
Wereldoriëntatie

TEKST WENDY BRAAT, NICOLETTE SIMONS  
EN SANNE MAAS-VAN KAATHOVEN

Wereldoriëntatie is het vakgebied dat 
leerlingen helpt de wereld te begrijpen. Er 

zijn diverse werkwijzen en methodieken die 
hierbij ondersteunend zijn voor de leerkracht. 
Wat zijn de belangrijkste keuzefactoren als je 

een aanpak moet kiezen?

H
et kiezen van een  
passende methodiek  
en werkwijze hangt 
allereerst sterk af van  
de visie en de ambities 

binnen jouw school op het gebied 
van (wereldoriënterend) onderwijs.  
Pas wanneer dit helder is, kun je 
effectief nadenken over de wijze 
waarop jullie wereldoriëntatie willen 
aanbieden en wat daarbij onder
steunend kan zijn. Je begint dus  
met ‘het waarom’, om vervolgens 
over het ‘hoe’ en ‘wat’ na te denken. 
Wanneer er aandacht is geschonken 
aan dit proces, verloopt de uit
eindelijke implementatie op een 
soepele en prettige manier. 

WAAROM: EERST VISIE BEPALEN
Voordat gestart wordt met het 
oriënteren op het kiezen van een 
werkwijze en eventueel een 

methode voor wereldoriëntatie, is 
het van belang dat de school een 
heldere visie heeft op wereldoriën
tatieonderwijs. Deze visie is een 
onderdeel van de algemene visie  
op onderwijs. Wat vind je als school 
belangrijk en hoe past dit bij je 

populatie en organisatie? Steeds 
vaker zien we in de visie van de 
school dat we naast kennisdoelen, 
ook vaardigheden van kinderen 
willen ontwikkelen. Denk hierbij 
aan vaardigheden als samenwerken 
en kritisch denken, maar ook aan 

BRON: UITGEVERIJ DAVINCI

De tijdlijn van de menselijke 
beschaving bij de methode 
DaVinci
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informatie verwerven en verwerken. 
Om tot deze visie te komen, kun je 
jezelf als team de volgende vragen 
stellen:
• Wat is het doel van ons wereld

oriëntatieonderwijs? Wat is onze 
leerlingpopulatie en wat willen  
we met hen bereiken? 

• Welke kennis, houding en vaardig
heden hebben onze leerlingen 
nodig als ze de school verlaten? 
Hoe kunnen we de wereld
oriëntatielessen hiervoor inzetten? 

• Wat doen we al en willen we 
versterken, wat moeten we nog 
ontwikkelen of mogelijk juist niet 
meer doen? Waar staan we als 
school, waar willen we staan en 
wat hebben we daarvoor nodig? 

HOE: NADENKEN OVER WERKWIJZE 
Wanneer helder is wat de visie op 
wereldoriëntatie is, is het van belang 
om de stap te maken naar de werk
wijze. Wat vindt het team, in relatie 
tot de geformuleerde visie, hierbij 
belangrijk en haalbaar? Bij deze stap 
dient nagedacht te worden over de 
manier waarop de visie op wereld
oriëntatie vormgegeven wordt. 
Hierbij kunnen de volgende vragen 
gesteld worden:
• Hoe leren onze leerlingen het 

beste op het gebied van wereld
oriëntatie? Middels kennisover
dracht, onderzoekend leren of 
door te ervaren? 

• Wat is de rol van de leerkracht? 
Docerend, sturend, coachend  
of een combinatie hiervan? 

• Wat is de rol van de leerling?  
Op welke manier wordt tegemoet
gekomen aan eigenaarschap?

• Hoe ziet de vormgeving eruit? 
Onderwijs in thema’s, project
matig, groepsdoorbrekend,  
vakgeïntegreerd of toch apart? 
Staat hierbij het product of  
proces centraal? 

• Welke rol speelt de omgeving? 
Waar en wanneer leren de 
kinderen?

