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Voorwoord
Voor u ligt de Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po Wereldoriëntatie. Het beschrijft de kennis en
vaardigheden die bij wereldoriëntatie worden getoetst. Deze Toetswijzer is een herziene versie van
de Toetswijzer Wereldoriëntatie uit 2014.
Historie
De voorloper van de huidige Centrale Eindtoets po wereldoriëntatie wordt in het voorjaar van 1966
voor de eerste keer afgenomen. Vraag één van deze toets is: "In welke plaats kan een A.N.W.B.bord staan met de volgende aanduidingen: Amsterdam 41 km, Den Haag 17 km, Utrecht 57 km.
Kies uit: a. Alkmaar, b. Eindhoven, c. Haarlem of d. Leiden?"
In 1970 gaat deze 'Eerste Amsterdamse schooltoets' verder als Landelijke Schooltoets
Basisonderwijs, nu onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Instituut voor
Toetsontwikkeling (Cito). De toets moet het schooladvies voor het voortgezet onderwijs
objectiveren. De inhoud van de toets sluit zoveel mogelijk aan op het curriculum van de scholen.
Ruim veertig jaar later, in 2013, neemt de kamer het wetsvoorstel 'Toetsing in het primair
onderwijs' aan. De wetgever besluit dat, vanaf het schooljaar 2014-2015, alle leerlingen in groep 8
in het reguliere basisonderwijs een eindtoets moeten maken. Die Centrale Eindtoets po wordt voor
iedere school beschikbaar gesteld. Scholen kunnen vanaf dat moment ook kiezen voor andere
aanbieders van eindtoetsen.
De Centrale Eindtoets
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is vanaf 2013 verantwoordelijk voor de ontwikkeling
en uitvoering van de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs (po). Het CvTE beschrijft, in
zogenaamde Toetswijzers, welke inhouden er in de toets moeten terugkomen.
Een constructiegroep van leraren po maakt, onder begeleiding van het Cito, opgaven. Een
vaststellingscommissie van het CvTE selecteert uit het aanbod opgaven die geschikt worden geacht
voor de Centrale Eindtoets. Deze opgaven worden in proeftoetsen op scholen getest en de
vaststellingscommissie bepaalt, op basis van de resultaten van de proeftoetsen en op basis van
een toetsmatrijs (een verdeelsleutel van opgaven per onderwerp), welke opgaven in de Centrale
Eindtoets komen.
Het CvTE stelt, na afname van de toets, de beoordelingsnormen, de scores en de
leerlingenrapporten vast.
Wereldoriëntatie
De Centrale Eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen en één facultatief onderdeel. De
onderdelen Nederlandse taal en rekenen zijn verplicht en meten in welke mate leerlingen de
referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Op basis van de resultaten op deze onderdelen,
ontvangen leerlingen een advies over het type vervolgonderwijs dat het beste bij de leerling past.
Het onderdeel Wereldoriëntatie van de Centrale Eindtoets is facultatief. Scholen kunnen ervoor
kiezen om dit onderdeel te toetsen. De Eindtoets Wereldoriëntatie geeft een indicatie van het
niveau van de leerling bij de wereldoriënterende vakken maar geeft geen advies voor het niveau
waarop de leerling kan instromen in het voortgezet onderwijs.
In de Toetswijzer Wereldoriëntatie beschrijft het CvTE de kennis en vaardigheden die voortkomen
uit de kerndoelen uit 2006 en de aanvullingen op de kerndoelen die sinds die tijd zijn gemaakt. Dit
document is een herziene versie van de Toetswijzer Wereldoriëntatie uit 2014. De herziening was
wenselijk omdat het wereldoriëntatieonderwijs zich ontwikkelt en de Centrale Eindtoets moet
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(blijven) aansluiten op het gegeven onderwijs. Daarnaast waren er enkele aanpassingsverzoeken
vanuit de vaststellingscommissie. Het ging hierbij om kleine praktische aanpassingen.
Met het oog op de vernieuwing van de kerndoelen (Curriculum.nu) is besloten om de Toetswijzer
Wereldoriëntatie voor nu marginaal aan te passen.
Gebruik
Deze Toetswijzer is ter informatie voor verschillende participanten in het onderwijsveld:
•

Schoolleiders en leerkrachten in het primair onderwijs krijgen zo informatie over de inhoud van
de Centrale Eindtoets;

•

De vaststellingscommissie Wereldoriëntatie van het CvTE en toetsconstructeurs gebruiken de
Toetswijzer als basis voor de constructie van opgaven en vaststelling. Opgaven die voldoen aan
de inhoudsbeschrijving van de Toetswijzer maar die op basis van proeftoetsing niet geschikt zijn
(bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg onderscheidend zijn / niet genoeg onderscheid maken
tussen leerlingen), worden niet opgenomen in de Eindtoets;

•

Overige belanghebbenden, zoals educatieve uitgevers, kunnen de Toetswijzer gebruiken als
input bij het ontwikkelen van lesmateriaal.

Deze Toetswijzer geeft scholen de mogelijkheid om hun wereldoriëntatiecurriculum te ijken aan het
gangbare onderwijs in de wereld oriënterende vakken.
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Verantwoording
1.1 Inleiding
Deze Toetswijzer beschrijft een uitwerking op hoofdlijnen van de kerndoelen die vermeld staan bij
het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (OJW) en de latere aanvullingen daarop (zie
bijlage 1).
In de inleidende tekst bij de kerndoelen OJW staat: ‘In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op
zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en
betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op
verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij,
veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed’.
De tekst illustreert hoe omvattend het leergebied is en het laat zien dat slechts een deel van het
leergebied kan worden getoetst in een Centrale Eindtoets. Wereldoriëntatie gaat over een brede
kennismaking met de wereld; over kennis en vaardigheden, ontmoetingen en bezoeken, over
natuurbeleving en over het in contact komen met ons cultureel erfgoed. Het gaat ook over
waardenontwikkeling en attitudevorming. De Centrale Eindtoets Wereldoriëntatie toetst alleen het
kennis- en vaardigheidsniveau van de leerlingen aan het eind van de basisschool. Dit niveau is,
anders dan bij taal en rekenen, niet landelijk beschreven: de kerndoelen zijn immers
aanbodsdoelen (of streefdoelen) en geen beheersingsdoelen (Ministerie OCW, 2006). Met de
uitgewerkte doelen in deze Toetswijzer Wereldoriëntatie, volgt de Toetswijzercommissie zoveel
mogelijk de gangbare lespraktijk. De Toetswijzer is dus een weerslag van het aanbod in het
basisonderwijs, al zijn er grote verschillen tussen scholen m.b.t. het wereldoriënterend onderwijs.
1.2 Rol van kennis
De Toetswijzer Wereldoriëntatie beschrijft onder andere wat leerlingen aan het eind van de
basisschool moeten weten. Het is kennis die ertoe doet:

Het kan daarbij gaan over de kennis die leerlingen in de maatschappij nodig hebben:
kennis over elektriciteit zodat leerlingen begrijpen hoe apparaten werken, kennis van de
overheid die hen leert welke rechten en plichten ze hebben en/of kennis van
ontwikkelingen en veranderingen die hun leven enigszins voorspelbaarder maakt.

Het kan ook gaan over kennis die zinvol is voor het vervolgonderwijs zoals kennis over
tijdsindeling, kaarten en natuurwetten. Leerlingen hebben deze kennis nodig: het biedt hen
een kennisbasis en een kader om nieuwe kennis sneller te kunnen onthouden.

Of het gaat om kennis die hen verder helpt in hun persoonlijke ontwikkeling.
De geschiedenis van hun voorouders vertelt hen waar zij vandaan komen, kennis van de
wereld leert hen om na te denken over hun toekomst en die van anderen en kennis van 'de
ander' leert hen na te denken over hun eigen standpunten en ideeën.
1.3 Rol van vaardigheden
De Toetswijzer beschrijft ook de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om zich in de wereld
staande te kunnen houden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het lezen van bronnen zoals kaarten
en foto's en het beoordelen van informatie.
Bij de wereldoriënterende vakken leren leerlingen ook om eenvoudige onderzoeken uit te voeren.
Dat staat ook in de kerndoelen: ‘De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen als licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur’
(kerndoel 42), ‘De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken
met die in omgevingen elders’ (kerndoel 47) en ‘De leerlingen leren gebruik te maken van
eenvoudige historische bronnen…’ (kerndoel 51). Onderzoek doen - hoe eenvoudig ook - is volgens
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de commissie een belangrijke vaardigheid. Of leerlingen weten hoe ze onderzoek moeten doen is
volgens de commissie gedeeltelijk te testen in een meerkeuzetoets.
1.4 Wereldoriëntatie en taal & rekenen
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek zijn niet los te zien van taal en rekenen.
Het zijn talige vakken, waarin ook verschillende aspecten van het rekenonderwijs terugkomen.
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek maken gebruik van vakspecifieke denk- en
werkwijzen, die een verbinding hebben met het taal- en rekenonderwijs. Voorbeelden zijn
vaardigheden als het verwerven en verwerken van informatie en het zoeken van verklaringen en
verbanden. Vanwege de verbondenheid van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek
met taal en rekenen is bij de voorgaande versie van de Toetswijzer afstemming gezocht tussen de
commissie wereldoriëntatie en de commissies voor taal en rekenen mede om overlap te
voorkomen.
1.5 Keuzes bij deze Toetswijzer
De Toetswijzercommissie Wereldoriëntatie heeft een aantal keuzes moeten maken. Deze worden
hieronder toegelicht.
Een beschrijving op basis van de schoolvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
en techniek
De Toetswijzercommissie beschrijft kennis en vaardigheden vanuit de indeling van de schoolvakken
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.
De commissie komt tot deze keuze op basis van de volgende argumenten:

Voor de meeste scholen is deze indeling herkenbaar.
Er zijn grote verschillen tussen het onderwijsaanbod van scholen. Sommige scholen kiezen
ervoor om te werken vanuit de schoolvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en
techniek). Andere scholen bieden de kerndoelen aan binnen geïntegreerde thema's.
De meeste scholen bieden schoolvakken aan.

