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1. Registratiedeel 
 

Titel Wijzer door de wereld 
Volledige titel Wijzer door de wereld - Aardrijkskundemethode voor het basisonderwijs 
Auteurs Fenger, P.; Vries, de, M. (hoofdauteurs) 

Noordhoff BAO 
Postbus 342 
3990 GC HOUTEN 
Tel: 030 - 6383 333 
Fax: 050 - 5226 429 
E-mail: bao@noordhoff.nl 

Uitgever 

Website: www.noordhoff.nl 
Jaar van uitgave 1997 - 1998 
Omschrijving Wijzer door de wereld is een aardrijkskundemethode voor het basisonderwijs 

voor de groep 5 tot en met 8. De leerstof is thematisch-regionaal geordend. 
Samenstelling De methode bestaat uit een Praktijkboek (handleiding), een Wegwijzer 

(achtergronden, opbouw en inhoud van de methode) inclusief een videoband en 
Toporama (topografiesoftware voor de leerling) en een software-handleiding voor 
de leerkracht en een leerlingenboek met een werkboek (verbruiksmateriaal) voor 
de leerling. Additioneel is bij de methode per groep een Taalwijzer met 
kopieerbladen verkrijgbaar (voor de docent) ter ondersteuning van taalzwakke 
leerlingen. Facultatief is het gebruik van de internetsite www.wijzer.wolters.nl 
voor actuele informatie en opdrachten. In verband met de uitbreiding van de EU 
met tien nieuwe lidstaten biedt de uitgever aan gebruikers een supplement.  
Voor een uitgebreid overzicht van alle materialen van de methode zie 
www.leermiddelenplein.nl of ga naar de website van de uitgever 
www.noordhoff.nl. 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

Door de auteurs van Wijzer door de wereld wordt het volgende over doelen 
gezegd:"In de kerndoelen staat aangegeven wat kinderen moeten kennen en 
kunnen. Voor aardrijkskunde zijn dit de volgende onderwerpen: ruimtelijke 
inrichting, geografisch perspectief, kaartbeeld en topografie. De leerstof in Wijzer 
door de wereld is hier nauwkeurig op afgestemd en zoveel mogelijk met elkaar in 
verband gebracht. De te leren topografie is gebaseerd op de zogenaamde 
Kernlijst Topografie met als enige toevoeging enkele plaatsen in Afrika vanwege 
de snelle verstedelijking van dit continent." In de handleidingen wordt bij elke les 
het doel vermeld. De auteurs van de methode formuleren daarnaast inhoudelijke 
uitgangspunten: de kerndoelen aardrijkskunde, de domeinbeschrijving 
Wereldoriëntatie van het Cito en eigen keuzes van het auteursteam met 
betrekking tot ontwikkelingen binnen het vakgebied, actualiteit van thema's en 
onderwijskundige overwegingen. Bovendien zijn er ook didactische 
uitgangspunten: "Leerprocessen van kinderen, veranderingen in het voortgezet 
onderwijs en de eisen die het huidige informatietijdperk aan ons stelt waren 
belangrijke didactische overwegingen voor het bepalen van de opzet van de 
leerstof." Dit heeft geresulteerd in een aantal didactische kenmerken: opbouw 
vanuit het onbekende; zelf opzoeken; leesbare teksten; relatief korte teksten en 
een afwisseling tussen beschrijvende en verhalende teksten; diverse soorten 
afbeeldingen; gebruik van videofilms. 
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Titel Wijzer door de wereld 
ICT Op de internetsite Wijzer door de actualiteit (www.wijzer.wolters.nl) die bij de 