Een mogelijke werkwijze betreft het 
onderzoekend en ontwerpend leren. 
Er bestaan diverse modellen die 
hierbij voor zowel de leerkracht als 
leerlingen ondersteunend zijn (zie 
figuur 1 voor een voorbeeld).  
De essentie van onderzoekend en 
ontwerpend leren is dat leerlingen 
vaardig worden in het stellen van 
onderzoeksvragen of probleemstel
lingen, daar vervolgens een plan 
voor bedenken, uitvoeren en uit
voerig evalueren: wat hebben we 
geleerd en wat willen we (eventueel) 
nog meer weten? Essentieel hierbij 
zijn het stimuleren van nieuwsgierig
heid en betrokkenheid, en het 
leggen van de transfer naar de  
echte wereld.

WAT: PRAKTISCHE INVULLING 
Na het bepalen van de visie en de 
werkwijze is de praktische invulling 
aan de beurt. Enkele scholen  
kiezen ervoor om wereldoriëntatie 
zonder het gebruik van een metho
de of methodiek aan te bieden.  
Een methode kan echter zeer  
onder steunend zijn bij de vorm
geving van wereldoriëntatie, alsook 
het behalen van de kerndoelen. 
De wereldoriëntatiemethodes zijn 

op verschillende manieren opge
bouwd waardoor er doorgaans wel 
een methode is die dicht bij de visie 
en organisatiewensen van de school 
ligt. Zo zijn er methodes die de 
zaakvakken apart aanbieden, maar 
ook waarbij wereldoriëntatie  
geïntegreerd wordt aangeboden. 
Methodes maken daarnaast verschil 
in de wijze van kennisoverdracht, 
van meer leerstofgericht onderwijs 
tot aan meer gepersonaliseerd  
en leerlinggestuurd onderwijs.  
De matrix van Edux (2019) (zie figuur 
2) geeft een inkijkje in de diverse 
methodieken die momenteel op  
de onderwijsmarkt staan. Bij deze 
matrix zijn diverse factoren met 
betrekking tot de visie op onderwijs 
het uitgangspunt. Hierin dient mee
genomen te worden dat bij elke 
methodiek de rol van de leerkracht 
cruciaal is. Hoewel dit niet het uit
gangspunt is van de methode, kan 
bijvoorbeeld een gepersonaliseerde 
methode aangepast worden naar 
meer leerstofgericht onderwijs en 
vice versa. 

IPC, BLINK WERELD EN DAVINCI
In het basisonderwijs zijn IPC, Blink 
Wereld en DaVinci veelgebruikte 

Wereldoriëntatie

Figuur 1 – Onderzoek-  
en ontwerpcirkel
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methodes voor wereldoriëntatie. 
Deze drie methodes worden uitge
licht, omdat zij vanuit de kleinere 
uitgeverijen worden aangeboden en 
alle drie de nadruk leggen op  
het proces van leren. In alle drie de 
methodes krijgt onderzoekend en 
ontwerpend leren een belangrijke 
plaats. Zo werken de leerlingen bij 
DaVinci vanuit eigen leerdoelen  
en maken ze vanuit eigen verwonde
ringsvragen middels onderzoekend 
en ontwerpend leren een drie
dimensionaal themawerk, werken 
leerlingen bij IPC aan eigen leer
doelen en binnen Blink Wereld 
kunnen leerlingen bij het onder
zoekend leren werken vanuit  
onderzoeksvragen. Alle drie de 
methodes hebben daarnaast hun 
eigen accenten. 

VAKGEÏNTEGREERD VERSUS 
GESCHEIDEN AANBOD
Alle methodes hebben de mogelijk
heid om vanuit vakgeïntegreerde 
thema’s te werken, Blink Wereld 

geeft daarnaast de optie om de 
vakken aardrijkskunde, natuur en 
geschiedenis los te onderwijzen.  
IPC biedt diverse mogelijkheden om 
thema’s schoolbreed aan te bieden, 
terwijl DaVinci en Blink Wereld als 
uitgangspunt hebben dat dezelfde 
thema’s binnen een jaargroep of 
bouw worden behandeld. 
Binnen IPC krijgt de school veel 
vrijheid om bijvoorbeeld ook de 
creatieve vakken te integreren, maar 
dit vraagt eveneens meer van de 
organisatie en creatieve vaardighe
den van de leerkracht en leerlingen. 
DaVinci heeft een aanvullende lijn 
kunstzinnige oriëntatie met daarin 
muziek, bewegen op muziek, taal  
en spel en beeldende vorming en 
een geïntegreerde lijn computatio
nal thinking. Het is bij alle methodes  
van belang om goed te kijken naar 
de aansluiting van de onderbouw
groepen. Het overdragen van expli
ciete kennis door de leerkracht is bij 
de genoemde methodes op eigen 
wijze in te delen. Bij IPC ligt het 