Voor de uitwerking van de kerndoelen biedt de schoolvakkenindeling de meest bruikbare
structuur.
‘Ruimte’ wordt beschreven bij aardrijkskunde, ‘Tijd’ bij geschiedenis en ‘Natuur en techniek’
bij het gelijknamig schoolvak. Het domein ‘Mens en Samenleving’ is onderverdeeld over de
drie schoolvakken.

De Toetswijzercommissie wil nu nog niet vooruitlopen op een eventuele nieuwe indeling die
voortkomt uit de curriculumherziening die op het moment van schrijven plaatsvindt.
Op het moment van schrijven wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor een
herziening van de kerndoelen binnen drie leergebieden: Mens & Maatschappij, Mens &
Natuur en Burgerschap. Het is mogelijk dat de gekozen indeling zal gaan veranderen onder
invloed van deze herziening.
De gekozen indeling heeft geen invloed op de inhouden (kennis en vaardigheden): zowel scholen
die werken met een schoolvakcurriculum als scholen die werken met thema's zullen zich herkennen
in de beschrijvingen.
Monodisciplinaire vragen
De Toetwijzercommissie ziet mogelijkheden voor het combineren van inhouden uit aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek maar kiest voor monodisciplinaire vragen.
De commissie komt tot deze keuze op basis van de volgende argumenten:

Voor een evenwichtige verdeling van de onderwerpen is het van belang om duidelijkheid te
scheppen over het doel van de opgave.
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Er zijn onderwerpen die over meerdere vakgebieden gaan zoals culturele verscheidenheid
(aardrijkskunde - geschiedenis) of klimaat (aardrijkskunde - natuur en techniek). Voor de
Centrale Eindtoets is het van belang dat de onderwerpen aan bod komen en niet of deze
onder de noemer van aardrijkskunde, geschiedenis dan wel natuur en techniek vallen.
Overzichtelijke beschrijvingen
Gezien haar opdracht heeft de commissie ervoor gekozen om niet alle kennis en vaardigheden in
detail uit te schrijven teneinde het geheel overzichtelijk te houden.
De commissie komt tot deze keuze op basis van de volgende argumenten:

In de toelichting op de kerndoelen staat dat deze:’…precies (zijn) waar het moet en ruim
waar het kan. Precies voor Nederlands en rekenen en wiskunde, globaal voor de overige
vakken en leergebieden' (Ministerie OCW, 2006).

Om genoeg variatie in de opgaven mogelijk te maken, is het van belang de doelen ruim te
formuleren.
Uitzonderingen zijn de toponiemen (aardrijkskunde) en namen van gebeurtenissen en personen
(geschiedenis). De commissie heeft in de Toetswijzer aangegeven wat wel en niet van de leerlingen
verwacht wordt. Bij aardrijkskunde dienen 300 toponiemen gekend te worden, bij geschiedenis
wordt van de leerlingen verwacht dat zij naast de tijdvakken ook enkele periode-aanduidingen
kennen. Het gaat hierbij om veel gebruikte benamingen als prehistorie en middeleeuwen en de
aanduiding van eeuwen (bijv. 17e eeuw, 1600, 1700).
1.6 Voorbeeldopgaven bij de Toetswijzer
Bij het toetsen van de kerndoelen hebben de toetsopgaven betrekking op doelen behorend bij
inhouden en vakspecifieke vaardigheden. Dit betekent dat een toetsopgave een kennisdoel en/of
een vaardigheidsdoel toetst. Door Cito zijn voorbeeldopgaven geselecteerd waarbij de inhoud en
vaardigheid zijn aangegeven. Deze toetsopgaven zijn opgenomen in de paragrafen waarin de
vaardigheden zijn beschreven.
1.7 Werkwijze van de Toetswijzercommissie
Tot slot nog kort iets over de werkwijze van de commissie. De bijstelling van de Toetswijzer had
twee doelen: 1) de vaststellingscommissie Wereldoriëntatie constateerde een aantal knelpunten bij
de bestaande Toetswijzer, die knelpunten moesten worden opgelost. 2) De Toetswijzer moet
aansluiten op het huidige onderwijs en omdat het onderwijs voortdurend in ontwikkeling is, werd
de bijstelling ook een actualisering van de Toetswijzer. Bij het samenstellen van de Toetswijzer is
gebruik gemaakt van verschillende referenties die zijn opgenomen in de literatuurlijst.
De praktijk van het basisonderwijs is veelkleurig en veelzijdig. Een toets Wereldoriëntatie zegt iets
over een deel van die praktijk. Niet meer en niet minder.
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2. Toetswijzer Aardrijkskunde
2.1 Verantwoording
Aardrijkskunde (kerndoelen 47 t/m 50) gaat over gebieden. Mens en natuur geven gebieden vorm.
Elk gebied is anders en elk gebied verandert steeds. Leerlingen leren over gebieden door beelden
te bekijken, teksten te lezen en kaarten en figuren te bestuderen. Ze leren hun waarnemingen te
beschrijven en te verklaren. Leerlingen realiseren zich dat mensen verschillend kijken naar
gebieden, afhankelijk van hun waarden en belangen. Om over gebieden te leren is kennis van
topografie en van begrippen noodzakelijk. Met name kaarten helpen bij aardrijkskunde kennis te
ordenen. Met al deze kennis bouwen leerlingen een wereldbeeld op en leren ze nadenken over hoe
mensen met de veranderende wereld om hen heen omgaan.
Bij elke toetsopgave van aardrijkskunde hoort zowel een kennisdoel (waar gaat het over?) als een
vaardigheidsdoel (wat moeten leerlingen kunnen?).
Kennis
Het kennisdoel geeft aan over welk gebied en over welk onderdeel van de relatie tussen mens en
natuur de toetsopgave gaat. We onderscheiden vier onderling samenhangende inhoudsdomeinen
bij aardrijkskunde:
 Aarde, landschap en milieu – de fysische invalshoek (kerndoelen 39, 43, 46, 48, 49 en 50).
 Bevolking, wonen en welzijn - de sociaal-culturele invalshoek (kerndoelen 39, 47, 49 en
50).
 Grondstoffen, bedrijven en transport - de economische invalshoek (kerndoelen 39, 47 en
50).
 Topografie (kerndoel 50).
Deze kennisdomeinen worden in het aardrijkskundeonderwijs aangeboden in een regionale context
op verschillende schaal: eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld.
Bij de keuze van de regio’s die in de toetsopgaven centraal staan, is kerndoel 47 richtinggevend:
'…in ieder geval aandacht wordt besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen
die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika'. De Canon
van Nederland wordt waar mogelijk gebruikt als referentiekader bij de keuze van onderwerpen in
de vragen (bijvoorbeeld: de watersnoodramp in 1953 bij aarde, landschap en milieu en de haven
van Rotterdam bij grondstoffen, bedrijven en transport).
Topografie is een bijzonder inhoudsdomein. Het is belangrijk dat leerlingen topografische kennis
beheersen om verschijnselen en processen te kunnen lokaliseren. Topografische kennis staat
daarmee nooit los van de overige vakinhouden.
Vaardigheden
Een vaardigheidsdoel geeft aan op welke vakspecifieke vaardigheid van de leerling een beroep
wordt gedaan. De vakspecifieke vaardigheden zijn afgeleid van dezelfde algemene vaardigheden
die ook bij geschiedenis en natuur en techniek worden getoetst.
Leerlingen zijn in staat om aardrijkskundige verschijnselen (zoals rivieren of migratie) te
herkennen in teksten, op beelden of op kaarten. Deze vaardigheid wordt bij aardrijkskunde
getoetst met geografische vragen van het type: ‘wat is daar?’ en ‘waar is dat?’.
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Leerlingen laten zien dat zij verschillen tussen en binnen gebieden tot op zekere hoogte kunnen
verklaren. Daarnaast kunnen zij aangeven wat er in een gebied kan gebeuren als een bepaalde
ontwikkeling doorzet. Bij deze vaardigheid horen geografische vragen van het type: ‘waarom is dat
daar?’ en ‘wat kan daar gebeuren?’.
Aardrijkskunde gaat over gebieden en over mensen. Leerlingen zijn in staat om verschillende
invalshoeken te benoemen van waaruit mensen gebieden bekijken. Bij deze vaardigheid horen
geografische vragen van het type: ‘wat is daar gewenst?’.
Bij onderzoek leren leerlingen deze vaardigheden in samenhang. Bij aardrijkskunde doe je
onderzoek binnen de klas aan de hand van bronnen, in het bijzonder kaarten, en buiten de klas in
de vorm van veldwerk.
2.2 Inhoud
AARDRIJKSKUNDE
1. Aarde, klimaat en landschap
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

De stand van de aarde en de zon en de gevolgen daarvan voor het klimaat en dagelijks
leven van de mens;
De draaiing van de aarde en de stand van de aardas en de gevolgen daarvan voor het
weer, de daglichtverdeling op aarde en het dagelijks leven van de mens;
Het voorkomen en ontstaan van natuurrampen (zoals aardbevingen en vulkanen) en de
gevolgen voor mens en natuur;
De vorming van landschappen in hoog en laag Nederland: zandlandschap, veenlandschap,
zeekleilandschap, rivierkleilandschap, duinlandschap en lösslandschap;
De inrichting van het landschap door de mens; natuur en landschapsbeheer in Nederland
en de wereld en in het bijzonder het watermanagement in Nederland.

2. Bevolking, wonen en welvaart
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Omvang en spreiding van de bevolking in Nederland en de wereld;
Omvang en spreiding van de migratie in Nederland en de wereld;
De ongelijkheid in Nederland en de wereld en in het bijzonder de verschillen tussen arm en
rijk;
Culturele verscheidenheid in Nederland en de wereld, met name verschillen in taal,
godsdienst en land van herkomst;
De samenwerking in Europa tussen landen en met name de rol van de EU;
Ruimtegebruik in Nederland en de wereld met name gericht op wonen, werken en
recreëren en de gevolgen daarvan voor mens en natuur.

