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Voorwoord 

Oriëntatie op de wereld; in deze woorden schuilt een mooie beschrijving van het 
wezen van onderwijs. De wereld ontdekken. Die oriëntatie verloopt in stapjes en 
gaat een leven door. In de eerste levensfase blijven kinderen doorgaans dicht bij 
huis. De wereld is dan groot genoeg. De vogels in de tuin, de zandbak of de 
bladeren aan de bomen. Genoeg te zien, te horen en te verkennen. En als ze ouder 
worden en ze hun eerste stappen zelfstandig buiten de deur zetten, naar het eind 
van de straat of naar de speeltuin mogen lopen en nog later, als ze zelf naar school 
lopen of fietsen, wordt hun wereld steeds groter. 
 
Kinderen leren de wereld waarin ze wonen voor een deel als vanzelfsprekend 
kennen. Ze zijn nieuwsgierig en voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te 
verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor het leergebied 
oriëntatie op de wereld. Bij de vorming van een historisch en geografisch 
wereldbeeld en begrip van de natuur speelt de school een cruciale rol. 
 
De Wet op het primair onderwijs schrijft voor dat scholen een aantal kennisgebieden 
aanbieden, waaronder aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. In dit rapport geeft 
de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de manier waarop scholen het 
onderwijs in oriëntatie op de wereld vorm en inhoud geven. Hoe de leraren 
leerlingen wegwijs en vaardig maken in de wereld van toen en nu, hier en daar, en 
de wereld van de natuur en de techniek. 
Het onderzoek past bij de doelstelling van de inspectie om, naast de 
basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, naar andere vak- en 
vormingsgebieden te kijken. 
 
In de afgelopen jaren zijn veel scholen aan de slag gegaan om het onderwijs in de 
basisvaardigheden rekenen en taal te verbeteren en de resultaten op een hoger peil 
te brengen. Vanuit de overheid waren daar ook impulsen voor. Voor andere 
leergebieden, zoals wereldoriëntatie, geldt dat minder. De Onderwijsraad wees daar 
in 2014 al op. 
Scholen die ruimte hebben in hun beleidsagenda zouden hun focus kunnen 
verbreden door ook de kwaliteit van het onderwijs in wereldoriëntatie en de 
resultaten onder de loep te nemen. Dit rapport biedt daarvoor aanknopingspunten. 
 
De inspectie hoopt dat de bevindingen schoolteams stimuleert om te reflecteren op 
de kwaliteit van het onderwijs in wereldoriëntatie. Zicht op de eigen kwaliteit is 
immers de eerste stap om te komen tot verbetering. De inspectie spreekt de wens 
uit dat het basisscholen inspireert om met het mooie en uitdagende vakgebied dat 
wereldoriëntatie heet aan de slag te gaan. 
 
De hoofdinspecteur primair onderwijs en speciaal onderwijs 
 
Arnold Jonk 
april 2015
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Samenvatting 

De Inspectie van het Onderwijs doet in dit rapport verslag van het themaonderzoek 
naar de stand van zaken van wereldoriëntatie op basisscholen. Doel van het 
onderzoek is een beeld te schetsen van het onderwijs in wereldoriëntatie en op 
grond hiervan conclusies te trekken die een bijdrage kunnen leveren aan de 
kwaliteit van het onderwijs. 
 
Wereldoriëntatie als kennisgebied komt in de Wet op het primair onderwijs (WPO) 
en in de kerndoelen als zodanig niet voor. In de onderwijspraktijk wordt 
‘wereldoriëntatie’ veel gebruikt als een verzamelnaam voor de kennisgebieden 
geschiedenis (tijd), aardrijkskunde (ruimte) en natuur en techniek. Hiervoor zijn wel 
kerndoelen geformuleerd. 
 
Er zijn drie onderzoeksvragen: 
 

1. Wat is de stand van zaken op het gebied van wereldoriëntatie in het 
basisonderwijs? 

2. In hoeverre worden taalinhouden betrokken bij wereldoriëntatie? 
3. Wat zijn de resultaten op het gebied van wereldoriëntatie? 

 
Op een steekproef van 149 scholen hebben inspecteurs de situatie in kaart gebracht. 
Ze hebben gesprekken gevoerd, lessen geobserveerd en documenten geanalyseerd.  
 
Dit eerste inventariserende onderzoek naar de praktijk van wereldoriëntatie in het 
basisonderwijs richt zich op het brede terrein van de kennisgebieden (WPO). Dit 
stelt scholen, ook gezien de veelheid aan kerndoelen, nogal eens voor lastige keuzes 
ten aanzien van het aanbod, de didactiek en de tijd die nodig is om aan de 
kerndoelen te voldoen. De diversiteit op de onderzochte scholen is groot. Dat maakt 
vergelijken lastig, zowel op het proces als op de resultaten. Op veel van de 
onderzochte scholen stelde de inspectie vast dat de lessen bijdragen bij tot 
vergroting en/of verdieping van de (met name) kennis, vaardigheden of attituden bij 
leerlingen. Dit neem niet weg dat er ook nog veel winst te boeken is als het 
aankomt op het hanteren van verschillende werkvormen, het volgen van de 
voortgang van leerlingen, (reflectie) op de gewenste resultaten, zorg voor de 
kwaliteit en samenhang met andere vakken.  
 
Op basis van de conclusies van dit onderzoek heeft de inspectie daarom enkele 
kansen en aangrijpingspunten voor scholen geformuleerd.  
 
Wereldoriëntatie in het basisonderwijs 
 
Leerstofaanbod 
Meer dan driekwart van de scholen werkt met een methode voor het leerstofaanbod. 
Een relatief klein deel werkt daarnaast of alleen met zelf ontwikkelde thema’s of 
projecten. Op minimaal 85 procent van de scholen is de leerstof beredeneerd in het 
licht van de kerndoelen.  
 
Vooral in de groepen 1 tot en met 4 zijn het zicht op de doelen, de verbanden 
tussen de leerjaren en de doorgaande leerlijnen naar de hogere groepen vaak niet 
helder. Scholen zouden hiertoe hun eigen aanbod in kaart kunnen brengen. Ook 
kunnen ze onderzoeken of er voor wereldoriëntatie over de jaren heen voldoende 

 



 
 

 

tijd is om aan de doelen te werken. Daarbij kan het nuttig zijn om de leerinhouden 
en de methodetoetsen te vergelijken met de kerndoelen, zeker als de leraren moeite 
hebben om alle leerstof door te werken. Het is belangrijk dat leraren zelf goed zicht 
hebben op de doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8, om eventuele 
overladenheid van de leerstof tegen te gaan. 
 
Artikel 9 van de WPO schrijft voor dat de onderwijsactiviteiten waar mogelijk in 
samenhang worden gegeven. Op meer dan de helft van de onderzochte scholen 
geeft de directie aan dat de domeinen apart worden aangeboden, met daarnaast 
enkele geïntegreerde thema’s. Op 40 procent van de scholen is volgens de directie 
sprake van samenhang met taal en veel minder met rekenen/wiskunde en 
kunstzinnige oriëntatie. Scholen kunnen winst behalen door in kaart te brengen 
waar de leerstof van verschillende vak- en vormingsgebieden elkaar kan versterken. 
Dat levert niet alleen tijdwinst op, de leerlingen kunnen dan bovendien 
vaardigheden op een functionele manier toepassen en oefenen. 
 
Onderwijstijd 
Het beeld van de onderwijstijd voor wereldoriëntatie die scholen inroosteren is zeer 
divers, met name in de groepen 1 tot en met 4. Sommige scholen roosteren geen 
tijd in voor wereldoriëntatie maar bieden wel thema’s aan met aandacht voor 
wereldoriënterende onderwerpen, terwijl andere scholen juist veel tijd inroosteren 
omdat ze heel veel vakken scharen onder de noemer ‘wereldoriëntatie’. In de 
leerjaren 5 tot en met 8 roosteren de scholen gemiddeld (ruim) drie uur per week 
voor wereldoriëntatie in. 
 
De kwaliteit van de lessen 
In de meeste lessen creëren leraren een taakgerichte werksfeer, brengen ze 
structuur aan en leggen ze duidelijk uit. Leerlingen zijn meestal actief bij de lessen 
betrokken. In twee derde van de lessen werken leerlingen samen aan taken en de 
meeste leerlingen tonen interesse in de lessen. Minder leerlingen leveren creatieve 
ideeën of oplossingen, onderzoeken zelf een probleem of leggen verbanden. Een 
belangrijk aandachtspunt is het gebruik van werkvormen en leer- en hulpmiddelen. 
In een kwart van de bezochte lessen zetten leraren maar één werkvorm in en 
passen ze nauwelijks leer- en hulpmiddelen toe. Juist dit vakgebied leent zich voor 
middelen die onderwerpen of begrippen kunnen verklaren. Een kaart, een tijdlijn, 
een wandplaat met vogels of een opstelling in de klas over draaiing van tandwielen 
kan het onderwijs ‘aanschouwelijk’ en concreet maken.  
 
Het volgen van prestaties 
De meeste scholen volgen de vorderingen van leerlingen systematisch en 
regelmatig, vooral met methodetoetsen. Op slechts een kwart van de scholen 
maken leraren foutenanalyses die duidelijk maken welke onderdelen lastig zijn, en 
nog minder scholen trekken vervolgens conclusies uit deze analyses. Vaardigheden 
die eveneens bij wereldoriëntatie aan bod komen worden op maar weinig scholen 
gevolgd. Hier liggen voor veel scholen kansen: aan de hand van een nadere 
beschouwing of een analyse kunnen ze hiaten in kennis bij leerlingen opsporen en ze 
vervolgens bijspijkeren, net zoals dat bij taal of rekenen gebeurt. Dat betreft dan 
zowel kennis- als vaardigheidsaspecten. 
 
Kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg, gericht op het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit 
van wereldoriëntatie, staat nog in de kinderschoenen. Het gemiddelde percentage 
‘voldoende’ van de vier onderzochte kwaliteitsindicatoren bedraagt zo’n 20 procent, 
tegenover 75 procent bij taal en rekenen. Ook hier liggen voor scholen 

 



 
 

 

mogelijkheden. Een eerste stap naar verbetering is meestal bewustwording. Wat 
doen we, doen we het goed en waar liggen de verbeterpunten? 

Samenhang taal en wereldoriëntatie 
De bevindingen over de samenhang tussen wereldoriëntatie en taal laten geen 
optimistisch beeld zien. Er is nog weinig sprake van wat in de literatuur de win-
winsituatie wordt genoemd, waarbij aandacht voor taal bij wereldoriëntatie zowel 
bijdraagt aan kennis van de wereld als aan taalontwikkeling van leerlingen. Voor 
geen van de vier taalonderdelen (woordenschat, leesstrategieën, mondelinge 
communicatie, schrijven) is een significant verschil gevonden tussen scholen met 
relatief veel en relatief weinig gewichten- en/of allochtone leerlingen. Scholen die 
relatief veel (potentieel) taalzwakke leerlingen hebben, brengen niet vaker 
samenhang aan met taal dan andere scholen. Juist op deze scholen ligt het voor de 
hand dat er heldere afspraken worden gemaakt over de inzet van taal bij 
wereldoriëntatie.  
 
Het handelingsrepertoire van leraren is in dit verband een belangrijk aandachtspunt. 
Het gaat daarbij lang niet altijd om totaal nieuwe competenties, maar veel meer om 
de vraag hoe je als leraar reeds aanwezige kennis en vaardigheden in nieuwe 
situaties en andere lessen weet toe te passen.  

De resultaten voor wereldoriëntatie 
Uit de gegevens over de eindopbrengsten voor wereldoriëntatie (bijna 3.800 
scholen) blijkt dat het percentage gewichtenleerlingen invloed heeft op de 
gemiddelde toetsscores op de Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets): scholen met een 
hoog percentage gewichtenleerlingen presteren minder goed dan scholen met weinig 
of geen gewichtenleerlingen. Dat neemt niet weg dat er ook scholen zijn binnen de 
schoolgroep met een hoog percentage gewichtenleerlingen die beter scoren dan 
scholen met weinig of geen gewichtenleerlingen. Inspectieonderzoeken naar het 
niveau van taal en rekenen/wiskunde laten een vergelijkbaar beeld zien. 
 
 

 



 
 

 

Inleiding 

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzocht hoe basisscholen vorm en inhoud 
geven aan wereldoriëntatie. Dit rapport beschrijft de bevindingen, conclusies en de 
kansen en aangrijpingspunten voor scholen op dit vlak. 
 
In artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) staan de 
onderwijsactiviteiten vermeld waar scholen, waar mogelijk in samenhang, aandacht 
aan moeten besteden. Naast onder andere Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, 
zintuiglijke en lichamelijke oefening worden ook de zogenoemde kennisgebieden 
genoemd. Daarbij gaat het in elk geval om aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur 
(waaronder biologie), maatschappelijke verhoudingen (waaronder staatsinrichting) 
en geestelijke stromingen. Wereldoriëntatie als kennisgebied komt in de WPO als 
zodanig niet voor, en ook niet in de kerndoelen waarin de wettelijke bepalingen zijn 
uitgewerkt. In de onderwijspraktijk wordt ‘wereldoriëntatie’ veel gebruikt als een 
verzamelnaam voor de kennisgebieden geschiedenis (tijd), aardrijkskunde (ruimte) 
en natuur en techniek. Er zijn ook scholen die wereldoriëntatie nog breder opvatten. 
 
Wereldoriëntatie is naast Nederlandse taal en rekenen een wezenlijk en substantieel 
deel van het onderwijs. Daarom is de stand van zaken op dit vlak in kaart gebracht. 
In de periode september 2013 tot maart 2014 bezochten inspecteurs 149 scholen. 
Zij voerden gesprekken, woonden lessen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en 
techniek bij, en bekeken schooldocumenten.  
 
Bij dit verkennend onderzoek is het waarderingskader van de inspectie zo veel 
mogelijk aangehouden. Dat wil zeggen dat de stand van zaken van gebruikelijke 
kwaliteitsaspecten – zoals het leerstofaanbod, het didactisch handelen en de 
kwaliteitszorg – in kaart is gebracht, maar dan toegespitst op wereldoriëntatie.  
  
Een nieuw onderwerp is de samenhang met taal. Dat is onderzocht omdat in de 
WPO (artikel 9, lid 1) en in de karakteristiek van de kerndoelen staat wat het 
onderwijs moet omvatten en dat scholen het waar mogelijk in samenhang moeten 
verzorgen. Daarnaast zijn er vanuit onderzoek en literatuur aanwijzingen dat 
aandacht voor taal bij wereldoriëntatie winst oplevert: leerlingen leren daarbij meer 
van wereldoriëntatie én ze leren meer van taal. Vooral kinderen met een 
anderstalige achtergrond of met een taalachterstand hebben daar baat bij. Daarom 
zijn in de steekproef scholen meegenomen die relatief veel leerlingen hebben met 
een leerlinggewicht en/of een anderstalige achtergrond. Over de onderwijspraktijk 
op het punt van samenhang is nog niet veel bekend. In dit onderzoek is bekeken in 
hoeverre de samenhang met taal is vormgegeven. 
 
De resultaten aan het einde van de basisschoolperiode vormen het derde onderwerp 
van dit onderzoek. Daarbij is gekeken naar de landelijke scores op de Eindtoets 
Basisonderwijs en naar nationaal en internationaal onderzoek.  
 
Het rapport is als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk beschrijft de opzet van het 
onderzoek. Hoofdstuk 2 schetst enkele ontwikkelingen in de context van 
wereldoriëntatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de stand van zaken van wereldoriëntatie. In 
hoofdstuk 4 komen de bevindingen over de samenhang met taal aan bod. De 
bevindingen over de leerresultaten staan in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 volgen de 
conclusies. Hoofdstuk 7, de beschouwing, bevat de kansen, aangrijpingspunten en 
overwegingen die de inspectie heeft geformuleerd op basis van de bevindingen en 
conclusies van dit onderzoek. 
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1 Opzet van het onderzoek 

1.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van het onderzoek: de reikwijdte (1.2), de 
onderzoeksvragen (1.3), de reden om de samenhang met taal te onderzoeken (1.4), 
de gebruikte bronnen (1.5) en de instrumenten die bij de schoolonderzoeken zijn 
gebruikt (1.6). 

1.2 Reikwijdte 
 
De inspectie heeft niet eerder onderzoek gedaan naar de manier waarop het 
onderwijs in wereldoriëntatie is ingericht. Daarom was het zicht daarop beperkt. Dit 
themaonderzoek schetst een beeld van de stand van zaken op dit vlak.  
 
De Wet op het primair onderwijs (WPO) vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. 
Hierin staat vermeld (artikel 9) dat bij de zogeheten kennisgebieden in ieder geval 
aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur (waaronder biologie), maatschappelijke 
verhoudingen (waaronder staatsinrichting) en geestelijke stromingen aan bod 
moeten komen. De inhoud daarvan is bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
vastgelegd in kerndoelen. In 2006 is een herziene versie van de kerndoelen in 
werking getreden. In de kerndoelen is het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de 
wereld’ uitgewerkt. Dit onderzoek beperkt zich tot de domeinen ruimte, tijd en 
natuur en techniek. Hiervoor zijn veertien kerndoelen geformuleerd in termen van 
de kennis, vaardigheden en attitude die leerlingen in het basisonderwijs moeten 
leren (zie bijlage I). Het domein ‘mens en samenleving’ is in dit onderzoek buiten 
beschouwing gebleven. 
 
Er zijn verschillende benamingen in omloop voor het onderwijs in de domeinen 
ruimte, tijd en natuur en techniek. Er zijn scholen die aanduidingen gebruiken zoals 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Ook de algemenere aanduiding 
‘zaakvakken’ komt voor. In dit onderzoek is gekozen voor het veelgebruikte begrip 
‘wereldoriëntatie’, een overkoepelende term voor de drie domeinen.  

1.3 Onderzoeksvragen 
 
Doel van dit onderzoek is een beeld te schetsen van het onderwijs in 
wereldoriëntatie en op grond hiervan conclusies te trekken die een bijdrage kunnen 
leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Er zijn drie onderzoeksvragen, uitgewerkt in een aantal subvragen. De eerste 
onderzoeksvraag gaat over de stand van zaken van wereldoriëntatie. Hierbij is 
gekeken naar aspecten van het onderwijsproces (zoals leerstofaanbod, onderwijstijd 
en didactisch handelen) en naar kwaliteitszorg. Scholen zijn vrij in de manier waarop 
ze het onderwijs vorm en inhoud geven: de kerndoelen zijn daarbij richtinggevend. 
De kerndoelen zijn geformuleerd als inspanningsverplichting voor het aanbod, en 
niet als resultaatdoelen. De tweede onderzoeksvraag gaat over de samenhang 
tussen wereldoriëntatie en taal. De derde vraag richt zich op de resultaten voor 
wereldoriëntatie. 
 
1. Wat is de stand van zaken op het gebied van wereldoriëntatie in het 

basisonderwijs? 
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• Is het leerstofaanbod dekkend voor de kerndoelen? 
• In hoeverre bieden scholen het leerstofaanbod gericht op deze kerndoelen in 

samenhang aan? 
• Hoeveel tijd wordt voor wereldoriëntatie ingepland? 
• Wat is de kwaliteit van het didactisch handelen? 
• In hoeverre volgen scholen de vorderingen van leerlingen? 
• In hoeverre is wereldoriëntatie onderdeel van kwaliteitszorg? 
• Welke aandachtspunten en knelpunten signaleren de directies van scholen? 

 
2. In hoeverre worden taalinhouden betrokken bij wereldoriëntatie? 

• In hoeverre is er (vastgelegd) schoolbeleid voor het betrekken van 
taalinhouden bij wereldoriëntatie? 

• In hoeverre betrekken scholen taalinhouden bij lessen wereldoriëntatie? 
• Zijn er significante verschillen tussen scholen met (potentieel) weinig 

taalzwakke leerlingen en scholen met (potentieel) veel taalzwakke 
leerlingen? 
 

3. Wat zijn de resultaten op het gebied van wereldoriëntatie? 

1.4 Samenhang met taal 
 
Uit literatuur blijkt dat het loont om samenhang aan te brengen tussen taal en 
andere leergebieden. Door bij de wereldoriënterende vakken aandacht te besteden 
aan talige aspecten, steken leerlingen meer op van wereldoriëntatie en tegelijkertijd 
leren zij meer van taal: kennisontwikkeling en taalontwikkeling gaan hand in hand 
(zie o.a. Emmelot, Van Schooten & Timman, 2001; Emmelot & Van Schooten, 2004; 
Hajer & Meestringa, 2009). De meest vergaande vorm is integratie van taal- en 
zaakvakonderwijs, in Nederland bekend onder de naam ‘taalgericht vakonderwijs’ 
(Hajer en Meestringa, 2009). In dit onderzoek ligt, als het gaat om de samenhang 
met taal, de focus op de taalonderdelen woordenschat, leesstrategieën, mondelinge 
vaardigheden (spreken/luisteren) en schrijven (stellen). Zie bijlage II voor een 
toelichting op deze vier domeinen en op de win-winsituatie wanneer scholen daar in 
de lessen wereldoriëntatie aandacht aan besteden.  
 
