van Curriculum.nu. SLO besteedt aandacht aan dit onderwerp onder de noemer 
'identiteitsontwikkeling’.

Zie ook:
>> Curriculumspiegel 2017

• Mens en Maatschappij (p. 311)

4 Proces Good practices 
ontsluiten zoals met de 
Inspirator

O&O, VOraad Het communiceren over goede praktijkvoorbeelden en ondersteunend materiaal heeft 
in 2018 bij SLO een vaste plek in alle projectplannen, bijvoorbeeld via de vakportalen,  
handreikingen schoolexamens, Leerplankader kunstzinnige oriëntatie en Curriculum van 
de toekomst. Over de activiteiten direct gelieerd aan Curriculum.nu wordt in overleg en na 
afstemming aandacht besteed aan de ontsluiting van good practises etc. Opschaling en 
verbreding van vernieuwingsactiviteiten is ook voor OCW een aandachtsgebied.

Zie ook:
>> Inspirators voor de toekomst 
>> vakportalen
>> handreikingen schoolexamens
>> Leerplankader kunstzinnige oriëntatie 
>> Curriculum van de toekomst.

http://downloads.slo.nl/Repository/curriculumspiegel-2017.pdf
http://www.slo.nl/vakportalen
http://handreikingschoolexamen.slo.nl
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/inspirators
http://www.slo.nl/vakportalen
http://handreikingschoolexamen.slo.nl
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
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Thema Activiteit Stakeholders Inpassing in programmering SLO 2018

5 Proces Vraag  en kennis
articulatie van scholen

OC, VOraad Vraag en kennisarticulatie krijgt in 2018 meer dan voorheen aandacht in alle contacten 
met scholen. Dit omdat SLO andere accenten in haar werk legt en de leraar waar 
mogelijk tot haar doelgroep rekent. Voorbeeld hiervan is onder andere het project 
talentontwikkeling/passend onderwijs waar vragen uit de praktijk  richting geven aan 
de vervolgontwikkelingen. Andere voorbeelden: praktijknetwerken voor taal, rekenen
wiskunde en het jonge kind. SLO krijgt voor 2018 van OCW de ruimte om op beperkte 
schaal activiteiten te verrichten voor groepen scholen met een specifieke curriculumvraag.

Zie ook:
>> http://nederlands.slo.nl/themas/netwerkentaalinhetbasisonderwijs. 

6 Proces/
leraren
beleid

Professionalisering 
leraren, schoolleiders 
en bestuurders. 
Curriculumbewustzijn 
op scholen stimuleren:  
wat voor mogelijkheden 
zijn er? Materiaal voor 
leraren om los te komen 
van de methoden

VOraad,  
PORaad,  
OC, AVS,  
VVVO

Met OCW is SLO overeenkomen om in 2018 gericht actie te ondernemen onder de 
noemer Kennisdeling en versterken curriculumbewustzijn en -bekwaamheid van leraren en 
schoolleiders. Voorwaarde is dat het gericht is op opschaling en verbreding, het meenemen 
van onderwijsondersteunende instellingen, nascholingsinstellingen en lerarenopleidingen. 
De activiteiten mogen niet marktverstorend werken en dienen zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij Curriculum.nu. 
Het onderwerp maakt vaak deel uit van de reguliere projectactiviteiten, maar wordt 
nu ook expliciet zichtbaar bij projecten als Ondersteuning curriculumontwikkeling 
op schoolniveau, Schooleigen curriculumontwikkeling: digitalisering, Schooleigen 
curriculumontwikkeling: nieuwe denkvaardigheden en Verkenning Toetsing & 
verantwoording. Er is binnen Curriculum.nu een groot aantal scholen geworven die als 
ontwikkelscholen de activiteiten van de ontwikkelteams volgen en (tussen)producten 
gebruiken in hun eigen scholen.

Zie ook: 
>> Curriculumspiegel 2017

•  Schooleigen curriculumontwikkeling als onderdeel van integrale schoolontwikkeling 
(p. 134). 

•  Vrijwel in alle vakspecifieke en generieke hoofdstukken als probleem onderkend.
>> Ezine Schooleigen curriculum
>>  http://curriculumontwerp.slo.nl 

http://nederlands.slo.nl/themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs
http://downloads.slo.nl/Repository/curriculumspiegel-2017.pdf
http://magazines.slo.nl/schooleigen-curriculumontwikkeling
http://curriculumontwerp.slo.nl
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Thema Activiteit Stakeholders Inpassing in programmering SLO 2018

7 Proces Responsiviteit van SLO 
ingeval van ad hoc 
vragen scholen

OC SLO is geen eerstelijnsorganisatie en verricht geen commerciële activiteiten. In de 
programmering 2018 is wel ruimte om voor scholen met een bijzondere curriculumvraag 
diensten te verrichten onder bepaalde voorwaarden: 
• het moeten passen binnen de Curriculum.nuactiviteiten; 
• het resultaat moet overdraagbaar zijn naar andere scholen;
•  het onderwerp is voor SLO interessant om praktijkkennis mee op te doen of op te 

schalen.