3. Grondstoffen, bedrijven en transport
3.1
3.2
3.3

3.4

Verschillende landbouwbedrijven, industriële en dienstverlenende bedrijven in Nederland en
de wereld;
Het voorkomen en de verspreiding van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (energie,
water en voedsel) in Nederland en de wereld;
Vestigingsplaats van bedrijven in de landbouw, industrie en dienstverlening zoals die wordt
beïnvloed door natuurlijke en economische omstandigheden, ruimtebeslag en
bereikbaarheid in Nederland en de wereld;
De ontwikkeling van landbouw, industrie en dienstverlening in Nederland en de wereld met
name gericht op de onderlinge relaties tussen Nederland en (delen van) de wereld en de
gevolgen voor mens en natuur.
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4. Topografie
4.1
4.2
4.3

Nederland;
(de rest) van Europa;
(de rest) van de wereld.

2.3 Vaardigheden
Om de in paragraaf 2.1 beschreven vakspecifieke vaardigheden te toetsen, zijn deze
geconcretiseerd naar activiteiten die leerlingen uitvoeren bij aardrijkskunde: waarnemen en
beschrijven, verklaren en voorspellen en waarderen. Werken met kaarten, grafieken en beelden
(foto’s) neemt daarbij een belangrijke plaats in.
Onder iedere vaardigheid zijn exemplarisch voorbeelden opgenomen:
1. Waarnemen en beschrijven
Verschijnselen benoemen en herkennen aan de hand van foto’s, kaarten en andere
informatiebronnen;
De ruimtelijke spreiding van verschijnselen weergeven aan de hand van foto’s, kaarten en
andere informatiebronnen;
Verschijnselen op een kaart lokaliseren en symbolen duiden met behulp van windrichting,
schaalstok, gridpatroon (met bijbehorend register) en legenda (kaartlezen);
Ruimtelijke informatie omzetten in een zelf gemaakte kaart met legenda, schaal en titel en
windroos (kaartproductie).
2. Verklaren en voorspellen
De samenhang van verschillende soorten verschijnselen in een gebied benoemen, herkennen
en/of verklaren;
Mede op grond van informatiebronnen over de huidige ontwikkelingen in een gebied een
voorspelling doen over veranderingen in een gebied;
Uit verschillende kaarten een kaart kiezen die de gewenste informatie levert gezien het
gestelde doel (kaartselectie);
Spreidingspatronen op een kaart onderscheiden, analyseren en interpreteren bij het
beantwoorden van een geografische vraag (kaartanalyse en kaartinterpretatie);
Analyseren van aardrijkskundige gegevens uit grafieken en/of tabellen;
Een kaartschaal kiezen die aansluit op de gezochte informatie.
3. Waarderen
Een verschijnsel, proces of conflict in een gebied vanuit verschillende betrokken partijen
kunnen beschouwen en hun belangen kunnen aangeven.
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2.4

Voorbeeldopgaven

Inhoudsdoel: (1) aarde, klimaat en landschap: het voorkomen en ontstaan van natuurrampen
(zoals: aardbevingen en vulkanen) en de gevolgen voor mens en natuur.
Vaardigheid: (2) verklaren en voorspellen: de samenhang van verschillende soorten
verschijnselen in een gebied benoemen, herkennen en/of verklaren.
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Inhoudsdoel: (2) bevolking, wonen en welvaart: de ongelijkheid in Nederland en de wereld en in
het bijzonder de verschillen tussen arm en rijk.
Vaardigheid: (2) verklaren en voorspellen: analyseren van aardrijkskundige gegevens uit
grafieken en/of tabellen.
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Inhoudsdoel: (1) aarde, klimaat en landschap: de inrichting van het landschap door de mens;
natuur en landschapsbeheer in Nederland en de wereld en in het bijzonder het watermanagement
in Nederland.
Vaardigheid: (1) waarnemen en beschrijven: verschijnselen benoemen en herkennen aan de
hand van foto’s, kaarten en andere informatiebronnen.
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Inhoudsdoel: (3) grondstoffen, bedrijven en transport: verschillende landbouwbedrijven,
industriële en dienstverlenende bedrijven in Nederland en de wereld.
Vaardigheid: (3) waarderen: een verschijnsel, proces of conflict in een gebied van waar uit
verschillende betrokken partijen kunnen beschouwen en hun belangen kunnen aangeven.
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3. Toetswijzer Geschiedenis
3.1 Verantwoording

Geschiedenis (kerndoel 51-53) gaat over hoe leerlingen in de basisschool kennismaken met het
verleden in relatie met het heden. Geschiedenis gaat over mensen, gebeurtenissen en verschijnselen
geplaatst in verschillende tijden en verschillende ruimten. Het centrale begrip in de geschiedenis is
beeldvorming: in de basisschool bouwen leerlingen beelden op over hoe mensen in vroeger tijden
samenleefden.
In de basisschool wordt gewerkt aan historische oriëntatiekennis met als doelen dat leerlingen
 ontdekken wat tijd is (met tijdsindelingen),
 ontdekken dat er een verleden is,
 ontwikkelingen in het verleden in de tijd en ruimte kunnen plaatsen,
 leren historisch te denken en te redeneren,
 om zo (in samenhang met de kerndoelen 36 en 38 – zie bijlage 1.) invulling te kunnen geven
aan burgerschap.
Bij elke toetsopgave van geschiedenis hoort zowel een kennisdoel (waar gaat het over?) als een
vaardigheidsdoel (wat moeten leerlingen kunnen?).

Kennis
Het kennisdoel geeft aan over welk perioden en over welke historische oriëntatiekennis de
toetsopgave gaat. We onderscheiden zes onderling samenhangende inhoudsdomeinen bij
geschiedenis:








Indelingen van tijd. Geschiedenis gaat over de tijd: van verleden tot heden. Leerlingen in de
basisschool maken kennis met alle aspecten van tijd en tijdsbesef, verwoord in kerndoel 51
als vaardigheidsdoel: het leren hanteren van tijd en tijdsindeling.
Historische bronnen. Geschiedenis gaat ook over de vraag ‘hoe weten we nu hoe het
vroeger was?’. Leerlingen maken in de basisschool kennis met verschillende soorten
eenvoudige bronnen, zoals verwoord in kerndoel 51. We kunnen onder andere denken aan
afbeeldingen van voorwerpen, schilderijen, tekeningen, kaarten, beeld en geluid en al dan
niet bewerkte schriftelijke bronnen.
Tijdvakken, kenmerkende aspecten en de Canon. Het verleden is voor het
geschiedenisonderwijs in de basisschool ingedeeld in tien tijdvakken (kerndoel 52). Die tien
tijdvakken met ronde jaartallen moeten de leerlingen helpen het verleden in te delen als een
basis voor historisch denken en redeneren.
Voor de tien tijdvakken zijn voor het basisonderwijs per tijdvak twee kenmerkende aspecten
van zo’n tijdvak gedefinieerd. Naast de ordening in tien tijdvakken komen de leerlingen ook
in contact met de inhoud van zo’n tijdvak via twee kenmerkende aspecten. Deze worden in
kerndoel 52 in algemene zin genoemd, ze zijn gespecificeerd te vinden in het rapport van de
Commissie Historische- en Maatschappelijke Vorming (CHMV): Verleden, heden en toekomst
16
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(2001) en nader uitgewerkt in TULE - Oriëntatie op jezelf en de wereld. Inhouden en
activiteiten bij de kerndoelen van 2006 (SLO 2009).
Tevens is in de kerndoelen geschiedenis opgenomen dat er een Canon van Nederland
bestaat, die betrokken moet worden bij de behandeling van de tien tijdvakken (zie bijlage 2.).
Oog voor wereldgeschiedenis. In kerndoel 53 wordt aangegeven dat het
geschiedenisverhaal over de tien tijdvakken zich in eerste instantie richt op de geschiedenis
van de Lage Landen, respectievelijk Nederland, met oog voor de wereldgeschiedenis. In het
(semi-)concentrische model, dat over het algemeen in het basisonderwijs wordt gehanteerd,
wordt het geschiedenisverhaal van de tien tijdvakken vaak gekoppeld aan enkele belangrijke
ontwikkelingen in de omringende wereld. In bijlage 5 wordt hiervan, op basis van een
analyse van recente geschiedenismethoden voor het basisonderwijs, een overzicht gegeven.
Staatsinrichting en geestelijke stromingen. Centrale elementen in het verhaal van de tien
tijdvakken zijn de ontwikkelingen op politiek-bestuurlijk (het Nederlands staatsbestel) en
ontwikkelingen op religieus gebied. In beide gevallen uitlopend op de huidige situatie: de
democratie nu en de multiculturele samenleving.

Vaardigheden
Een vaardigheidsdoel geeft aan op welke vakspecifieke vaardigheid van de leerling een beroep wordt
gedaan. Aan de basis van geschiedenisonderwijs ligt de vaardigheid van leerlingen om, om te gaan
met tijd en met tijdsindelingen van het verleden.

Bij geschiedenisonderwijs gaat het erom dat leerlingen zich beelden vormen van kenmerkende
aspecten van de tien tijdvakken. Van de personen, gebeurtenissen en verschijnselen die behoren tot
die kenmerkende aspecten, moeten leerlingen zich beelden vormen en op basis daarvan moeten ze
kunnen herkennen, benoemen of beschrijven én deze in de tijd en de ruimte plaatsen, of ordenen.
Ontwikkelingen in het verleden vragen ook om verklaringen, bijvoorbeeld het verschil tussen oorzaak
en gevolg (causaliteit). Bij gebruik van verschillende bronnen komt ook het verklaren van de
standpunten van de opstellers van de bronnen (de standplaatsgebondenheid) aan de orde.
Uiteindelijk moet al het geschiedenisonderwijs leiden tot het toepassen van de opgedane kennis in
de vorm van historisch denken en redeneren. In de basisschool wordt daarvoor de basis gelegd, in het
voortgezet onderwijs wordt daaraan verder gewerkt.
3.2 Inhoud
GESCHIEDENIS
(Kerndoelen 51 tot en met 53, zie bijlage 1)