De WPO schrijft voor (artikel 9) dat leergebieden waar mogelijk in samenhang 
worden aangeboden. Ook de karakteristiek van de kerndoelen wijst op samenhang 
tussen leergebieden, niet alleen binnen de wereldoriënterende vakken, maar ook 
tussen wereldoriëntatie en taal, rekenen en kunstzinnige oriëntatie. Omdat nog niet 
bekend is of en in hoeverre scholen bij wereldoriëntatie taalinhouden betrekken, is 
dat in dit onderzoek geïnventariseerd.  

 
Taalondersteuning en taalontwikkeling bij wereldoriëntatie is vooral van belang voor 
taalzwakke leerlingen, zoals leerlingen voor wie Nederlands niet de thuistaal is. In 
dit onderzoek is nagegaan of scholen met relatief veel (potentieel) taalzwakke 
leerlingen vaker samenhang aanbrengen tussen taal en wereldoriëntatie dan scholen 
met relatief weinig (potentieel) taalzwakke leerlingen. De steekproef bevat daarom 
scholen met relatief veel en relatief weinig gewogen en/of allochtone leerlingen.  

1.5 Gebruikte bronnen 
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is gebruikgemaakt van verschillende 
bronnen: de gegevens uit onderzoeken bij 149 basisscholen en de toetsresultaten 
voor wereldoriëntatie. 
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Steekproef 
In het schooljaar 2013/2014 is bij een steekproef van 149 basisscholen een 
onderzoek uitgevoerd. Alle scholen uit deze steekproef nemen de Eindtoets 
Basisonderwijs (Citotoets) af, inclusief het facultatieve deel wereldoriëntatie.  
 
Om uitspraken te kunnen doen over de groep scholen met relatief veel potentieel 
taalzwakke leerlingen (onderzoeksvraag 2) is een relatief groot percentage van dit 
type scholen bij het onderzoek betrokken. Ongeveer de helft van de 
steekproefscholen heeft minder dan 20 procent allochtone leerlingen１ en ongeveer 
de helft van de scholen heeft meer dan 20 procent allochtone leerlingen. Van deze 
scholen heeft een substantieel deel ook meer dan 20 procent gewichtenleerlingen. 
Hierdoor bestaat de steekproef uit een relatief grote groep scholen met een fors 
aantal potentieel taalzwakke leerlingen. 
 
Om ook algemene uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie basisscholen 
zijn de toetsresultaten uiteindelijk gewogen. Dat wil zeggen: vanwege de 
oververtegenwoordiging van scholen met een hoog percentage gewichtenleerlingen 
en/of allochtone leerlingen in de steekproef, zijn deze scholen minder zwaar 
meegerekend. Na de weging is de steekproef representatief voor de populatie 
basisscholen die het onderdeel wereldoriëntatie van de Citotoets afneemt. 
 
Eindtoets Basisonderwijs 
Om de leerresultaten in kaart te brengen is gebruikgemaakt van gegevens over de 
resultaten voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie van de Citotoets over de 
schooljaren 2010/2011, 2011/2012 en 2012/2013. Het betreft alleen de 
toetsgegevens die Cito centraal heeft aangeleverd aan de inspectie. 

1.6 Instrumenten schoolbezoek 
 
De onderzoeksvragen 1 en 2 zijn uitgewerkt in een aantal instrumenten voor de 
gegevensverzameling op schoolniveau. Tijdens de onderzoeken op de 149 scholen 
brachten inspecteurs gegevens in kaart aan de hand van een vragenlijst voor de 
gesprekken, lesobservatieformulieren en een inventarisatieformulier voor de 
schooldocumenten. Aan de directie werd gevraagd om een formulier in te vullen met 
gegevens over de onderwijstijd.  
  
Voor de lessen is gebruikgemaakt van het observatieformulier dat de inspectie 
gebruikt bij de reguliere kwaliteitsonderzoeken. Wel is dit lesobservatieformulier 
enigszins aangepast: niet alle indicatoren zijn gebruikt en sommige indicatoren zijn 
toegesneden op observaties van lessen wereldoriëntatie. De observaties waren met 
name gericht op algemeen didactische vaardigheden die bij de lessen op alle drie de 
gebieden – ruimte, tijd en natuur en techniek – een rol spelen. Specifieke 
vakdidactische indicatoren maakten geen deel uit van de lesobservaties. Het 
lesobservatieformulier is aangevuld met indicatoren die de leerhouding van 
leerlingen tijdens de lessen op groepsniveau in kaart brengen.２ 
  
In verband met de onderzoeksvraag naar de samenhang met taal is het 
observatieformulier met vier rubrieken uitgebreid: woordenschat, leesstrategieën, 
mondelinge communicatie en schrijven van teksten (stellen). Op basis van 
literatuurstudie zijn voor deze vier taalonderdelen indicatoren geformuleerd en 

１ De definitie van allochtone leerlingen is afkomstig van het CBS (herkomstgroepering). 
Concreet betekent dit dat als een van de ouders niet in Nederland is geboren, de leerling 
‘allochtoon’ is. Deze definitie omvat dus ook leerlingen van wie de thuistaal Nederlands is, of 
kinderen van hoogopgeleide ouders. 

２ Met toestemming is gebruik gemaakt van de Vaardighedenlijst Onderzoeken & Ontwerpen. 
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onderliggende aandachtspunten voor de waarneming. Inspecteurs bekeken of de 
aandachtspunten in de les al of niet zichtbaar waren. Op basis van de 
aandachtspunten vermeldden ze op het observatieformulier op het niveau van de 
indicator: wel of niet waargenomen. 
 
In de geobserveerde lessen ging het om aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en 
techniek en/of om lessen waarin sprake was van thema’s en/of combinaties van 
deze kennisgebieden. Op scholen met minstens acht groepen (leerjaren 1-8) zijn 
lessen geobserveerd in drie groepen, de groepen 6, 7 en 8. Op de kleinere scholen 
gebeurde dat in twee (combinatie)groepen 5/6 en 7/8. Soms moest de inspecteur 
ter plekke, gezien de grootte en/of de samenstelling van de groepen, de 
lesobservaties aanpassen. Dat kon betekenen dat er minder lessen werden 
geobserveerd of dat bijvoorbeeld groep 4 ook bij de les werd betrokken. Tijdens de 
observaties van de lessen wereldoriëntatie is ook in kaart gebracht aan welke 
taalonderdelen de leraar aandacht besteedt en hoe hij dat doet.  
 
Daarnaast is op iedere school een gesprek gevoerd met de directie, waarbij (in elk 
geval) een van de bezochte leraren aanwezig was. Hiervoor zijn gespreksleidraden 
ontwikkeld. Ook heeft de directie een inventarisatieformulier ingevuld om aan te 
geven hoeveel onderwijstijd de school reserveert voor wereldoriëntatie. Ten slotte is 
aan de hand van een inventarisatieformulier in kaart gebracht of schooldocumenten 
(met name schoolplan en schoolgids) informatie bevatten over de aandacht voor 
taal bij wereldoriëntatie. Daarbij is gekeken naar de vier taalonderdelen waar dit 
onderzoek zich in dit verband op richt: woordenschat, leesstrategieën, mondelinge 
communicatie en schrijven (stellen). 
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2 Enkele ontwikkelingen in de context van 
wereldoriëntatie 

2.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk schetst enkele ontwikkelingen rond wereldoriëntatie. Sommige 
ontwikkelingen spelen al langere tijd, andere zijn recenter van belang geworden of 
onder de aandacht gekomen. Deze ontwikkelingen vormen mede de aanleiding voor 
dit onderzoek. 

2.2 Ontwikkelingen 

Verbetering van vakkennis bij aanstaande leraren 
Een bredere ontwikkeling die ook gevolgen heeft voor het onderwijs in 
wereldoriëntatie, betreft het streven om de vakkennis van aanstaande leraren te 
verbeteren. In juni 2011 heeft de HBO-raad de Commissie Kennisbasis ingesteld. De 
centrale opdracht aan deze commissie was: “Lever op basis van de aangeleverde 
kennisbases (de noodzakelijke vakkennis van de te onderscheiden pabovakken) een 
concreet overzicht op van de kennis die voor iedere startbekwame leraar (te 
onderscheiden van de vakbekwame leraar) minimaal noodzakelijk is” (HBO-raad, 
2012). Dit gebeurde op een specifiek moment in een traject dat al loopt vanaf 2008. 
In dat jaar startte de HBO-raad met Werken aan Kwaliteit, een meerjarig 
beleidsprogramma gericht op kwaliteitsverbetering van zowel pabo’s als 
tweedegraads lerarenopleidingen. Het programma omvat verschillende projecten, 
waaronder het project ‘kennisbasis’. Dit project is opgezet om de noodzakelijke 
vakkennis van de lerarenopleiding opnieuw te doordenken en om daarover landelijke 
afspraken te maken. Het gaat hierbij steeds om professionele vakkennis: wat moet 
de leraar op de basisschool nu eigenlijk weten van bijvoorbeeld Nederlandse taal, 
aardrijkskunde of natuurkunde?  
 
Op dit vlak doet zich een probleem voor. De kern daarvan is de kloof tussen wens en 
werkelijkheid. Aan de ene kant is er een vrij breed gedeelde ambitie: waar het gaat 
om de vakinhoudelijke kennis moet de lat omhoog. Aan de andere kant is de 
opleidingstijd beperkt en de gevraagde kennis zeer breed. Er is een reëel risico dat 
de studenten binnen die breedte niet toekomen aan de hbo-vereiste diepgang. De 
Commissie Kennisbasis stelt onder andere voor om ook voor de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek eisen te stellen bij de instroom van 
nieuwe studenten en toelatingstoetsen voor deze vakken af te laten nemen. 

Kritische beschouwingen  
In 2012 verscheen er een door verschillende hoogleraren en vak- en 
beroepsverenigingen ondersteunde notitie waarin het belang werd onderstreept van 
wereldoriëntatie in het basisonderwijs (Boersma, 2012). De ondertekenaars waren 
van mening dat het belang van deze vakken niet terug te zien was in de 
onderwijspraktijk. Met name de tijd die er aan deze vakken wordt besteed ten 
opzicht van taal en rekenen, baarde de opstellers van de notitie zorgen. Verder ging 
de notitie in op de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) van Cito en op 
de internationale peiling TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study). Beide peilingen laten zien dat de tijdsbesteding voor deze vakken is 
teruggelopen en dat de resultaten gemiddeld niet voldoende zijn. In de notitie 
worden vier conclusies getrokken en toegelicht: 
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1. De situatie rond de wereldoriënterende vakken is zorgwekkend, doordat de 
tijdsbesteding en de prestaties voor deze vakken de afgelopen jaren zijn 
teruggelopen en de leerlingen gemiddeld een onvoldoende resultaat 
behalen. 

2. Het is noodzakelijk dat integraal beleid voor het basisonderwijs wordt 
ontwikkeld. 

3. De prestaties voor taal, rekenen en wereldoriënterende vakken kunnen 
worden verbeterd door deze vakken inhoudelijk af te stemmen of te 
integreren en door een deel van de tijd voor taal en rekenen aan 
wereldoriënterende vakken te besteden. 

4. Door in de wereldoriënterende vakken aandacht te besteden aan 
onderzoekend en ontwerpend leren, kan in belangrijke mate worden 
bijgedragen aan het ontwikkelen van talent van alle leerlingen.  

Oproep KNAW aan de staatssecretaris３ 
Als vervolg op de genoemde notitie stuurde de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) in 2013 een brief aan de staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Evenals de opstellers van de notitie over 
wereldoriënterende vakken maakt de KNAW zich zorgen om de dalende prestaties 
van basisschoolleerlingen op dit terrein. Gezien het grote belang van deze vakken 
voor de vorming van de kinderen én voor de maatschappij acht de KNAW dit 
onwenselijk. De KNAW komt vervolgens tot de volgende oplossingsrichtingen: 
 

1. Hanteer voor de wereldoriënterende vakken dezelfde regelgeving en 
aandacht vanuit de overheid als voor taal en rekenen/wiskunde. 

2. Voorkom overladenheid van de programma’s door de inhoud en omvang van 
de te ontwikkelen referentiekaders af te stemmen op de tijd die basisscholen 
aan deze vakken kunnen besteden. 

3. Benut de synergie tussen rekenen, taal en wereldoriëntatie beter. 
4. Vergroot de effectiviteit van het onderwijs in wereldoriënterende vakken 

door de kwaliteit van de leermiddelen te verbeteren en zowel het didactische 
als het vakinhoudelijke repertoire van de leerkrachten uit te breiden. 

5. Verbeter de opleiding van docenten op het gebied van de 
wereldoriënterende vakken.  

Wetenschap en technologie 
In juli 2014 publiceerde de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) het richtinggevend 
leerplankader Wetenschap en technologie in het basis- en speciaal onderwijs bij het 
leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ (SLO, 2014). Dit is het resultaat van 
een ontwikkeling die al langer gaande is.  
  
Al twee decennia wordt in het basisonderwijs meer aandacht gevraagd voor 
techniek. Onderwijs in techniek is nodig om kinderen inzicht te geven in de 
betekenis van techniek in hun eigen leven. Bovendien kunnen kinderen die in het 
basisonderwijs kennis hebben gemaakt met techniek, beter onderbouwd voor 
techniek kiezen in het vervolgonderwijs. Twee landelijke projecten hebben in deze 
twee decennia belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van de inhoud 
van techniek in het basisonderwijs en in de opleiding tot leraar basisonderwijs. Er is 
veel lesmateriaal ontwikkeld en in (natuuronderwijs)methoden zijn technieklessen 
opgenomen (SLO, 2014).  
 
Sinds 2005 treedt echter een verschuiving op in de visie op techniekonderwijs. 
Aanvankelijk was techniek op de basisschool gericht op het maken van voorwerpen, 

３ Zie bijlage III. 
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waarbij kinderen kennismaakten met gereedschap, materiaal en technische 
inzichten. Daar is nu een dimensie aan toegevoegd, namelijk de ontwikkeling van 
belangstelling voor wetenschap. Techniekonderwijs moet niet alleen interesse voor 
en beheersing van (natuur)wetenschappelijke begrippen stimuleren, maar ook de 
ontdekkende en onderzoekende competenties van leerlingen aanspreken en verder 
ontwikkelen (SLO, 2014). Het onderwijs vanuit deze bredere invalshoek wordt ook 
wel ‘wetenschap en technologie’ (W&T) genoemd. 
 
Het aantal scholen dat de W&T-benadering toepast is tot nu toe beperkt. Daarom 
heeft het Platform Bèta Techniek samen met de PO-Raad besloten om de 
Verkenningscommissie wetenschap en techniek primair onderwijs in te stellen. Het 
doel is dat W&T vanaf 2020 wordt geïmplementeerd in het basisonderwijs. Een van 
de adviezen van deze commissie was om door SLO een curriculum te laten 
ontwikkelen met duidelijke leerlijnen en exemplarisch materiaal voor W&T. Het nu 
gepubliceerde leerplankader bevat de uitgangspunten hiervoor. Het kader maakt 
inzichtelijk hoe enerzijds wetenschap en technologie en anderzijds generieke 
basisvaardigheden voor taal en rekenen met elkaar kunnen worden verweven in 
leerlijnen bij het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’, met name voor de 
vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Daarnaast biedt 
het leerplankader richtinggevende handreikingen aan scholen en schoolbesturen 
voor de borging van W&T bij het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’, 
geïntegreerd met taal en rekenen (SLO, 2014). 
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3 Bevindingen wereldoriëntatie 

3.1 Inleiding 
 
De eerste onderzoeksvraag is gericht op de stand van zaken van wereldoriëntatie in 
het basisonderwijs. Dit hoofdstuk geeft de bevindingen weer. Achtereenvolgens 
komen de volgende aspecten aan de orde: leerstofaanbod (3.2), onderwijstijd (3.3), 
de kwaliteit van de lessen (3.4), het volgen van de ontwikkeling en de prestaties 
van leerlingen (3.5) en kwaliteitszorg (3.6). In paragraaf 3.7, ten slotte, worden 
enkele aandachtspunten en knelpunten genoemd die de directies van de bezochte 
scholen naar voren hebben gebracht. 

3.2 Leerstofaanbod 

Kerndoelen 
De Wet op het primair onderwijs (WPO) schrijft voor dat het basisonderwijs, naast 
onder andere Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, zintuiglijke en lichamelijke 
oefening, ook enkele kennisgebieden omvat. De wet vermeldt ook waar bij deze 
kennisgebieden in elk geval aandacht aan moet worden besteed (zie 1.2).  
De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft de aanduidingen zoals deze in de 
WPO zijn opgenomen uitgewerkt in kerndoelen. Sinds 2006 zijn er herziene 
kerndoelen. Dit was nodig omdat vakken en leergebieden zich voortdurend 
vernieuwen, en daar moeten de kerndoelen bij aansluiten. Per augustus 2009 zijn 
de vernieuwde kerndoelen binnen het basisonderwijs ingevoerd.  
Een jaar later is de canon van Nederland (www.entoen.nu) officieel opgenomen in 
de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs. Deze geschiedeniscanon 
bevat ‘vensters’ met belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen 
laten zien hoe Nederland zich heeft ontwikkeld tot het land van nu en dienen als 
uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken. Voor de andere schoolvakken zijn 
geen canons ontwikkeld. 
De kerndoelen voor de kennisgebieden (in dit onderzoek tezamen ‘wereldoriëntatie’ 
genoemd) zijn aangeduid als ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. De karakteristiek 
hierbij luidt: “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” 
(OCW, 2006). In totaal zijn voor ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ twintig 
kerndoelen geformuleerd, verdeeld over vier domeinen. Deze domeinen zijn: mens 
en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd. Het domein ‘mens en 
samenleving’ is niet in dit onderzoek betrokken. Zie bijlage I voor een overzicht en 
beschrijvingen van de kerndoelen. 

Aanbod 
Van oudsher biedt het onderwijs in wereldoriëntatie allerlei mogelijkheden om 
leerlingen met de wereld in contact te brengen. Methoden, verluchtigd met foto’s en 
tekeningen, atlassen en wandplaten, verhalen, concrete materialen, uitstapjes en 
excursies naar een fabriek of een boerderij zijn bedoeld om leerlingen te informeren, 
vaardigheden bij te brengen of zich een mening te laten vormen over de wereld 
waarin zij leven en waar zij deel van uitmaken. 
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Met de komst van digitale media en internet zijn de mogelijkheden voor 
wereldoriëntatie verder toegenomen. Websites, educatieve software en webquests 
kunnen bijdragen aan verduidelijking of verdieping van leerinhouden.  
Veel methoden voor de wereldoriënterende vakken hebben inmiddels qua inhoud en 
vormgeving wijzigingen ondergaan. In het verleden was vaak sprake van 
voornamelijk informatieve teksten, zonder dat daarbij voldoende rekening werd 
gehouden met de leescapaciteiten van de leerlingen. Vandaag de dag is er veel 
meer aandacht voor beeldmateriaal, lay-out, tekstopbouw, woordenlijsten en 
verwijzingen naar leesstrategieën.  
En mede door een stimulerende overheid – die belang hecht aan een goed draaiende 
kenniseconomie – is in het afgelopen decennium de aandacht voor 
techniekonderwijs en de daarbij behorende onderzoeksvaardigheden in het 
onderwijs steeds meer toegenomen (zie 2.1).  
 
Het staat basisscholen vrij om te bepalen hoe ze vorm en inhoud geven aan de 
leerstof die erop is gericht om de kerndoelen te realiseren. Ze kunnen daarbij kiezen 
uit een diversiteit aan methoden. Er zijn ook scholen die (deels) hun eigen 
leerstofaanbod ontwikkelen. De leerstof kan op verschillende manieren worden 
aangeboden, bijvoorbeeld met methoden voor aardrijkskunde (ruimte) of 
geschiedenis (tijd), of met methoden die de zaakvakken juist integreren. Ook kan de 
school leerstof aanbieden via zelf ontworpen thema’s of projecten, waarbij al dan 
niet sprake is van samenhang tussen verschillende leergebieden en/of combinaties 
van methoden. Scholen kunnen ook (zelf ontwikkelde) leerstof aanbieden die boven 
de kerndoelen uitgaat. 
 
In het gesprek met de directies vroegen de inspecteurs waar de school de 
leerstofinhouden voor de domeinen natuur en techniek, ruimte en tijd aan ontleent. 
Op de meeste scholen uit de steekproef is een methode leidend voor het 
leerstofaanbod (tabel 3.2a). Een relatief klein deel van de scholen werkt met 
combinaties van methoden en zelf ontwikkelde thema’s en projecten of vult het 
leerstofaanbod in met eigen thema’s of projecten.  
 
Tabel 3.2a Percentage scholen met een leerstofaanbod voor wereldoriëntatie (n=149) 
 Domein 
Aanbod Natuur en 

techniek  
Ruimte Tijd  

Methode 75 83 82 
Combinatie van methode 
en thema’s/projecten 

16 9 10 

Thema’s/projecten 9 8 8 
 Totaal 100 100 100 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
Opvallend is dat het percentage scholen dat voor natuur en techniek een methode 
gebruikt in combinatie met thema’s/projecten hoger is dan bij de beide andere 
domeinen. Scholen lijken dus juist voor het domein natuur en techniek niet alleen 
een methode hanteren, maar de inhouden ook vaker in projectvorm aan te bieden.  
 
