
SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Passende perspectieven  
taal en rekenen

passendeperspectieven.slo.nl
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Op elke school en in iedere klas zitten wel leerlingen  
die moeite hebben met de fundamentele doelen 
van het Referentiekader taal en rekenen. Leerlingen 
voor wie een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld, 
en voor wie keuzes gemaakt moeten worden in het 
onderwijsaanbod. Hoe help je deze leerlingen een 
stapje verder? Het project Passende perspectieven heeft 
een aantal leerplanproducten ontwikkeld dat hierbij 
handvatten biedt.
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Passende perspectieven taal en rekenen 
Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en speciaal (basis)onderwijs, 
vmbo en praktijkonderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. Met de juiste inhoudelijke keuzes 
en hulpmiddelen zorg je dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten en dat 
ze alsnog referentieniveau 1F en/of (onderdelen van) 2F halen. Door het gebruik van 
leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer 
maatwerk mogelijk. 

Kennen en kunnen
Door het beschrijven van doelen 
en leerroutes die aangeven wat 
leerlingen moeten kennen en kunnen 
met het perspectief op een bepaalde 
uitstroombestemming verhoog je het 
taal- en rekenniveau op onderdelen die 
er voor de leerling toe doen. Ze bieden 
scholen houvast bij het formuleren van 
een passend onderwijsaanbod voor 
verschillende groepen leerlingen.

Leerplanproducten
SLO heeft in samenwerking met scholen 
en experts een aantal leerplanproducten 
ontwikkeld en uitgeprobeerd in de 
praktijk. Een voorbeeld daarvan zijn de 
ontwikkelde leerroutes taal en rekenen.

Leerroutes po/s(b)o, praktijkonderwijs  
en vmbo k/b
Voor elke sector zijn leerroutes taal 
en rekenen beschikbaar met haalbare 
doelstellingen op relevante onderdelen 
voor de betreffende onderwijssector. Zo 
kunnen scholen keuzes maken die passen 
bij het perspectief van hun leerlingen. 

Er zijn ook doelenlijsten, profielschetsen, 
maatwerkaanpassingen en andere 
producten ontwikkeld voor passende 
perspectieven. 

Meer informatie op:
passendeperspectieven.slo.nl.