1. Tijd van jagers en boeren: in het algemeen > 3000 v. C. in de Rijndelta > 50 v. C. (prehistorie):
de levenswijze van jagers en verzamelaars;
het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
2. Tijd van Grieken en Romeinen: in de Rijndelta 50 v. C - 500 na C (oudheid):
de verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur en de confrontatie met de Germaanse cultuur;
het christendom in het Romeinse rijk;
17
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3. Tijd van monniken en ridders: 500 - 1000 (Vroege) Middeleeuwen:
de verspreiding van het christendom tot in de Lage Landen;
hofstelsel en horigheid;
4. Tijd van steden en staten: 1000 - 1500 (Late) Middeleeuwen:
opkomst van handel en ontstaan van steden;
opkomst van de stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden;
5. Tijd van ontdekkers en hervormers: 1500 - 1600 (16e eeuw):
het begin van de overzeese Europese expansie;
de Opstand en het ontstaan van de onafhankelijke Nederlandse staat;
6. Tijd van regenten en vorsten: 1600 - 1700 Gouden Eeuw (17e eeuw):
ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie;
burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in Nederland;
7. Tijd van pruiken en revoluties: 1700 - 1800 (18e eeuw):
slavenarbeid op plantages en de opkomst van het abolitionisme;
het streven naar grondrechten en naar politieke invloed van de burgerij in de Franse en
Bataafse revolutie;
8. Tijd van burgers en stoommachines: 1800 - 1900 (19e eeuw):
het ontstaan van een parlementair stelsel en de toename van de volksinvloed;
de industriële revolutie en de opkomst van de emancipatiebewegingen;
9. Tijd van de wereldoorlogen en Holocaust: 1900 - 1950 (1e helft 20e eeuw):
de economische wereldcrisis;
de Duitse bezetting en de Jodenvervolging;
10.Tijd van televisie en computer: 1950 - (2e helft 20e eeuw):
de blokvorming tussen Oost en West en de Koude Oorlog;
sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit vanaf de jaren ‘60;
De vensters van de Canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.
In het basisonderwijs komen ook andere onderwerpen aan bod. Het gaat met name om belangrijke
ontwikkelingen in de omringende wereld in het kader van kerndoel 53. Deze onderwerpen
(zie bijlage 5) kunnen ook in de toets worden opgenomen. Ook hier geldt dat proeftoetsing moet
uitwijzen of de opgaven voldoende aansluiten op de kennis van de leerlingen.
11. Mens en Samenleving: maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting en geestelijke
stromingen: (Kerndoelen 36 tot en met 38, zie bijlage 1 en 3):
de Nederlandse rechtsstaat;
bestuur van gemeenten;
bestuur van de Nederlandse staat;
internationale (non)gouvernementele organisaties;
18
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aspecten van geestelijke stromingen in de Nederlandse samenleving: jodendom, christendom,
islam, hindoeïsme en boeddhisme.
3.3 Vaardigheden

Om de in paragraaf 3.1 beschreven vakspecifieke vaardigheden te toetsen, zijn deze geconcretiseerd
naar activiteiten die leerlingen uitvoeren bij geschiedenis: herkennen en ordenen en verklaren en
beeldvormen. Werken met bronnen neemt een belangrijke plaats in.
Onder iedere vaardigheid zijn exemplarisch voorbeelden opgenomen:
1. Herkennen en ordenen
Belangrijke verschijnselen, personen en gebeurtenissen in het verleden benoemen en
herkennen;
Belangrijke verschijnselen, personen en gebeurtenissen in het verleden plaatsen op een
(historische) kaart;
Belangrijke aspecten benoemen en herkennen van de wijze waarop mensen samenleven;
Uit verschillende bronnen een bron kiezen, die de gewenste informatie levert gezien het
gestelde doel;
Belangrijke verschijnselen, gebeurtenissen en personen relateren aan een periode, tijdvak
of tijdlijn.
2. Verklaren en beeldvormen
De samenhang van belangrijke verschijnselen, gebeurtenissen en personen in de tijd
benoemen, herkennen of verklaren;
Oorzaak en gevolg benoemen, herkennen of verklaren;
Een historisch verschijnsel of gebeurtenis, vanuit verschillende betrokken partijen kunnen
beschouwen en hun standplaatsgebondenheid kunnen aangeven.
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3.4
Voorbeeldopgaven
Kennis: (3) Tijd van monniken en ridders (vroege) middeleeuwen.
Vaardigheid: (2) verklaren en beeldvormen: oorzaak en gevolg benoemen, herkennen of
verklaren.
Boeken overschrijven

Het overschrijven van boeken was een belangrijke taak voor monniken in de middeleeuwen.
Dit boek met gebeden komt uit 1460. Honderd jaar later werden er bijna geen boeken meer
overgeschreven.
Waardoor kwam dat vooral?
A. Boeken werden toen gedrukt, overschrijven was niet meer nodig.
B. De paus verbood het overschrijven van boeken, want het was tegen Gods wil.
C. Er waren steeds minder monniken om dit werk te doen.
D. Mensen waren niet meer geïnteresseerd in boeken over geloof.

Kennis: (1) Tijd van jagers en boeren: in het algemeen >3000 v.C. in de Rijndelta > 50 v.C.
(prehistorie).
Vaardigheid: (1) herkennen en ordenen: uit verschillende bronnen een bron kiezen, die de
gewenste informatie levert gezien het gestelde doel.

Archeologische vondst
Archeologen vinden bij een opgraving in Drenthe het lichaam van een vrouw die duizenden
jaren geleden gestorven is. Het lichaam is goed bewaard gebleven. Ze leren hierdoor veel over
de tijd waarin de vrouw leefde. Maar ze kunnen niet alles te weten komen.
Waar kunnen de archeologen in elk geval NIET achter komen?
A. waaraan ze is overleden
B. wat voor kleren ze droeg
C. welke kleur haar ze had
D. welke taal ze sprak
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Kennis: (8) Tijd van burgers en stoommachines: 1800- 1900 (19e eeuw).
Vaardigheid: (1) herkennen en ordenen: belangrijke verschijnselen, personen en
gebeurtenissen in het verleden benoemen en herkennen.
Aletta Jacobs
Aletta Jacobs (1854-1929) is bekend geworden, omdat zij
streed voor de belangen van een achtergestelde groep die
rond 1900 weinig rechten had.
Voor de rechten van welke groep kwam zij in het
bijzonder op?
voor de rechten van…
A.
B.
C.
D.

arbeiders
kinderen
slaven
vrouwen

Kennis: (11) Mens en samenleving: maatschappelijke verhoudingen waaronder staatsinrichting
en geestelijke stromingen.
Vaardigheid: (1) herkennen en ordenen: belangrijke aspecten benoemen en herkennen van de
wijze waarop mensen samenleven.
Beschermde dieren
Dassen zijn, net als heel veel andere in het
wild levende dieren in Nederland, beschermd
door een wet. Dat betekent dat die dieren
niet mogen worden gestoord in hun
omgeving. Ze mogen ook niet worden
gedood, verwond of gevangen.

Wie hebben er in Nederland beslist dat deze wet om dieren te beschermen werd
ingevoerd?
A. de burgemeesters van alle gemeenten in Nederland
B. de dierenbescherming
C. de leden van de Partij voor de Dieren
D. de Tweede en de Eerste Kamer
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4. Toetswijzer Natuur en techniek
4.1 Verantwoording
Het domein Natuur en techniek (kerndoel 40 – 46) gaat over organismen, voorwerpen en
verschijnselen en hun onderlinge samenhang. Natuur en techniek kent vier subdomeinen:
biologie, natuurkunde, techniek en weer en heelal. Daarnaast wordt in de onderwijspraktijk
aandacht besteed aan de relatie mens en samenleving, waarbij duurzaamheid, gezondheid en
burgerschap belangrijke thema’s zijn. Deze thema’s komen aan de orde bij de kerndoelen 34, 38
en 39 van het domein Mens en samenleving (zie bijlage 1 en 3) en betreffen met name:




zorg voor lichamelijke en psychische gezondheid;
seksualiteit en seksuele diversiteit;
zorg voor de natuurlijke omgeving.

Bij elke toetsopgave van natuur en techniek hoort zowel een kennisdoel (waar gaat het over?) als
een vaardigheidsdoel (wat moeten leerlingen kunnen?).
Kennis

Het kennisdoel geeft aan over welk onderwerp de toetsopgave gaat. We onderscheiden vier
inhoudsdomeinen bij natuur en techniek:




Biologie (kerndoel 34, 38, 39, 40, 41)
Biologie gaat over de diversiteit in de natuur. Het gaat over eigenschappen van levende
organismen als planten, dieren en de mens en over processen waarmee zij zichzelf in stand
houden, groeien, zich ontwikkelen en zich voortplanten. Organismen zijn afhankelijk van
hun leefomgeving. Bij de interactie tussen organismen en hun leefomgeving en tussen
organismen onderling speelt gedrag een belangrijke rol. Belangrijke thema’s zijn
gezondheid en duurzaamheid. Zie ook bijlage 6.
Natuurkunde (kerndoel 42)1
Bij natuurkunde verkennen en onderzoeken leerlingen verschijnselen, die ze in het
dagelijks leven tegenkomen en die samenhangen met kracht, energie, licht en kleur,
geluid, elektriciteit en eigenschappen van stoffen.



Techniek (kerndoel 44, 45)
Techniek gaat over producten die door mensen zijn gemaakt ‘om het leven gemakkelijk te
maken’. Centraal daarbij staan de samenhang tussen vorm en functie (van onderdelen)
van een product en het gebruik van constructies, verbindingen, materiaal en
besturingssystemen.



Weer en heelal (kerndoel 43, 46)
Bij Weer en heelal gaat het bij Natuur en techniek vooral om het aspect waarnemen van en
onderzoek doen naar het weer enerzijds, en het kunnen leggen van verbanden tussen de
stand van de hemellichamen en hun effect op natuurverschijnselen anderzijds.

Een beknopte beschrijving van deze inhoudsdomeinen is opgenomen in paragraaf 4.2.