Van scholen wordt verwacht dat het leerstofaanbod dekkend is voor de kerndoelen. 
In Nederland stelt SLO in elk geval voor de methoden Nederlandse taal en rekenen 
en wiskunde vast of en in hoeverre deze de kerndoelen dekken. Voor methoden op 
het gebied van de wereldoriënterende vakken zijn dergelijke analyses er niet of 
nauwelijks. Uitgeverijen geven zelf vaak aan dat hun methoden beredeneerd zijn in 
het licht van de kerndoelen, maar dit is meestal niet extern geverifieerd. Aanname 
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in dit onderzoek is dat scholen die methoden gebruiken voor wereldoriëntatie en die 
de methode helemaal doorwerken, leerstof aanbieden waarmee het mogelijk is om 
de kerndoelen te realiseren. De aanname is dus dat die scholen een beredeneerd 
aanbod hebben in het licht van de kerndoelen. Van scholen die de leerstof in de 
vorm van zelf ontworpen thema’s/projecten aanbieden, of die projecten combineren 
met onderdelen van methoden, mag worden verwacht dat zij hun aanbod vanuit de 
kerndoelen uitwerken. 
 
Op basis van informatie van de directie over de inrichting van de leerstof en de 
verantwoording daarvan, bepaalden inspecteurs of het aanbod beredeneerd was. Op 
85 tot 90 procent van de scholen is het aanbod natuur en techniek, ruimte 
(aardrijkskunde) en tijd (geschiedenis) voldoende beredeneerd (tabel 3.2b). Dit 
geldt voor de groepen 5 tot en met 8. In de groepen 1 tot en met 4 is het aanbod 
dikwijls divers en diffuus. 
 
Tabel 3.2b Percentage scholen met een aanbod voor wereldoriëntatie, beredeneerd in het licht 
van de kerndoelen (n=149) 
Domein Aanbod 
Natuur en techniek 85 
Ruimte (aardrijkskunde) 90 
Tijd (geschiedenis) 89 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
Op 10 tot 15 procent van de scholen is het oordeel van de inspecteurs dat er geen 
sprake is van een beredeneerd aanbod. Dat zijn vooral de scholen die 
wereldoriëntatie inrichten via thema’s of projecten die zij zelf ontwikkelen. Dit 
betekent dat scholen niet kunnen aangeven hoe zij met het aanbod toewerken naar 
doelstellingen zoals die in de kerndoelen zijn geformuleerd. In de kleutergroepen, 
waar het onderwijs meestal thematisch is ingericht, komen ook aspecten van 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek aan de orde. Scholen hebben 
echter doorgaans weinig zicht op hoe het aanbod in de lagere leerjaren aansluit bij 
het leerstofaanbod in de hogere leerjaren en bij de kerndoelen. 

Samenhang 
In een toelichting bij de kerndoelen ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ staat: “Waar 
mogelijk worden de onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in 
samenhang aangeboden. Dit komt het ‘begrijpen’ door leerlingen ten goede en 
draagt voorts bij aan vermindering van de overladenheid van het 
onderwijsprogramma. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken op 
de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. (…) Onderwijs is er immers vooral op gericht 
om leerlingen inzicht te geven op betekenis en samenhang” (OCW, 2006). Nagegaan 
is of de scholen de leerinhouden voor natuur en techniek, ruimte en tijd als 
afzonderlijke vakken of juist geïntegreerd aanbieden (tabel 3.2c). 

Tabel 3.2c Percentage scholen waar volgens de directie sprake is van samenhang binnen 
wereldoriëntatie (n=149) 
Mate van samenhang Percentage scholen 
De drie domeinen zijn aparte vakgebieden. 58 
De drie domeinen zijn aparte vakgebieden. Daarnaast zijn 
enkele thema’s/projecten geïntegreerd. 

27 

Twee van de drie domeinen zijn overwegend geïntegreerd. 3 

De drie domeinen zijn overwegend geïntegreerd. 12 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 

 Pagina 19 van 66 

 



 
 

 

 
Op meer dan de helft van de onderzochte scholen geeft de directie aan dat zij de 
domeinen als aparte vakgebieden aanbieden. Op ongeveer een kwart van de scholen 
worden de domeinen apart aangeboden, maar is daarnaast sprake van enkele 
geïntegreerde thema’s. Op slechts 12 procent van de scholen is sprake van volledig 
geïntegreerd onderwijs bij wereldoriëntatie.  
 
In de karakteristiek van de kerndoelen voor het domein ‘oriëntatie op jezelf en de 
wereld’ staat: “Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken op de 
‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Te denken valt aan het lezen en maken van 
teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in onder 
andere tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van 
beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). Onderwijs is er immers 
vooral op gericht om leerlingen zicht te geven op betekenis en samenhang” (OCW, 
2006). 
 
In het gesprek met de directie is gevraagd of er op de scholen sprake is van 
‘structurele en substantiële samenhang’ tussen de domeinen natuur en techniek, 
ruimte en tijd én de domeinen Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en 
kunstzinnige oriëntatie. De inspecteurs stelden daarbij een open vraag, zonder 
inhoud te geven aan de begrippen ‘structureel’ en ‘substantieel’. 
 
Tabel 3.2d Percentage scholen waar volgens de directie samenhang is tussen wereldoriëntatie 
en andere leergebieden (n=149) 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
Op respectievelijk 47 (ruimte), 49 (tijd) en 40 (natuur en techniek) procent van de 
scholen is er volgens de directie sprake van samenhang tussen ten minste een van 
de domeinen van wereldoriëntatie en taal (tabel 3.2d). Samenhang tussen de 
domeinen van wereldoriëntatie en rekenen en wiskunde en wereldoriëntatie en 
kunstzinnige oriëntatie is veel minder aanwezig. Hoofdstuk 4 gaat verder in op de 
verbinding tussen wereldoriëntatie en taal. 

3.3 Onderwijstijd 
 
Aan de directeuren is gevraagd hoeveel onderwijstijd de scholen wekelijks 
inroosteren voor wereldoriëntatie. De inventarisaties laten een zeer divers beeld 
zien. Dat geldt met name voor de groepen 1 tot en met 4. Er zijn scholen die voor 
deze groepen (of een deel ervan) geen tijd voor wereldoriëntatie inroosteren, terwijl 
op andere scholen de hoeveelheid ingeroosterde tijd soms juist erg groot is. Er zijn 
verschillende mogelijke redenen voor deze grote bandbreedte: 
 

• Sommige scholen hebben geen tijd ingeroosterd voor wereldoriëntatie in de 
groepen 1-2. Het gaat hierbij om scholen die in de kleutergroepen werken 
aan de hand van een programma. Deze scholen hebben vaak een aanbod 
dat is gericht op de brede ontwikkeling, met meerdere doelen vanuit 
verschillende ontwikkelingsgebieden. Het is dan erg lastig om daaruit te 
destilleren of en hoeveel tijd er aan wereldoriëntatie wordt besteed. 
Wereldoriëntatie – of aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek – 

 Samenhang tussen wereldoriëntatie en …  Percentage scholen 
 Taal 40 
 Rekenen/wiskunde 12 
 Kunstzinnige oriëntatie 18 
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staat doorgaans niet op het lesrooster. Dat wil niet per se zeggen dat er 
geen (voorbereidende) onderdelen van wereldoriëntatie aan de orde komen. 

• Bij scholen die juist veel tijd voor wereldoriëntatie in de onderbouw 
inroosteren, kan het zijn dat onder de noemer ‘wereldoriëntatie’ alle 
onderdelen of vak- en vormingsgebieden vallen waarmee leerlingen in 
contact komen.  

In de leerjaren 5 tot en met 8 roosteren scholen gemiddeld (ruim) drie uur per week 
in voor wereldoriëntatie. Deze bevinding komt overeen met de constatering in het 
inspectieonderzoek naar de stand van zaken op het gebied van het onderwijsaanbod 
(Inspectie van het Onderwijs, 2013). 
 
Ook in de groepen 5 tot en met 8 zijn grote verschillen in de hoeveelheid 
ingeroosterde tijd, zoals die door de scholen is opgegeven. De bandbreedte bedraagt 
op weekbasis van drie kwartier tot zes uur. Een verklaring voor deze grote spreiding 
kan ook hier zijn dat sommige scholen wereldoriëntatie breed opvatten en er 
meerdere vak- en vormingsgebieden onder verstaan dan alleen ruimte 
(aardrijkskunde), tijd (geschiedenis) en natuur en techniek.  

3.4 De kwaliteit van de lessen  
 
In totaal hebben de inspecteurs samen 418 lessen wereldoriëntatie geobserveerd. 
Op grotere scholen ging het om drie lessen (gericht op de kerndoelen voor de 
domeinen natuur en techniek, ruimte en tijd, of combinaties daarvan) en op kleinere 
scholen – vaak met grote combinatiegroepen – om twee lessen. De oordelen zijn 
voor zover mogelijk afgezet tegen het landelijke beeld, zoals dat naar voren komt 
uit de landelijke steekproef van basisscholen die onderzocht zijn voor de 
basisvakken taal (inclusief lezen) en rekenen en wiskunde (Inspectie van het 
Onderwijs, 2014).  
 
Tabel 3.4a Percentage als voldoende beoordeelde indicatoren didactisch handelen van de 
lessen wereldoriëntatie (2013/2014; n=418) in vergelijking met lessen Nederlandse taal en 
rekenen en wiskunde (landelijk, 2012/2013)  

Didactisch handelen Wereldoriëntatie Taal en rekenen  
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.* 87 95 
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.* 93 98 
De leerlingen zijn actief betrokken bij de 
onderwijsactiviteiten.* 

91 94 

De leraren zorgen voor structuur in de 
onderwijsactiviteiten.* 

85 88 

De leraren stellen begripsvragen. 59 Geen gegevens beschikbaar 
De leraren passen verschillende werkvormen toe.* 72 73 
De leraren dragen met behulp van leer- en 
hulpmiddelen bij aan een uitdagende leeromgeving. 

72 Geen gegevens beschikbaar 

* Oordeel komt in het algemeen overeen met het landelijk beeld bij taal en rekenen. 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
Van vijf van de onderzochte indicatoren van het didactisch handelen komt het 
oordeel in het algemeen overeen met het landelijk beeld bij taal en rekenen (tabel 
3.4a). Aangezien twee indicatoren niet op landelijk niveau voor taal en rekenen zijn 
onderzocht, kan hier geen vergelijking mee worden gemaakt. 
 
In het merendeel van de lessen wereldoriëntatie creëren de leraren een taakgerichte 
werksfeer, brengen ze structuur aan en leggen ze duidelijk uit. Dat neemt niet weg 
dat er bij wereldoriëntatie minder vaak sprake is van een duidelijke uitleg dan in de 
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landelijke steekproef bij taal en rekenen en wiskunde. Verder zijn leerlingen meestal 
actief bij de activiteiten betrokken. Toch scoort een drietal indicatoren relatief laag. 
In meer dan 25 procent van de lessen wereldoriëntatie zetten leraren maar één 
werkvorm in, en passen ze nauwelijks leer- en hulpmiddelen toe. Deze gegevens 
zijn opmerkelijk aangezien wereldoriëntatie zich er juist voor leent om meerdere 
werkvormen toe te passen en een diversiteit aan leer- en hulpmiddelen in te zetten. 
Verder valt op dat de leraren in ruim 40 procent van de lessen niet of nauwelijks 
begrips- en controlevragen stellen. Dat wil zeggen dat ze tijdens de uitleg en de 
verwerkingsactiviteiten niet of onvoldoende nagaan of leerlingen de leerstof wel 
begrijpen.  
 
De inspecteurs stelden ook vast of de les vooral bijdroeg aan het vergroten van 
kennis, van vaardigheden of van attituden bij leerlingen. Vervolgens is gekeken of 
leerlingen alleen dan wel samen werkten bij het uitvoeren van taken en opdrachten. 
Tot slot is de leerhouding van de leerlingen geobserveerd. 
 
Tabel 3.4b Percentage lessen dat vooral bijdraagt aan het vergroten van kennis, vaardigheden 
of attituden (n=418) 
Zwaartepunt in de les Percentage lessen 
In de les vergroten de leerlingen met name hun kennis. 98 
In de les vergroten de leerlingen met name hun vaardigheden. 42 
In de les vergroten de leerlingen met name hun attitude. 27 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
In bijna alle lessen gaat het om het vergroten kennis bij de leerlingen (tabel 3.4b). 
Veel minder vaak zijn de lessen daarnaast ook op vaardigheden dan wel attituden 
gericht (respectievelijk 42 en 27 procent van alle lessen), terwijl veel lessen hier wel 
kansen voor bieden. 
 
Tabel 3.4c Percentage lessen waarin leerlingen alleen of samen werken aan taken en 
opdrachten (n=418) 
Samenwerking tijdens de les Percentage 

lessen 
In de les werken leerlingen voornamelijk alleen aan het uitvoeren van taken 
en opdrachten. 

39 

In de les werken leerlingen voornamelijk samen aan het uitvoeren van taken 
en opdrachten. 

61 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
Het percentage lessen waarin leerlingen samenwerken aan de uitvoering van taken 
en opdrachten, ligt beduidend hoger dan het percentage lessen waarin leerlingen 
voornamelijk alleen aan taken werken (tabel 3.4c). Doordat er regelmatig wordt 
samengewerkt, biedt dit ook ruimte voor mondelinge interactie over de leerstof. 
 
Over de leerhouding van leerlingen staat in de toelichting op de kerndoelen van het 
domein ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’: “Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn 
voortdurend op zoek om zichtzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Die 
ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit leergebied” (OCW, 2006). 
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Tabel 3.4d Percentage van de lessen waarin leerlingen een bepaalde leerhouding vertonen 
(n=418) 

Leerhouding van leerlingen Percentage lessen 
De meeste leerlingen:  
• zijn nieuwsgierig 88 
• onderzoeken een vraag of een ‘probleem’ 42 
• dragen creatieve ideeën of oplossingen aan 29 
• krijgen stimulerende feedback van de leerkracht 74 
• delen informatie met elkaar 62 
• ordenen zelf de belangrijkste gegevens uit de leerstof 43 
• krijgen tijd om zelf na te denken over de leerstof 74 
• leggen verbanden tussen (eerdere) onderdelen van de leerstof 

of tussen de leerstof en de actualiteit 
41 

• trekken zelf conclusies 38 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
In 88 procent van de lessen vinden inspecteurs dat leerlingen nieuwsgierig zijn 
(tabel 3.4d). Andere indicatoren worden minder goed beoordeeld. In minder dan de 
helft van de lessen dragen leerlingen creatieve ideeën of oplossingen aan (29 
procent), onderzoeken ze een vraag of een probleem (42 procent), leggen ze 
verbanden tussen (eerdere) onderdelen van de leerstof of tussen de leerstof en de 
actualiteit (41 procent), of trekken ze zelf conclusies (38 procent).  

Enerzijds mag van leerlingen een actieve leerhouding worden verwacht, anderzijds 
mag van leraren worden verwacht dat zij de betrokkenheid weten te stimuleren. 
Kijkend naar de verschillende subindicatoren van tabel 3.4d lijkt het erop dat lessen 
vaker leraargestuurd zijn en dat er juist minder initiatieven of taken aan leerlingen 
worden overgelaten. Aangezien er veel belang wordt gehecht aan het ontwikkelen 
van de vaardigheden voor de 21e eeuw (de zogenaamde 21st century skills), ligt het 
voor de hand dat scholen hier ook binnen een vakgebied als wereldoriëntatie 
aandacht aan besteden.  

21th century skills: hierbij gaat het om competenties die naast de kernvakken taal 
en rekenen zouden moeten bijdragen aan de betrokkenheid, ondernemendheid en 
nieuwsgierigheid van leerlingen. Deze competenties zijn: kritisch denken, 
creativiteit, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken, 
sociale en culturele vaardigheden en communiceren (Kennisnet). 

3.5 Het volgen van de ontwikkeling en de prestaties 
 
In het gesprek tussen de directeuren, de leraren en de inspecteurs is nagegaan hoe 
de school de voortgang van de leerlingen volgt op het gebied van wereldoriëntatie 
en hoe de school de voortgangsgegevens benut. Het betreft hier met name de 
schoolafspraken en het beleid voor de leerjaren 6 tot en met 8. 
 
Tabel 3.5a Percentage scholen dat de vorderingen bij wereldoriëntatie volgt in de leerjaren 6 
tot en met 8 (n=418) 
Manier waarop de school de voortgang volgt Percentage scholen 
De school volgt de vorderingen systematisch en regelmatig (minimaal 
3 keer per jaar). 

93 

De school maakt gebruik van methodetoetsen. 93 
De school maakt gebruik van zelf ontwikkelde toetsen. 32 
De school hanteert eenduidige beoordelingen voor bepaalde prestaties 
(spreekbeurt, portfolio, werkstuk e.d.). 

63 
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De school volgt de vorderingen op een andere wijze. 23 
De school volgt de vorderingen niet systematisch. 5 
De leraren maken (fouten)analyses. 25 
De leraren trekken conclusies uit deze analyse en leggen deze vast. 16 
De school volgt de vorderingen vooral om een oordeel/kwalificatie te 
kunnen bepalen voor het rapport. 

75 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
De meeste scholen volgen de vorderingen van leerlingen systematisch en 
regelmatig, vooral met methodetoetsen (tabel 3.5a). Op slechts een kwart van de 
scholen maken de leraren echter foutenanalyses die duidelijk maken welke 
onderdelen lastig zijn voor leerlingen. Nog minder scholen trekken vervolgens 
conclusies uit deze analyse en leggen ze vast (16 procent). Driekwart van de 
scholen volgt de vorderingen vooral om een oordeel te kunnen bepalen voor het 
rapport van de leerlingen. Rond de 60 procent van de scholen hanteert eenduidige 
beoordelingen voor bepaalde prestaties, zoals een spreekbeurt of een werkstuk. 
 
De kerndoelen voor de domeinen natuur en techniek, ruimte en tijd zijn voor een 
groot deel gericht op kennisaspecten. Er zijn per domein enkele kerndoelen die met 
name tot doel hebben de vaardigheden te vergroten. Het gaat hierbij om de 
volgende kerndoelen (OCW, 2006): 
 
Natuur en techniek 
42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige 
verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze 
uit te voeren en te evalueren. 
 
Ruimte 
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. 
 
Tijd 
51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze 
leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
 
Op maar weinig scholen volgen de leraren in de leerjaren 6 tot en met 8 de 
vorderingen van de vaardigheden, bijvoorbeeld met een observatielijst of een 
kijkwijzer. Bij natuur en techniek gaat het om 16 procent van de scholen en bij 
zowel ruimte als tijd om ongeveer een kwart van de scholen. Dit kan een aanwijzing 
zijn dat het ontwikkelen van vaardigheden, zoals onderzoek doen en ontwerpen 
maken om technische problemen op te lossen, een lage prioriteit hebben in het 
onderwijs. 

3.6 Kwaliteitszorg  
 
Tijdens de voorbereiding op de schoolbezoeken vormden de inspecteurs zich aan de 
hand van schoolgidsen, schoolplannen en jaarplannen een beeld van de manier 
waarop de scholen het vakgebied wereldoriëntatie bij de kwaliteitszorg betrekken. In 
het gesprek met de directie is nagegaan of en in hoeverre wereldoriëntatie 
onderdeel is van de kwaliteitszorg. Voor de beoordeling hiervan is gebruikgemaakt 
van dezelfde kwaliteitszorgindicatoren die de inspectie bij reguliere onderzoeken 
hanteert. Daar waar nodig zijn ze enigszins aangepast. 
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Een van de aspecten van kwaliteitszorg betreft het evalueren van de resultaten. Op 
basis van deze evaluaties kunnen scholen de kwaliteit van wereldoriëntatie 
consolideren of verbeteren. Taal en rekenen zijn onderdeel van het verplichte deel 
van de Eindtoets Basisonderwijs en voor deze vakgebieden bestaan 
methodeonafhankelijke toetsen die jaarlijks een- of tweemaal worden afgenomen 
(technisch en begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen). Voor deze 
vakgebieden is het daarom eenvoudiger om op basis van resultaten te sturen op 
schoolontwikkeling dan voor wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie kent bij de Eindtoets 
Basisonderwijs alleen een facultatief deel, maar hiervoor zijn geen 
methodeonafhankelijke toetsen voorhanden. 
 
Tabel 3.6a Vergelijking in percentages tussen de kwaliteitszorgindicatoren voor 
wereldoriëntatie (2013/2014) en voor taal en rekenen (landelijk, 2012/2013) (n=149) 
Kwaliteitszorgindicatoren Wereldoriëntatie Taal en rekenen  
De school evalueert jaarlijks de resultaten 
van de leerlingen. 

21 77 

 De school evalueert de tussentijdse 
resultaten voor wereldoriëntatie op 
schoolniveau aan de hand van 
methodetoetsen of gestandaardiseerde 
beoordelingen van leerprestaties 
wereldoriëntatie. 

14 Geen gegevens bekend 

De school evalueert regelmatig het 
onderwijsleerproces. 

17 65 

De school werkt planmatig aan 
verbeteractiviteiten. 

21 85 

De school borgt de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces. 

