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SLO expertisecentrum voor het curriculum

Op basis van
Onderwijspraktijk
Maatschappelijke ontwikkelingen
Wetenschappelijke inzichten

Wie
Landelijk 
expertisecentrum
voor het curriculum

Vanuit
Curriculumexpertise en 
vakinhoudelijke expertise 
samen met onderwijspraktijk

Wettelijk taak vanuit SLOA

Het ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders, het ondersteunen en 

adviseren van de minister omtrent leerplanontwikkeling en onderzoek en aanvullende 

activiteiten ten aanzien van het curriculum.

Wat doet SLO?



Agenda

• SLO: wie en wat?

• Actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s

• Op handen zijnde aanpassingen

• Consequenties voor onderwijs 

• Afstemming curriculum leeractiviteiten en toetsing

• Borgen van curriculumbekwaamheid 

• Rol kwaliteitsmedewerker 



Het curriculum
Beoogd - uitgevoerd - gerealiseerd 



Het curriculum 

Beoogd curriculum
Wettelijk vastgesteld in kerndoelen, eindtermen en 
referentiekaders Taal en Rekenen.

Uitgevoerd curriculum Vertaling van doelen door leraren/scholen in de 
onderwijspraktijk.

Gerealiseerd curriculum Resultaten en ervaringen van leerlingen in het onderwijs.
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Het formele curriculum
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Beoogd curriculum
Wettelijk vastgesteld in kerndoelen, eindtermen en 
referentiekaders Taal en Rekenen.

Uitgevoerd curriculum Vertaling van doelen door leraren/scholen in de 
onderwijspraktijk.

Gerealiseerd curriculum Resultaten en ervaringen van leerlingen in het onderwijs.



https://w
w

w
.slo.nl/them

a/m
eer/10-14-onderw

ijs/



https://w
w

w
.slo.nl/them

a/m
eer/basisvaardigheden/



https://w
w

w
.slo.nl/them

a/m
eer/basisvaardigheden/
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https://www.slo.nl/thema/meer/basisvaardigheden/
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Het formele curriculum
Actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s



Kerndoelen primair en voortgezet onderwijs

Wat zijn kerndoelen?
Vastgesteld op het niveau einde PO en einde onderbouw VO
Aanbodsdoelen per leergebied (op dit moment)
Formele opdracht aan de school vanuit de overheid
Verankerd in wet- en regelgeving (AmvB) 

• 58 kerndoelen voor primair onderwijs (geclusterd in 7 domeinen)
• 58 kerndoelen voor voortgezet onderwijs (geclusterd in 7 domeinen)

Uitwerken van sets kerndoelen voor SO en VSO 

Wat is het niet?
Kerndoelen zijn geen vorm van pedagogiek, didactiek of voorgeschreven onderwijstijd 
Kerndoelen beschrijven geen leerstof per schooljaar



Voorbeelden

Primair onderwijs
OJW po (3/6): De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting 
en de rol van de burger.

Onderbouw voortgezet onderwijs
MN Onderbouw vo (5/8): De leerling leert te werken met theorieën en modellen door 
onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, 
licht, beweging, energie en materie.

Wat valt je op in de formulering van deze doelen?



Denken – delen – uitwisselen 
Hoe worden de huidige kerndoelen onderbouw vo 

op jouw school gebruikt bij het ontwerpen van 
onderwijs en toetsing in de onderbouw?

En als hoe bruikbaar worden ze daarvoor ervaren? 



Examenprogramma’s bovenbouw voortgezet onderwijs

Wat zijn examenprogramma’s?
Vastgesteld op het niveau einde bovenbouw VO
Beheersingsdoelen per vak, geordend in (sub)domeinen (op dit moment)
Indien er sprake is van een centraal examen, een verdeling van inhoud voer centraal en 
schoolexamen
Bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument

Wat is het niet?
Examenprogramma’s bevatten geen vorm van pedagogiek, didactiek of voorgeschreven 
onderwijstijd 
Examenprogramma’s beschrijven geen leerstof per schooljaar
Examenprogramma’s beschrijven geen specificaties voor het centraal examen (syllabi)



Voorbeelden

Examenprogramma (SE + CE)
Eindtermen AK – vwo – eindterm: 1C De kandidaat kan de geografische werkwijzen toepassen 
bij het formuleren en beantwoorden van geografische vragen.

Syllabus 
1C = CE-stof



Denken – delen – uitwisselen 
Hoe worden de examenprogramma’s en syllabi door 

je collega’s in de bovenbouw vo gebruikt voor 
onderwijs en examinering (PTA)?

Wat zijn daarbij veel voorkomende kwesties?