1

Inclusief enkele begrippen uit de scheikunde.
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Vaardigheden

Een vaardigheidsdoel geeft aan op welke vaardigheid van de leerling een beroep wordt gedaan.
Het onderstaande overzicht beschrijft de uitwerking van deze algemene vaardigheden in
vakspecifieke vaardigheden voor het schoolvak natuur en techniek. Onderzoeken en ontwerpen
nemen daarbij een belangrijke plaats in.
Leerlingen leren via onderzoeken over organismen, verschijnselen of voorwerpen. Welke kenmerken
heeft het organisme, verschijnsel of voorwerp? Wat gebeurt er, wat doet het of hoe werkt het en
onder welke omstandigheden? Of leerlingen voorspellen wat er gebeurt als de omstandigheden
veranderen. Ze verzamelen, ordenen, zoeken patronen en verwerken informatie en trekken daar
conclusies uit, die ze communiceren met anderen. Denk- en werkwijzen die leerlingen leren
gebruiken zijn: ecologisch denken (bijv. over relaties tussen verschillende soorten dieren en planten
in een bepaalde leefomgeving) en vorm-functie denken (bijv. over de vorm van het gebit van een dier
in relatie tot wat het dier ermee moet kunnen doen). Bij techniek ontwerpen leerlingen oplossingen
voor problemen of behoeften, variërend van een opdracht in de bouwhoek in groep 1 tot het
bedenken van het pakket van eisen voor een product en het maken van een prototype in groep 8.
Ook daarbij staat het vorm-functie denken centraal: hoe hangt de vorm van een voorwerp samen
met wat het moet kunnen? Daarnaast ontwikkelen leerlingen bij onderzoeken en ontwerpen
instrumentele vaardigheden doordat ze observaties en metingen verrichten aan
onderzoeksobjecten, waarbij ze gereedschappen en (meet)apparatuur gebruiken.
4.2

Inhoud

BIOLOGIE
1 Biologische eenheid (kerndoel 40):
Organen van mensen, dieren en planten die betrokken zijn bij de instandhouding, interactie
en voortplanting;
Systematische indeling van planten en dieren (inclusief de mens);
Soort, de groep organismen die zich door voortplanting in de tijd aan kan passen aan
veranderende omstandigheden;
Ecosysteem, systeem dat zichzelf in stand houd door de wisselwerking tussen de levende
en niet-levende elementen;
Biosfeer, als deel van de aarde met levende organismen.
2. Instandhouding (Zelfregulatie en zelforganisatie) (kerndoel 41/ 34/ 39):
Functie, bouw en werking van verschillende onderdelen van de plant (wortel, stengel, blad,
bloem); functie, bouw en werking van verschillende orgaanstelsels bij dier en mens
(Ademhaling-, Spijsvertering-, Bloedsomloop- Spier-, Bot-en Zenuwstelsel);
Voeding en voedingsbestanddelen van planten, dieren en de mens; Ontwikkeling en
levenscyclus van planten, dieren en de mens; Gezondheid van de mens;
Voedselketens en voedselweb, als voedselrelaties in een levensgemeenschap;
Belang van duurzame ontwikkeling; Evenwicht en Kringlopen binnen ecosystemen.
3. Interactie (kerndoel 40/ 41):
Functie, bouw en werking van zintuigen;
Gedrag van organismen om zich te voeden, (voort) te bewegen, voort te planten,
te verdedigen en te beschermen en te overleven in hun omgeving; Interactie van
organismen met biotische factoren (organismen) en abiotische factoren (temperatuur,
vochtigheid, bodemgesteldheid, licht).
23
Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po Wereldoriëntatie
Inhoudsverantwoording van de Centrale Eindtoets voor de wereld oriënterende vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek

4. Voortplanting (Reproductie) (kerndoel 41 / 38):
Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting bij planten en dieren; Seksualiteit en
seksuele diversiteit; Erfelijkheid van eigenschappen.
5. Evolutie (kerndoel 41):
Fossiel, als rest of spoor van een organisme dat door natuurlijke processen bewaard is
gebleven; Aanpassingen aan veranderende omstandigheden van vorm en functie en het
vormen van nieuwe soorten bij organismen;
Biodiversiteit, als verscheidenheid aan levensvormen.
NATUURKUNDE (kerndoel 42/ 46)
6. Krachten:
Invloed van zwaartekracht op de beweging van de maan rond de aarde en van de aarde en
andere planeten rond de zon;
Zinken, zweven en drijven als samenspel tussen zwaartekracht en opwaartse kracht;
Magnetisme, als vorm van kracht van bijvoorbeeld ijzer- of nikkelhoudende materialen die
elkaar afstoten of aantrekken;
Elektromagnetisme als vorm van kracht opgewekt door elektrische stroom;
Beweging of rust van een voorwerp door een samenspel van verschillende krachten.
7. Energie:
Energiebronnen en vormen van energie;
Omzettingen van vormen van energie.
8. Licht en kleur:
Verspreiding van licht uit een lichtbron in alle richtingen;
Absorptie, weerkaatsing of doorlaten van licht door materialen en voorwerpen en daarbij
horende effecten (respectievelijk opwarming, schaduwvorming, breking);
Mengen en scheiden van kleuren bij verf en licht (beperkt).
9. Elektriciteit:
Elektrische stroom en statische elektriciteit;
Elektrische stroom als gevolg van aansluiten van een spanningsbron op een kring van
geleidend materiaal.
10. Geluid:
Geluidsbron, geluidstrilling, geluidssnelheid, toonhoogte en geluidssterkte.
11. Eigenschappen van stoffen:
Hoeveelheid gewicht van een materiaal in een bepaald volume;
Verschillende fasen van stoffen en overgangen daartussen in relatie tot het vrijkomen of
verbruiken van energie;
Mengsels van stoffen en scheidingstechnieken;
Een gas of mengsel van gassen (lucht) en luchtdruk.
TECHNIEK (kerndoel 44 / 45)
12. Eigenschappen van materiaal:
Materialen en hun eigenschappen.
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13. Constructies en verbindingen:
Stevigheid en stabiliteit door profielen, driehoeksconstructies, bogen, brede basis,
in verband bouwen, type verbindingen tussen onderdelen van een product in relatie tot de
functie ervan.
14. Overbrengingen:
Overbrengen van bewegingen en krachten door middel van (tand)wielen, pneumatiek,
hydrauliek, hefbomen en katrollen;
Het vergroten, verkleinen of veranderen van richting van een kracht; het versnellen,
vertragen of veranderen van richting van een beweging.
15. Geautomatiseerde systemen:
Eenvoudige regelsystemen en algoritmes (bijv. robot of thermostaat).
WEER EN HEELAL (kerndoel 43 / 46)
16. Weer:
Weer: samenhang tussen neerslag, bewolking, wind en temperatuur en luchtdruk;
Weer in relatie tot de seizoenen.
17. Aarde en heelal:
Zonnestelsel als een samenhangend systeem van zon, planeten en manen;
Schijngestalten van de maan, zons- en maansverduistering, daglengte, schaduwlengte, dagen nachtritme en seizoenen in relatie tot de stand en de beweging van de zon, de aarde en
de maan.
4.3 Vaardigheden
Om de in paragraaf 4.1 beschreven vakspecifieke vaardigheden te toetsen, zijn deze
geconcretiseerd naar activiteiten die leerlingen uitvoeren bij natuur en techniek: waarnemen en
beschrijven, verklaren en voorspellen, analyseren en beoordelen en instrumentele vaardigheden.
Onder iedere vaardigheid zijn exemplarisch voorbeelden opgenomen:
1. Waarnemen en beschrijven:
Planten en dieren ordenen in planten- en dierenrijk;
Kenmerken, onderdelen en processen van plant, dier en mens benoemen en de functie en
samenhang ervan beschrijven;
In Nederland voorkomende levensgemeenschappen beschrijven (zoals bos, duin, heide,
weiland, sloot of (wadden)zee);
Relaties tussen organismen en tussen organismen en abiotische factoren beschrijven;
Kenmerken van materialen, weer en natuurkundige verschijnselen (bijv. licht, geluid,
magnetisme, elektriciteit) benoemen en beschrijven;
Typen constructies, verbindingen en sensoren van technische objecten benoemen en
beschrijven;
Een probleem, behoefte of een patroon herkennen en een oplossing ervoor beschrijven.
Aan de hand van meetgegevens uit onderzoekjes aan organismen, het weer, natuurkundige
verschijnselen en voorwerpen resultaten beschrijven.
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2. Verklaren en voorspellen:
Organismen op basis van kenmerken classificeren;
Relatie verklaren tussen vorm van onderdelen van plant, dier of voorwerp en de functie
ervan;
Voorspellen en verklaren van gedrag en interactie tussen planten en dieren onderling en
tussen planten en dieren en hun leefomgeving;
Op basis van verkenningen aan organismen, het weer, natuurkundige verschijnselen en
technische objecten verklaringen geven en voorspellingen doen met behulp van
natuurwetenschappelijke redeneringen (bijv. oorzaak-gevolg, actie-reactie);
Seizoenen en dag- en nachtritme verklaren aan de hand van de bewegingen van de aarde,
de maan en de zon.
3. Analyseren en beoordelen:
Een gekozen oplossing voor een probleem of behoefte analyseren en beoordelen;
Informatie uit waarnemingen, bronnen of eenvoudige experimenten analyseren en
beoordelen.
4. Instrumentele vaardigheden:
Kiezen en (af)lezen van hulpmiddelen en meetinstrumenten (bijv. thermometer, weegschaal,
meetlint, determineersleutel, loep) bij het uitvoeren van eenvoudige experimenten;
Kiezen van gereedschappen (bijv. figuurzaag, kniptang, schroevendraaier) en materialen
(bijv. constructie- en verbindingsmaterialen, hout, kunststof, papier, textiel) bij het maken of
bewerken van een product.
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4.4

Voorbeeldopgaven
BIOLOGIE
Kennis: (2) instandhouding:
voedselketen.
Vaardigheid: (1) Waarnemen en
beschrijven: relaties tussen
organismen en tussen organismen en
abiotische factoren beschrijven.
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Kennis: (2) instandhouding:
voedselketen.
Vaardigheid: (3) analyseren en
beoordelen: bronnen of eenvoudige
experimenten analyseren en
beoordelen.
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Kennis: (6) krachten: zinken,
zweven en drijven als samenspel
tussen zwaartekracht en opwaartse
kracht.
Vaardigheid: (2) verklaren en
voorspellen: op basis van
verkenningen aan organismen,
het weer, natuurkundige
verschijnselen en technische
objecten verklaringen geven en
voorspellingen doen met behulp van
natuurwetenschappelijke
redeneringen (bijv. oorzaak-gevolg,
actie-reactie).