30 77 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 21 procent van de scholen systematisch de 
resultaten voor wereldoriëntatie aan het eind van de schoolperiode evalueert (tabel 
3.6a). Dit betekent dat bijna een vijfde van de scholen aangeeft dat zij de resultaten 
op de Eindtoets Basisonderwijs afzetten tegen het landelijk gemiddelde en/of tegen 
eigen streefdoelen. Deze scholen zoeken naar oorzaken als resultaten achterblijven 
en plannen vervolgens activiteiten om de resultaten te verbeteren. Tegenvallende 
resultaten kunnen immers hun oorzaak vinden in bijvoorbeeld een verouderde 
methode of verminderde vakdidactische kwaliteiten van leraren. De resultaten voor 
wereldorientatie zijn afgezet tegen de landelijke resultaten voor taal en rekenen 
(Inspectie van het Onderwijs, 2014). Het gemiddelde percentage ‘voldoende’ van de 
vier onderzochte kwaliteitsindicatoren bedraagt bij wereldoriëntatie zo’n 20 procent, 
tegenover 75 procent bij taal en rekenen. 
 
Aan de directeuren is ook gevraagd of hun school de toetsen analyseert die bij de 
methoden horen en of de school conclusies trekt uit schoolspecifieke 
gestandaardiseerde beoordelingen. Methodegebonden toetsen zijn toetsen die een 
uitgeverij bij de methode levert. Deze toetsen controleren na ieder onderdeel 
(hoofdstuk, blok, thema) in welke mate de leerling de aangeboden kennis en 
vaardigheden uit de methode beheerst. De toetsen ondersteunen de leraar het hele 
jaar door om het onderwijsaanbod te evalueren en op grond daarvan het onderwijs 
bij te sturen. Voor dit soort toetsen bestaan echter geen gestandaardiseerde normen 
waarmee resultaten onderling kunnen worden vergeleken. Op slechts 14 procent 
van de scholen worden de resultaten van methodegebonden toetsen of 
gestandaardiseerde beoordelingen voor wereldoriëntatie geanalyseerd als onderdeel 
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van de kwaliteitszorg. Mogelijk komt dit doordat het ontbreekt aan methode-
onafhankelijke toetsen waarmee de resultaten vergeleken kunnen worden met 
gemiddelden in Nederland. Er zijn echter genoeg mogelijkheden om ook aan de 
hand van methodegebonden toetsen te kijken welke trends er zijn waar te nemen in 
parallelgroepen of schooljaren. 
 
Op 17 procent van de scholen wordt wereldoriëntatie betrokken bij de systematische 
evaluatie van het leerproces. Dit betekent dat gekeken wordt of het leerstofaanbod 
(nog) voldoet en of er eventueel nieuwe methoden of materialen moeten worden 
aangeschaft, of dat de school vaststelt dat meer samenhang tussen vakken 
wenselijk is. 
 
Op 21 procent van de onderzochte scholen is sprake van een planmatige aanpak als 
het gaat om verbeteractiviteiten bij wereldoriëntatie. Het schoolplan beschrijft 
beleidsvoornemens voor vier jaar en vaak maakt de directie op basis daarvan een 
jaarplan met daarin de schoolontwikkeling die in dat schooljaar zal plaatsvinden. In 
dit soort plannen staan de verbeteractiviteiten beschreven. De inspectie beoordeelt 
of de school haar beleidsprioriteiten beredeneerd heeft vastgesteld en of de directie 
voldoende planmatig werkt aan de schoolontwikkeling. Dit begint meestal met een 
beschrijving van de doelen en te verwachten resultaten van verbeteractiviteiten. 
Voor het vakgebied wereldoriëntatie kan hierbij worden gedacht aan het invoeren en 
implementeren van een nieuwe methode, de opzet en uitwerking van een thema of 
het creëren van een digitale leeromgeving binnen de zaakvakken.  
 
Van alle onderzochte scholen zegt 30 procent dat zij het onderwijs in 
wereldoriëntatie borgen. Dat wil zeggen dat de scholen afspraken hebben 
vastgelegd over bijvoorbeeld de leerlijnen voor techniek of het gebruik van internet 
bij wereldoriëntatie. Een ander aspect van borging is dat de directie in 
klassenbezoeken nagaat of leraren in de lessen conform de afspraken lesgeven en 
handelen. 
 
In het basisonderwijs zijn directeuren verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg. Ook 
komt het voor dat leraren specifieke taken vervullen bij de uitvoering van het 
kwaliteitszorgbeleid. Hierbij valt te denken aan taal- en rekencoördinatoren, 
werkgroepen die plannen ontwikkelen en intern begeleiders die leerlingresultaten 
ordenen en analyseren. Op 74 procent van de scholen is alleen de directeur belast 
met de taak om de kwaliteit van het onderwijs in wereldoriëntatie (of delen ervan) 
te verbeteren. Op bijna 8 procent van de scholen is dat een van de leraren, die 
hiervoor aan de kwaliteitszorg gerelateerde taken heeft. Op de overige scholen (16 
procent) is een werkgroep of een bouwcoördinator of zijn een of meer 
vakcoördinatoren belast met de kwaliteitszorg voor wereldoriëntatie (of een 
onderdeel daarvan, zoals een techniekcoördinator). 

3.7 Aandachtspunten en knelpunten 
 
In het gesprek met de directie is gevraagd of er aandachtspunten of knelpunten zijn 
die een negatieve invloed (kunnen) hebben op de kwaliteit van het onderwijs in 
wereldoriëntatie.  
 
Ruim een derde van de schooldirecteuren geeft aan dat de lesroosters te vol zitten 
en dat er in het onderwijs relatief veel tijd uitgaat naar de basisvaardigheden. De 
beschikbare tijd en de verdeling van de tijd voor bewegingsonderwijs, 
expressievakken en wereldoriëntatie staat op veel scholen onder druk. Op scholen 
waar de resultaten voor taal en rekenen tegenvallen, wordt in sommige gevallen 
(tijdelijk) meer lestijd ingeroosterd met als doel de opbrengsten te verbeteren.  
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Vaker wordt ook genoemd dat de kerndoelen voor wereldoriëntatie zo 
veelomvattend zijn dat het niet goed mogelijk is om alle daaruit voortvloeiende 
leerstof te behandelen. Het risico is hierbij aanwezig dat leraren door tijdgebrek 
lessen of lesonderdelen overslaan en dat daardoor aan het einde van groep 8 niet 
alle kerndoelen aan bod zijn geweest.  
 
Ongeveer een kwart van de directies zegt dat de kwaliteit van de methoden nogal 
eens te wensen overlaat. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld om de leesbaarheid van 
teksten of het feit dat methoden niet altijd goed zijn in te zetten in 
combinatiegroepen. Over de methoden geven de scholen ook aan dat er soms met 
verouderd materiaal wordt gewerkt.  
 
Met name bij taal en rekenen stemmen leraren hun onderwijs af op verschillen in 
tempo en niveau. Maar verschil in ontwikkeling is er vanzelfsprekend ook bij de 
wereldoriënterende vakken. Het is volgens een vijfde van de directeuren lastig om 
zowel de zwakkere als de meer begaafde leerlingen goed te bedienen. Bij rekenen 
en taal is het steeds gebruikelijker dat de leerstof op verschillende niveaus wordt 
aangeboden: leerstof op het basisniveau en leerstof voor kinderen die meer of juist 
minder aankunnen. Bij wereldoriëntatie gebeurt dit nog weinig, methoden bieden 
hiervoor doorgaans weinig handreikingen. De leraar moet dan zelf een vertaalslag 
maken. Bij een combinatiegroep is dit een extra uitdaging. Directeuren vinden dit 
een probleem voor hun leraren. 
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4 Bevindingen wereldoriëntatie en taal 

4.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag in hoeverre scholen taal bij 
wereldoriëntatie betrekken. Daarbij is naar vier taalonderdelen gekeken: 
woordenschat, leesstrategieën, mondelinge communicatie (spreken en luisteren) en 
schrijven (stellen).  
 
Allereerst komen de bevindingen over het schoolbeleid aan bod (4.2). Hierbij komen 
achtereenvolgens aan de orde: de informatie van de directie over samenhang in het 
curriculum, de informatie in schooldocumenten en de aandacht voor taal in de 
lessen – alleen op de groep scholen waar wereldoriëntatie volgens de directie in 
samenhang met taal wordt aangeboden. Vervolgens staat de lespraktijk in alle 
geobserveerde lessen centraal (4.3). Aan de hand van de lesobservaties is in kaart 
gebracht of en hoe de taalonderdelen woordenschat, leesstrategieën, mondelinge 
communicatie en schrijven in de lessen wereldoriëntatie aan de orde komen. 
Paragraaf 4.4 gaat in op de vraag of scholen met relatief veel potentieel taalzwakke 
leerlingen vaker aandacht besteden aan taal bij wereldoriëntatie. 

4.2 Schoolbeleid 

4.2.1 Schoolbeleid: informatie van de directie 
Aan de directies is gevraagd of er naar hun oordeel op de school samenhang is 
tussen wereldoriëntatie en taal. Op 40 procent van de scholen geeft de directie aan 
dat dat het geval is bij zowel het domein ruimte (aardrijkskunde) als tijd 
(geschiedenis) als natuur en techniek. Tussen de drie domeinen van wereldoriëntatie 
is wel enig verschil: bij de domeinen ruimte en tijd is er vaker samenhang met taal 
(47 procent respectievelijk 49 procent) dan bij natuur en techniek (40 procent), 
aldus de informatie van de directie (tabel 4.2a). 
 
Tabel 4.2a Percentage scholen waar volgens de directie samenhang is tussen taal en de 
domeinen van wereldoriëntatie (n=149) 
 Samenhang tussen taal en … Percentage scholen  
 Ruimte (aardrijkskunde) 47 
 Tijd (geschiedenis) 49 
 Natuur en techniek 40 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
Vervolgens is aan de directie gevraagd om aan te geven op welke specifieke 
taalonderdelen de samenhang betrekking heeft. Daarbij zijn de taalonderdelen 
woordenschat, leesstrategieën, mondelinge vaardigheden en schrijven (stellen) 
geïnventariseerd.  
 
Bij scholen die wereldoriëntatie en taal verbinden, gebeurt dat het vaakst met 
woordenschat. Aandacht voor leesstrategieën bij het lezen van teksten 
wereldoriëntatie staat op de tweede plaats. Mondelinge vaardigheden en schrijven 
komen op de derde en vierde plaats.  
  

 Pagina 28 van 66 

 



 
 

 

4.2.2 Schoolbeleid: documenten 
In de schooldocumenten is gekeken of scholen aangeven dat er sprake is van een 
samenhang tussen taal en de domeinen natuur en techniek, ruimte en tijd. Weinig 
scholen vermelden dit ook in schooldocumenten (tabel 4.2b). Zo heeft maar 5 
procent (acht scholen) in schooldocumenten – zoals de schoolgids en het schoolplan 
– vastgelegd dát de lessen wereldoriëntatie worden gebruikt om de woordenschat 
van de leerlingen uit te breiden. Een indicatie van het aantal woorden dat men 
aanbiedt is daarbij niet vermeld. Wel bevatten de documenten van zeven van deze 
scholen informatie over de woordenschatdidactiek. Er staat bijvoorbeeld dat de 
leraren de aangeboden woorden regelmatig terug laten komen zodat ze beklijven 
(consolideren) en ook dat zij nagaan of de leerlingen de woorden daadwerkelijk 
kennen (controleren). Verder is in de documenten van 3 procent van de scholen 
beschreven dat spreek- en luistervaardigheden bij wereldoriëntatie worden ingezet.  
Slechts één school heeft in documenten de samenhang met taal – voor de vier 
taalonderdelen – beschreven, en heeft dat ook gedaan voor rekenen en kunstzinnige 
oriëntatie. Deze school biedt de leerinhouden in de vorm van thema’s/projecten aan.  
 
Tabel 4.2b Percentage scholen waar samenhang is tussen wereldoriëntatie en taal, zoals 
vastgelegd in schooldocumenten, uitgesplitst naar taalonderdeel (n=128) 

Samenhang tussen wereldoriëntatie en … Percentage scholen 
Woordenschat 
De leraren benutten de lessen wereldoriëntatie om de 
woordenschat van de leerlingen uit te breiden. 

5 

Leesstrategieën 
De leraren zetten bij wereldoriëntatie (reeds geleerde) 
leesstrategieën in. 

8 

Mondelinge communicatie 
De leraren stimuleren mondelinge vaardigheden in de lessen 
wereldoriëntatie, en/of zetten deze in en/of passen (eerder 
geleerde) vaardigheden toe. 

5 

Schrijven (stellen) 
De leraren stimuleren schrijfvaardigheden in de lessen 
wereldoriëntatie, en/of zetten deze in en/of passen (eerder 
geleerde) vaardigheden toe. 

3 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
Vergelijking van de gegevens uit paragraaf 4.2.1 met die in tabel 4.2b laat zien dat 
de directies veel vaker melden dat wereldoriëntatie en taal samenhangen (namelijk 
op 40 procent van de scholen) dan de schooldocumenten laten zien. Het 
schoolbeleid – zoals in documenten is vastgelegd – bevestigt de informatie van de 
directies dus niet.  

4.2.3 Schoolbeleid: uitvoering 
Als er volgens de directie samenhang is tussen wereldoriëntatie (bij de domeinen 
ruimte, tijd en natuur en techniek) en (een of meer) taalonderdelen, dan doet zich 
de vraag voor of dat op die scholen ook zichtbaar is in de lessen wereldoriëntatie. 
Daarom zijn de lesobservaties van de betreffende groep scholen geanalyseerd. Voor 
het taalonderdeel woordenschat bijvoorbeeld zijn alleen de lesobservaties 
geanalyseerd van de scholen waar woordenschatuitbreiding volgens de directie aan 
de orde is (n=48). Ook voor de taalonderdelen leesstrategieën (n=32), schrijven 
(n=32) en mondelinge vaardigheden (n=20) is zo’n koppeling gemaakt. Het gaat 
dus alleen om de lessen waar aandacht voor de betreffende onderdelen mogelijk en 
relevant was. 
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Hoewel het aantal scholen vrij klein is en per taalonderdeel varieert, is er uit de 
lesobservaties wel een beeld af te leiden. In de gesprekken met de directie komt 
veel vaker naar voren dat er samenhang is met taalonderdelen dan de lespraktijk 
laat zien. Op een beperkt deel van de scholen is namelijk aandacht voor het 
betreffende taalonderdeel in de lessen waargenomen. Uitbreiding van de 
woordenschat scoort nog het best: op ruim de helft van de scholen waar dat volgens 
de directie gebeurt leggen de leraren in de lessen nieuwe of moeilijke woorden uit. 
Op ongeveer een op de vijf scholen waar volgens de directie leesstrategieën en 
mondelinge vaardigheden aan bod komen, is dit in de praktijk waargenomen. Op de 
scholen waar volgens de directie bij wereldoriëntatie aandacht wordt besteed aan 
schrijfvaardigheden, is dat niet in de lessen waargenomen. 

4.3 De lespraktijk  
 
De vorige paragraaf ging alleen over de lessen op de scholen waar de directie 
aangaf dat er samenhang is tussen wereldoriëntatie en taal. Deze paragraaf gaat 
over de lessen wereldoriëntatie op alle onderzochte scholen. In totaal zijn op 149 
scholen 418 lessen wereldoriëntatie geobserveerd. Tijdens deze lessen 
inventariseerden inspecteurs welke taalonderdelen leraren aan de orde brachten en 
hoe zij dat deden. Niet in alle geobserveerde lessen waren activiteiten op de 
onderzochte taalonderdelen relevant of mogelijk. De gegevens van die lessen zijn 
dan ook niet gebruikt. In een les waarin bijvoorbeeld een film centraal staat, zijn 
strategieën om greep te krijgen op een tekst (leesstrategieën) niet van toepassing. 
Achtereenvolgens komen hieronder de bevindingen bij de verschillende 
taalonderdelen aan bod. 

4.3.1 Woordenschat 
Als leerlingen de betekenis van woorden niet kennen, hebben ze grote moeite om 
leerinhouden te begrijpen. Woordenschat is cruciaal voor het onderwijs in 
wereldoriëntatie, omdat er veel nieuwe begrippen (vaktaal en schooltaal) aan de 
orde komen.  
 
Tabel 4.3a toont het percentage lessen waarin woordenschat aan de orde komt en 
laat ook zien welke didactische vaardigheden leraren daarbij inzetten (a, b, c en d). 
In 37 procent van de geobserveerde lessen besteden leraren expliciet aandacht aan 
de betekenis van woorden/woordgroepen, waarbij ze de woorden zodanig uitleggen 
dat de leerlingen zich er een beeld bij kunnen vormen. In veel meer lessen – 
namelijk 62 procent – leggen de leraren weliswaar nieuwe of moeilijke woorden uit 
(a), maar doen ze dat niet altijd duidelijk (b), visualiseren of illustreren ze de 
begrippen niet (c) en/of sluiten ze niet aan bij de achtergrondkennis of ervaringen 
van de leerlingen (d). In 37 procent van de lessen – waar woordenschatuitbreiding 
mogelijk en relevant was – zijn dus de punten a (legt woorden uit) én b (duidelijke 
uitleg) én c (visualiseren/illustreren) en/of d (aansluiten bij kennis en ervaring) 
waargenomen. 
 
Tabel 4.3a Percentage lessen wereldoriëntatie waarin woordenschatuitbreiding is waargenomen 
(n=378) 
Woordenschat Percentage lessen  
De leraar besteedt expliciet aandacht aan de betekenis van 
woorden/woordgroepen. De leraar legt de woorden zodanig uit dat 
de leerlingen zich er een beeld bij kunnen vormen. 

37 
 

a. De leraar legt nieuwe of moeilijke woorden uit.  62 
b. De leraar doet dat duidelijk. 40 
c. De leraar visualiseert en/of illustreert de begrippen. 36 
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d. De leraar sluit aan bij of refereert aan voorkennis en/of 
achtergrondkennis en/of ervaringen van de leerlingen. 

57 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
Duidelijke uitleg van nieuwe woorden (tabel 4.3a, onderdeel b) 
Naar het oordeel van de inspecteurs leggen de leraren de woorden in 40 procent van 
de lessen duidelijk uit (b). Een duidelijke uitleg wil zeggen dat de leraren een 
heldere omschrijving geven, zodat de leerlingen zich er een goed beeld van kunnen 
vormen. Bij een duidelijke uitleg horen ook voorbeelden en woorden die ongeveer 
hetzelfde of juist het tegenovergestelde betekenen. Leraren kunnen een begrip ook 
uitleggen door het woord in een zin te gebruiken. In de lesobservaties viel op dat 
leraren vaktaalwoorden pas uitleggen nadat zij aan de leerlingen een definitie 
hebben gevraagd (‘Wat is …?’). Vaak wisten leerlingen de betekenis niet en gingen 
zij ernaar raden. Leraren laten kansen onbenut om nieuwe, onbekende 
vaktaalwoorden direct zelf uit te leggen. Een bijkomend nadeel is dat op deze 
manier tijd verloren gaat, de aandacht van de leerlingen verslapt, en de vraag is wat 
de leerlingen onthouden.  
Verder is tijdens de lesobservaties opgevallen dat leraren vaak geen aandacht 
besteden aan ‘schooltaalwoorden’ die in methodeboekjes voorkomen, zoals 
‘oriënteren’, ‘evenmin’ en ‘versperren’. Leerlingen die deze woorden niet kennen, 
zullen moeite hebben om de tekst te begrijpen en de leerinhoud te doorgronden.  
 
Visualiseren en/of illustreren (tabel 4.3a, onderdeel c) 
In 36 procent van de lessen visualiseren of illustreren de leraren de nieuwe of 
onbekende woorden. Om betekenissen goed in het permanente geheugen op te 
laten nemen, zouden leraren informatie niet alleen linguïstisch maar ook non-
linguïstisch moeten aanbieden (zie o.a. Marzano, 2007). Dit pleit voor 
semantisering: het verduidelijken van betekenissen in woord en beeld. De 
‘viertaktaanpak’ van Verhallen (2009) gaat uit van drie ‘uitjes’ van een robuuste 
instructie: uitbeelden, uitleggen en uitbreiden. Bij visualiseren en illustreren is 
vooral goed uitbeelden van belang. Uitbeelden houdt in dat leraren via voorwerpen, 
plaatjes, foto’s, stroomschema’s, een tijdbalk, een schematische voorstelling of door 
iets voor te doen de leerlingen een beeld geven van de betekenis van het aan te 
leren woord. Bij abstractere woorden kunnen leraren ‘uitbeelden’ door het woord in 
een duidelijke context of situatie te plaatsen.  

4.3.2 Leesstrategieën 
Kennis van de wereld (domeinkennis) is een belangrijk doel van wereldoriëntatie. 
Om dat doel te bereiken moeten de leerlingen de teksten begrijpen die bij 
wereldoriëntatie aan de orde zijn. Informatieve teksten doen namelijk een beroep op 
begrijpend leesvaardigheden. Gebruik van leesstrategieën kan ervoor zorgen dat de 
tekst beter toegankelijk en begrijpelijk wordt en stelt de lezer in staat om 
belangrijke informatie uit de tekst te halen.  
 