Werkopdracht OCW aan SLO in het kort

Actualiseren kerndoelen en examenprogramma’s 

Kerndoelen: Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap, digitale geletterdheid

Examenprogramma’s: Nederlands, moderne vreemde talen, rekenen-wiskunde (havo-vwo), 

natuurwetenschappelijke vakken & maatschappijleer

Teams van leraren, vakexperts en curriculumexperts

Tijd: kerndoelen ontwikkeld in 12 maanden; examenprogramma’s in 24 maanden

Fase van beproeven: testen op (ervaren) bruikbaarheid en (ervaren) effectiviteit

Alle informatie, werkopdrachten, startnotities etc.: 
https://www.slo.nl/thema/meer/actualisatie-kerndoelen-examenprogramma/

https://www.slo.nl/thema/meer/actualisatie-kerndoelen-examenprogramma/


Problemen huidige kerndoelen en 
examenprogramma's

Achterstallig onderhoud
• Belangrijke inhouden ontbreken / doelen zijn niet meer actueel 

• Niet alle leerlingen krijgen structureel onderwijs in o.a. burgerschap en digitale geletterdheid

Doorlopende leerlijnen niet op orde 
• Doorstroom en opstroom van leerlingen wordt bemoeilijkt (po – onderbouw vo – bovenbouw –

vervolgonderwijs & vmbo – havo – vwo)

Kerndoelen, examenprogramma's en RK taal & rekenen sluiten onvoldoende aan
• Basisvaardigheden leerlingen onder druk

Kerndoelen en doelen in examenprogramma's te globaal
• Onduidelijkheid voor leraren wat ‘moet’ en ‘mag’

• Syllabi, uitgeverijen en (commerciële) organisaties vullen curriculum in -> werkdruk bij leraren

Gelijkwaardige en complementaire positie school- en centraal examen



Curriculum als spoor



Basisvaardigheden onder druk



Andere aanpak en uitwerking

De concept- kerndoelen en conceptexamenprogramma’s:

• Zijn concreet (gedetailleerder dan nu) en in vaste opbouw uitgewerkt

De leerling voert rekenwiskundige handelingen uit met maten.

Het gaat hierbij om:

- berekeningen uitvoeren met enkelvoudige en samengestelde grootheden;
- enkelvoudige en samengestelde meeteenheden omrekenen.

Te denken valt aan:

- Een wielrenner rijdt gemiddeld 36 km/uur. Hoeveel minuten doet hij over 15 km?

- Hoeveel hm is 2 km?

- Hoeveel ml is 3 liter?

- Hoeveel uur is 200 minuten?



Andere aanpak en uitwerking

De concept- kerndoelen en conceptexamenprogramma’s:

• Kerndoelen onderbouw vo: leerjaar 2 en waar nodig aanvullend voor leerjaar 3

• In lijn met rationale (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming)

• Po / onderbouw vo: aanbodsdoelen: de school biedt leerlingen aan…

• Alle schoolsoorten: beheersingsdoelen/ervaringsdoelen: de leerling verklaart / ervaart …

• Kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid ontwikkeld (nieuw)

• Examenprogramma’s: gelijktijdig uitgewerkt voor vmbo, havo en vwo

• Geen aparte examenprogramma’s BU en DG

• Gelijkwaardige en complementaire positie SE en CE: 50-50 verdeling van inhouden

• Advies ten aanzien van passende toetsvormen in SE en CE



Denken – delen – uitwisselen 
Waar biedt de actualisatie volgens jou inspiratie, 
kansen en/of oplossingen? En waar liggen nog 

kansen of zie je risico’s?



Afstemmen doelen, onderwijs en toetsing 



https://www.slo.nl/thema/meer/curriculumontwikkeling/instrumenten/spinnenweb/inleiding/
-> aanklikbaar op les-, school- en landelijk niveau

https://www.slo.nl/thema/meer/curriculumontwikkeling/instrumenten/spinnenweb/inleiding/


Curriculum, onderwijs en toetsing

Constructieve afstemming
- Leerdoelen: wat dienen mijn leerlingen te kennen en kunnen?
- Toetsing/feedback: hoe stel ik vast of mijn leerlingen op de goede weg zijn en de leerdoelen hebben 

bereikt? 
- Activiteiten: welke leeractiviteiten helpen mijn leerlingen de leerdoelen te bereiken?

Achterwaarts ontwerpen
- Stap 1: het bepalen van de leerdoelen: wat dienen de leerlingen te kennen en te kunnen en wat 

betekent dat voor hoe onderwijs eruitziet? 

- Stap 2: het bepalen welk bewijs nodig is om vast te stellen of leerlingen op de goede weg zijn en de 
beoogde leerdoelen bereiken

- Stap 3: vaststellen welke leeractiviteiten belangrijk zijn om de leerdoelen te bereiken



Voorbeeld – formatief handelen
Langetermijnsdoel: wat leerlingen leren voor een langere periode:

Ik kan een stappenplan uitvoeren én zelf opstellen dat nodig is voor een bepaalde handeling in een 
bepaalde situatie.