Kennis: (1) biologische eenheid: ecosystemen.
Vaardigheid: (1) waarnemen en beschrijven: in Nederland voorkomende
levensgemeenschappen beschrijven (zoals bos, duin, heide, weiland, sloot of (wadden)zee).

29
Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po Wereldoriëntatie
Inhoudsverantwoording van de Centrale Eindtoets voor de wereld oriënterende vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek

Literatuur
Beker T. & Kooij, C. van der. (2008). Geschiedenis in het primair onderwijs. Enschede: SLO.
(Intern document).
Beker T., Graft, M. van, Klein Tank, M, (2016). Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal
onderwijs, Enschede: SLO.
Graft, M. Van, Spek, W. (2014). Handreiking natuur & techniek, Toelichting bij de bijzondere
nadere vooropleidingseisen voor de Pabo, Enschede: SLO.
Berg, G. van den, Bosschaart, A., Kolkman, R.J., Pauw, I., Schee, J.A. van der & Vankan, L.
(2009). Vakdidactiek handboek aardrijkskunde. Amsterdam: ILO/UvA.
Boeijen, G., Kneepkens, B. & Thijssen, J. (Red.). (2011). Natuurkunde en techniek voor de
basisschool. Een domeinbeschrijving als resultaat van een cultuurpedagogische discussie.
Arnhem: Cito.
Boersma, K.Th., Graft, M. van, Harteveld, A., Hullu, E. de, Knecht-van Eekelen, A. de, Mazereeuw,
M., Oever, L. van den & Zande, P.A.M. van der. (2007). Leerlijn biologie van 4 tot 18 jaar.
Utrecht: CVBO.
Boersma, K.Th., Kamp, M.J.H., Oever, L. van den, Schalk, H.H. (2010). Naar actueel, relevant en
samenhangend biologieonderwijs. Utrecht: CVBO.
Boersma, K.Th., Graft, M. van, Harteveld, A., Hullu, E. de, Knecht-van Eekelen, A. de, Mazereeuw,
M., Oever, L. van den & Zande, P.A.M. van der. (2007). Leerlijn biologie van 4 tot 18 jaar.
Utrecht: CVBO.
Commissie Aardrijkskunde Tweede Fase. (2003). Gebieden in perspectief, natuur en samenleving,
nabij en veraf. Utrecht: KNAG.
Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. (2006). Canon van Nederland. Deel A en B.
Den Haag: Ministerie OCW.
Graft, M. van & Kemmers, P. (2007). Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek.
Enschede: SLO.
Graft, M. van, Boersma, K.Th., Goedhart, M., Oers, B. van & Vries, M. de. (2009).
De conceptcontextbenadering in het primair onderwijs. Deel I. Een conceptueel kader voor natuur
en techniek.
Enschede: SLO.
Hemker, B. (2016) Meting Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Peiling van de rekenvaardigheid,
de taalvaardigheid en wereldoriëntatievaardigheden in jaargroep 8 van het basisonderwijs in 2015.
Arnhem: Cito
Inspectie van het Onderwijs. (2015). Wereldoriëntatie, de stand van zaken in het basisonderwijs.
Utrecht: Inspectie van het Onderwijs
30
Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po Wereldoriëntatie
Inhoudsverantwoording van de Centrale Eindtoets voor de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek

KNAG. (2017). Visie op het aardrijkskundeonderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs naar
aanleiding van Curriculum.nu
Klein Tank, M. (Red.). (2009). TULE - Oriëntatie op jezelf en de wereld. Inhouden en activiteiten bij
de kerndoelen. Enschede: SLO.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2001). Verleden, Heden en Toekomst. Advies
van de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming. Enschede: SLO.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2006). Kerndoelen Primair Onderwijs.
Den Haag: Deltahage.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2006). Entoen.nu. De Canon van Nederland.
Rapport van de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. Den Haag: Ministerie van OCW.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2009). Referentiekader taal en rekenen.
De referentieniveaus. Enschede: SLO.
Zie: http://www.taalenrekenen.nl/, geraadpleegd op 17 juli 2012.
Nederlandse Taalunie: http://namen.taalunie.org/ geraadpleegd op 17 april 2019
Notté, H. (Red.). (2008). Aardrijkskunde voor de basisschool. Een domeinbeschrijving als resultaat
van een cultuurpedagogische discussie. Arnhem: Cito.
Notté, H., van der Schoot, F. & Hemker, B. (2011). Balans van het aardrijkskundeonderwijs aan
het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de 4e peiling in 2008. Arnhem. Zie
http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/onderzoek/ppon/ppon/balans_aardrijkskunde
.aspx, geraadpleegd op 12 oktober 2011.
Schee, J.A. van der. (2007). Gisse leerlingen. Amsterdam: Onderwijscentrum VU, Vrije Universiteit.
SLO (2017). Mens & maatschappij, vakspecifieke trendanalyse 2017. Enschede: SLO.
SLO (2017). Natuurwetenschappelijke vakken, vakspecifieke trendanalyse 2017. Enschede: SLO.
Staphorsius, G. (Eindred.). (2003). Doelenboek. Arnhem: Cito.
Steenstra, C. & Schee, J.A. van der. (2008). Waar vandaan en waar naar toe? Leerlijnen in het
aardrijkskundeonderwijs van basisschool tot eindexamen. Amsterdam: Onderwijscentrum VU.
Thijssen, J. (Red.). (2002). Natuuronderwijs voor de basisschool. Een domeinbeschrijving als
resultaat van een cultuurpedagogische discussie. Arnhem: Cito.
Vaststellingscommissie WO. (2016) Op zoek naar samenhang met behoud van eigenheid.
Utrecht CvTE (interne notitie).
Wagenaar, H. (Red.). (2008). Geschiedenis voor de basisschool. Een domeinbeschrijving als
resultaat van een cultuurpedagogische discussie. Arnhem: Cito.
Wagenaar, H. & Schoot, F. van der. (2011). Balans Actief burgerschap en sociale integratie.
Uitkomsten van de peiling in 2009. Arnhem: Cito.
31
Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po Wereldoriëntatie
Inhoudsverantwoording van de Centrale Eindtoets voor de wereld oriënterende vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek

Wilschut, A., Straaten, D. van, Riessen, M. van. (2009). Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de
vakdocent. Bussum: Coutinho.

32
Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po Wereldoriëntatie
Inhoudsverantwoording van de Centrale Eindtoets voor de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek

Bijlagen
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Bijlage 1. Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld
Rangschikking domein met verwijzing naar het vak waarbij ze aan de orde komen.
Domein Mens en Samenleving
34

De leerlingen leren zorg dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
henzelf en anderen.

NT

35

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als
verkeersdeelnemer en als consument.

n.v.t.

36

De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en
hun rol als burger.

GS

37

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.

GS

38

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen, die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te
gaan met verschillen in opvattingen van mensen met daarbij aandacht voor
seksualiteit en seksuele diversiteit).

GS, NT

39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

AK, NT

Domein Natuur en techniek
40

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren te
onderscheiden en te benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

NT

41

De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en
functie van hun onderdelen.

NT

42

De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen,
zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

NT

43

De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van
temperatuur, neerslag en wind.

AK, NT

44

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving, relaties te leggen tussen de
werking, de vorm en het materiaalgebruik.

NT

45

De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te
voeren en te evalueren.

NT

46

De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot
natuurverschijnselen, zoals seizoenen.

AK, NT

Domein Ruimte
47

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken
met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en
levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten
van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden/ werden, de Verenigde
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

AK
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48

Leerlingen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/ werden om
bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

AK

49

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van
bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van
natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, het tropische regenwoud,
hooggebergten en rivieren.

AK

50

De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van
Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds
geografisch wereldbeeld.

AK

Domein Tijd
51

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals
aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling
te hanteren.

GS

52

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en
stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
Toevoeging 22 januari 2010: De vensters van de Canon dienen als uitgangspunt ter
illustratie van de tijdvakken.

GS

53

De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de
wereldgeschiedenis.

GS
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Bijlage 2. Aanvullingen op de Kerndoelen van 2006
Aan kerndoel 52 (PO) is de volgende volzin toegevoegd:
De vensters van de Canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.
Bron: Staatsblad 2010, nr. 37.
Kerndoel 38 (PO) en 53 (SO) zijn uitgebreid met het onderstreepte gedeelte:
“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in
opvattingen van mensen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit.”
Bron: Kamerbrief OCW dd. 25-11-2011
Wetenschap en technologie
Onderwijsinstellingen (werkgevers, werknemers, regionale overheden, jongeren) en de
Rijksoverheid hebben in 2013 met elkaar afspraken gemaakt over het opleiden van meer
bètatechnisch talent en het aantrekkelijker maken van werken in de techniek. Binnen het
zogenaamde Nationale Techniekpact (www.techniekpact.nl) is afgesproken dat in 2020 alle
basisscholen hun leerlingen structureel Wetenschap & Technologie aanbieden.
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Bijlage 3. Verkaveling kerndoelen Mens en Samenleving
over kerndoelen Natuur en techniek, Ruimte en Tijd.
Het domein Mens en Samenleving (kerndoelen 34 tot en met 39) wordt geen nieuw subonderdeel
van de facultatieve toets Wereldoriëntatie. Deze kerndoelen worden verdeeld over de domeinen
Natuur en techniek, Ruimte en Tijd.
In deze tabel is aangegeven hoe de kerndoelen van het domein Mens en samenleving zijn verdeeld
over de kerndoelen Natuur en techniek, Ruimte en Tijd. Tevens is aangegeven wat de aard van de
aanpassingen is.
Verkaveling Domein Mens en Samenleving
Kerndoel

Domein

Opmerkingen

34

Natuur en techniek

•

Aanknopingspunten bij KD 41.

35

Natuur en techniek

•

Aanknopingspunten bij KD 44 (m.b.t.
consumenten gedrag).

•

M.b.t. verkeersdeelnemen: In de
toetswijzer wordt verkeer niet opgenomen
als te toetsen inhoud. Overigens wordt op
veel scholen in groep 7 of 8 aandacht
besteed aan het behalen van een
verkeersdiploma.
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37

•
•

Ruimte
Tijd

• Aanknopingspunten bij KD 47 (perspectief

•
•

Ruimte
Tijd

•

bestuur) en KD 52 (bijv. bij tijdvakken
regenten en vorsten, burgers en
stoommachines).