De meeste scholen gebruiken in de groepen 4 tot en met 8 een methode om de 
lessen begrijpend lezen vorm en inhoud te geven, zo wordt in dit onderzoek 
bevestigd. Begrijpend lezen staat vaak als apart vak op het rooster. Lessen 
begrijpend lezen mogen echter nooit doel op zich zijn. Het gaat er immers om dat 
leerlingen grip krijgen op teksten, of het nu gaat om een tekst in het 
geschiedenisboek of om een boek uit de bibliotheek. De vraag is dan ook of leraren 
bevorderen dat de leerlingen de leesstrategieën die zij in de begrijpend leeslessen 
hebben geleerd, ook toepassen bij andere vakken. Dit wordt ‘transfer’ genoemd. In 
dit onderzoek is nagegaan of leraren transfer van geleerde leesstrategieën 
stimuleren en of leerlingen leesstrategieën inzetten in de lessen wereldoriëntatie.  
 

 Pagina 31 van 66 

 



 
 

 

In ruim driehonderd lessen wereldoriëntatie – waar dat gezien de lesinhoud mogelijk 
en relevant was – inventariseerden inspecteurs of en hoe leesstrategieën werden 
ingezet (tabel 4.3b).  
 
Tabel 4.3b Percentage lessen wereldoriëntatie waarin leesstrategieën zijn waargenomen 
(n=320) 
Leesstrategieën Percentage lessen 
De leraar stimuleert de leerlingen om (geleerde) leesstrategieën toe 
te passen om grip te krijgen op de tekst, en/of leerlingen zetten 
(geleerde) leesstrategieën in. 

20 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
De tabel laat zien dat leesstrategieën in een op de vijf lessen (20 procent) – waar 
mogelijk en relevant – aan de orde komen. In die lessen stimuleren de leraren om 
(geleerde) leesstrategieën toe te passen, of maken de leerlingen gebruik van 
leesstrategieën. Transfer van leesstrategieën bij wereldoriëntatie is dus geen 
gemeengoed in het onderwijs. 
 
Inspecteurs scoorden ‘waargenomen’ als twee van vier onderliggende 
aandachtspunten in de les zichtbaar waren. Die aandachtspunten zijn strategieën die 
leerlingen kunnen inzetten vóór, tijdens en na het lezen, en hulpmiddelen die daarbij 
worden ingezet: 
 
• Bij strategieën vóór het lezen kan gaat het om zaken als: voorkennis activeren 

(wat weten de leerlingen al over het onderwerp?), de inhoud voorspellen (welke 
nieuwe dingen gaan we leren, gelet op kopjes, plaatjes et cetera?) en de tekst 
verkennen aan de hand van kopjes en plaatjes. 

• Bij strategieën tijdens het lezen gaat het bijvoorbeeld om: vragen stellen over 
de tekst, de tekst visualiseren, weten wat te doen als je een woord of een stuk 
tekst niet begrijpt en relaties leggen tussen tekstdelen. 

• Strategieën na het lezen zijn bijvoorbeeld samenvatten en nagaan of vooraf 
gestelde vragen/hypothesen zijn beantwoord. 

• In alle drie de leesfasen kunnen hulpmiddelen aan bod komen. Dit onderdeel is 
waargenomen als de leraar bevordert dat de leerlingen bijvoorbeeld 
stappenschema’s en richtlijnen toepassen, zoals zij die bij de begrijpend 
leeslessen gebruiken. Hulpmiddelen zijn ook bijvoorbeeld stappenschema’s die 
leerlingen tijdens het lezen van een tekst gebruiken om er greep op te krijgen. 

  
Gebruik van hulpmiddelen zoals stappenschema’s is nauwelijks in lessen 
waargenomen. Gezien de gebruikte begrijpend leesmethoden ligt het niet voor de 
hand dat dat komt doordat de leesmethoden geen hulpmiddelen bieden. Het lijkt 
erop dat transfer van leesstrategieën in de lessen wereldoriëntatie niet tot het 
handelingsrepertoire van de leraar behoort. 

4.3.3 Mondelinge communicatie  
Taalmethoden bieden doorgaans een leerlijn voor de ontwikkeling van de spreek- en 
luistervaardigheden. Als leraren spreek- en luistervaardigheden ook in andere lessen 
dan taal inzetten, activeren zij het ‘taalleermechanisme’ bij leerlingen (Damhuis en 
Litjens, 2009). Door te praten ontwikkelen leerlingen hun vloeiendheid in het 
gebruik van al bekende taal én ze bouwen nieuwe taalkennis op. Bovendien krijgen 
de leerlingen meer greep op de leerstof door erover te praten en zo hun 
woordenschat te ontwikkelen. Ook bij wereldoriëntatie speelt dit een belangrijke rol. 
Wanneer leerlingen gestimuleerd worden om een vraag of een antwoord te 
formuleren, te verwoorden wat zij denken, uit te leggen en te redeneren, dan zijn zij 
actief bezig met de leerstof. 
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Tabel 4.3c Percentage lessen wereldoriëntatie waarin spreek- en luistervaardigheden zijn 
waargenomen (n=390) 
Mondelinge communicatie Percentage lessen 
De leraar stimuleert dat de leerlingen over de leerstof praten. Hij 
nodigt daartoe uit en geeft de leerlingen voldoende spreekruimte. 
Daarnaast bevordert de leraar interactie tússen leerlingen. 

46 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
In 46 procent van de lessen stimuleert de leraar de leerlingen om over de leerstof te 
praten en bevordert hij ook interactie tússen de leerlingen (tabel 4.3c). Dat wil 
zeggen dat in bijna de helft van de lessen (waar mogelijk en relevant) enkele 
leraarvaardigheden én minstens één gespreksactiviteit zijn waargenomen.  
 
Inspecteurs inventariseerden de volgende leraarvaardigheden. De leraar: 
 

• stelt open vragen over de leerstof of in relatie tot het leerdoel; 
• doet beweringen en/of stelt vragen die aan het denken zetten; 
• lokt hardop denken/redeneren uit in relatie tot het leerdoel; 
• geeft leerlingen tijd om na te denken (geeft niet direct een beurt); 
• geeft verbale en non-verbale luisterresponsen; 
• nodigt andere leerlingen uit om te reageren op een antwoord/bijdrage van 

een leerling. 
 
Open vragen stellen, beweringen doen of vragen stellen die aan het denken zetten, 
en verbale en non-verbale luisterresponsen zijn het vaakst waargenomen in de 
lessen.  
 
Bij gespreksactiviteiten gaat het om: 
 

• tweegesprekken tussen leerlingen over de leerstof; 
• gesprekken in de kleine kring over de leerstof; 
• een andere vorm van samenwerkend leren waarbij interactie nodig is over 

de leerstof. 
 
In de lessen gingen inspecteurs ook na of de leraar – na een bijdrage van een 
leerling – zo nodig adequate talige feedback gaf. Dat is in ongeveer de helft van de 
lessen het geval. Een leraar geeft adequate feedback als hij antwoorden/bijdragen 
van de leerlingen herformuleert en daarbij de juiste vaktaalbegrippen gebruikt in 
correcte zinnen. De leraar laat dan merken dat hij de bijdrage van de leerling 
waardeert, maar geeft een passender, preciezer en correcte formulering. Hierdoor 
horen de leerlingen de inhoud nogmaals, maar met de juiste terminologie. Het 
achterliggende doel is dat de leerlingen leren om de vaktaalbegrippen (correct) te 
gebruiken. Daaruit blijkt namelijk dat zij de leerstof begrijpen.  

4.3.4 Schrijven (stellen) 
Leren schrijven van teksten is een belangrijk doel van het taalonderwijs op school. 
De meeste scholen gebruiken een methode voor het taalonderwijs. Doorgaans 
bevatten die methoden ook een leerlijn voor het leren schrijven van teksten. 
Schrijven heeft ook een functie bij het leren: het kan het leren ondersteunen. Een 
belangrijk doel van wereldoriëntatie is dat leerlingen (domein)kennis opdoen. Als 
leraren daarbij schrijfactiviteiten inzetten, kan dat ervoor zorgen dat de leerlingen 
de leerstof beter begrijpen en meer kennis opdoen. Bovendien oefenen leerlingen 
(geleerde) schrijfvaardigheden dan in betekenisvolle en inhoudsrijke situaties 
(transfer).  
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In de lessen wereldoriëntatie inventariseerden inspecteurs schrijfactiviteiten van de 
leerlingen. De lessen die zich niet leenden voor (korte) schrijftaken zijn niet 
betrokken in de analyse. Ook het schriftelijk beantwoorden van vragen in 
werkboeken valt niet binnen het bestek van de hier bedoelde schrijfactiviteiten.  
 
Tabel 4.3d Percentage lessen wereldoriëntatie waarin schrijfactiviteiten zijn waargenomen 
(n=228) 
Schrijven (stellen) Percentage lessen 
De leraar geeft (korte) schrijftaken en stimuleert dat de 
leerlingen (geleerde) schrijfstrategieën toepassen. 

8 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 
 
In 8 procent van de lessen wereldoriëntatie geeft de leraar een schrijfopdracht over 
de leerstof (tabel 4.3d). Daarbij kan worden gedacht aan korte schrijftaken, zoals: 
 

• Wat zijn de oorzaken van …? 
• Waarom …? 
• Wat is de reden dat …? 
• Hoe kan het dat …? 
• Wat zijn de verschillen/overeenkomsten tussen …? 
• Wat weet je al van …? 

 
Meestal gebruikten de leerlingen daarbij de schrijfhulpmiddelen (zoals 
stappenschema’s) uit de taalmethode, of spoorden de leraren de leerlingen aan om 
die hulpmiddelen te gebruiken. In een aantal van deze lessen bevorderen de leraren 
ook dat leerlingen (geleerde) schrijfstrategieën toepassen als zij een schrijfopdracht 
uitvoeren. De leraren leggen dus een verbinding met dat wat de leerlingen in de 
taallessen hebben geleerd (transfer). Veel didactische aanpakken in taalmethoden 
hangen samen met het verloop van een schrijfproces: plannen, schrijven, reviseren. 
Als de taalmethode bijvoorbeeld werkt met het zogenoemde vijffasenmodel, dan 
refereert de leraar daaraan tijdens de schrijfopdracht in de les wereldoriëntatie. Zo 
oefenen leerlingen niet alleen tijdens de taalles hoe ze een schrijftaak moeten 
aanpakken, maar ook bij wereldoriëntatie (Inspectie van het Onderwijs, 2012.) 
 
In de lessen waar sprake is van transfer van schrijfstrategieën zijn enkele van de 
volgende leraarvaardigheden waargenomen: 
 

• De leraar geeft gerichte en duidelijke aanwijzingen over de inhoud van de 
schrijftaak (oriëntatiefase). 

• De leraar verwijst naar of maakt gebruik van een of meer stappen in het 
schrijfproces (oriëntatie-planning-eerste concept-feedback-revisie-
eindversie-publicatie/presentatie). 

• De leraar ondersteunt of helpt individuele leerlingen tijdens het 
schrijfproces. 

 
In ruim 90 procent van de lessen zijn deze vaardigheden echter niet waargenomen. 
Toepassen van schrijfdidactiek bij schrijfopdrachten in lessen wereldoriëntatie staat 
dus nog in de kinderschoenen. 
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4.4 Scholen met verschillende leerlingenpopulaties 
 
Voor geen van de vier taalonderdelen (woordenschat, leesstrategieën, mondelinge 
communicatie en schrijven) is een significant verschil gevonden tussen scholen met 
relatief veel en relatief weinig gewichten- en/of allochtone leerlingen. Scholen die 
relatief veel (potentieel) taalzwakke leerlingen hebben, brengen dus niet vaker 
samenhang aan met taal dan andere scholen.  
 
Op scholen met een leerlingenpopulatie die juist gebaat is bij 
woordenschatuitbreiding, besteden leraren in de lessen dus niet vaker aandacht aan 
woordenschat dan op andere scholen. Ook is de kwaliteit van de uitleg van de 
woorden niet vaker op orde dan op scholen die relatief weinig (potentieel) 
taalzwakke leerlingen hebben. Deze scholen zetten ook niet vaker leesstrategieën in, 
en ze besteden ook niet vaker aandacht aan spreek-, luister- en schrijfvaardigheden 
dan scholen met relatief weinig (potentieel) taalzwakke leerlingen.  
 

 Pagina 35 van 66 

 



 
 

 

5 Bevindingen resultaten voor wereldoriëntatie 

5.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk gaat over de resultaten voor wereldoriëntatie. Hiervoor is 
gebruikgemaakt van de resultaten van scholen op het onderdeel ‘wereldoriëntatie’ 
van de Eindtoets Basisonderwijs. Paragraaf 5.2 gaat kort in op de opbouw van de 
Eindtoets Basisonderwijs en de rol van wereldoriëntatie daarin, waarna het niveau 
van wereldoriëntatie wordt beschreven. Vervolgens komt de relatie tussen 
wereldoriëntatie en taal kort aan bod (5.3). De paragrafen 5.4, 5.5 en 5.6 
behandelen de belangrijkste peilingen van het niveau van leerlingen, toegespitst op 
wereldoriëntatie. 

5.2 Wereldoriëntatie in de Eindtoets Basisonderwijs 
 
De Eindtoets Basisonderwijs van Cito (Citotoets) bestaat uit de verplichte 
onderdelen taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden, en uit het facultatieve 
onderdeel wereldoriëntatie. Landelijk neemt ongeveer 80 procent van de scholen die 
deelnemen aan de Citotoets, het onderdeel wereldoriëntatie af (Cito, 2014). De 
inspectie beschikt van ongeveer 60 procent van alle basisscholen over de resultaten 
op de landelijk genormeerde toets voor wereldoriëntatie. Alleen van scholen 
waarvan Cito de gegevens centraal aan de inspectie levert, zijn de toetsscores voor 
het onderdeel wereldoriëntatie bekend.  
 
De Citotoets bevat in totaal negentig vragen voor wereldoriëntatie. Cito vermeldt in 
zijn verantwoording van de Eindtoets Basisonderwijs dat de algemene doelen voor 
wereldoriëntatie gericht zijn op vaardigheden die nodig zijn om onder eigen 
verantwoordelijkheid te leren denken en handelen. Kennis wordt met het oog hierop 
geselecteerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de 
basisschoolleerling, die vooral gericht is op het concreet waarneembare (Van Boxtel, 
Engelen & De Wijs, 2011). 

De negentig items van het onderdeel wereldoriëntatie van de Citotoets zijn 
geordend in drie onderdelen: aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs (Van 
Boxtel, Engelen & De Wijs, 2011). De drie onderdelen omvatten ieder dertig vragen. 
Deze verdeling binnen wereldoriëntatie komt overeen met de gelijke verdeling over 
deze vakken zoals deze in de PPON-balansen is terug te vinden, aldus Cito. 
Cito geeft aan dat alle kennisgebieden die in de wet en in de kerndoelen worden 
genoemd als afzonderlijke leer- en vormingsgebieden, in deze drie kennisgebieden 
zijn geïntegreerd. Per domein heeft elke opgave zowel een inhouds- als een 
vaardigheidsdoel. Het inhoudsdoel geeft aan over welk onderdeel/tijdvak van het 
aardrijkskunde-, geschiedenis- of natuuronderwijs de opgave gaat. De 
vaardigheidsdoelen geven aan op welke vaardigheid van de leerling een beroep 
wordt gedaan (Van Boxtel, Engelen & De Wijs, 2011). 

5.2.1 Niveau wereldoriëntatie 
Om een beeld te krijgen van het niveau van wereldoriëntatie aan het einde van de 
basisschool is het percentage goed beantwoorde vragen voor wereldoriëntatie op de 
Eindtoets Basisonderwijs van bijna 3.800 scholen in kaart gebracht. Het betreft hier 
alleen de selectie scholen die drie jaar achtereenvolgens (2010/2011, 2011/2012 en 
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2012/2013) het onderdeel wereldoriëntatie afnamen en waarvan de toetsscore voor 
wereldoriëntatie bij de inspectie bekend is.  

Op basis van het aantal leerlingen met een leerlinggewicht zijn de scholen in vier 
schoolgroepen ingedeeld. In de huidige gewichtenregeling４ wordt het gewicht van 
de leerling bepaald op basis van het opleidingsniveau van de ouders.５ Kinderen van 
laagopgeleide ouders hebben namelijk vaker leerachterstanden. Tabel 5.2a toont per 
schoolgroep het gemiddeld percentage goed beantwoorde vragen op het onderdeel 
wereldoriëntatie over de afgelopen drie jaar. Te zien is dat in alle jaren het 
gemiddeld percentage goed beantwoorde vragen iets hoger ligt bij scholen met 
weinig gewogen leerlingen dan bij scholen met veel gewogen leerlingen. Het verschil 
tussen de schoolgroep met relatief veel ongewogen leerlingen en de groep met 
relatief veel gewogen leerlingen is ongeveer 11 procent goed beantwoorde vragen. 
Wat dit verschil betekent in termen van kennis en vaardigheden, is niet te duiden. 

Tabel 5.2a Landelijk gemiddeld percentage goed beantwoorde vragen voor het onderdeel 
wereldoriëntatie totaal en uitgesplitst naar leerlinggewicht per schoolgroep, 2011-2013 
(n=3.799)* 
Leerlinggewicht per 
schoolgroep 

2013 (n=3.799) 2012 (n=3.799) 2011 (n=3.799) 

> 88% 0-leerlingen  
(ongewogen) 

69 76 75 

75–88% 0-leerlingen  66 73 73 
≥ 25% gewogen 
leerlingen, aantal 
leerlingen 1,2 < 0,3  

62 69 69 

≥ 25% gewogen 
leerlingen, aantal 
leerlingen 1,2 ≥ 0,3  

58 65 65 

Totaal 68 74 74 
* Het betreft hier alleen de scholen die drie jaar het onderdeel wereldoriëntatie van de 
Eindtoets Basisonderwijs hebben afgenomen én nog bestaan op 1 augustus 2013. 
Bron: Cito, 2011; 2012; 2013 
 
Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten bij de themaonderzoeken naar 
de basisvaardigheden taal (Inspectie van het Onderwijs, 2008) en rekenen 
(Inspectie van het Onderwijs, 2008). Destijds was echter wel een andere 
gewichtenregeling van toepassing, op basis van de sociaal-etnische achtergrond van 
leerlingen. 
 
Figuur 5.2a laat zien hoe de scores wereldoriëntatie op de Eindtoets Basisonderwijs 
2013 tussen en binnen de verschillende schoolgroepen zijn verdeeld. De verticale 
lijn geeft het landelijk gemiddelde weer. De figuur illustreert dat het gemiddeld 

４ De gewichten 0,3 en 1,2 worden toegekend op basis van drie opleidingscategorieën: 1. 
maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk; 2. maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- 
of kaderberoepsgerichte leerweg en 3. overig voortgezet onderwijs en hoger. Het gewicht 0,3 
wordt toegekend aan leerlingen van wie de ouders een opleiding uit categorie 2 hebben gehad. 
Het gewicht 1,2 wordt toegekend aan leerlingen van wie een van de ouders een opleiding heeft 
gehad uit categorie 1 en de ander een opleiding uit categorie 1 óf 2. Het gewicht 0 wordt 
toegekend aan leerlingen van wie een van de ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 3 
(DUO, 2013). 
５ Met ouders worden diegenen bedoeld die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging 

van de leerling (dit kunnen dus ook de verzorgers of voogden zijn). 
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percentage goed beantwoorde vragen lager is naarmate de school meer 
gewichtenleerlingen heeft. Scholen met een hoger percentage gewichtenleerlingen 
scoren echter niet per definitie lager dan scholen met een lager percentage 
gewichtenleerlingen: er zijn scholen met veel gewichtenleerlingen die hoger scoren 
dan scholen met weinig gewichtenleerlingen. 
 
Figuur 5.2a Percentage goed beantwoorde vragen op het onderdeel wereldoriëntatie per 
schoolgroep voor 2012/2013  

 > 88% ongewogen 
75% < ongewogen ≤ 88% 
≥ 25% gewogen 0,3 > 1,2 
≥ 25% gewogen 1,2 ≥ 0,3 
Bron: Cito, 2013 
 
Gemiddeld percentage goed voor wereldoriëntatie 
Naast een onderverdeling naar scholen met een laag of hoog percentage 
gewichtenleerlingen is ook een onderverdeling gemaakt naar scholen met een laag 
of hoog percentage allochtone leerlingen. De scholen die in 2014 het onderdeel 
wereldoriëntatie van de Eindtoets Basisonderwijs hebben afgenomen, zijn ingedeeld 
in drie groepen: een groep scholen met minder dan 20 procent allochtone leerlingen 
en minder dan 20 procent gewichtenleerlingen (groep 1), een groep scholen met 
meer dan 20 procent allochtone leerlingen en minder dan 20 procent 
gewichtenleerlingen (groep 2) en een groep scholen met meer dan 20 procent 
gewichtenleerlingen (groep 3).  
 