Leerlijn: behapbare leerdoelen uitgevoerd in een specifieke context (leerjaar), bijvoorbeeld: 

- In leerjaar 1: Ik kan een instructie opstellen om tuinkers te zaaien. 
- In leerjaar 3: Ik kan een stappenplan opstellen om een baby in bad te doen. 

Succescriteria: kwaliteitsindicatoren die inzichtelijk maken wanneer leerlingen een leerdoel hebben 
behaald. Succescriteria bij de instructie ‘tuinkers’ kunnen bijvoorbeeld zijn:

- De instructie is compleet en beschrijft doel, materialen, stapsgewijze instructie. 
- De stappen staan in de juiste tijdsvolgorde zodat de instructie goed is uit te voeren. 
- De stapsgewijze instructie bevat geschikte instructiewerkwoorden, geformuleerd in gebiedende wijs. 



Denken – delen – uitwisselen 
Hoe stel je vast of leerlingen het leerdoel hebben 
bereikt en wat zijn daarbij passende activiteiten?



Gespreksleidraden PTA
1. Wat is de onderwijsvisie van de school? Waarmee profileert jouw school zich? Hoe wil je dit verwerken 

in het PTA #VAK?

2. Wat is de visie op toetsing en examinering van de school? En hoe wil je dit verwerken in het PTA?

3. Het schoolexamen heeft een afsluitend karakter dus een beperkt aantal toetsen op eindniveau, met 
substantiële inhoud in plaats van voortgangstoetsen en huiswerkopdrachten. Hoe geef je dit vorm in 
je PTA?

4. Wat is de gezamenlijke visie van de vaksectie op #VAK? En hoe wil je dit verwerken in het PTA?

5. Welke bronnen gebruik je bij het op-/bijstellen van je PTA?

6. Hoe komen alle domeinen van het schoolexamen in balans aan bod in het PTA?

“Wij vinden het belangrijk dat leerlingen gevoel krijgen voor de lokale geschiedenis. Gezien de historische plekken in de 
omgeving voegen we dat als extra element toe aan bijvoorbeeld de verrijkingsstof over de verzuiling en ontzuiling in 
Nederland.“

https://www.slo.nl/over-slo/nieuws/@18352/gesprek-opzetten-
verbeteren-pta/

https://www.slo.nl/over-slo/nieuws/@18352/gesprek-opzetten-verbeteren-pta/


Gespreksleidraden PTA
7. Hoe toets je de vaardigheden uit domein A: zelfstandig of in combinatie met een ander domein? 

(HAVO/VWO) | Hoe komen de zes algemene onderwijsdoelen uit de preambule aan bod in het PTA? 
(VMBO)

8. Kies je ervoor om CE-domeinen ook op te nemen in het PTA? Wat zijn hierbij de overwegingen?

9. In je PTA mag je onderwerpen opnemen die niet in het examenprogramma staan. Wat zijn de 
overwegingen om hier wel/niet voor te kiezen?

10.Hoe passen de gekozen toetsvormen bij het doel van de verschillende toetsen in het PTA?

11.Hoe zijn de SE-toetsen over de leerjaren van de bovenbouw verdeeld?

12.Hoe stem je het PTA af met de PTA’s van andere (relevante) vakken?

13.Hoe en met wie wordt het PTA periodiek geëvalueerd?

“Onderzoeksvaardigheden vinden wij op onze school heel belangrijk. Om te toetsen of leerlingen die ook zo inzetten als 
we dat wensen, beoordelen we niet alleen de resultaten van hun praktische opdracht, maar we bevragen leerlingen 
(groepsgewijs) ook in een mondeling over hun aanpak en proces. Dat levert voor hen en voor ons veel meer inzicht 
op.”

https://www.slo.nl/over-slo/nieuws/@18352/gesprek-opzetten-
verbeteren-pta/

https://www.slo.nl/over-slo/nieuws/@18352/gesprek-opzetten-verbeteren-pta/


Denken – delen – uitwisselen 
Welke rol kan jij als kwaliteitsmedewerker spelen 
om het gesprek over afstemming curriculum en 

toetsing (bijv. rond PTA) te voeden? Om 
curriculumbekwaamheid en denken vanuit doelen te 

bevorderen?



Meer weten:
• https://www.slo.nl/thema/meer/actualisatie-kerndoelen-examenprogramma/
• https://www.slo.nl/handreikingen/introductie/

Contact:
g.vansilfhout@slo.nl

https://www.slo.nl/thema/meer/actualisatie-kerndoelen-examenprogramma/
https://www.slo.nl/handreikingen/introductie/
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