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het curriculum



Curriculum – verschillende niveaus
• Supra: Het curriculum op internationaal niveau 

• Macro: Het curriculum op landelijk/nationaal niveau 

• Meso: Het curriculum op het niveau van de 
school/instelling/programma 

• Micro: Het curriculum op het niveau van de klas/groep/les 

• Nano: Het curriculum op het niveau van het individu/persoon 



Curriculum (in schema)
Leerplanniveau Bereik Betrokkenen Leerplanproducten
Supra Internationaal de Europese Commissie • ERK
Macro Nationaal

Pilotniveau

Ministerie van OCW

Stuurgroep tpo
tpo-pilotscholen

• Kerndoelen

• Gemeenschappelijke visie
• Uitgangspunten voor 

inrichting van het aanbod
• Leerplankader tpo

Meso School Schoolleiding
Team

• Schoolbeleidsplan
• Leerplan tpo voor alle 

leerjaren

Micro Leerjaar
Groep

Leraar
Team
Groep

• Leerlijn met leerdoelen per 
jaar

• Lesplannen
• Lesmaterialen
• Toetsen

Nano Leerling Docent
Leerling

• Persoonlijke leerplan: 
maatwerk



wet op het primair onderwijs



In 2011 ... 
Verzoek van OCW om aan te sluiten bij landelijke 'eisen' ten aanzien van taal en rekenen:

 Taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren & bevorderen

 Rekenontwikkeling van jonge kinderen stimuleren & bevorderen

Uit onderzoek: vroegtijdig inspelen op achterstand, inspelen op kansen 

(m.n. ook met rekenen) bevordert de schoolse prestaties in het 

basisonderwijs



Referentieniveaus Taal en Rekenen 
(augustus 2010)

Drempel bij de 
overgang van 
peuterspeelzaal/kinde
ropvang naar groep 
0/1

Drempel van groep 2 
naar groep 3



Leerplan Jonge kind - 2013

'Doelen voor aanvang groep 1'
Taal
Rekenen
Sociaal- emotioneel

'Doelen voor eind groep 2'
Taal
Rekenen
Sociaal-emotioneel 











landelijke kaders, inzichten en 
rapporten 



internationale rapporten en curricula 



nieuwe curriculumontwikkelingen



meer curriculumeigenaarschap voor scholen



Leerplankader Jonge kind – 2018



Leerplankader Jonge kind – 2018



inhoudslijnen

 thematisch of per onderwerp
 geïntegreerd of per vakgebied
 lineair of cyclisch

 visie op onderwijs
 leerlinggedrag (in

beheersingsdoelen/kinddoelen)
 leerkrachtgedrag

 didactiek en tijd
 opbouw over groepen/jaren
 activiteiten en

(les-)materialen



kerndoelen en referentiekaders
taal en rekenen

inhoudslijnen

(onderwijs)leerlijnen

beredeneerd onderwijsaanbod

criteria:
• onderwijsvisie
• onderwijsvorm
• leeromgeving
• leerlingkenmerken
• rol leraren
• groepsindeling
• tijd
• toetsing
• bronnen en materialen
• samenhang
• kern/keuze
• doorlopende lijn

criteria:
• leeromgeving
• leerlingkenmerken
• rol leraren
• groeperingsvormen
• tijd
• toetsing
• bronnen en materialen
• organisatiewijze
• betekenisvolle context
• verschillende niveaus
• doelgericht
• ontwikkelingsgebieden
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criteria:
• leeromgeving
• leerlingkenmerken
• rol leraren
• groeperingsvormen
• tijd
• toetsing
• bronnen en materialen
• organisatiewijze
• betekenisvolle context
• verschillende niveaus
• doelgericht
• ontwikkelingsgebieden



kerndoelen en referentiekaders
taal en rekenen

inhoudslijnen

(onderwijs)leerlijnen

beredeneerd onderwijsaanbod

criteria:
• onderwijsvisie
• onderwijsvorm
• leeromgeving
• leerlingkenmerken
• rol leraren
• groepsindeling
• tijd
• toetsing
• bronnen en materialen
• samenhang
• kern/keuze
• doorlopende lijn

SLO

criteria:
• leeromgeving
• leerlingkenmerken
• rol leraren
• groeperingsvormen
• tijd
• toetsing
• bronnen en materialen
• organisatiewijze
• betekenisvolle context
• verschillende niveaus
• doelgericht
• ontwikkelingsgebieden