De resultaten zijn ongeveer vergelijkbaar met de resultaten in tabel 5.2a. Scholen 
met een hoog percentage gewichtenleerlingen (groep 3) presteren gemiddeld lager 
op het onderdeel wereldoriëntatie dan scholen met een laag percentage 
gewichtenleerlingen (groep 1 en 2). Bij de scholen met een laag percentage 
gewichtenleerlingen is het percentage allochtone leerlingen niet van invloed.  
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Tabel 5.2b Landelijk gemiddeld percentage goed beantwoorde vragen voor het onderdeel 
wereldoriëntatie in 2014, uitgesplitst naar leerlinggewicht en achtergrond* (n=3.963) 
Steekproefgroep Percentage goed 

beantwoorde 
vragen 

Groep 1 (2.606) 
scholen met < 20% allochtone leerlingen en < 20% gewichtenleerlingen 

69 

Groep 2 (800)  
scholen met > 20% allochtone leerlingen en < 20% gewichtenleerlingen 

68 

Groep 3 (556)  
scholen met > 20% gewichtenleerlingen 

60 

* In deze tabel zijn de kenmerken van peildatum 1 september 2013 gekoppeld aan de 
Eindtoets Basisonderwijs 2014.  
 
De groep met meer dan 20 procent gewichtenleerlingen (groep 3) is nader 
uitgesplitst, namelijk in een groep scholen met minder dan 20 procent allochtone 
leerlingen en een groep scholen met meer dan 20 procent allochtone leerlingen 
(tabel 5.2c). Van de groep scholen met meer dan 20 procent gewichtenleerlingen 
presteert de groep scholen die daarnaast meer dan 20 procent allochtone leerlingen 
heeft lager op het onderdeel wereldoriëntatie dan scholen met minder dan 20 
procent allochtone leerlingen.  
 
Tabel 5.2c Landelijk gemiddeld percentage goed beantwoorde vragen voor het onderdeel 
wereldoriëntatie in 2014 van scholen met > 20 procent gewichtenleerlingen* (n=556) 
Steekproefgroep Percentage goed 

beantwoorde 
vragen 

Groep 3a (102) 
scholen met > 20% gewichtenleerlingen en < 20% allochtone leerlingen 

65 

Groep 3b (454) 
scholen met > 20% gewichtenleerlingen en > 20% allochtone leerlingen 

59 

* In deze tabel zijn de kenmerken van peildatum 1 september 2013 gekoppeld aan de 
Eindtoets Basisonderwijs 2014.  

5.3 Niveau van wereldoriëntatie en taal 
 
Bij de beoordeling van de leerprestaties taal en rekenen van scholen vergelijkt de 
inspectie de gemiddelde score op de Eindtoets Basisonderwijs met de gemiddelde 
score van alle scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Wanneer een 
school aanzienlijk (meer dan een halve standaarddeviatie) lager presteert dan 
andere scholen, dan interpreteert de inspectie dit als een risico.  
 
In deze paragraaf zijn de toetsscores voor wereldoriëntatie in kaart gebracht. De 
scores zijn gecorrigeerd voor leerlinggewicht. Tabel 5.3a toont het percentage 
scholen dat een, twee of drie jaar onder de ondergrens presteert of twee of meer 
jaar boven de onder- of bovengrens presteert. Als ondergrens is genomen een halve 
standaarddeviatie onder het gemiddelde van de voor leerlinggewicht gecorrigeerde 
toetsscores. 
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Tabel 5.3a Percentage scholen waarvan de voor leerlinggewicht gecorrigeerde toetsscore voor 
wereldoriëntatie (op de Eindtoets Basisonderwijs 2011, 2012 en 2013) nul, een, twee of drie 
jaar onder de ondergrens of twee of meer jaar boven de onder- of bovengrens ligt (n=3.796*) 
Toetsscore Percentage 

scholen 
0 jaar onvoldoende 55 
1 jaar onvoldoende 25 
2 jaar onvoldoende 14 
3 jaar onvoldoende 6 
2 of meer jaar onvoldoende 20 
2 of meer jaar gemiddeld 48 
2 of meer jaar bovengemiddeld 24 

* Het betreft alleen scholen die nog bestaan op 1-8-2013. Het aantal wijkt drie scholen af van 
de eerder vermelde groep die drie jaar dezelfde toets afneemt. Dit komt doordat bij de analyse 
in bovenstaande tabel de voor leerlinggewicht gecorrigeerde toetsscore wordt gebruikt. Bij de 
eerdere analyses wordt de ruwe toetsscore gebruikt. Van drie scholen is de voor 
leerlinggewicht gecorrigeerde toetsscore niet bekend.  
 
De resultaten voor wereldoriëntatie zijn naast de taalresultaten gelegd. In kaart is 
gebracht of scholen die voor wereldoriëntatie onder de ondergrens presteren, ook 
zwak presteren voor taal. Daarbij is gekeken hoe vaak scholen in drie jaar onder de 
norm presteren voor wereldoriëntatie en hoe vaak scholen in drie jaar onder de 
norm presteren voor taal. Uit deze analyses komt naar voren dat 37 procent van de 
scholen drie jaar voldoende voor taal én wereldoriëntatie presteert. Er zijn 
nauwelijks scholen die drie jaar achtereenvolgens onvoldoende voor taal én voor 
wereldoriëntatie presteren (1 procent). 

5.4 Peiling van de vaardigheid bij wereldoriëntatie in groep 8 in 2013/2014 
 
In 2014 heeft Cito een peiling uitgevoerd van de vaardigheid bij wereldoriëntatie in 
groep 8. De scores op de toets wereldoriëntatie, het facultatieve toetsonderdeel bij 
de Citotoets, zijn daarmee voor de eerste keer in kaart gebracht als basis voor een 
jaarlijkse peiling. Deze meting is een aanvulling op de jaarlijkse meting taal en 
rekenen, die sinds 2008 wordt uitgevoerd naar aanleiding van de kwaliteitsagenda 
voor het primair onderwijs (OCW, 2007). Bij de peiling is gebruikgemaakt van data 
uit de Citotoets. De peiling betreft de gegevens van 2014 en 2013. In die jaren zijn 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs gemeten met dezelfde toetsen, 
zodat een vergelijking mogelijk was. Het verschil in resultaten tussen 2013 en 2014 
blijkt minimaal te zijn. Wel is er enig verschil tussen de onderscheiden onderdelen 
van wereldoriëntatie. Het onderdeel geschiedenis werd in 2014 beter gemaakt dan 
in 2013, en ook bij natuuronderwijs is er sprake van een zeer geringe stijging. Bij 
aardrijkskunde is er sprake van een zeer geringe daling ten opzichte van 2013. 
Geen van deze verschillen halen echter het significantieniveau; ze zijn dus niet 
betekenisvol te noemen.  

De conclusie van de peiling is dat de variabele ‘thuistaal’ ertoe doet bij 
wereldoriëntatie. In het algemeen geldt: hoe meer Nederlands de leerling thuis 
spreekt, hoe hoger de vaardigheid. De effecten zijn echter niet overal significant. 
Het grootste effect is gevonden bij natuuronderwijs bij leerlingen die thuis ook 
Surinaams/Antilliaans spreken, gevolgd door leerlingen die Turks of Marokkaans 
spreken, in vergelijking met leerlingen die alleen Nederlands spreken. Bij 
aardrijkskunde en geschiedenis zijn verschillen gevonden met leerlingen die 
Marokkaans spreken. 
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5.5 Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) 
 

Sinds 1987 onderzoekt Cito via de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau 
(PPON) de leeropbrengsten in het basisonderwijs, in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze landelijke peilingsonderzoeken zijn 
bedoeld om een antwoord te geven op de vraag wat leerlingen leren en in hoeverre 
de beoogde kerndoelen worden gerealiseerd. Inmiddels heeft Cito over vrijwel alle 
leerstofdomeinen van het basisonderwijs gerapporteerd. De laatste jaren ligt het 
accent van het peilingsonderzoek op de vakgebieden Nederlandse taal, 
rekenen/wiskunde en wereldoriëntatie.  

 
De onderzoeksrapporten geven aan de hand van voorbeeldopgaven een 
gedetailleerd beeld van de vaardigheden van leerlingen aan het einde van de 
basisschool. Voor verschillende vaardigheidsschalen – de (zeer) zwakke, de 
gemiddelde en de (zeer) goede leerling – beschrijven de rapporten welke opgaven 
de leerlingen wel en niet beheersen. In enkele onderzoeksrapporten is een 
standaard bepaald voor het vaardigheidsniveau van leerlingen.  

 
In 2008 zijn voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis peilingsonderzoeken 
uitgevoerd (Cito, 2011). In 2010 zijn voor de vakken biologie en natuurkunde en 
techniek peilingsonderzoeken gedaan (Cito, 2012). Bij deze peilingen zijn enkele 
aspecten onderzocht van het onderwijsaanbod voor de verschillende vakken in de 
jaargroepen 6, 7 en 8. Ook werden de leeropbrengsten van het onderwijs aan het 
einde van de basisschool onderzocht. In het kader van dit onderzoek naar 
wereldoriëntatie zijn hieronder enkele bevindingen weergegeven. 

5.5.1 Aardrijkskunde 
De leeropbrengsten voor aardrijkskunde zijn in kaart gebracht door leerlingen 
vragen te laten beantwoorden over zeven onderwerpen uit het leerplan voor 
aardrijkskunde (Cito, 2011). 

Leeropbrengsten 
Net als in de vorige peiling (2001) maakten leerlingen opgaven bij de onderwerpen 
‘kaartlezen’, ’topografie’, ‘aarde en landschappen’, ‘bevolking’ en 
‘bestaansmiddelen’. Steeds stond een ander gebied in Nederland, Europa of elders in 
de wereld centraal. Kaartlezen en topografie krijgen relatief veel aandacht in het 
aardrijkskundeonderwijs. De standaardlijst met 300 topografische namen is in veel 
methoden het uitgangspunt. Leerlingen zijn gevraagd om deze namen op een blinde 
kaart aan te wijzen, zoals ze dat in de meeste methoden leren. De opbrengsten 
vallen tegen: de gemiddelde leerling slaagt erin 82 namen juist op een kaart aan te 
wijzen. Traditioneel leren leerlingen in groep 6 over Nederland, in groep 7 over 
Europa en in groep 8 over de rest van de wereld. Meestal wordt de stof later niet 
meer herhaald. Dat kan verklaren waarom vooral de kaart van Nederland in groep 8 
slecht gekend wordt. 

 
Bij de onderwerpen ‘aarde en landschappen’, ‘bevolking’ en ‘bestaansmiddelen’ 
blijven de prestaties minder ver achter bij de verwachtingen. Bij het onderwerp 
‘Nederland leeft met water’ kregen leerlingen naast een aantal kennisvragen ook 
keuzeproblemen over waterbeheer voorgelegd, met de vraag hun keuze te 
beargumenteren. De gemiddelde leerling heeft weinig moeite met het geven van 
een oordeel over een plan waarin water en waterbeheer een belangrijke rol spelen. 
Ook lukt het veel leerlingen om een argument tegen hun eigen keuze te bedenken. 
De argumentaties zijn echter vaak oppervlakkig. Dit sluit aan bij het beeld van de 
prestaties op de kennisvragen bij dit onderwerp. 
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Eerdere peilingen 
Zeven van de acht onderwerpen zijn ook in 2001 gepeild. Leerlingen presteren in 
2008 over het geheel genomen niet veel beter of slechter dan in 2001. 

Verschillen tussen leerlingen 
Bij alle acht onderwerpen hebben 1.25- en 1.90-leerlingen een achterstand op 1.00-
leerlingen. ６ De onderlinge verschillen in prestaties van leerlingen met 
formatiegewichten 1.25 en 1.90 zijn in twee gevallen matig statistisch significant. 
Opvallend is dat de 1.90-leerlingen zich bij het onderwerp ‘topografie van de wereld’ 
positief onderscheiden van de 1.25-leerlingen. Bij het andere significante effect, 
‘aarde en landschappen’, is dat net andersom. De prestaties van 1.90-leerlingen zijn 
dus soms beter dan die van 1.25-leerlingen en soms ook duidelijk minder.  

 
Vertraagde leerlingen presteren bij alle onderwerpen duidelijk minder goed dan hun 
reguliere groepsgenoten. Jongens behalen op vrijwel alle onderwerpen betere 
prestaties dan meisjes. Bij kaartlezen is het verschil in vaardigheid tussen jongens 
en meisjes nauwelijks van betekenis; meisjes hebben de achterstand die ze in 
vorige peilingen hadden ingelopen. Bij de andere zeven onderwerpen is echter 
steeds sprake van een duidelijk negatief effect voor meisjes. Het verschil is het 
grootst bij het onderwerp bevolking. 

Standaarden  
Voor elk onderwerp, met uitzondering van ‘Nederland leeft met water’, zijn in 2003 
standaarden voor minimum en voldoende beheersing vastgesteld. De resultaten van 
de leerlingen in 2008 zijn afgezet tegen deze standaarden. Alleen bij het onderwerp 
‘bestaansmiddelen’ wordt de standaard Minimum bereikt. Bij de overige 
onderwerpen blijven leerlingen achter, alhoewel bij de onderwerpen ‘aarde en 
landschappen’ en ‘bevolking’ wel meer dan 80 procent van de leerlingen het niveau 
van de standaard Minimum bereikt. 
Ook bij de standaard Voldoende vallen de prestaties tegen. Bij de onderwerpen 
‘aarde en landschappen’, ‘bevolking’ en ‘bestaansmiddelen’ bereikt meer dan de 
helft van de leerlingen het gewenste niveau. Bij de basisvaardigheden kaartlezen en 
vooral bij topografie blijven de prestaties ver achter bij het door de beoordelaars 
gewenste niveau. 

5.5.2 Geschiedenis 
De leeropbrengsten voor geschiedenis zijn in kaart gebracht door leerlingen vragen 
te laten beantwoorden over acht onderwerpen uit het leerplan geschiedenis (Cito, 
2011). 

Leeropbrengsten 
Voor het onderwerp ‘tijdsbesef’ is een nieuwe tijdbalk ontwikkeld waarop de nieuwe 
tijdvakindeling is afgebeeld. Deze tijdbalk is in het onderzoek gebruikt op scholen 
die in de geschiedenisles gebruikmaken van een methode met de nieuwe 
tijdvakindeling. In vergelijking met de traditionele tijdbalk weten de leerlingen met 
de nieuwe tijdbalk vaker historische gebeurtenissen in de tijd te plaatsen. 
Waarschijnlijk kan dat worden toegeschreven aan het meer informatieve karakter 
van de nieuwe tijdbalk, met associatieve benamingen voor de verschillende 
tijdvakken. In de traditionele tijdbalk worden schaarse en abstractere benamingen 
gebruikt. De vraag is nog wel of leerlingen de nieuwe tijdvakken ook onderling en in 
de tijd beter kunnen positioneren dan de traditionele tijdvakaanduidingen. Daarom 

６ Deze indeling betreft de oude gewichtenregeling (1.25: autochtone leerlingen met beide 
ouders maximaal lager beroepsonderwijs (lbo); 1.90: kinderen van allochtone ouders, van 
wie minstens één met maximaal lbo; 1.00: kinderen van midden- tot hoogopgeleide 
ouders). 
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kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat de nieuwe tijdvakaanduidingen ook 
tot een beter tijdsbesef leiden. 

Geschiedeniscanon 
Aan het peilingsonderzoek is een aparte toets toegevoegd die specifiek betrekking 
heeft op een aantal (26) kenniselementen uit de geschiedeniscanon, zoals die is 
opgesteld door de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon (OCW, 2006). Bij de 
meeste vragen moesten de leerlingen een historische gebeurtenis of persoon 
plaatsen op de tijdbalk met de nieuwe tijdvakindeling. Ze konden daarbij steeds 
kiezen uit vier alternatieven. De gemiddelde leerling beheerst slechts twee opgaven 
over de geschiedeniscanon goed – waaronder een vraag over de Anne Frank 
Stichting – en elf opgaven redelijk goed tot net voldoende. Dat zijn bijvoorbeeld 
vragen over de periodes waarin Hugo de Groot leefde, de eerste Nederlandse tekst 
verscheen en de watersnood plaatsvond. 
Vragen die door de gemiddelde leerling onvoldoende werden beheerst hadden onder 
andere betrekking op de periodes waarin Karel V leefde, Willem Drees de AOW 
invoerde, Nederland werd aangeduid als de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden en Suriname onafhankelijk werd. 

Eerdere peilingen 
Over het geheel genomen zijn de prestaties van de leerlingen op de verschillende 
onderwerpen gelijk gebleven. Voor de onderwerpen ‘oudheid’ en ‘middeleeuwen’ 
wordt een significant negatief effect gevonden voor 2008 ten opzichte van 2000, 
maar de effectgrootte is klein.  

Verschillen tussen leerlingen  
Leerlingen met de formatiegewichten 1.25 en 1.90 hebben op alle onderwerpen een 
duidelijke achterstand ten opzichte van 1.00-leerlingen, terwijl het onderscheid 
tussen 1.25- en 1.90-leerlingen meestal klein is. Wel is het zo dat de achterstand 
van 1.25- en 1.90-leerlingen op 1.00-leerlingen in vergelijking met de peiling in 
2000 duidelijk kleiner is geworden.  
Jongens presteren op alle onderwerpen beter dan meisjes. De verschillen zijn 
vergelijkbaar met de verschillen die in 2000 zijn gevonden. Er is vrijwel steeds 
sprake van een statistisch significant negatief effect voor meisjes. De kwalificatie 
van het verschil varieert voor de verschillende onderwerpen tussen klein en matig 
negatief.  
De prestaties van leerlingen die in hun schoolloopbaan vertraging hebben opgelopen 
zijn duidelijk minder goed dan die van hun reguliere klasgenoten. Bij alle 
onderwerpen is sprake van een statistisch significant negatief effect. De 
effectgrootte varieert van klein tot matig negatief. 

Standaarden 
Voor elk tijdvak (dus niet voor de geschiedeniscanon) zijn in 2003 standaarden voor 
minimum en voldoende beheersing vastgesteld. De resultaten van de leerlingen zijn 
in 2008 opnieuw afgezet tegen deze standaarden. De standaarden illustreren dat 
blijvend te weinig leerlingen het gewenste niveau van voldoende beheersing van de 
geschiedenistijdvakken behalen. De standaard Minimum wordt weliswaar slechts bij 
twee onderwerpen gerealiseerd (‘tijdsbesef’ en ‘20e eeuw’), maar op de overige 
onderwerpen bereikt in ieder geval meer dan 80 procent van de leerlingen het 
niveau van de standaard Minimum. Gerelateerd aan de standaard Voldoende vallen 
de leeropbrengsten voor geschiedenis tegen. Bij geen enkel onderwerp blijkt 70-75 
procent van de leerlingen deze standaard te halen. Het beste resultaat wordt nog 
bereikt bij de onderwerpen ‘prehistorie’, ‘tijdsbesef’ en ‘20e eeuw’, waar in ieder 
geval meer dan 50 procent van de leerlingen de standaard Voldoende bereikt. Bij 
drie onderwerpen – ‘middeleeuwen’, ‘nieuwe tijd: de Republiek’ en ‘nieuwste tijd: 
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19e eeuw’ – bereikt minder dan 40 procent van de leerlingen het niveau van de 
standaard Voldoende. 

5.5.3 Natuurkunde en techniek 

Leeropbrengsten 
De leerlingen die tot de 10 procent zwakste leerlingen behoren, beheersen 
voornamelijk opgaven waarin naar concrete feiten wordt gevraagd die dicht bij hun 
ervaringswereld liggen. Bij abstracter geformuleerde opgaven of bij opgaven met 
complexere informatie haken zij af. De gemiddelde leerlingen hebben daar minder 
moeite mee. Het valt op dat zij moeite hebben met het begrip ‘energieomzetting’ en 
met de volgorde waarin energieomzettingen plaatsvinden. De grootste kennishiaten, 
ook bij de leerlingen die tot de 25 procent sterkste leerlingen behoren, blijken te 
liggen bij het begrip ‘opwaartse kracht’ (in samenspel met de zwaartekracht) en het 
begrip ‘stroomkringen’. Bij techniek blijkt het toepassen van het hefboomprincipe, 
zelfs in ogenschijnlijk eenvoudige en herkenbare situaties (bijvoorbeeld een wip) 
zelfs voor de beste leerlingen moeilijker dan verwacht. Ook met de kennis van 
overbrengingen via tandwielen of snaren is het (zeer) matig gesteld. 

 
Praktische vaardigheid met betrekking tot natuurkunde en techniek 
In de kerndoelen staan ‘onderzoek doen aan materialen en natuurkundige 
verschijnselen’ en ‘oplossingen voor technische problemen ontwerpen, deze 
uitvoeren en evalueren’ expliciet vermeld. Op bescheiden schaal is met acht 
praktische opdrachten de praktische vaardigheid van leerlingen in groep 8 gepeild. 
De deelnemers aan het standaardenonderzoek vonden de opdrachten uitdagend en 
geschikt voor het basisonderwijs. Voor de zwakste leerlingen waren twee van deze 
opdrachten goed uitvoerbaar, terwijl de gemiddelde leerling vijf opdrachten tot een 
goed einde bracht. De overige drie opdrachten werden alleen door de meest 
vaardige leerlingen goed of redelijk goed uitgevoerd. 