reeks methoden Wijzer door…is ontwikkeld staan opdrachten die aansluiten bij 
de actualiteit en verwijzingen naar relevante sites. Leerlingen kunnen hun mening 
geven op het prikbord. De internetlessen vormen een facultatief onderdeel van de 
methode. In de handleidingen staat aangegeven dat leerkrachten de methode-
toetsen ook administratief kunnen verwerken met het computerprogramma van 
het Cito Leerlingvolgsysteem. De bestanden zijn voor gebruikers van de methode 
gratis verkrijgbaar bij de uitgeverij. Ook wordt aangeven dat de toetsresultaten 
met de programma's van ESIS-T en ESIS-B van het Onderwijskundig 
Automatiseringsbureau (OAB) verwerkt kunnen worden. De toetsdefinities van de 
methode worden door OAB meegeleverd. Wijzer door de wereld levert een cd-
rom 'Toporama' voor het aanleren van topografie. De kaarten zijn identiek aan de 
kaarten in het leerlingenboek en ook de topografische inhoud is gelijk. Met deze 
software kunnen de kinderen leren, oefenen, een toets maken of een spel doen. 
Het gebruik van Toporama is niet noodzakelijk, maar wel een handig hulpmiddel 
voor het zelfstandig aanleren van de topografie. Op de software is een leer-
krachtgedeelte opgenomen. Hierin kan de leerkracht op verschillende manieren 
wijzingen aanbrengen in de topografiekaarten, per groep aangeven welke onder-
delen, kaarten en niveaus wel of niet gekozen kunnen worden en topografie-
toetsen maken. Tevens kunnen de resultaten van oefeningen en toetsen van de 
leerlingen worden bekeken en ook is te zien welke fouten er gemaakt zijn. 
Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van vier groepen 
met 25 leerlingen per groep. ‘Kosten eerste aanschaf’ betreft het gebruiks- en 
verbruiksmateriaal bij de aanschaf van de volledige methode in het eerste jaar. 
Hierbij is uitgegaan van aanschaf van de netwerkversie (€ 168,75) van Toporama 
in plaats van de stand-alone versie (€ 70,00). ‘Jaarlijkse kosten’ betreft de kosten 
van de verbruiksmaterialen in de volgende jaren. Niet doorberekend zijn 
eventuele kopieerkosten. ‘Additioneel materiaal’ betreft de kosten van extra 
materialen. Voor de antwoordenboeken is één exemplaar per vijf leerlingen 
berekend. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij het kostenplaatje niet 
meegenomen. Peildatum voor dit kostenplaatje is juli 2004. 
Voor een overzicht van de kosten van de methode zie www.leermiddelenplein.nl 
of kijk op de website van de uitgever: www.noordhoff.nl 
Naam methode Kosten eerste 

aanschaf 
Jaarlijkse kosten Additioneel 

materiaal 

Kostenplaatje 

Wijzer door de 
wereld 

€ 3.091,00 € 519,75  € 650,30  

Overige 
informatie 

Wijzer door de wereld is besproken in 'Naast elkaar Aardrijkskunde', Edux 
Onderwijsadviseurs, 2002. Voor taalzwakke leerlingen heeft de methode een 
Taalwijzer ontwikkeld die aansluit bij de lessen. Voor deze aanvullende lessen 
zijn aparte doelen geformuleerd. 

 
2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen (versie herziening 2006) voldaan? 
 
Toelichting 
Bij het analyseren van de methoden aardrijkskunde op de kerndoelen is door SLO uitgegaan van de 
versie herziening kerndoelen 2004. In de herziene kerndoelen oriënteren leerlingen zich in het 
leergebied ’Oriëntatie op jezelf en de wereld’ op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze 
problemen kunnen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. In het leergebied 
Oriëntatie op jezelf en de wereld heeft het onderdeel Ruimte betrekking op aardrijkskunde. Het gaat 
daarbij om het ontwikkelen van een geografisch wereldbeeld aan de hand van gebieden en met 
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behulp van kaartvaardigheden en waar mogelijk in samenhang met andere onderwijsinhouden binnen 
het leergebied ’Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en inhouden uit andere leergebieden. 
Het verschil met de kerndoelen van 1998 is in de eerste plaats het aantal kerndoelen, dat is 
teruggebracht van tien naar vier. De vier kerndoelen zijn algemener geformuleerd, maar de inhoud 
van de tien kerndoelen van 1998 kan er wel in worden ondergebracht. 
 
Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld - onderdeel ruimte 
De vier kerndoelen voor het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld - onderdeel ruimte zijn: 
(47) De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in 
omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, 
bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij 
aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid 
worden/werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 
(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. 
 
Analyseresultaten kerndoelen 
De methode Wijzer door de wereld is ontwikkeld op de oude kerndoelen (1998). Met betrekking tot de 
nieuwe kerndoelen (herziening 2004) voldoet de methode aan drie van de kerndoelen volledig en aan 
één kerndoel ten dele. In de scoretabel is aangegeven welke kerninhouden en specificaties in Wijzer 
door de wereld aan de orde komen. 
Het vergelijken van de eigen omgeving met negen verschillende landen en gebieden komt bij vijf van 
de negen gebieden voor meer dan de helft van de negen perspectieven aan de orde. Bij de andere 
vier gebieden (nieuwe E.U.-landen, V.S. en Zuid-Amerika) geldt dit voor minder dan de helft van de 
genoemde perspectieven. De landen worden wel behandeld in de methode maar systematische 
aandacht voor vergelijking met de eigen omgeving ontbreekt. Vergelijkingen met andere landen en 
gebieden komen wel regelmatig voor. De Verenigde Staten van Amerika worden vanuit minder 
perspectieven behandeld dan de overige gebieden. 
Alle negen perspectieven die bij het kerndoel worden genoemd komen voor, maar niet bij alle 
behandelde gebieden. De perspectieven levensbeschouwing en verkeer ontbreken het vaakst; de 
perspectieven wonen, werken, welvaart en cultuur komen overal voor. 
 
3. In welke kerninhouden worden de kerndoelen in de methode uitgewerkt? 
 
Toelichting 
Om aan te kunnen geven op welke wijze methoden de kerndoelen concretiseren is door SLO een 
nadere uitwerking van de kerndoelen in kerninhouden (indicatoren en specificaties) gemaakt. Bij de 
uitwerking is ook de tekst van de karakteristiek bij het vakgebied meegenomen. De vier kerndoelen 
zijn door SLO vertaald in acht indicatoren en vervolgens verder uitgewerkt in (deel)specificaties. Bij de 
kerninhouden ten aanzien van het beheersen van de topografie is de topografielijst voor het 
basisonderwijs van Cito als referentiekader gebruikt. Er is getracht de kerninhouden zo zorgvuldig 
mogelijk te formuleren. Deze uitwerking is gemaakt in overleg met de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Ten behoeve van de analyses van aardrijkskundemethoden zijn de vier kerndoelen door SLO vertaald 
in acht kerninhouden. De specificering van de kerninhouden van de kerndoelen 48, 49 en 50 is 
gemaakt door SLO. Het kerndoel 47 is reeds zo gedetailleerd dat deze niet verder gespecificeerd 
hoefde te worden. Bij de kerninhouden ten aanzien van het beheersen van de topografie is de 
topografielijst voor het basisonderwijs van het Cito als referentiekader gebruikt.
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Tabel 
In de tabel is aangegeven welke specificaties in de methode De wereld dichtbij aan de orde komen en 
welke niet. 
 
Legenda:  
A  = analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
 
Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

1.1 landschap  ■ 
1.2 wonen ■ 
1.3 werken ■ 
1.4 bestuur ■ 
1.5 verkeer ■ 
1.6 recreatie ■ 
1.7 welvaart ■ 
1.8 cultuur ■ 

1 kennis van de ruimtelijke 
inrichting van de eigen 
omgeving vanuit negen 
verschillende perspectieven 

1.9 levensbeschouwing ■ 
2.1 gebied in Nederland ■ 
2.2 lidstaat 1 EU, lid voor 2004 ■ 
2.3 lidstaat 2 EU, lid voor 2004 ■ 
2.4 lidstaat 1 EU, lid sinds 2004 □ 
2.5 lidstaat 2 EU, lid sinds 2004 □ 
2.6 Verenigde Staten van Amerika □ 
2.7 land in Azië ■ 
2.8 land in Afrika ■ 