•
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39

•
•

•
•

Ruimte
Tijd

Ruimte
Natuur en techniek

Dit kerndoel wordt niet getoetst omdat het
gedrag van leerlingen betreft.
Of:
Mogelijkheden voor aansluiting: bij KD 47
(perspectief cultuur en
levensbeschouwing) en bij KD 52 en 53.

•

Aanknopingspunten bij KD 49 en (in
mindere mate) bij KD 47.

•

Aanknopingspunten zijn te vinden bij KD
52.

• Aanknopingspunten bij KD 40, 41, 47, 49.
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Bijlage 4a. Topografielijst Nederland
Basislijst topografie: NEDERLAND
's-Hertogenbosch

Gouda

Randstad

Afsluitdijk

Groningen (prov.)

Rijnmond

Alkmaar

Groningen (stad)

Roermond

Almelo

Haarlem

Roosendaal

Almere

Haarlemmermeer

Rotterdam

Alphen aan den Rijn

Heerenveen

Schiermonnikoog

Ameland

Heerlen

Schiphol

Amersfoort

Helmond

Sneek

Amstelveen

Hengelo

Terneuzen

Amsterdam

Hilversum

Terschelling

Amsterdam-Rijnkanaal

Hoogeveen

Texel

Apeldoorn

IJssel

Tilburg

Arnhem

IJsselmeer

Twente

Assen

Kampen

Utrecht (prov.)

Bergen op Zoom

Leeuwarden

Utrecht (stad)

Biesbos

Leiden

Vaalserberg

Breda

Lek

Veendam

Delft

Lelystad

Veluwe

Delfzijl

Limburg

Venlo

Den Haag

Maas

Vlieland

Den Helder

Maastricht

Vlissingen

Deventer

Markermeer

Waal

Doetinchem

Meppel

Waddenzee

Dordrecht

Middelburg

Wageningen

Drachten

Neder-Rijn

Westerschelde

Drenthe

Nieuwe Waterweg

Zaandam

Eindhoven

Nijmegen

Zeeland

Emmeloord

Noord-Brabant

Zeeuws-Vlaanderen

Emmen

Noord-Holland

Zoetermeer

Enkhuizen

Noordzeekanaal

Zuid-Holland

Enschede

Oosterschelde

Zutphen

Flevoland

Oss

Zwolle

Fryslân (Friesland)

Overijssel

Gelderland

Purmerend
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Bijlage 4b. Topografielijst Europa
Basislijst topografie: EUROPA
Albanië

Ierland

Polen

Alpen

IJsland

Portugal

Antwerpen

Istanbul

Praag

Ardennen

Italië

Pyreneeën

Athene

Kaspische Zee

Rhône

Barcelona

Kaukasus

Rijn

België

Keulen

Roemenië

Belgrado

Kopenhagen

Rome

Berlijn

Kroatië

Ruhrgebied

Bern

Letland

Rusland

Boekarest

Lissabon

Scandinavië

Bordeaux

Litouwen

Schelde

Bosnië en Herzegovina

Liverpool

Schotland

Bratislava

Londen

Seine

Brussel

Luxemburg (land)

Servië

Budapest

Luxemburg (stad)

Sicilië

Bulgarije

Lyon

Sint Petersburg

Cyprus

Madrid

Slovenië

Denemarken

Malta

Slowakije

Donau

Marseille

Spanje

Dublin

Middellandse Zee

Stockholm

Duitsland

Milaan

Straat van Gibraltar

Engeland

Moskou

Theems

Estland

München

Tsjechië

Finland

Nederland

Oeral

Frankrijk

Noordzee

Verenigd Koninkrijk

Genève

Noorwegen

Vlaanderen

Glasgow

Oekraïne

Volga (Wolga)

Griekenland

Oostenrijk

Wallonië

Hamburg

Oostzee

Warschau

Helsinki

Oslo

Wenen

Het Kanaal

Parijs

Zwarte Zee

Hongarije

Po

Zweden
Zwitserland
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Bijlage 4c. Topografielijst Wereld
Basislijst topografie: WERELD
Afghanistan

Filipijnen

Nijl

Afrika

Ganges

Noordelijke IJszee

Alaska

Groenland

Pakistan

Amazone

Grote (of Stille) Oceaan

Panamakanaal

Amerika

Hawaii

Paramaribo

Andes

Himalaya

Perzische Golf

Ankara

India

Rio de Janeiro

Antarctica

Indische Oceaan

Rocky Mountains

Argentinië

Indonesië

Rode Zee

Atlantische Oceaan

Irak

Sahara

Australië

Iran

Santiago

Azië

Israël

Saoedi-Arabië

Bagdad

Jakarta

Seoul

Bangkok

Japan

Shanghai

Bangladesh

Java

Siberië

Beijing (Peking)

Jeruzalem

Singapore

Brasilia

Kaapstad

Brazilië

Kolkata (Calcutta)

Suezkanaal

Buenos Aires

Congo (-Kinshasa)

Suriname

Cairo

Lagos

Sydney

Californië

Los Angeles

Taiwan

Canada

Marokko

Teheran

Caribische Zee

Mekka

Thailand

Casablanca

Mexico

Tokyo

Sudan

Chang Jiang (Blauwe Rivier) Mexico-Stad

Turkije

Chicago

Midden-Oosten

Venezuela

Chili

Mississippi

Verenigde Staten

China

Molukken

Vietnam

Colombia

Montréal

Washington

Curaçao

Mumbai (Bombay)

Hongkong

New Delhi

Zuid-Afrika (rep.)

Egypte

New York

Ethiopië

Nieuw-Zeeland

Europa

Nigeria

Zuid-Korea
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Bijlage 5 Overzicht geschiedenis in het basisonderwijs
Tijdvak /Kenmerkend
Aspect
Jagers en Boeren
(tot 3000 v.C.)
De levenswijze van
jagers en
verzamelaars

Het ontstaan van
landbouw en
landbouwsamenlevingen

Grieken en Romeinen
3000 v.C.-500
De verspreiding van
de Grieks-Romeinse
cultuur en de
confrontatie met de
Germaanse cultuur

Het christendom in
het Romeinse rijk
(van verboden tot enig
toegestane godsdienst)

Onderwerpen bij
kerndoel 52

- jagers leven van de
natuur
- jagers zijn nomaden
- afhankelijkheid van de
natuur: verband met
vereren van geesten
en goden
- boeren zetten de
natuur naar hun hand
- boeren hebben vaste
woonplaatsen
- boeren hebben meer
persoonlijk bezit
- afhankelijkheid van de
natuur: verband met
vereren van geesten
en goden
- denken over leven en
dood: geloof in een
hiernamaals

- het Romeinse
wereldrijk; belang van
de infrastructuur van
het rijk (wegen, geld,
veiligheid)
voor leger, ambacht en
handel
- Germanen (boeren
gebleven) en
Romeinen
(verstedelijkt)
- Jezus Christus,
ontstaan van
christendom
- één god voor alles
(andere goden bestaan
niet)
- christenen in het
Romeinse rijk: van
vervolgde minderheid
tot heersende
meerderheid

Canon van Nederland

Onderwerpen bij
kerndoel 53

Hunebedden
- landbouw op het
huidige Nederlandse
grondgebied
- voorbeeld van een
Prehistorisch
grafmonument

Romeinse Limes
- de Romeinen bouwden
langs de grens van hun
Rijk op het huidige
Nederlandse
grondgebied versterkte
nederzettingen (bijv.
Nijmegen)

41
Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po Wereldoriëntatie
Inhoudsverantwoording van de Centrale Eindtoets voor de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek

Monniken en ridders
500-1000
De verspreiding van
het christendom tot in
de Lage Landen

Hofstelsel en
horigheid

Steden en staten
1000-1500
Opkomst van handel
en ontstaan van
steden

- verspreiding van het
christendom tot in de
Lage Landen
- verspreiding van
christendom onder
Germanen; invloed
Germaanse tradities
(kerst, Pasen, e.d.)
- rol van monniken en
kloosters
- gevolgen van
verdwijnen van het
Romeinse Rijk
(Volksverhuizingen)
- horigheid
(afhankelijkheid van
heren)
- leenstelsel (leenheren
en leenmannen)

Willibrord
- verspreiding van het
Christendom
op het huidige
Nederlandse
grondgebied

Verspreiding islam:
- vanuit Arabië
verspreiding tot in
Spanje

Karel de Grote
- heerser over een groot
rijk
- leenheren en
leenmannen

Vikingen / Noormannen:
- na Karel de Grote
invallen vanuit
Scandinavië

- ontstaan van steden
- ambacht en handel in
steden

Hanze
- samenwerking in de
handel tussen de
Hanzesteden in de
Nederlanden
(Zutphen, Deventer,
Zwolle en Kampen)
Hebban olla vogala
Floris V
- bouwde de Ridderzaal
en het Muiderslot

Kruistochten:
- kerk heeft grote
invloed op het
dagelijks leven
- oproep van paus om
Jeruzalem te veroveren
op moslims

Opkomst van
stedelijke burgerij en
toenemende
zelfstandigheid van
steden
Ontdekkers en
hervormers
1500-1600
Het begin van de
overzeese Europese
expansie

-

bestuur van de stad
ambachten en gilden
burgers
stadsrechten

De Opstand en het
ontstaan van een
onafhankelijke
Nederlandse staat

- de Nederlanden komen
in opstand tegen
Spanje
- de centralisatie
politiek en de
godsdienstig
intolerante politiek van
Filips II droeg bij
aan het ontstaan van
de opstand

- ontdekkingsreizen
langs Afrika naar Azië
en naar Amerika

- ontstaan van de

Columbus:
- zoekt westelijke
zeeroute naar Indië,
komt aan in een
onbekend werelddeel
(Amerika)
Karel V
- duldde geen ander
geloof dan het
katholicisme. Dit leidde
o.a. tot vervolging van
de protestanten
(ketters)
Beeldenstorm
- in 1566 leidde een
hagenpreek tot een
reeks van plunderingen
van katholieke kerken
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Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden

Regenten en vorsten
1600-1700
Ontstaan van
handelskapitalisme
en begin van de
wereldeconomie

