
  Nieuwsbrief vmbo 
Via deze nieuwsbrief informeert SLO je over de manier waarop wij samen met het
onderwijsveld invulling geven aan leerplanontwikkeling binnen het vmbo en over nieuwe
ontwikkelingen in projecten. Daarnaast voorzien we je van handige downloads waarmee je
direct aan de slag kunt.

 SLO lanceert online platform basisvaardigheden
SLO lanceert vandaag het platform basisvaardigheden: een online platform met
handreikingen en adviezen om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken.
“Met het platform willen we de kennis en kunde van onderwijsprofessionals
vergroten, zodat zij op een onderbouwde manier keuze kunnen maken uit het rijke
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onderwijsaanbod”, aldus Sanne Tromp, directeur kennis en innovatie SLO.
  

Met het platform biedt SLO leraren een overzichtelijke en relevante bundeling van
handreikingen en adviezen. Het platform richt zich op taal-Nederlands, rekenen-
wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. Je vindt er onder meer
lesvoorbeelden voor geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs, materialen om rekenen
en wiskunde in andere vakken te gebruiken, een handreiking over burgerschap en
het visiespel digitale geletterdheid.

  
  Lees meer

Animaties toetsing in het onderwijs
Toetsing in het onderwijs. Hebben we het dan over het geven van cijfers? Of is het
meer dan dat?

  
Toetsing geeft inzicht in de leerontwikkeling van je leerlingen. De conclusies die je
trekt over de voortgang kunnen summatief of formatief zijn. Zorg voor
constructieve afstemming: ga uit van leerdoelen en stem daar je toetsing en
leeractiviteiten op af.

  
We hebben twee nieuwe animaties gemaakt die hier meer over vertellen.
Bijvoorbeeld wat het verschil is tussen summatief en formatief. En hoe je toetsing
afstemt op leerdoelen.

  
  Bekijk de animaties

 SLO kennissessies tijdens de NOT 2023
Van 24 tot en met 28 januari 2023 vindt de grootste Nederlandse vakbeurs voor
primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs plaats: de Nationale
Onderwijstentoonstelling (NOT). Heb je vragen over basisvaardigheden als taal-
Nederlands en rekenen-wiskunde? Wil je weten hoe het staat met de actualisatie
van examenprogramma’s en kerndoelen? Of wil je juist meer weten over
bijvoorbeeld burgerschap, digitale geletterdheid, praktijkgerichte programma’s,
maatwerk of het jonge kind? Kom dan langs op de SLO-stand in hal 3 of laat je
inspireren tijdens een van onze kennissessies.

  

https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=640ab5a72a&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=9f5a9f0140&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=9a2be8892d&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=159fb794fa&e=673f1132bf


Woensdag 25 januari
 Basisvaardigheden taal-Nederlands in een doorlopende leerlijn

  
Donderdag 26 januari

 Leerroutes Passende perspectieven en basisvaardigheden
  

Vrijdag 27 januari
 Basisvaardigheden rekenen en wiskunde in een doorlopende leerlijn

  
Op woensdag en zaterdag zijn er daarnaast kennissessies over de actualisatie
kerndoelen. Mis ze niet! Meer weten? Houd onze kanalen in de gaten.

  
  Verzeker jezelf van een gratis toegangspas voor de NOT

Actualisatie examenprogramma’s en kerndoelen

Geactualiseerde conceptexamenprogramma's
wiskunde vmbo
Op 16 november 2022 overhandigde de vakvernieuwingscommissie
conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo aan het ministerie van OCW. Deze
commissie, bestaande uit docenten (vmbo en mbo), vakexperts en
curriculumexperts, heeft de examenprogramma’s wiskunde vmbo geactualiseerd.
Het doel hiervan is aan de ene kant zorgen voor een goede basis, zodat alle vmbo-
leerlingen maatschappelijk zelfredzaam zijn. Aan de andere kant zijn de
examenprogramma’s geactualiseerd om de aansluiting met mbo, havo en de
andere vakken in het vmbo te optimaliseren. Meer informatie over de
totstandkoming van de conceptexamenprogramma's en het vervolgtraject?

  
  Lees meer

SLO maakt leden vakvernieuwingscommissies talen
bekend
Vanaf december 2022 gaan de vakvernieuwingscommissies Fries en klassieke talen
van start met de actualisatie van de examenprogramma’s. Ook wordt de bestaande
vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen uitgebreid en starten leraren en
vakexperts met de actualisatie van de examenprogramma’s Arabisch, Chinees,
Italiaans, Russisch en Turks. Met veel plezier stellen we de leden van deze
vakvernieuwingscommissies voor.