eigenaarschap ten aanzien van deze 
indeling sterk bij de behoeftes van 
de school en de leerkracht, DaVinci 
en Blink Wereld geven meer vast
omlijnde kaders. Zo heeft DaVinci 
één leerkrachtgebonden les per 
week, worden kinderen daarna 
zowel online als offline extra ge
traind en getoetst in de behandelde 
kern en tussendoelen, wordt het 
derde uur besteed aan de verwon
deringsvragen van kinderen en is 
het vierde uur een vrij uur waarin 
bijvoorbeeld gastdocenten of  
natuurwandelingen gepland kunnen 
worden, omdat de ontwikkelaar  
het betrekken van de omgeving erg 
belangrijk vindt. 

STIMULEREN VAN DE 
BETROKKENHEID
Wat betreft het stimuleren van  
de betrokkenheid van leerlingen, 
bieden zowel IPC, DaVinci als Blink 
Wereld verschillende mogelijk
heden. Zo wordt in alle methodes 
gestuurd op het gebruiken van 

Tijdzaken, natuurzaken en 
wereldzaken en Veilig de 
wereld in (Zwijsen) 

Leerstofgericht onderwijs 
(behavioristisch) 

Individueel procesgericht 
onderwijs 
(cognitivistisch) 

Probleemgericht onderwijs 
(connectivistisch / 
constructivistisch) 

Gepersonaliseerd / 
leerlinggericht onderwijs 
(connectivistisch / 
constructivistisch) 

  
 

 
 

Alles in 1   

Topondernemers 
(2.0) (Jongbloed) 

T-World (Exova) 

IPC (& IPC Early years) 

Jeelo (community)  

Vier keer wijzer 
(Klassenadvies) 

Leskracht (regenboog 
wereldkist & spectrumbox)  

De blauwe planeet, NaTuNiek & 
Speurtocht (ThiemeMeulenhoff) 

DaVinci 

Meander, Brandaan & Naut 
(Malmberg,   

Blink Wereld (Ak, Gs, 
NatuNiek) -  

Wijzer (Noordhoff) 

Meander, Brandaan 
& Naut (Malmberg, 

Blink Wereld - 

Argus Clou (Malmberg) 

Maandtaak (Van den
Heuvel Educatief)

Van 

Faqta  

Faqta Wereld, 
inclusief 
gebruik 

ereld, incl. gebruik
talent

Noordwijkse 
methode  

WO-LOS 

Projects4Learning OA2SE (C edin)  

Nieuwe zaken (Zwijsen) 

Plannex 21  

vakgericht

versie 2)

talent

Wereld

versie 1)

geïntegreerd

Figuur 2 – Matrix 
wereldoriëntatiemethodes
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handelende materialen om onder
zoekend en visueel leren te stimule
ren. DaVinci gebruikt fysiek materi
aal, wandplaten en mindmaps, Blink 
Wereld biedt onderzoeks vragen en 
kaarten en IPC werkt met de zoge
naamde kennisoogst en mindmaps. 

ONDERSTEUNING BIJ 
ONDERZOEKEND LEREN 
Praktijkervaring wijst uit dat kinderen 
niet vanzelf tot onderzoekend leren 
komen. Een belangrijke vraag is dan 
ook hoe een methode de leerkracht 
ondersteunt om deze vaardigheden 
bij leerlingen te ontwikkelen.  
IPC gebruikt het assesment for 
learningprogramma waarbij evalue
ren centraal staat vanuit de filosofie: 
‘kinderen goed laten leren, is on
losmakelijk verbonden met goed 
evalueren’. Blink Wereld ondersteunt 
door in de lessen veel structuur te 
bieden, gebaseerd op onderzoe
kend leren. DaVinci werkt met het 
helikoptermodel, waarin kinderen 
via de fasen oriënteren, plannen, 
uitvoeren naar evalueren en beoor
delen komen. Op de DaVinci 
 Academie kunnen leerkrachten  
nog extra getraind worden in bij
voorbeeld het stellen van hogere 
orde denkvragen.

