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Thema's en kerndoelen 
 

In dit document staat het leerstofoverzicht beschreven van Blink Wereld - Aardrijkskunde in het 

basisonderwijs.  

 

Thema’s per leerjaar 

Het methode-overzicht omvat vier leerjaren, groep 5 tot en met 8. Elk leerjaar bevat vier thema’s van 

ieder vijf lessen, waarin alle verplichte stof voor het basisonderwijs behandeld wordt.  

Daarnaast is er voor ieder leerjaar nog een vijfde ‘projectthema’ waarin de stof van Aardrijkskunde, 

Geschiedenis en Natuur en Techniek geïntegreerd wordt. Dit thema is hetzelfde voor de gehele 

bovenbouw, waardoor het ook in projectweken gedaan kan worden. In het projectthema gaan kinderen 

aan de slag met een opdracht vanuit een echte organisatie. Ze gebruiken de invalshoeken vanuit de 

diverse vakken om tot een onderbouwd advies voor de betreffende organisatie te komen. Er zal ieder jaar 

een nieuw en actueel thema worden ontwikkeld; dit zal steeds in april verschijnen. 

Voor groep 3 en 4 wordt Blink Wereld - Aardrijkskunde in samenhang met Blink Wereld – Natuur en 

techniek en Blink Wereld - Geschiedenis aangeboden in een pakket:  drie thema’s in groep 3 (waarvan er 

een aardrijkskundig) en zes thema’s in groep 4 (waarvan er twee aardrijkskundig zijn). Deze thema’s 

bevatten geen verplichte stof, ze zijn daarom niet in dit overzicht opgenomen. De thema’s zijn een 

introductie op het vak: het doel is dat leerlingen in aanraking komen met de essentie van het vak, dat ze 

gericht naar de wereld leren kijken, vooral zelf lekker aan de slag gaan en daarmee gemotiveerd raken 

voor het vak in de bovenbouw.  

 

De thema’s en combinatiegroepen 

In de onderstaande tabel staan de onderwerpen die in groep 5 t/m 8 behandeld worden. De inhoud van 

de thema’s is zo gekozen dat het mogelijk is om in combinatiegroepen 5/6 en 7/8 de thema’s met de 

gehele groep gezamenlijk te doen. Het aanhouden van de volgorde van groep 5 en 6 enerzijds en 7 en 8 

anderzijds is dus niet per se noodzakelijk.  

Wanneer je het als leerkracht belangrijk vindt dat je leerlingen per jaargroep les krijgen, dan is het in 

combinatiegroepen natuurlijk ook mogelijk om op de reguliere manier met dit materiaal te werken. Je 

gebruikt dan het materiaal van groep 5 voor de leerlingen van groep 5 en de leerlingen van groep 6 

krijgen het materiaal voor groep 6, etc.  

 

De wereld in thema’s 

In Blink Wereld – Aardrijkskunde wordt de wereld niet geografisch afgebakend per leerjaar in eigen 

omgeving, Nederland, Europa en de wereld. Immers, voor kinderen is de wereld ook niet keurig per 

leerjaar afgebakend – in groep 5 en 6 lezen, horen en zien ze ook al van alles over de hele wereld op 

televisie en internet.  

Groep 5 tot en met 7 is daarom thematisch ingedeeld. Met de keuze van de invalshoeken en de 

onderwerpen spelen we in op waar leerlingen op dat moment aan toe zijn en waarin ze geïnteresseerd 

zijn. In deze thema’s spelen wel altijd Nederland en Europa een rol; kinderen zien hoe wij in verband 

staan met de rest van de wereld en leren verschillende gebieden met elkaar te vergelijken. 

In groep 8 behandelen we per thema een continent: Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Aan 

de hand van die verschillende continenten worden belangrijke onderwerpen uit de kerndoelen, zoals 

bijvoorbeeld klimaat of cultuur, op een aansprekende manier herhaald en toegepast. 
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 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Thema 1 De wereld in kaart 

Handige 

plattegronden 

 

 

Kerndoel 47 en 50 

 

Bergen en rivieren 

Scheuren in de aarde 

 

 

Kerndoel 39, 47, 49 en 

50 

 

Aardlagen en 

landschap 

Krachten der aarde 

 

Kerndoel 47 en 50 

 

 

Afrika 

Zoom in op Afrika 

 

 

Herhaling kerndoelen 

47, 49, 50 en 56 

 

 

Thema 2 Een beeld van 

Nederland 

Ontdek Nederland 

 

Kerndoel 47 en 50  

 

Water en 

overstromingen 

Dreiging van water 

 

Kerndoel 48 en 50  

 

Klimaat en 

landschap  

Klimaatkwesties 

 

 

Kerndoel 43, 46 en 50 

 

 

 

Noord-Amerika 

Amerika, land of hope 

and dreams 

 

Herhaling kerndoelen 

47, 50 en 51 

 

Thema 3 Eten en landbouw 

Eet smakelijk 

 

 

Kerndoel 47 en 50 

 

Wonen en werken 

Altijd onderweg 

 

 

Kerndoel 39, 47 en 50 

 

 

 

Samenwerking in 

Europa  

Samen sterk 

 

Kerndoel 36, 47 en 50 

 

 

Zuid-Amerika 

Soaps en  samba in 

Zuid-Amerika 

 

Herhaling kerndoelen 

47, 49, 50 en 56 

 

Thema 4 Fabrieken en winkels 

Wereldsupermarkt 

 

 

Kerndoel 39 en 50 

 

Werelddelen en 

culturen  

Kijk op de wereld 

 

Kerndoel 47, 49 en 50 

 

 

Globalisering en 

handel 

Wereldwijd verbonden 

 

Kerndoel 39, 47 en 50 

 

 

Azië 

Kleurrijk Azië 

 

 

Herhaling kerndoelen 

47, 49, 50 en 56 

Projectthema Aardrijkskunde, 

Geschiedenis en 

Natuur en Techniek 

geïntegreerd 

 

Aardrijkskunde, 

Geschiedenis en 

Natuur en Techniek 

geïntegreerd 

 

Aardrijkskunde, 

Geschiedenis en 

Natuur en Techniek 

geïntegreerd 

 

Aardrijkskunde, 

Geschiedenis en 

Natuur en Techniek 

geïntegreerd 

 

 