  
  Lees meer

Leerlingen denken mee over de toekomstige
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examenprogramma’s
“Het is zo makkelijk om in je eigen bubbel te blijven. Het is juist mooi aan school
dat het je samenbrengt met mensen met andere achtergronden en meningen.” Dat
is een van de opmerkingen die tijdens de participatiesessies met (oud)leerlingen
naar voren kwam in gesprek over burgerschap.

  
We vinden het bij de actualisatie van de examenprogramma’s belangrijk om naast
leraren en (vak)experts ook leerlingen een stem te geven. Zij gaan straks immers
met de inhoud van de geactualiseerde examenprogramma’s aan de slag. Hun
perspectief is dus onmisbaar. In oktober en november hebben we daarom samen
met Diversion en LAKS daarom twee participatiesessies georganiseerd met
(oud)leerlingen.

  
  Lees meer

Teams actualisatie kerndoelen burgerschap en
digitale geletterdheid gestart
De teams van de kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid zijn op 17
november gestart. Dat was het startsein voor de actualisatie van de kerndoelen van
deze leergebieden. Vorige week donderdag en vrijdag was de eerste tweedaagse
ontwikkelsessie voor de teams. Benieuwd wie er in de teams zitten? Bekijk de
nieuwsberichten op de website van SLO. Houd ook de webplatforms in de gaten.
Binnenkort gaan deze live voor burgerschap en digitale geletterdheid.

  
  Maak kennis met het team kerndoelen burgerschap

  
  Maak kennis met het team kerndoelen digitale geletterdheid

Meld je aan voor automatische updates over de
actualisatie van de onderwijsdoelen
De kerndoelen en examenprogramma’s van een aantal vak- en leergebieden
worden de komende tijd geactualiseerd. Wil jij op de hoogte blijven van dit
actualisatieproces? Meld je dan aan voor de automatische updates van het leer- of
vakgebied waarin jij geïnteresseerd bent. Zodra wij een nieuwsbericht op het
webplatform plaatsen, krijg je automatisch een notificatie in je mail. Ga naar het
webplatform van jouw vak- of leergebied en meld je aan!

  
  Actualisatie kerndoelen

  
  Actualisatie examenprogramma's Nederlands

  
  Actualisatie examenprogramma's moderne vreemde talen

  
  Actualisatie examenprogramma's wiskunde
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  Actualisatie examenprogramma's natuurwetenschappelijke vakken

  
  Actualisatie examenprogramma's maatschappijleer

Praktijkgerichte programma’s gl en tl

Ontwikkeling praktijkgerichte programma’s gaat
door
De minister is enthousiast over praktijkgerichte programma’s en wil graag door met
de ontwikkeling van deze programma’s in de gemengde en theoretische leerweg.
Op dit moment nemen 150 scholen deel aan de pilot praktijkgericht programma. De
praktijkgerichte programma’s vormen een belangrijk onderdeel in het voornemen
van de minister om het vmbo-onderwijs te versterken.

  
Het praktijkgerichte programma was onderdeel van het traject van de nieuwe
leerweg. Dit traject van de nieuwe leerweg is een stelselwijziging, en het
praktijkgerichte programma is een nieuw vak in de gemengde en theoretische
leerwegen. Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen beide
trajecten. Meer weten?

  
  Lees het nieuwsbericht

  
  Veelgestelde vragen

 Podcast #3 - samenwerking met het
vervolgonderwijs
In een podcastserie vertellen ervaringsdeskundigen wat het praktijkgericht
programma inhoudt en wat het kan betekenen voor scholen, leerlingen,
vervolgonderwijs, bedrijven en instellingen.

 Aflevering #3 van de podcastserie gaat over het belang van de samenwerking met
het vervolgonderwijs. Tafelheer Victor Schmidt (SLO) spreekt hierover met vmbo-
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docent Kim Eijkelhof (X11), programmamanager Gerie Haartman (ROC midden-
Nederland) en vmbo-docent Annemarie Oude Groen (Cals College IJsselstein).
Welke kansen ontstaan er voor leerlingen door de samenwerking tussen vmbo, mbo
en havo? Wat betekent deze samenwerking voor het onderwijs?

  
  Lees meer
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