8 Proces Uitdenken nieuwe 
leerweg i.p.v. tl en gl

Platform TL  
en SPV

Invulling geven aan een nieuwe leerweg ter vervanging van gl en tl is in overleg met OCW 
opgenomen in de programmering 2018 en maakt onderdeel uit van het grotere project 
Sterk beroepsonderwijs.

9 Doorlopende 
leerlijnen

Aansluiting avo en 
beroepsonderwijs

Platform TL en 
SPV

De aansluitingsproblematiek maakte deel uit van de SLOactiviteiten 2017. Voor 2018 waren 
geen activiteiten voorzien. In overleg met OCW is besloten voor 2018 hier toch ruimte voor 
te maken in de programmering (Havo/hbo-platform en Sterk beroepsonderwijs).

Zie ook:
>> Curriculumspiegel 2017

• Natuur en technologie (p. 261), onderdeel Uitdagingen
• Mens en Maatschappij (p. 299),
• Beroepsgerichte vakken (p. 313, 385 en 389).

10 Doorlopende 
leerlijnen

Doorlopende leerlijnen 
vvepo

PORaad SLO wilde activiteiten voor vvepo als onderdeel van de problematiek doorlopende 
leerlijnen reduceren. Na overleg met OCW heeft het opnieuw een duidelijke plaats 
gekregen in de programmering 2018 (Jonge kind).

Zie ook:
>> http://jongekind.slo.nl/

http://downloads.slo.nl/Repository/curriculumspiegel-2017.pdf
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Thema Activiteit Stakeholders Inpassing in programmering SLO 2018

11 Doorlopende 
leerlijnen

Doorlopende leerlijn 
digitale geletterdheid, 
dit i.v.m. het initiatief 
Computing at school

VVVO Digitale geletterdheid maakt al langer deel uit van de SLOprogrammering.  
Voor 2018 zijn de activiteiten ondergebracht in de projecten Ontwikkelteam digitale 
vaardigheden, Schooleigen curriculumontwikkeling: digitale geletterdheid en  
21e eeuwse vaardigheden.

Zie ook:
>> Curriculumspiegel 2017

• Curriculum en ICT 
• Vrijwel alle vakspecifieke hoofdstukken

>> Curriculum van de toekomst
• 21e eeuwse vaardigheden
• digitale geletterdheid

12 Doorlopende 
leerlijnen

1014 jaar O&O,  
PORaad,  
AVS

SLO heeft het initiatief van enkele scholen om het onderwijs specifiek af te stemmen  
op de leeftijdsgroep 1014 jaar ingebracht in het programmeringsoverleg met OCW.  
Met als resultaat dat er ruimte voor is gemaakt in de programmering 2018. 

13 Doorlopende 
leerlijnen

Initiatieven op de 
overgangen algemeen

AVS Zie de activiteiten verwoord onder 10 t/m 13.

http://downloads.slo.nl/Repository/curriculumspiegel-2017.pdf
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheid
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Agendering
Thema Activiteit Stakeholders Inpassing in programmering SLO 2018

14 Doorlopende 
leerlijnen

Ontschotting tussen 
sectoren en flexibilisering 
van het systeem maar 
dan ook wel goede 
curriculaire invulling

VOraad Voorvroegschools, IKCvorming en 1014 hebben/vragen aandacht in de programmering. 
De thematiek 1014 heeft een plaats gekregen in de programmering 2018 en de andere 
onderwerpen zijn gedeeld met de andere stakeholders en OCW.

15 Doorlopende 
leerlijnen

Kansengelijkheid  
(zie ook subsidieregeling 
doorstroomprogramma's 
povo) en 
dakpanonderwijs

VOraad,  
AVS, O&O

Dakpanonderwijs heeft aandacht gekregen in het gesprek met OCW in het kader  
van uitvalproblematiek in de onderbouw vo.
Kansenongelijkheid is geadresseerd bij OCW en wordt ook daar als problematiek 
onderkend.

16 Samenhang Integrale kinderopvang/
meer buitenschoolse 
activiteiten integreren in 
het curriculum

O&O, AVS,  
VOraad

Vanuit Bewegen & Sport, Kunstzinnige oriëntatie en Wetenschap & technologie  
bezien is er blijvend aandacht voor deze onderwerpen en het heeft ook een sterke  
link met Cultuur en het Techniekpact. 

17 Differentiëren, 
flexibiliseren

Toets en examen
systematiek. 
Flexibilisering toetsen 
en examens bijvoorbeeld 
door digitalisering. Meer 
balans SE/CE

VOraad,  
AVS

Ontwikkelingen binnen het SLOproject Passende perspectieven worden meegenomen 
door Cito (po/so). CvTE en Cito willen met SLO verkennen wat er voor po mogelijk is op 
het gebied van burgerschap en Engels. Daarnaast heeft deze problematiek expliciet 
aandacht gekregen binnen Curriculum.nu in de vorm van een verkenning.
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Thema Activiteit Stakeholders Inpassing in programmering SLO 2018

18 Kern/keuze Kern/keuze prima maar 
niet te veel diversiteit 
tussen scholen

OC Deze problematiek is geadresseerd als onderdeel van Curriculum.nu.