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

2 vergelijken van ruimtelijke 
inrichting van de eigen 
omgeving met de ruimtelijke 
inrichting van omgevingen 
elders vanuit negen 
verschillende perspectieven 

2.9 land in Zuid-Amerika □ 
3.1 functie van poldersystemen ■ 
3.2 deltawerken Zeeland ■ 
3.3 Zuiderzeewerken ■ 
3.4 terpen ■ 
3.5 dijken bij grote rivieren ■ 

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

3 kennis van maatregelen 
die bewoning in door water 
bedreigde gebieden mogelijk 
maakt, zowel in het heden 
als in het verleden 

3.6 duinen  ■ 
4.1 bevolkingsconcentraties ■ 
4.2 godsdiensten ■ 
4.3 klimaten ■ 
4.4 energiebronnen ■ 

(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. 

4 kennis van de mondiale 
spreiding van 
bevolkingsconcentraties, 
godsdiensten, klimaten, 
energiebronnen en 
natuurlandschappen 4.5 natuurlandschappen ■ 
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5.1 schaal ■ 
5.2 legenda ■ 
5.3 coördinaten ■ 
5.4 register ■ 
5.5 windrichting ■ 

5 omgaan met kaart en atlas 

5.6 afstand ■ 
6.1 eigen regio ■ 
6.2 provincies en hoofdsteden ■ 
6.3 belangrijke steden ■ 
6.4 belangrijke gebieden  ■ 

6 beheersen van 
basistopografie van 
Nederland 

6.5 belangrijke wateren ■ 
7.1 landen en hoofdsteden van de 
Europese Unie 

■ 

7.2 andere belangrijke landen ■ 
7.3 belangrijke steden ■ 
7.4 belangrijke wateren ■ 
7.5 belangrijke deelgebieden ■ 

7 beheersen van 
basistopografie van Europa 

7.6 belangrijke gebergten ■ 
8.1 werelddelen ■ 
8.2 belangrijke landen ■ 
8.3 herkomstlanden van 
belangrijkste etnische groepen in 
Nederland 

■ 

8.4 belangrijke steden ■ 
8.5 belangrijke wateren ■ 
8.6 belangrijke deelgebieden ■ 

(50) De leerlingen leren 
omgaan met kaart en atlas, 
beheersen de basis-
topografie van Nederland, 
Europa en de rest van de 
wereld en ontwikkelen een 
eigentijds geografisch 
wereldbeeld. 

8 beheersen van 
basistopografie van (de rest 
van) de wereld 

8.7 belangrijke gebergten ■ 
 
4. Welke gebieden, landen en thema's komen aan bod op welke manier gebeurt dat en 

is er samenhang? 
 
Welke gebieden, landen en thema's komen aan bod? 
Een wereld van verschil is een thematisch-regionale1 methode, die bovendien concentrisch is De 
methode is thematisch-regionaal en deels concentrisch van opzet. Aan de hand van thema’s komen 
diverse regio's* aan de orde. Deze thema’s komen elk jaar terug: Wonen in de stad, Werken in de 
stad, Wonen op het platteland, Werken op het platteland, Recreatie en Verkeer. Met uitzondering van 
groep 5 zijn de thema’s, indien mogelijk, steeds gerelateerd aan een andere regio. De verdeling hierbij 
is als volgt:  
• groep 5: de eigen omgeving en Nederland  

Voor het aanleren van kaartvaardigheden komen de hoofdstukken Handig zo’n kaart, Bekijk het 
anders, De stad door aan de orde. Hierna komt de nadruk wat meer te liggen op de 
aardrijkskundige aspecten wonen, werken, verkeer en landschap in: Brood, melk en jam, Fabrieken 
en kantoren, Kleuren en tekens, Waterland, Laag en vlak, Regel de ruimte.  