HET PROCES HET BELANGRIJKST
Bij het neerzetten van goed onder
wijs op het gebied van wereldoriën
tatie is het proces voorafgaand aan 
de uiteindelijke keuzes het belang
rijkst. Denken vanuit het ‘waarom, 
hoe en wat’ geeft een leidraad om 
dit stapsgewijs aan te pakken.  
Schep ruimte voor visie, oriëntatie, 
het werken met proeftuinen en een 
stapsgewijze implementatie waarbij 
er veel aandacht is voor (de ontwik
keling van) de vaardigheden van  
de leerkracht. Want welke visie, 
werk wijze of methode er ook geko
zen wordt: de rol van de leerkracht  
is cruciaal. Wanneer iedereen goed 
is meegenomen in het proces voor
af, verloopt de daadwerkelijke 
implementatie gemakkelijker.  
De aandacht kan dan naar de  

praktische voorbereiding, de  
methodische ondersteuning en de 
instructies. Er zijn immers genoeg 
mogelijk heden om de eigen  
creati viteit toe te passen, keuzes  
te maken en de betrokkenheid van 
leerlingen te stimuleren.

De literatuurlijst  
is te vinden op:  
www.jsw.nl/artikelen
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Een kruidenproeverij als 
onderdeel van de 
methode Blink Wereld

WENDY BRAAT, NICOLETTE SIMONS 
EN SANNE MAAS-VAN KAATHOVEN 
zijn bij Edux (www.edux.nl) werkzaam 
als onderwijsadviseur

Reactie van de uitgever
Liesbet de Waalvan Oosten, pedagoog/onderwijskundige, leerkracht 
en oprichter van DaVinci’s Onderwijsbeweging: ‘Als alles kan en alles 
mag en iedereen werkt mee, hoe ziet dan jouw ideale onderwijs eruit? 
Dat maken we samen met scholen, ouders, culturele instellingen, 
bedrijfsleven, universiteiten, hogescholen wereldwijd én natuurlijk 
samen met de kinderen.’

Lian van de Wiel, uitgever Blink Wereld: ‘Met Blink Wereld is de leer
kracht de reisleider die de kinderen op hun ontdekkingsreis door de 
wereld langs de hoogtepunten leidt. Daarbij gaan ze zelf op onder
zoek uit, ontwikkelen hun vaardigheden, leren over de wereld en over 
hoe je daarnaar kunt kijken.’

Tsjitske Buytendijk, IPCtrainer: ‘Kinderen leren met IPC zo waardevol 
en effectief mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Ze ontdekken 
talenten en werken aan zelfvertrouwen. IPC biedt leerkrachten de 
hulpmiddelen om daarbij te ondersteunen.’
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V
oor begrijpend lezen maken wij op onze 
school gebruik van de aanpak Close 
Reading. De leerkracht leest samen met  
de kinderen drie keer de tekst om deze te 
verdiepen en de essentie van de tekst te 

duiden. Dit keer had ik gekozen voor een tekst over de 
Middeleeuwen. In de tekst stonden citaten en oubollig 
taalgebruik. Prachtig om over door te praten en de 
betekenis van ouderwetse woorden te duiden. Een 
‘oplettende’ lezer stak zijn vinger op: ‘Meester. Er staat 
een spelfout in de tekst. Er staat “mijnheer” in plaats van 
“meneer”. Moeten we dat niet aan de schrijver laten 
weten?’ Toen ik hem vroeg naar synoniemen te zoeken 
voor het woord ‘meneer’ ontdekte hij de betekenis van 
‘mijnheer’. ‘Best leerzaam, meester, die oude teksten.’

Ook een ‘Je maakt wat mee!’ insturen? Mail maximaal 
150 woorden naar: jsw@thiememeulenhoff.nl

Wie leest 
die leert!
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Kees Jonker
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