Verschillen tussen leerlingen 
Het blijkt dat zowel 0,3-leerlingen als 1,2-leerlingen een grote achterstand hebben 
op leerlingen zonder gewicht, en dat geldt voor alle drie de onderwerpen 
‘natuurkunde’, ’techniek’ en ‘praktische opdrachten’. 1,2-leerlingen hebben ook 
achterstand op 0,3-leerlingen. Over het algemeen zijn de resultaten minder 
naarmate scholen meer gewichtsleerlingen hebben.  
Bij alle drie de onderwerpen presteren de jongens beter dan de meisjes. Zowel bij 
natuurkunde als bij techniek presteren vertraagde leerlingen iets minder goed dan 
reguliere leerlingen. Bij het onderwerp ‘praktische opdrachten’ wordt geen effect 
voor leertijd gevonden.  
Kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond presteren bij natuurkunde en 
techniek minder goed dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. Bij het 
onderwerp ‘praktische opdrachten’ is dit verschil nihil. 

Standaarden 
Bij natuurkunde haalt 86 procent van de leerlingen de standaard Minimum. Dat is 
nagenoeg de beoogde 90 procent. Voor techniek is de discrepantie echter minstens 
20 procent. Voor de standaard Voldoende is de situatie nog minder rooskleurig. Daar 
haalt 45 procent voor natuurkunde het niveau dat 75 procent van de leerlingen zou 
moeten halen. Voor techniek haalt slechts 22 procent van de leerlingen de standaard 
Voldoende, een discrepantie van meer dan 50 procent. 
Bij elkaar betekenen deze resultaten dat er volgens de betrokken experts nog wel 
een tandje bij kan als het gaat om het niveau op het gebied van natuuronderwijs. 
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5.6 TIMSS 
 
Sinds 1995 wordt wereldwijd elke vier jaar de kennis van leerlingen in de exacte 
vakken en natuuronderwijs gemeten voor het internationale TIMSS-onderzoek 
(Trends in International Mathematics and Science Study) voor het basisonderwijs 
en/of het voortgezet onderwijs. TIMSS geeft landen de mogelijkheid in kaart te 
brengen hoe goed hun leerlingen in de exacte vakken en natuuronderwijs presteren 
in vergelijking tot andere landen. Doordat TIMMS elke vier jaar herhaald wordt, 
geeft het ook een beeld van ontwikkelingen in leerprestaties door de jaren heen.  
 
Het laatste TIMMS-onderzoek dateert uit 2011. Voor natuuronderwijs is de TIMSS-
toets voor leerlingen in groep 6 samengesteld uit 172 toetsopgaven. De opgaven 
zijn ingedeeld in een cognitieve dimensie (weten, toepassen en redeneren) en een 
inhoudelijke dimensie (biologie, natuur- en scheikunde en fysische aardrijkskunde). 
In vergelijking met de voorgaande meting is sprake van een licht significante 
stijging van de prestaties. Deze lijken vooral toe te schrijven aan een stijging van de 
prestaties van leerlingen bij natuur- en scheikunde. Tegelijkertijd blijkt ook dat 
slechts weinig Nederlandse leerlingen voor natuuronderwijs het geavanceerde 
niveau halen. 
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6 Conclusies 

6.1 Inleiding 
 
In dit onderzoek is het onderwijs in wereldoriëntatie in kaart gebracht. 
Wereldoriëntatie is daarbij gedefinieerd als het onderwijs in de domeinen ruimte 
(aardrijkskunde), tijd (geschiedenis) en natuur en techniek. Scholen kunnen zelf 
bepalen hoe zij vorm en inhoud geven aan deze domeinen: de kerndoelen zijn 
richtinggevend. 
 
In het onderzoek stonden drie vragen centraal: 
 

1. Wat is de stand van zaken op het gebied van wereldoriëntatie in het 
basisonderwijs? 
2. In hoeverre worden taalinhouden betrokken bij wereldoriëntatie? 
3. Wat zijn de resultaten op het gebied van wereldoriëntatie? 

 
Op een steekproef van 149 scholen hebben inspecteurs de situatie in kaart gebracht. 
Ze hebben gesprekken gevoerd, lessen geobserveerd en documenten geanalyseerd.  
 
Dit eerste inventariserende onderzoek naar de praktijk van wereldoriëntatie in het 
basisonderwijs richt zich op het brede terrein van de kennisgebieden (WPO). Dit 
stelt scholen, ook gezien de veelheid aan kerndoelen, nogal eens voor lastige keuzes 
ten aanzien van het aanbod, de didactiek en de tijd die nodig is om aan de 
kerndoelen te voldoen. De diversiteit op de onderzochte scholen is groot. Dat maakt 
vergelijken lastig, zowel op het proces als op de resultaten. Op veel van de 
onderzochte scholen stelde de inspectie vast dat de lessen bijdragen bij tot 
vergroting en/of verdieping van de (met name) kennis, vaardigheden of attituden bij 
leerlingen. Dit neem niet weg dat er ook nog veel winst te boeken is als het 
aankomt op het hanteren van verschillende werkvormen, het volgen van de 
voortgang van leerlingen, (reflectie) op de gewenste resultaten, zorg voor de 
kwaliteit en samenhang met andere vakken.  
 
Dit hoofdstuk bevat samenvattende conclusies per onderzoeksvraag. 

6.2 Wat is de stand van zaken op het gebied van wereldoriëntatie in het 
onderwijs? 

Meestal beredeneerd aanbod, aanbod groep 1-4 dikwijls diffuus 
Voor het basisonderwijs zijn de kerndoelen primair onderwijs leidend. Voor 
wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek) zijn er 
veertien kerndoelen. De meeste scholen maken gebruik van methoden en een 
beperkt deel verzorgt de leerstof via een combinatie van methoden en 
thema’s/projecten. Slechts een klein aantal scholen verzorgt het leerstofaanbod voor 
wereldoriëntatie geheel via projecten of thema’s. Mede op grond van de gesprekken 
met de directies hebben de inspecteurs vastgesteld dat op meer dan 85 procent van 
de scholen sprake is van een beredeneerd aanbod in het licht van de kerndoelen. Dit 
geldt met name in de groepen 5 tot en met 8. In de onderbouw (groep 1 tot en met 
4) is niet altijd sprake van een aanbod. Als scholen dit wel hebben, is het diffuus en 
is niet altijd inzichtelijk of het aanbod in deze groepen is beredeneerd.  
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Zoals al is gebleken uit een eerder inspectieonderzoek naar het leerstofaanbod 
(2013), roosteren scholen gemiddeld drie uur per week tijd in voor de 
wereldoriënterende vakken. Dit geldt vooral voor de groepen 5 tot en met 8. Omdat 
in de onderbouw vaker sprake is van een thematisch maar soms ook fragmentarisch 
aanbod, is hier veel spreiding van tijd aangetroffen. Directies hebben niet altijd goed 
zicht op de hoeveelheid tijd die in de onderbouw aan wereldoriëntatie wordt 
besteed. 

Weinig samenhang binnen wereldoriëntatie 
In de toelichting op de kerndoelen wordt ervan uitgegaan dat inhouden en doelen zo 
veel mogelijk op elkaar worden afgestemd, verbinding hebben met het dagelijks 
leven en in samenhang worden aangeboden. Aan de directies is gevraagd of de 
leerinhouden als afzonderlijke vakken dan wel geïntegreerd worden aangeboden. 
Circa 60 procent van de scholen biedt de leerstof in afzonderlijke vakken aan. 
Vormen van samenhang tussen de domeinen ruimte, tijd en/of natuur en techniek 
komen veel minder vaak voor.  

Nauwelijks samenhang tussen wereldoriëntatie en andere vakken 
Op de meeste scholen is sprake van afbakening tussen vak- en vormingsgebieden. 
De directies geven aan dat verbinding tussen wereldoriëntatie en rekenen en/of 
kunstzinnige oriëntatie maar weinig voorkomt. De samenhang tussen 
wereldoriëntatie en taal vormt een uitzondering. Op iets minder dan 50 procent van 
de scholen geven de directies aan dat het onderwijs in wereldoriëntatie en taal op 
hun scholen samenhangt.  

Didactisch handelen overwegend in orde, maar verbeteringen mogelijk 
De inspectie heeft 149 scholen bezocht en zo’n 420 lessen geobserveerd. De lessen 
wereldoriëntatie zijn overwegend van voldoende kwaliteit. Dat wil zeggen dat de 
leraren de leerstof goed uitleggen, ervoor zorgen dat er in de lessen sprake is van 
een taakgerichte werksfeer en leerlingen actief bij de les betrekken. Wel is het 
opvallend dat in zo’n 30 procent van de lessen leraren maar weinig verschillende 
werkvormen toepassen. Ook zijn er relatief weinig leraren die zorgen voor een 
uitdagende leeromgeving, terwijl lessen wereldoriëntatie zich hier juist zo goed voor 
lenen. En in 40 procent van de lessen gaan leraren te weinig na of de leerlingen de 
uitleg of de opdrachten begrijpen. 

Zicht op voortgang van leerlingen, maar weinig afstemming op niveauverschillen 
Op meer dan 90 procent van de scholen volgen de leraren de ontwikkeling van 
leerlingen. Dat gebeurt doorgaans met behulp van toetsen uit de methode. Er zijn 
geen landelijk genormeerde voortgangstoetsen voor wereldoriëntatie. Het 
percentage scholen dat de toetsgegevens vervolgens in de onderwijspraktijk benut 
ligt echter veel lager. Op 25 procent van de scholen maken leraren foutenanalyse 
van de toetsen. Op slechts 16 procent van de scholen trekken leraren hier 
vervolgens conclusies uit, bijvoorbeeld om te bepalen welke leerstof herhaald moet 
worden aangeboden of om na te gaan welke leerlingen meer aankunnen en welke 
extra of verdiepende stof relevant is. 

Weinig zicht op de vaardigheden die leerlingen beheersen 
Er zijn vier kerndoelen die met name gericht zijn op het verwerven van 
vaardigheden binnen de domeinen natuur en techniek, ruimte en tijd. Weinig 
scholen registreren de voortgang van vaardigheden bij leerlingen op de een of 
andere wijze. 
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Directies vinden lesroosters te vol 
Basisscholen dienen op grond van de kerndoelen bij leerlingen een brede 
ontwikkeling na te streven. De lesroosters laten zien aan hoeveel verschillende vak- 
en vormingsgebieden scholen aandacht moeten besteden. Vanwege zowel de volle 
lesroosters als de veelomvattende kerndoelen van wereldoriëntatie vinden veel 
directies dat er te weinig tijd is om alle leerinhouden goed aan bod te laten komen. 

Minimale aandacht voor kwaliteitszorg 
Onderwijs organiseren en verzorgen betekent ook dat er aandacht moet zijn voor 
kwaliteitszorg. De kwaliteitszorg, gericht op het bepalen, bewaken en verbeteren 
van de kwaliteit van wereldoriëntatie, staat nog in de kinderschoenen. Het 
gemiddelde percentage ‘voldoende’ van de vier onderzochte kwaliteitsindicatoren 
bedraagt zo’n 20 procent, tegenover 75 procent bij taal en rekenen. In vergelijking 
met de basisvaardigheden taal en rekenen speelt kwaliteitszorg bij wereldoriëntatie 
dus een marginale rol. Dat geldt zowel voor het evalueren van het 
onderwijsleerproces en de resultaten van leerlingen als voor het planmatig werken 
aan verbeteringen en de borging daarvan. 
 
Geen significante verschillen tussen groepen scholen 
Voor geen van de onderzochte onderdelen bij wereldoriëntatie (leerstofaanbod, 
samenhang, onderwijstijd, didactisch handelen, volgen van leerlingen en 
kwaliteitszorg) is een significant verschil gevonden tussen scholen met relatief veel 
en relatief weinig gewichten- en/of allochtone leerlingen.  

6.3 In hoeverre worden inhouden van taal betrokken bij wereldoriëntatie? 

Samenvattende conclusie 
De bevindingen over de samenhang tussen wereldoriëntatie en taal laten geen 
optimistisch beeld zien. In de karakteristiek van de kerndoelen staat dat 
leerinhouden uit andere vakgebieden betrokken worden bij wereldoriëntatie. Die 
gedachte blijkt – als het gaat om taal – in de onderwijspraktijk maar zeer beperkt 
gestalte te krijgen. Daarmee is er in nog weinig sprake van wat in de literatuur de 
win-winsituatie wordt genoemd: aandacht voor taal bij wereldoriëntatie draagt zowel 
bij aan kennis van de wereld als aan de taalontwikkeling van leerlingen.  

Weinig aandacht voor taal in lessen wereldoriëntatie 
In alle lessen waar dat mogelijk en relevant was inventariseerden inspecteurs welke 
taalonderdelen aan de orde kwamen en hoe dat gebeurde. Op basis van ruim 
vierhonderd lessen in de domeinen ruimte, tijd en natuur en techniek kan worden 
geconcludeerd dat leraren kansen laten liggen om leerlingen via taal greep te laten 
krijgen op de leerstof. Relatief gunstig is het beeld voor de taalonderdelen 
woordenschat en spreken/luisteren. Functioneel gebruik van leesstrategieën en 
schrijfactiviteiten zijn weinig waargenomen. Toepassing (transfer) van vaardigheden 
die de leerlingen in de schrijf- en begrijpend leeslessen leren, is geen gemeengoed 
bij wereldoriëntatie. Leraren leggen dus doorgaans geen verbinding met dat wat 
leerlingen bij andere vakken hebben geleerd.  
 
Voor de verschillende taalonderdelen woordenschat, leesstrategieën, mondelinge 
communicatie en schrijven kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• Woordenschat 
In 62 procent van de lessen wereldoriëntatie leggen leraren de betekenis 
van woorden uit, maar de kwaliteit van de uitleg laat te wensen over. In nog 
geen vier op de tien lessen voldoet de leraar namelijk aan basale eisen 
(uitleg en visualiseren/illustreren). Dat betekent dat veel scholen kansen 
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laten liggen om leerinhouden beter toegankelijk te maken en tegelijkertijd 
bij te dragen aan de uitbreiding van de woordenschat. 
 

• Leesstrategieën 
In een op vijf lessen waar dat mogelijk en relevant is, komen leesstrategieën 
aan de orde. In die lessen stimuleren de leraren om (geleerde) 
leesstrategieën toe te passen, of maken de leerlingen gebruik van 
leesstrategieën. Transfer van leesstrategieën bij wereldoriëntatie komt 
weinig voor. Wat de leerlingen in de lessen begrijpend lezen hebben geleerd, 
passen zij niet of nauwelijks toe in de lessen wereldoriëntatie. Dat het 
leggen van zo’n verbinding niet tot het handelingsrepertoire van leraren 
behoort is zorgelijk. Om kennis te vergaren moeten de leerlingen namelijk 
de teksten begrijpen, en leesstrategieën kunnen daarbij een hulpmiddel zijn. 
 

• Mondelinge communicatie 
In minder dan de helft van de lessen wereldoriëntatie stimuleren de leraren 
de leerlingen om over de leerstof te praten en bevorderen zij ook interactie 
tússen leerlingen. Veel leraren laten in de lessen dus kansen liggen om via 
interactie (spreek- en luistervaardigheden) te stimuleren dat leerlingen 
schooltaal en vaktaal gebruiken en daardoor ook meer greep krijgen op de 
leerstof. Leerlingen krijgen daarmee minder mogelijkheden om hun 
vloeiendheid in het gebruik van al bekende taal te ontwikkelen en nieuwe 
taalkennis op te bouwen. 
 

• Schrijven (stellen) 
Bij wereldoriëntatie liggen volop kansen voor betekenisvolle en functionele 
schrijftaken. Leraren laten die kansen echter vaak onbenut. Slechts in 8 
procent van de lessen waar dat mogelijk en relevant was, zijn 
schrijfactiviteiten waargenomen. En als leraren in een les wereldoriëntatie 
een schrijfactiviteit inbouwen, leggen zij niet altijd een verbinding met dat 
wat de leerlingen bij taal (in de schrijflessen) hebben geleerd. Ook hier vindt 
geen transfer plaats. Dat is jammer, omdat juist wereldoriëntatie veel 
mogelijkheden biedt om geleerde schrijfkennis in inhoudsrijke contexten toe 
te passen en te oefenen. 

Geen significante verschillen tussen groepen scholen 
Kennis en informatie wordt via taal overgebracht en verworven. Activiteiten zoals 
teksten lezen, informatie opzoeken op internet en leergesprekken voeren doen een 
beroep op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden van leerlingen. Vooral 
taalzwakke leerlingen en leerlingen voor wie Nederlands niet de thuistaal is, lopen 
het risico dat ze de leerstof van wereldoriëntatie niet begrijpen omdat taal een 
obstakel vormt. Desondanks besteden scholen met veel gewichtenleerlingen en 
allochtone leerlingen in de lessen niet vaker aandacht aan taal. Voor geen enkel 
taalonderdeel zijn significante verschillende gevonden tussen groepen scholen. 

Schoolniveau 
Op relatief veel scholen geeft de directie aan dat het onderwijs in wereldoriëntatie 
samenhangt met taal. Voor aardrijkskunde (47 procent) en geschiedenis (49 
procent) geldt dat vaker dan voor natuur en techniek (40 procent). Daarbij gaat het 
– afgaande op de informatie van de directies – op grofweg een derde van de scholen 
om woordenschat. Aandacht voor leesstrategieën bij het lezen van teksten in de 
lessen wereldoriëntatie komt op de tweede plaats, aandacht voor spreek- en 
luistervaardigheden (mondelinge communicatie) op de derde plaats. Op minder dan 
een vijfde van de scholen komen – volgens de directies – schrijfvaardigheden aan de 
orde in de lessen wereldoriëntatie.  
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Hoewel er volgens relatief veel directies samenhang is tussen wereldoriëntatie en 
taal op hun scholen, blijkt dat in veel mindere mate uit de lespraktijk op deze 
scholen. De lessen bevestigen het beeld van de directie vaak niet. Verder is slechts 
zelden informatie in de schoolgids of het schoolplan opgenomen over of en hoe de 
school aandacht besteedt aan taal bij wereldoriëntatie. Dit duidt erop dat dit 
onderwerp in het basisonderwijs weinig leeft. 

6.4 Wat zijn de resultaten voor wereldoriëntatie?  

Veel gewichtenleerlingen, minder goede prestaties 
Uit de gegevens over de eindopbrengsten voor wereldoriëntatie (bijna 3.800 
scholen) blijkt dat het percentage gewichtenleerlingen invloed heeft op de 
gemiddelde toetsscores op de Eindtoets Basisonderwijs. Scholen met een hoog 
percentage gewichtenleerlingen presteren minder goed dan scholen met weinig of 
geen gewichtenleerlingen. Dat neemt niet weg dat er ook scholen zijn binnen de 
schoolgroep met een hoog percentage gewichtenleerlingen die beter scoren dan 
scholen met weinig of geen gewichtenleerlingen. Inspectieonderzoeken naar het 
niveau van taal en rekenen/wiskunde laten een vergelijkbaar beeld zien. 
 
Wanneer gecorrigeerd wordt voor gewichtenleerlingen blijkt dat ruim de helft van de 
scholen die de afgelopen drie jaar het onderdeel wereldoriëntatie heeft afgenomen, 
geen enkel jaar onvoldoende presteert voor dit onderdeel. Daar staat tegenover dat 
6 procent van de scholen drie jaar op rij onvoldoende presteert. 

Prestaties wereldoriëntatie blijven achter, lichte stijging natuur- en scheikunde 
Uit de meest recente peiling van de vaardigheid van wereldoriëntatievakken op basis 
van de Citoscores blijkt dat er in de jaren 2013 en 2014 nauwelijks verschil is in 
prestaties van aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Uit PPON-
onderzoeken blijkt voor alle drie de domeinen natuur en techniek, ruimte en tijd dat 
de prestaties op de standaard Voldoende achterblijven. Volgens TIMSS is er sprake 
van een lichte stijging van leerlingen op het domein natuur- en scheikunde. 
Desondanks halen slechts weinig Nederlandse leerlingen voor natuuronderwijs het 
geavanceerde niveau. 
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7 Beschouwing 

7.1 Inleiding 
 
De inspecteurs die het themaonderzoek over wereldoriëntatie hebben uitgevoerd, 
observeerden gezamenlijk meer dan vierhonderd lessen. Lessen die gingen over het 
leven in de woestijn, oorlog en vrede, gezondheid, elektriciteit, natuurrampen of 
over de dieren op de boerderij. Lessen, bedoeld om kinderen iets aan te leren of iets 
zelf te laten ontdekken. Wat de verschillen zijn tussen akkerbouw en veeteelt. Wie 
Thorbecke was, en wat hij voor ons land heeft betekend. Welke materialen zinken of 
drijven of hoe je een papieren constructie kunt maken die stevig genoeg is om een 
gewicht te dragen. Of waarom mensen zuinig moeten omgaan met onze aarde of 
waarom rijke landen ontwikkelingshulp geven aan arme landen. 
 
In de ene les lag het accent op kennis, in de andere op vaardigheden of attituden. Er 
waren lessen bij waarin herleidbaar was om welke (kern)doelen het ging. Lessen uit 
een methode, lessen door de leraar zelf ontworpen of afkomstig van een website. 
Vaak ging het om een aardrijkskunde- of een techniekles, soms om een thematische 
les waarin zowel biologie- als historische inhouden aan bod kwamen, in samenhang 
dus. 
 
