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Webinar voor po, s(b)o

"Werken met leerroutes Passende perspectieven 
in en na coronatijd" (taal en rekenen)

Woensdag 15 september
15.00-16.15 uur 
Inschrijven via https://events.slo.nl/

Presentator
Presentatienotities
Uitleg Passende perspectieven po, s(b)o

https://events.slo.nl/


Waar zet je volgend schooljaar op in?
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/
TABEL voor PO en s(b)o = IN ONTWIKKELING!

‘SLO-producten in de etalage’ = verzameling van SLO-producten om scholen te ontzorgen en 
extra ondersteuning te bieden. Bedoeld om voor langere tijd een kwaliteitsslag te maken. 
Thema’s Vragen SLO-producten Link met NPO 

(doelgebied)

Maatwerk Niet iedere leerling in je groep kan 
meekomen met het tempo waarin 
je de lesstof aanbiedt, of loopt 
vooruit op het tempo van de groep. 
Voor deze leerling is maatwerk 
benodigd. Hiervoor heeft SLO 
uiteenlopende producten 
ontwikkeld, zoals Passende 
Perspectieven, 
leerroutes, streefniveau 's enz.

Maatwerkaanpassingen
Concrete suggesties voor 
inhoudelijke en 
praktische aanpassingen op het 
gebied van taal- en 
leesonderwijs voor leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften 
(TOS dyslexie, ADHD, ASS, Auditief 
beperkt, Visueel beperkt, lagere 
cognitie).

B

B2 Individuele 
instructie
B3 Instructie in 
kleine groepen

https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/
https://www.slo.nl/publish/pages/5662/passende-persepectieven-mondeling-op-maat-2017.xlsx


Wat voor achtergrondinformatie zoek je nog?

A.Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen 
kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Voor- en vroegschoolse interventies, uitbreiding onderwijs, zomer-of lentescholen
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Een-op-een-begeleiding, individuele instructie, instructie in kleine groepen, directe 
instructie, leren van en met medeleerlingen, feedback, beheersingsgericht leren,    
technieken voor begrijpend lezen, gesprokentaalinterventies

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen, sportieve activiteiten, 
cultuureducatie 

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
Metacognitie en zelfregulerend leren, samenwerkend leren

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
klassenverkleining, onderwijsassistenten/instructeurs 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden
interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden, ouderbetrokkenheid, digitale 
technologie

Presentator
Presentatienotities
Bij welke doelgebieden uit de menukaart zoek je nog extra achtergrondinformatie? Duimpje in chat. Ben je specifiek opzoek naar bepaalde informatie? Delen in de chat. 



Handreikers
vso/pro

https://www.slo.nl/npo/
voortgezet-
onderwijs/vso-pro/

Passende
perspectieven
taal/rekenen

vso/vmbo

Passende
perspectieven
taal/rekenen

pro/vso

Taakkaarten
voor pro en
vso arbeid

https://www.slo.nl/npo/voortgezet-onderwijs/vso-pro/


Handreikers sociaal emotionele 
ontwikkeling VO
https://www.slo.nl/npo/voortgezet-onderwijs/sociaal-
emotionele-ontwikkeling/

• Executieve functies en vaardigheden
• Lekker in je vel zitten draagt bij aan ‘lekker leren’
• Zorgvuldig maatwerk voor elke leerling
• Hoe staat het met het leerklimaat op school?
• Doelgericht leren

https://www.slo.nl/npo/voortgezet-onderwijs/sociaal-emotionele-ontwikkeling/


Vragen over SLO en het programma NPO?

Mail naar: npo@slo.nl

mailto:npo@slo.nl
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