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Vink de uiterst linker cirkel aan als het linker uitgangspunt voor jou het meest belangrijk is, vink de uiterst 
rechter cirkel aan als het rechter uitgangspunt voor jou het meest belangrijk is - of kies één van de opties 
ertussen. 
 

A Hele-
maal A 

Meer A 
dan B 

Meer B 
dan A 
 

Hele-
maal B  
 

B 

1. Werken vanuit de drie 
zaakvakken voor 
wereldoriëntatie 

    Werken vanuit integratie 
van de drie zaakvakken 

2. Werken met thema’s van 
5 tot 10 lesuren  

    Werken met thema’s van 
10 lesuren of meer  

3. Didactiek met accent op 
informatie aanbieden, 
verwerken en toepassen 

    Didactiek met accent op 
onderzoekend en 
ontdekkend leren  

4. Een methode als basis     Zelf lesmateriaal 
ontwikkelen 

 
 

A Hele-
maal A 
 

Meer A 
dan B 

Neu-
traal 
 

Meer B 
dan A 
 

Hele-
maal B 

B 

5. Vooral kennis is 
belangrijk 

     Vooral (21e eeuwse) 
vaardigheden zijn 
belangrijk 

6. De hele klas doet 
(grotendeels) dezelfde 
stof 

     Veel eigen keuze voor de 
leerling; wat wil ik leren? 

7. Methode met volledige 
en gemakkelijk te volgen 
leerlijn 

     Methode die houvast 
biedt met ruimte en 
flexibiliteit om eigen 
keuzes te maken 

8. Prettig als lessen 
verrassend zijn voor 
leerlingen 

     Prettig als leerlingen 
weten wat ze kunnen 
verwachten in de lessen 

9. Aardrijkskunde ‘van 
dichtbij naar ver’: eigen 
omgeving in groep 5, 
Nederland in groep 6, 
Europa in groep 7 en de 
Wereld in groep 8 

     Aardrijkskunde 
‘thematisch’; bv thema’s 
met onderwerpen als 
globalisering of klimaat 
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A Hele-
maal A 
 

Meer A 
dan B 

Neu-
traal 
 

Meer B 
dan A 
 

Hele-
maal B 

B 

10. Natuur en techniek 
kan best zonder proefjes, 
met teksten en filmpjes 
kan ook veel duidelijk 
gemaakt worden 

     Het doen van proefjes en 
dingen uitproberen hoort 
echt bij natuur en 
techniek 

11. Geschiedenis 
uitgebreid per tijdvak en 
chronologisch behandeld 
 

     Geschiedenis als 
kennismaking met 
vroeger, niet per se 
chronologisch  

12. Wereldoriëntatie staat 
los van andere vakken 

     Wereldoriëntatie graag 
koppelen aan andere 
vakken 

13. Werken in jaargroepen       Werken in 
combinatiegroepen 

14. Verwerking van de 
opdrachten digitaal 

     Verwerking van de 
opdrachten op papier 

15. Iedere leerling heeft 
een eigen laptop of tablet 

     Weinig tot geen laptops of 
tablets beschikbaar 

16. Veel affiniteit met, of 
kennis van, onderzoekend 
en ontdekkend leren 

     Geen affiniteit met, of 
kennis van, onderzoekend 
en ontdekkend leren 

17. Veel ervaring met vrij 
onderzoek, waarin 
leerlingen zelf een 
onderwerp kiezen en 
onderzoek gaan doen 

     Geen ervaring met vrij 
onderzoek, waarin 
leerlingen zelf een 
onderwerp kiezen en 
onderzoek gaan doen  

18. Er is tijd en/of 
scholingsbudget 
beschikbaar om een 
nieuwe manier van werken 
te implementeren 

     Er is geen tijd en/of 
scholingsbudget 
beschikbaar om een 
nieuwe manier van werken 
te implementeren 

 