In de lessen bespraken de leraren de leerstof, lieten ze op de wereldkaart zien waar 
Japan ligt, vroegen ze een leerling op een tijdlijn aan te wijzen wanneer de Eerste 
Wereldoorlog woedde of gaven ze leerlingen de opdracht de kringloop van het water 
te tekenen. Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag: ze beantwoordden vragen, 
maakten een tekening of ontwierpen een digitale presentatie. Dit deden ze alleen of 
in groepjes. Bij de ene les kregen leerlingen de opdracht om eerst samen te 
overleggen en zelf voorbeelden te bedenken. In andere lessen moesten de 
leerlingen individueel de vragen in het werkboek maken. Er waren lessen waar de 
leraar eerst uitlegde wat moeilijke begrippen zoals ‘delfstoffen’ en ‘witte steenkool’ 
betekenen, of waar de leraar de leerlingen eerst in tweetallen een gesprekje liet 
voeren over de voor- en nadelen van het indijken van land. 
 
En een week of wat later, als de inspecteur al lang weer weg was, kregen de 
leerlingen misschien een toets of een overhoring over de geleerde stof, of moesten 
ze op een blinde kaart steden en rivieren in Europa aanwijzen. 
 
Het bovenstaande schetst hoe de lessen wereldoriëntatie in het Nederlandse 
basisonderwijs er in grote lijnen uitzien. 
 
De bevindingen en conclusies in dit onderzoek laten een overwegend positief beeld 
zien van het onderwijs in wereldoriëntatie. De meeste lessen dragen bij tot 
vergroting en/of verdieping van de (met name) kennis, vaardigheden of attituden bij 
leerlingen. Maar er zijn ook mogelijkheden voor verbetering. Daarop richt dit 
hoofdstuk zich. 
 
Veel scholen zijn in de afgelopen jaren aan de slag gegaan om de resultaten voor de 
basisvaardigheden taal en rekenen op een hoger peil te brengen. De 
kwaliteitsagenda Scholen voor morgen (OCW, 2008) gaf daarvoor de aanzet. Veel 
scholen hebben de afgelopen jaren reken- of taalverbetertrajecten uitgevoerd. Voor 
taal en rekenen zijn inmiddels referentieniveaus vastgesteld en is er een verplichte 
eindtoets. Bij de verbetering van het onderwijs richten scholen zich vaak op de 
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basisvaardigheden, op het consolideren van gewenste praktijken en op een 
opbrengstgerichte aanpak.  

Voor andere vak- en vormingsgebieden, zoals wereldoriëntatie, waren dit soort 
impulsen er niet of nauwelijks. Dat wil niet zeggen dat de andere leergebieden 
minder belangrijk zijn. Ook hier is aandacht voor kwaliteitszorg nodig. Dit onderzoek 
laat zien dat kwaliteitszorg gericht op wereldoriëntatie eigenlijk nog van de grond 
moet komen. Als scholen ruimte hebben in hun beleidsagenda, kunnen ze die ruimte 
benutten om de kwaliteitszorg – die tot nu toe vooral is gericht op de 
basisvaardigheden – te verbreden. Reflectie in het team op de kwaliteit van het 
onderwijs in de wereldoriënterende vakken, en op de resultaten die de leerlingen 
behalen, kan leiden tot verbeterpunten voor de school. Zicht op de eigen kwaliteit is 
daarbij de eerste stap. Daarvoor biedt de volgende paragraaf enkele 
aangrijpingspunten. 

7.2 Kansen en aangrijpingspunten voor directies en leraren 
 
Deze paragraaf schetst kort enkele mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs 
in de wereldoriënterende vakken te verbeteren of inspirerender te maken. 

 
*** 

 
Leerstofaanbod 
Bij taal en rekenen hebben veel scholen in meer of mindere mate zicht op de 
doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8. Dat betekent dat de leraren weten 
wat de tussen- en einddoelen zijn en hoe doelen en leerstof in verschillende 
leerjaren op elkaar aansluiten. Methoden geven dit meestal aan, maar het is ook 
belangrijk dat leraren er zelf goed zicht op hebben, bijvoorbeeld om te kunnen 
bepalen waar eventueel overlap is. Eventuele overladenheid van leerstof kan zo 
worden tegengegaan. 
 
Bij de wereldoriënterende vakken blijkt dat met name in de groepen 1 tot en met 4 
het zicht op doelen, de verbanden tussen de leerjaren en de doorgaande leerlijnen 
naar de hogere groepen vaak niet helder zijn. Scholen zouden om te beginnen hun 
eigen aanbod in kaart kunnen brengen, met vragen zoals ‘Hoe ziet ons aanbod eruit 
er over de jaren uit?’, ‘Hoe sluiten de jaren op elkaar aan?’, ‘Hoe zien we de 
kerndoelen terug in onze projecten en thema’s?’ en ‘Is ons aanbod wel helder vanuit 
de doelen afgeleid?’.  
 
Ook kunnen scholen de vraag stellen of er voor wereldoriëntatie over de jaren heen 
voldoende tijd is om aan de doelen te werken. De kerndoelen voor wereldoriëntatie 
zijn ruim en globaal geformuleerd: ze geven niet aan wat de leerlingen precies 
moeten kennen en kunnen. Ze zijn geformuleerd als inspanningsverplichting (‘De 
leerlingen leren …’) en niet als resultaatdoelen. Bij de invoering van nieuwe 
methoden kan het dan ook nuttig zijn om de leerinhouden en de methodetoetsen 
eens te vergelijken met de kerndoelen. Die exercitie kunnen scholen ook uitvoeren 
bij de methoden die zij al gebruiken, zeker als de leraren moeite hebben om alle 
leerstof door te werken. Op teamniveau keuzen en afspraken maken over de leerstof 
ligt dan voor hand. 
 
Scholen kunnen ook winst behalen door in kaart te brengen waar de leerstof van 
verschillende vak- en vormingsgebieden elkaar kan versterken. Waarom niet in de 
lessen wereldoriëntatie taal-, lees- en rekenvaardigheden toepassen? Dat levert niet 
alleen tijdwinst op, de leerlingen kunnen dan bovendien vaardigheden op een 
functionele manier toepassen en oefenen. Zwakke lezers kunnen bijvoorbeeld de 
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leesstrategieën die ze in de begrijpend leeslessen hebben geleerd, gebruiken om 
greep te krijgen op de teksten bij de zaakvakken. Leren meten en schatten, of juist 
de geleerde rekenvaardigheden toepassen, kan heel goed bij de wereldoriënterende 
vakken. Niet voor niets gaat de kerndoelennotitie van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW, 2006) ervan uit dat inhouden en doelen zo veel 
mogelijk op elkaar worden afgestemd, verbinding hebben met het dagelijks leven en 
in samenhang worden aangeboden. 
 
De kwaliteit van de lessen 
De inspecteurs beoordeelden de kwaliteit van de lessen overwegend als voldoende. 
Wel viel het hen op dat in nogal wat lessen weinig verschillende werkvormen werden 
toegepast, terwijl lessen wereldoriëntatie zich nu juist voor meerdere werkvormen 
lenen. Datzelfde geldt voor de leeromgeving waarbinnen lessen worden gegeven: 
ook daar zien inspecteurs kansen. Wereldoriëntatie is bij uitstek het vakgebied voor 
‘aanschouwelijk’ en concreet onderwijs. Een kaart, een tijdlijn, een wandplaat met 
vogels of een opstelling in de klas over draaiing van tandwielen. En er zijn nogal wat 
leerlingen die nog wel een zetje kunnen gebruiken als de taken en opdrachten zijn 
gegeven, of die nog even extra moeten worden aangespoord. Daar valt volgens dit 
onderzoek winst te halen. 
 
Het volgen van prestaties 
Gebleken is dat de meeste leraren de vorderingen van de leerlingen volgen, meestal 
door middel van methodetoetsen. De toetsresultaten worden echter maar weinig 
gebruikt om vast te stellen waar leerlingen moeite mee hebben of vaardigheden 
missen, met een lage score tot gevolg. Hier liggen voor veel scholen kansen om aan 
de hand van een nadere beschouwing of een analyse hiaten in kennis bij leerlingen 
op te sporen en ze vervolgens bij te spijkeren, net zoals dat bij taal of rekenen 
gebeurt. Dat betreft dan zowel kennis- als vaardigheidsaspecten. 
 
Kwaliteitszorg 
Zoals vermeld staat kwaliteitszorg bij wereldoriëntatie nog in de kinderschoenen Dit 
houdt in dat er nauwelijks doelen worden gesteld en analyses van resultaten worden 
gemaakt, dat er maar weinig plannen worden geschreven om wereldoriëntatie te 
verbeteren en dat directies weinig zicht hebben en houden op de kwaliteit van het 
onderwijs in deze vakken. Maar ook hier liggen voor scholen genoeg mogelijkheden. 
Begin bijvoorbeeld met het in kaart brengen van dit vakgebied. Hoe ziet het 
leerstofaanbod eruit, aan welke doelen wil de school werken, welke lessen geven 
leraren en hoe is de kwaliteit van deze lessen? Een eerste stap naar verbetering is 
meestal bewustwording. Wat doen we, doen we het goed en waar liggen de 
verbeterpunten?  

 
*** 

 
Samenhang wereldoriëntatie en taal 
Uit dit onderzoek blijkt dat er weinig samenhang is tussen wereldoriëntatie en taal. 
Leraren laten veel kansen liggen om taal in te zetten als middel om greep te krijgen 
op de leerstof. Van een win-winsituatie, waarbij de taalontwikkeling en kennis van 
de wereld elkaar wederzijds positief beïnvloeden, is nauwelijks sprake. De vraag is: 
klopt dit beeld? Zien scholen het belang van taal bij wereldoriëntatie? Weten ze 
welke mogelijkheden er zijn om een win-winsituatie te creëren? Zijn er collega’s 
voor wie het vanzelfsprekend is dat moeilijke woorden in een tekst over kustvormen 
helder en bondig uitgelegd worden en is daar een geëigende aanpak voor? Hoe kun 
je in een les over de Noormannen de leesstrategie toepassen die daarvoor al bij 
begrijpend lezen aan bod is geweest? Wat zijn mooie werkvormen om leerlingen in 
gesprek te brengen over de voor- en nadelen van intensieve veehouderij? Aan welke 
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punten moet een brief voldoen die leerlingen schrijven aan de burgemeester 
vanwege de aanleg van een snelweg? Deze voorbeelden tonen aan dat hier vooral 
het handelingsrepertoire van leraren een rol speelt. Het gaat daarbij lang niet altijd 
om totaal nieuwe competenties, maar veel meer om de vraag hoe je als leraar reeds 
aanwezige kennis en vaardigheden in nieuwe situaties en andere lessen weet toe te 
passen. 
 
In dit onderzoek is ook onderzocht of er een verschil is tussen scholen met 
(potentieel) weinig taalzwakke leerlingen en scholen met (potentieel) veel 
taalzwakke leerlingen, als het gaat om de samenhang tussen taal en 
wereldoriëntatie. Er zijn geen significante verschillen tussen de schoolgroepen 
gevonden. De verwachting was echter dat scholen met (potentieel) taalzwakke 
leerlingen hier meer aandacht voor zouden hebben, zowel in beleid 
(schooldocumenten) als in de lessen. Juist op deze scholen ligt het voor de hand dat 
er heldere afspraken worden gemaakt over de inzet van taal bij wereldoriëntatie.  

7.3 Tot slot 
 
De kerndoelen voor het onderwijs geven een beschrijving van de kennis, het inzicht 
en de vaardigheden van leerlingen waar het onderwijs in de verschillende domeinen 
op gericht is. Scholen moeten tenminste deze kerndoelen hanteren als doelstellingen 
die aan het eind van het basisonderwijs bereikt zijn.  
 
De huidige kerndoelen zijn beschreven als inspanningsverplichting en niet in termen 
van resultaat- of beheersingsdoelen. De inspectie heeft het beeld dat de kerndoelen 
wereldoriëntatie als zodanig op de meeste scholen geen rol van betekenis hebben. 
Scholen ervaren het curriculum als overladen en de huidige kerndoelen geven vooral 
richting aan de makers van leermiddelen. Die geven in de methoden aan dat de 
leerstof tegemoetkomt aan de kerndoelen. Het uitgangspunt van ‘samenhang tussen 
vak- en vormingsgebieden aanbrengen in het onderwijs’, zoals vastgelegd in de 
WPO en in de kerndoelen, krijgt op weinig scholen vorm en inhoud.  
 
Inmiddels is een traject gaande dat moet leiden tot meer richtinggevende 
kerndoelen die toekomstgericht zijn (#Onderwijs2032). Met de brief 
'Toekomstgericht funderend onderwijs' (OCW, 2014) van de staatssecretaris van 
OCW aan de Tweede Kamer is dit proces gestart. In 2016 moet een en ander 
worden vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de afspraak die in het 
Bestuursakkoord met de PO-Raad is gemaakt: “Er komt een verkenning naar 
herijking van de kerndoelen door onafhankelijk deskundigen, waardoor een 
toekomstgericht en samenhangend onderwijsaanbod gewaarborgd wordt.” Dit 
bevordert de helderheid, continuïteit en toekomstgerichtheid van het onderwijs voor 
de leerlingen. 
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Bijlage I - Kerndoelen Primair Onderwijs, 2006 

Uit: Kerndoelen Primair Onderwijs, 2006. 
Karakteristiek kerndoelen ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’.  
Kerndoelen, exclusief de kerndoelen 30 tot en met 39 die over ‘mens en 
samenleving’ gaan.  
 
‘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. 
Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te 
leren kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt 
voor dit leergebied. Tegelijk stelt de samenleving waarin kinderen opgroeien haar 
eisen. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs 
worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als 
burger in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke 
waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor 
samenleven. Respect en tolerantie zijn er verschijningsvormen van. 
 
Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen 
economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol. 
Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor betekenisverlening aan het 
bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om 
technische verworvenheden. 
 
Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren en planten en 
natuurverschijnselen.  
 
Bij de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een wereldbeeld in 
ruimte en tijd. Leerlingen ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de hand van 
gebieden en met behulp van kaartvaardigheden. Ze ontwikkelen een historisch 
wereldbeeld. Dat betekent dat ze kennis hebben van historische verschijnselen in 
delen van de wereld en van chronologie. Leerlingen leren hun wereldbeeld (over 
henzelf en de wereld) aan de hand van actuele onderwerpen voortdurend ‘bij de tijd’ 
te brengen. 
 
Waar mogelijk worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in 
samenhang aangeboden. Dit komt het ‘begrijpen’ door leerlingen ten goede en 
draagt voorts bij aan vermindering van de overladenheid van het 
onderwijsprogramma. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken op 
de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Te denken valt aan het lezen en maken van 
teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in onder 
andere tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van 
beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). Onderwijs is er immers 
vooral op gericht om leerlingen zicht te geven op betekenis en samenhang.n normen. 
e rol spelen, en ze leren respectvol 
Kerndoelen natuur en techniek 
 
40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren 
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
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41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de 
vorm en functie van hun onderdelen. 
42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige 
verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
43. De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van 
temperatuur, neerslag en wind. 
44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen 
tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. 
45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze 
uit te voeren en te evalueren. 
46. De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot 
natuurverschijnselen zoals seizoenen en dag-/nachtritme. 
 
Kerndoelen ruimte (aardrijkskunde) 
 
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 werden, de 
Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 
48. Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden 
om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 
49. De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van 
bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van 
natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, 
hooggebergten en rivieren. 
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. 
 
Kerndoelen tijd (geschiedenis) 
 
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. 
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. De vensters 
van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de 
tijdvakken. 
53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen 
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die aan de hand van voorbeelden 
verbinden met de wereldgeschiedenis. 
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Bijlage II - Vier taalonderdelen: in het belang van 
wereldoriëntatie én van taal 

Woordenschat 
Als leerlingen de betekenis van woorden niet kennen, hebben ze grote moeite om 
leerinhouden te begrijpen. Woordenschat is cruciaal voor het onderwijs in 
wereldoriëntatie, omdat er veel nieuwe begrippen (vaktaal en schooltaal) aan de 
orde komen. De verschillen in woordenschat tussen Nederlandstalige en kinderen bij 
wie Nederlands niet de thuis- en/of moedertaal is, blijken in de loop van de 
schoolloopbaan over het algemeen alleen maar groter te worden. Dat komt omdat 
woordenschatverwerving cumulatief werkt: hoe groter de woordenschat, des te 
makkelijker is het om nieuwe woorden bij te leren. Nieuwe woorden worden als het 
ware aangehaakt aan een netwerk. Als leerlingen een relatief kleine woordenschat 
hebben, is het risico dus groot dat hun achterstand steeds verder toeneemt. Dit 
wordt ook wel het Mattheüseffect genoemd (Stanovich, 1986).  

 
Leesstrategieën 
Kennis van de wereld (domeinkennis) is een belangrijk doel van wereldoriëntatie. 
Om dat doel te bereiken moeten de leerlingen de teksten leren begrijpen die bij 
wereldoriëntatie aan de orde zijn. Uitleg van nieuwe en onbekende woorden, draagt 
daar in belangrijke mate aan bij. Een tekst vlot en vloeiend (technisch) kunnen 
lezen ook. Daarnaast is het van belang dat leerlingen kunnen beschikken over een 
aantal (metacognitieve) leesstrategieën. (Zie o.a. Vernooy “Effectief leesonderwijs 
nader bekeken’’, digitale implementatiekoffer, oktober 2007; Van de Mortel en 
Förrer, “Begrijpend lezen”, 2012). Informatieve teksten doen namelijk een beroep 
doen op begrijpend leesvaardigheden. 
Gebruik van leesstrategieën kan ervoor zorgen dat de tekst beter toegankelijk en 
begrijpelijk wordt en stelt de lezer in staat om belangrijke informatie uit de tekst te 
halen. Het belang van leesstrategieën is niet onomstreden. (Zie o.a. Berends, 
2014.) Deskundigen lijken het er wel over eens te zijn dat leesstrategieën met name 
voor zwakke begrijpend lezers een hulpmiddel kunnen zijn om de tekst beter te 
begrijpen en daardoor meer grip te krijgen op de inhoud. 
Op veel scholen staat ‘begrijpend lezen’ als apart vak op het lesrooster. De meeste 
scholen gebruiken in die lessen een methode voor begrijpend lezen. De leerlingen 
leren dan onder andere leesstrategieën. De vraag is of leraren stimuleren dat de 
leerlingen de strategieën die zij in de begrijpend leeslessen hebben geleerd, inzetten 
bij de teksten in de lessen wereldoriëntatie (transfer). Het gaat immers bij alle 
teksten om leesbegrip, om het doorgronden van de inhoud.  

 
Mondelinge vaardigheden (spreken-luisteren) 
Taalmethoden bieden doorgaans een leerlijn voor de ontwikkeling van de spreek- en 
luistervaardigheden. Als leraren bij wereldoriëntatie aandacht besteden aan spreken 
en luisteren, bieden zij gelegenheid aan leerlingen om vaardigheden (die zij 
bijvoorbeeld in de taallessen hebben geleerd) te oefenen. Als leerlingen zelf actief 
meedoen in gesprekken wordt bovendien hun ‘taalleermechanisme’ geactiveerd. (Zie 
o.a. Damhuis en Litjens, 2000). Door te praten ontwikkelen leerlingen namelijk hun 
vloeiendheid in het gebruik van al bekende taal én ze bouwen nieuwe taalkennis op. 
En als leerlingen over de leerstof praten krijgen zij er beter grip op. Omdat praten 
over de leerinhoud betekent dat de leerlingen vaktaalbegrippen uit de lesstof 
moeten gebruiken, draagt dat bij aan de ontwikkeling van hun woordenschat. Bij 
wereldoriëntatie liggen volop kansen voor betekenisvolle en functionele gesprekken. 
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Schrijven (stellen) 
Inspectie-onderzoek naar de kwaliteit van het schrijfonderwijs laat zien dat scholen 
relatief weinig tijd uit trekken voor schrijven. Teksten schrijven blijkt vooral te 
gebeuren in de taallessen. Juist bij wereldoriëntatie liggen echter kansen voor 
inhoudsrijke, betekenisvolle en functionele schrijftaken. Benutten scholen die kansen 
ook? Daarbij is het belangrijk dat leraren de schrijftaken in de lessen 
wereldoriëntatie verbinden met hetgeen de leerlingen in de stellessen hebben 
geleerd. Zo kunnen de leerlingen de schrijfaanpak (schrijfstrategieën) die ze leren in 
de taallessen, ook (leren) toepassen bij andere vakken , zo ontstaat transfer. Als de 
taalmethode bijvoorbeeld werkt met het ‘vijffasenmodel’, dan zou de leraar dat ook 
bij de schrijfopdrachten bij wereldoriëntatie moeten doen. (Zie o.a. 
inspectiebrochure ‘Focus op schrijven’, 2012.) Zo oefenen leerlingen niet alleen 
tijdens de taalles hoe ze een schrijftaak moeten aanpakken, maar ook bij 
wereldoriëntatie. Bovendien krijgen leerlingen – door te schrijven - greep op de 
leerstof en ze ontwikkelen nieuwe inzichten. Leerlingen leren schrijfvaardigheden én 
zij leren meer van wereldoriëntatie: een win-winsituatie.  
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Bijlage III – Brief KNAW 
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