Burgerlijk bestuur en
stedelijke cultuur in
Nederland

- ontstaan van
handelscompagnieën
(VOC en WIC): lange
reizen, veel risico, veel
geld nodig
- ontstaan van handel
op wereldschaal

- het bestuur in
Nederland: regenten
en een stadhouder
- in de steden vormen
de rijke kooplieden het
bestuur

en kloosters in de
Nederlanden
- Filips II stuurt de
hertog van Alva met
een Spaans leger naar
de Nederlanden
Willem van Oranje
- leider van de Opstand
van de Nederlanden
tegen Spanje
- de moord op Willem
van Oranje
Erasmus
- ideeën van Erasmus en
Luther over het
christelijk geloof
worden snel verspreid
met behulp van de
boekdrukkunst

Kerkhervorming:
- toenemende kritiek op
de rooms-katholieke
kerk door
kerkhervormers zoals
Maarten Luther
- uiteindelijk een breuk
in het christendom
(protestanten vs
rooms-katholiek)
- de invloed van de kerk
neemt af

VOC
- opgericht om
onderlinge concurrentie van
Nederlanders tegen te
gaan en om geld te
genereren
- drijft handel in ZuidOost Azië
Atlas Major van Blaeu
Michiel de Ruyter
De Republiek
- De Republiek der
Zeven Verenigde
Nederlanden had een
andere staatsvorm dan
de omringende landen
(gewesten, stadhouder,
raadpensionaris)
Grachtengordel
- rijke Hollandse
kooplieden bouwden in
de Gouden Eeuw
huizen aan de
grachtengordel van
Amsterdam
Statenbijbel
Beemster/
droogmakerij
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Rembrandt
- de belangrijkste
vertegenwoordiger van
de zeer bloeiende
schilderkunst in de
zeventiende eeuw
Spinoza
Huygens
Hugo de Groot
Pruiken en revoluties
1700-1800
Slavenarbeid op
plantages en de
opkomst van het
abolitionisme.

Het streven naar
grondrechten en naar
politieke invloed van
de burgerij in de
Franse en Bataafse
revolutie.

Burgers en
stoommachines
1800-1900
Het ontstaan van een
parlementair stelsel
en de toename van
volksinvloed

- aanleg van plantages
in de Nieuwe Wereld,
o.a. in Suriname
- slaven werken op
deze plantages
- streven naar
afschaffing van
de slavernij
- gelijkheid van nature
(verwerping van
standsverschillen)
- burgers willen meer
invloed
- in Nederland gingen
patriotten zich
bewapenen en wilden
de macht overnemen.
- na Franse Revolutie
komt het Franse leger
de patriotten te hulp

Slavernij
- de WIC haalde slaven
uit Afrika om te werken
op plantages in de
Nieuwe Wereld, o.a. in
Suriname

- ontstaan van het
Koninkrijk der
Nederlanden
- uitbreiding van het
kiesrecht tot algemeen
kiesrecht (mannen en
vrouwen)
- ontstaan van politieke
partijen

Napoleon Bonaparte
- van 1806-1810 was
Lodewijk, de broer van
Napoleon Bonaparte,
koning van het
koninkrijk Holland
- van 1810-1813 was
Nederland een
provincie van
Frankrijk
- invoering
van de Burgerlijke
Stand
- na de val van
Napoleon werd
Nederland een
onafhankelijk
koninkrijk

Patriotten
- keerden zich tegen de
macht van de
stadhouder en de
regenten
- de Bataafse republiek
Buitenhuizen
- rijke kooplieden
woonden ’s zomers in
buitenplaatsen, met
name langs de
Utrechtse Vecht
- Stadhouder
Eise Eisenga

Franse Revolutie:
- Franse burgers komen
in opstand
- invoering van een
grondwet om macht
van koning te
beperken
- Franse koning
onthoofd
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De industriële
revolutie en de
opkomst van de
emancipatie
bewegingen

Wereldoorlogen
en Holocaust
1900-1950
De economische
wereldcrisis

- uitvinding van
stoomkracht
- gevolgen van
industriële productie
voor
arbeidsomstandigheden
- snelle verstedelijking
en gevolgen daarvan

- een wereldwijde
economische crisis met
een zeer grote
werkloosheid, ook in
Nederland

Koning Willem I
- is de eerste koning van
het (Verenigd)
Koninkrijk der
Nederlanden
De grondwet
- onder leiding van
Thorbecke komt er een
grondwet tot stand die
de macht van de
koning beperkt
De eerste spoorlijn
- in 1839 reed De Arend
over de eerste
spoorlijn van ons land
van Amsterdam naar
Haarlem
Verzet tegen
kinderarbeid
- kinderarbeid was één
van de gevolgen van
de industrialisatie
- verzet leidde in 1874
tot het kinderwetje van
minister Van Houten
Aletta Jacobs
- was één van de
belangrijkste
feministes aan het eind
van de negentiende
eeuw
- eerste vrouw
op een universiteit
en eerste
vrouwelijke arts
Vincent van Gogh
Max Havelaar
- Max Havelaar van
Multatuli (Eduard
Douwes Dekker) is
een beroemd boek in
de Nederlandse
literatuur
- het boek speelt zich af
in Nederlands-Indië

De Eerste
Wereldoorlog
- mobilisatie in
Nederland
- vluchtelingen uit België
naar Nederland
- Nederland neutraal

De Eerste Wereldoorlog:
- gebruik nieuwe
wapens, loopgraven
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De Duitse bezetting
en de
Jodenvervolging

Televisie en
computers
1950-nu
De blokvorming
tussen Oost en West
in de Koude Oorlog

Sociaal-culturele
veranderingen en
toenemende

- op 10 mei 1940 werd
Nederland door de
Duitsers onder de voet
gelopen, bombardement op Rotterdam
- in 1944/45 de
Hongerwinter in de
Randstad
- aan een vijf jaar
durende bezetting
kwam op 5 mei 1945
een eind
- houding van de
Nederlanders
- vervolging van Joden,
Sinti en Roma

- algemeen kiesrecht
geeft brede lagen van
de bevolking (mannen
en vrouwen) politieke
verantwoordelijkheid
De Stijl
De crisisjaren
- grote werkloosheid als
gevolg van de
economische crisis die
begon in 1929
- werkverschaffing
Tweede Wereldoorlog
- de bezetting van
Nederland
- aanpassing,
collaboratie en verzet
Anne Frank
- jodenvervolging
(Holocaust) in
Nederland
- Westerbork
- meer dan 102.000
Joden, onder wie Anne
Frank, werden in
concentratie- of
vernietigingskampen
vermoord
Indonesië
- na Japanse bezetting
roepen Indonesische
nationalisten de
onafhankelijkheid van
de kolonie NederlandsIndië uit
- Nederlandse regering
erkent Indonesië in
1949, na Indonesischeonafhankelijkheidsoorlog

- de wereld valt uiteen
in twee blokken; Koude
Oorlog tussen De V.S.
en de S.U.

Srebrenica

- ontstaan van een
Jongerencultuur
(kleding, muziek)

Willem Drees
- wederopbouw
- ontstaan van een

Tweede Wereldoorlog:
- in 1933 komt in
Duitsland Adolf Hitler
aan de macht
- de nazi’s maken een
einde aan de
democratie
- de Geallieerden maken
een eind aan de Duitse
veroveringsoorlog,
opmars vanuit Sovjet
Unie en Normandië (F)
- Japan verovert een
groot deel van Azië,
waaronder de kolonie
Nederlands-Indië
- VS gebruiken de
atoombom tegen Japan

Koude Oorlog:
- dreiging met
kernwapens
(atoombommen)
- IJzeren Gordijn,
Berlijnse Muur
- VN: organisatie
gericht op
vrede en veiligheid in
de wereld
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pluriformiteit vanaf
de jaren zestig.

- toename welvaart
(meer vrije tijd,
autobezit)
- rolverdeling manvrouw
- een kleinere wereld
(luchtvaart,
wereldhandel,
globalisering)

Verzorgingsstaat
(AOW)
Annie M.G. Schmidt
Veelkleurig Nederland
- migratie vanuit
vroegere koloniën (o.a.
Nederlands-Indië,
Suriname),
gastarbeiders uit
Middellandse zeegebied
(o.a. Marokko en
Turkije), vluchtelingen
(asielzoekers),
religieuze diversiteit
Televisie
- andere tijdsbesteding
- venster op de wereld,
meningsvorming
- opkomst internet
Watersnoodramp
Haven van Rotterdam
Gasbel
Suriname en de
Nederlandse Antillen
- Suriname werd in 1975
onafhankelijk
- meer dan 130.000
Surinamers kwamen
naar Nederland
- de Antillen bleven
binnen het Koninkrijk
der Nederlanden
Europa
- Europese
samenwerking na de
Tweede Wereldoorlog
- bevorderen van vrede
en welvaart in Europa
- vrij verkeer van
mensen en goederen

Dit overzicht is gebaseerd op een analyse op basis van Klein Tank, M. (Red.), (2009). TULE - Oriëntatie op
jezelf en de wereld. Inhouden en activiteiten bij de kerndoelen. Enschede: SLO met vijf recente
geschiedenismethoden voor het primair onderwijs: Argus Clou (2012), Naut, Meander Brandaan (2016) van
uitgeverij Malmberg, Eigentijds/Blink Wereld (2014) van uitgeverij Blink, Wijzer!Geschiedenis (2014) van
uitgeverij Noordhoff en Tijdzaken (2013) van uitgeverij Zwijsen.
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Bijlage 6 Concepten die in het basisonderwijs worden
geïntroduceerd

Organisatieniveaus
Molecuul
Cel

Biologische
eenheid

Orgaansysteem

Orgaan

Organisme

Plant, Dier,
Mens

Populatie
Ecosysteem

Soort
Ecosysteem

Biosfeer

Biosfeer

Systeemconcepten
Zelfregulatie en
Interactie
Reproductie
zelforganisatie

Ademhaling
Spijsvertering Zintuig
Bloedsomloop
Gedrag
Voeding
Interactie met Voortplanting
Levenscyclus
(a-) biotische Erfelijkheid
Gezondheid
factoren
Voedselketen
Duurzame
ontwikkeling

Evolutie

Fossiel
Vorm en functie

Biodiversiteit
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