19 Kern/keuze Kern/keuze curriculum 
vmbo beroepsgerichte 
programma's kan als 
voorbeeld voor havo/vwo 
dienen. Rol SLO

VOraad SLO brengt de ervaringen met de ontwikkeling van kern/keuze binnen het curriculum 
vmbo beroepsgerichte programma’s in bij haar werkzaamheden voor Curriculum.nu.

20 Overladenheid Tegen gaan overladenheid OC SLO voert in samenspraak met de PORaad binnen Curriculum.nu een verkenning uit  
in 2018.

21 Proces Verbinden school en 
landelijk niveau door SLO

OC Expliciete opdracht van OCW en is ook onderdeel geworden van onze werkwijze en  
onze activiteiten binnen Curriculum.nu.

22 Proces Voorstander van 
continue proces van 
curriculumontwikkeling

OC, AVS Hoe na Curriculum.nu het vernieuwingsproces gaande te houden is onderwerp van 
gesprek. De Onderwijsraad, Curriculum.nu en SLO adviseren OCW daarover in 2018. 

23 Proces Meer samenwerking/ 
afstemming SLO en CvTE

VOraad Er is sprake van samenwerking op verschillende vlakken po en vo: 
toetswijzercommissies taal, rekenen en WO, verkenningen Engels en burgerschap.
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Ondersteuning
Thema Activiteit Stakeholders Inpassing in programmering SLO 2018

24 Proces Lerarenopleidingen meenemen OC, AVS Hiervoor heeft SLO van OCW ruimte gekregen onder de noemer Kennisdeling,  
zie onder punt 6.

25 Proces Ondersteuning netwerken Platform TL en 
SPV, AVS, OC

SLO ondersteunt al diverse netwerken, maar het kan altijd meer: taal, rekenen, 
jonge kind, informatiepunt, talentontwikkeling, taalgericht vakonderwijs, 
opleidingsnetwerken, Toptraject Twente (vmbombo) etc.

Zie o.a.: 
>> http://nederlands.slo.nl/themas/netwerkentaalinhetbasisonderwijs

26 Proces Verbindende rol SLO tussen  
OC en VOraad

VOraad Nog niet geadresseerd.

27 Proces Ondersteuning regionale 
netwerken als opvolgers  
van doorbraakprojecten

VOraad SLO heeft veel ondersteuning geboden aan scholen die vanuit een doorbraakproject 
gestart zijn. Bv. de ATOscholen in Den Bosch (koppeling curriculum aan educatieve 
partners en activiteiten buiten de school). Aan doorbraakprojecten 21e eeuwse 
vaardigheden. 

Zie ook: 
>> Artikel SLO Context po 16 over een ATOschool in Den Bosch

28 Proces Ondersteuning bij 
schakelprogramma's  
povo, vmbombo

VOraad Toptraject Twente (vmbombo)

Zie ook: 
>> Artikel SLO Context 15 vo over Toptraject

http://nederlands.slo.nl/themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs
http://downloads.slo.nl/Media/slo-context-po-16-niet-stapelen-maar-inwisselen.pdf
http://downloads.slo.nl/Media/slo-context-vo-15-toptraject-koninklijke-route-van-vmbo-naar-hbo.pdf
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Thema Activiteit Stakeholders Inpassing in programmering SLO 2018

29 Proces Op de verschillende thema's 
kan SLO inhoudelijke invulling 
verzorgen en VOraad haar 
netwerken beschikbaar stellen 
en scholen mobiliseren. Een 
goed voorbeeld hierbij is de 
samenwerking op het thema 
formatief evalueren

VOraad Vanuit po verkennen we nu de samenwerking met Versterken samenwerking Twente: 
initiatief van Pabo en schoolbesturen.

SLO heeft samen met de VOraad de bijeenkomsten van het netwerk Versneld vwo 
vormgegeven en heeft leerplankundige ondersteuning geboden.

Zie ook:  
>> https://www.voraad.nl/artikelen/298 

30 Proces Maatwerk en diversiteit: 
samen optrekken van SLO  
en VOraad

O&O, VOraad SLO heeft samen met de VOraad de bijeenkomsten van het netwerk Versneld vwo 
vormgegeven en heeft leerplankundige ondersteuning geboden.

Ook de leernetwerken formatief evalueren vallen onder dit thema.

31 Proces SLO moet zorgenvoor 
kwaliteit in het curriculum
ontwikkeltraject

PORaad, VVVO SLO vervulde de afgelopen jaren al een belangrijke ondersteunde rol in het 
curriculumontwikkeltraject. In de programmering 2018 is dit heel expliciet door de 
rol die SLOmedewerkers vervullen bij de ondersteuning van de ontwikkelteams en 
ontwikkelscholen. SLO is ook vertegenwoordigd in de Adviesgroep (onderdeel van 
Curriculum.nu). Daarnaast heeft SLO een eigenstandige adviesrol naar OCW.

https://www.vo-raad.nl/artikelen/298
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