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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

• Curriculum: wat is dat?

• Actualiseren examenprogramma’s: inhoud

• Actualiseren examenprogramma’s: proces 

• Bijdragen aan de actualisatie

• Vragen? 



Het formele 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

Primair Onderwijs 
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Denken – delen – uitwisselen 
Welke curriculumdocumenten worden door collega’s 

op jouw school het meeste gebruikt?
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Basisvaardigheden -SLO

https://www.slo.nl/thema/meer/basisvaardigheden/






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?



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?



Het formele curriculum
Actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s



Werkopdracht december 2021

Actualiseren/ontwikkelen van examenprogramma’s voor de vakken: Nederlands, moderne vreemde talen, 

rekenen-wiskunde (havo-vwo), natuurwetenschappelijke vakken + maatschappijleer

Teams van leraren, vakexperts en curriculumexperts

In max. 24 maanden komen tot conceptexamenprogramma’s + voorstel vervolg referentiekaders

Kwaliteitscriteria: 

• Ontwerpruimte eindtermen conform de vastgestelde omvang van betreffend vak

• Doeldomeinen herkenbare weerspiegeling in de totale set

• Gemeenschappelijk deel voor alle leerlingen verplicht; optioneel: keuzedomeinen (max. 20%)

• Kansengelijkheid diversiteit, geletterdheid, gecijferdheid, LOB, etc.

• Doorlopende leerlijn drempelloze doorstroom, aansluiting en overgangen

• Samenhang consistente opbouw, voorkomen van overladenheid

• Doelformuleringen beheersing en ervaring

• CE-SE-verdeling voor vakken met CE: evenwichtige inhoudelijke verdeling SE-CE (50-50) 



Basisvaardigheden onder druk



Curriculum als spoor



Van grootschalig naar overzichtelijk 

Grootse onderwijsvernieuwing

Groot proces met vage opdracht

Teacher in the lead 

Bouwstenen voor alle vakken/leergebieden

Alles verandert, tegelijkertijd en integraal 

Regie door sectorraden en bonden

Alleen examenprogramma's per vak actualiseren

Compact proces met heldere kaders

Leraren, vakexperts en curriculumexperts

Doelen eind bovenbouw vo

Per vak uitgewerkt, eigen planning

Regie door OCW via SLO

Curriculum.nu Actualisatie examenprogramma’s 



Problemen huidige 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 (onderbouw vo – bovenbouw –

vervolgonderwijs & vmbo – havo – vwo)

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

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



Examenprogramma’s uitgangspunten  

De conceptexamenprogramma's:
• gelijktijdig uitgewerkt en vaste opbouw voor vmbo, havo en vwo

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

• mogelijkheid tot keuzedomeinen

• beheersingsdoelen en ervaringsdoelen

• concrete doelen: doelzin + uitwerking

• afstemming in clusters van vakken

• gelijkwaardige en complementaire positie SE en CE: 50-50 in inhoud en weging

• advies passende toetsvormen



Denken – delen – uitwisselen 
Waar biedt de actualisatie van examenprogramma’s 
volgens jou inspiratie, kansen en/of oplossingen?



Actualisatie examenprogramma’s
Proces en uitvoering 



Kerndoelen en examenprogramma’s

Ontwikkeling concept 
kerndoelen NE/RW/BU/DG

Beproeven kerndoelen 
onderwijspraktijk

12 maanden 12-14 maanden

Actualisatie Examenprogramma’s bovenbouw VO

Ontwikkeling concept 
kerndoelen

Beproeven kerndoelen 
onderwijspraktijk

24 maanden

Beproeven 
examenprogramma’s 
in onderwijspraktijk





Van opdracht naar uitvoering 



Actualisatie reeds gestart

Monovak / cluster van vakken 

Nederlands 

Moderne vreemde talen Grote Talen: Duits, Engels, Frans, Spaans

Kleine Talen: Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch, Turks (start 

januari 2023)

Rekenen-wiskunde Wiskunde vmbo (reeds gestart) en wiskunde havo-vwo

Natuurwetenschappelijke vakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, NASK I en NASK II

O&O en NLT

Maatschappijleer Maatschappijleer

Fries en Klassieke talen Voor samenhang met Nederlands en MVT (start januari 2023)



Vakvernieuwingscommissie en advieskring 



Platform

Algemeen

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



Platform

Nederlands

www.actualisatiene.nl



Platform

Moderne vreemde talen 

www.actualisatiemvt.nl



Platform

Wiskunde

www.actualisatiewis.nl



Platform

Natuurwetenschappelijke vakken

www.actualisatienwv.nl



Platform

Maatschappijleer

www.actualisatienml.nl



Vragen? 
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