– handreikingen
– (toelichtingen en/of 

stappenplannen)
– voorbeeldleerlijnen

cu
rr

icu
lu

m
fu

nd
am

en
t

– inhoudslijnen
– voorbeeldactiviteiten
– toelichting op kennis
– toelichting op 

vaardigheden en 
denkwijzen

– handreikingen
– (toelichtingen en/of 

stappenplannen)
– voorbeeld-

uitwerkingen



kerndoelen en referentiekaders
taal en rekenen

inhoudslijnen

(onderwijs)leerlijnen

beredeneerd onderwijsaanbod

criteria:
• onderwijsvisie
• onderwijsvorm
• leeromgeving
• leerlingkenmerken
• rol leraren
• groepsindeling
• tijd
• toetsing
• bronnen en materialen
• samenhang
• kern/keuze
• doorlopende lijn

SLO

criteria:
• leeromgeving
• leerlingkenmerken
• rol leraren
• groeperingsvormen
• tijd
• toetsing
• bronnen en materialen
• organisatiewijze
• betekenisvolle context
• verschillende niveaus
• doelgericht
• ontwikkelingsgebieden

– handreikingen
– (toelichtingen en/of 

stappenplannen)
– voorbeeldleerlijnen
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– inhoudslijnen
– voorbeeldactiviteiten
– toelichting op kennis
– toelichting op 

vaardigheden en 
denkwijzen

– handreikingen
– (toelichtingen en/of 

stappenplannen)
– voorbeeld-

uitwerkingen



Inhoudskaarten met aanbodsdoelen jonge kind



Inhoudskaarten – alle 'leergebieden' en meer



Inhoudskaarten – alle 'leergebieden' en meer



Inhoudslijnen met aanbodsdoelen – doorgaande lijn
Van peuters naar 
Van peuters (pre-fase),
kleuters (fase 1) 
naar fase 2 en 
fase 3 (eind PO) 



Aanbodsdoelen
Van peuters naar 
Verhoudingen: Peuters

Van peuters naar 
Verhoudingen: Kleuters



activiteit

5

activiteit

activiteit

 succescriteria
kinddoel(en)
beheersings-doel(en)

activiteit
activiteit activiteitactiviteit

activiteit

activiteit

activiteit

onderwerp/
hoofdstuk

 succescriteria
 kinddoel(en)
 beheersings-doel(en)

 succescriteria
 kinddoel(en)
 beheersings-doel(en)

 succescriteria
 kinddoel(en)
 beheersings-doel(en)

 succescriteria
 kinddoel(en)
 beheersings-doel(en)

extern aanbodextern aanbod

Enkele vragen om tot een beredeneerd aanbod: 

• Komen alle ontwikkelingsgebieden in voldoende mate aan bod?
• Werk ik doelgericht?
• Biedt het aanbod voldoende uitdaging tot ontwikkeling op verschillende 

niveaus?
• Is het aanbod betekenisvol en zorgt het voor grote betrokkenheid?
• Sluit het aanbod (of delen daarvan) voldoende aan bij de aanvullende en 

extra onderwijsbehoeften van (individuele) kinderen?
• Hoe organiseer ik het aanbod?
• Welke rol neem ik bij het aanbieden van het onderwijs/de educatie?
• Hoe evalueer ik het (onderwijs)aanbod?
• ...



Beheersingsdoelen (eind groep 2 t/m groep 8)
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Executieve functies bij jonge kinderen (kleuters)



Executieve functies bij jonge kinderen (kleuters)



Rekenspelletjes voor kleuters
(Stimuleren van de rekenontwikkeling van 
jonge kinderen)

Rekenen in Sesamstraat 



Rekenspelletjes voor kleuters
(Stimuleren van de rekenontwikkeling van 
jonge kinderen)



Analyses van methoden en screeningsinstrumenten 
Jonge kind (peuters en kleuters)
• Onderzoek naar de meest gebruikte methoden en screeningsinstrumenten
• Analyse op een drietal 'gebieden':

• Taal
• Rekenen
• Sociaal-emotioneel

• Ruim 25 'pakketten'



• Algemeen:    primaironderwijs@slo.nl 

• Specifiek:    Gäby van der Linde: g.vanderlinde@slo.nl
Martin Klein Tank:    m.kleintank@slo.nl
Lidy Kuipers:              l.kuipers@slo.nl

Aanvullende informatie

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_zUVqxc7cfM0/S7dgnoKvnkI/AAAAAAAACAQ/cLUShc9rbCc/s1600/PSZ%20plus.jpg&imgrefurl=http://directie-tandem.blogspot.com/&usg=__VmUHfIUceLZSsR9BjbA8lkuXqcY=&h=341&w=523&sz=43&hl=nl&start=45&sig2=U7jCsgAtUa3Qw79Of1aGLA&um=1&itbs=1&tbnid=Uh08mpehYrCalM:&tbnh=85&tbnw=131&prev=/images?q=toetsen+voor+peuters+en+kleuters&start=40&um=1&hl=nl&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=84gXTMqqOpOtOJuq3c0K
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De verwondering bij kinderen
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