• groep 6: Nederland 
De hoofdstukken van dit leerjaar zijn: Wijzer door Nederland, Drukte in West-Nederland, Op het 
platteland (Noord-Nederland), Waterland, Machines maken het (Oost-Nederland), Op verkenning 
(Zuid-Nederland), Landschappen in Nederland. 
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• groep 7: Europa 
De hoofdstukken van dit leerjaar zijn: Wijzer door Europa, Drukke delen van Europa (West-Europa), 
Natuur en landschap (Noord-Europa), Hoe kouder, hoe kaler, Oude fabrieken, nieuwe kansen 
(Oost-Europa), Vakantielanden (Zuid-Europa), Samenwerking in Europa. 

• groep 8: Wereld 
De hoofdstukken van dit leerjaar zijn: De wereld, Welkom in Amerika, Het platteland van Afrika, Zon 
en aarde, Tussen oost en west (Midden-Oosten en Noord-Afrika), Een reis naar het oosten (Azië), 
Een wereld vol mensen. 

In de algemene handleiding (Wegwijzer) wordt per leerjaar een overzicht gegeven van de behandelde 
onderwerpen in hoofdstukken en lessen. 
 
In groep 5 wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van kaartvaardigheden en vanaf groep 6 is 
topografie een vast onderdeel van bijna elke les. De topografie sluit steeds aan bij de behandelde 
lesstof. 
 
Op welke manier gebeurt dat? 
De geografische vierslag** is herkenbaar in de methode. Zowel in de handleiding als in het 
leerlingmateriaal staan waarnemings-, herkennings-, verklarings- en waarderingsvragen. De meeste 
nadruk ligt bij waarnemings- en verklaringsvragen. 
Door middel van suggesties in de handleiding bij de lesbeschrijvingen in groep 5 (Extra activiteiten) en 
de verdiepingslessen in de groepen 6 tot en met 8 ('Er-op-uit’-opdrachten) relateert Wijzer door de 
wereld de schoolomgeving aan de leerstof. 
Bij het behandelen van de verschillende landen wordt af en toe een link gelegd met Nederland. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld door zinnen als ’In de winter is het niet veel kouder dan in de zomer in 
Nederland’ (Mallorca) of ’Suriname is vier keer groter dan Nederland, maar er wonen minder mensen 
dan in Den Haag’, ’In Nederland is de levensverwachting gemiddeld 78 jaar. In Laos is dat 50 jaar. 
Daar worden mensen minder oud’. 
 
Is er sprake van samenhang? 
In Wijzer door de wereld zijn raakvlakken te herkennen met andere leergebieden, zoals geschiedenis, 
natuur en techniek, rekenen/wiskunde, taal en met educaties, zoals samenleving, milieu en 
ontwikkelingsproblematiek. 
Ook kan de actualiteit betrokken worden bij de leerstof. Leerkracht en leerlingen hebben toegang tot 
de website www.wijzer.wolters.nl. Hierop staat actuele informatie over aardrijkskundige zaken zoals 
het weer en de Europese Unie. Bovendien is er een knipselarchief met krantenartikelen te vinden. Het 
gebruik van de website is facultatief en niet opgenomen in de lesbeschrijvingen. 
Daarnaast kunnen leerlingen vanaf groep 6 bij vier hoofdstukken als Extra Activiteit een Actua-
opdracht maken. 
 
* Onder regio’s verstaan we gebieden aan de hand waarvan aardrijkskundige verschijnselen worden verduidelijkt, bijvoorbeeld 
kleine gebieden zoals Noord- Nederland of grotere zoals Afrika. 
** Onder ’geografische vierslag’ verstaan we de vier aspecten die steeds aan de orde komen bij het behandelen van 
aardrijkskundige verschijnselen: waarnemen, herkennen, verklaren, waarderen. 
 

4. Welke gebieden, landen en thema's komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en 
is er samenhang? 

 

 De geografische vierslag (waarnemen, verklaren, herkennen en waarderen) is herkenbaar 
in de methode. 

■ 

 Er vindt een vergelijking plaats van de eigen omgeving met andere gebieden en landen. ■ 
 Er wordt een relatie gelegd met andere leergebieden. ■ 
 Er wordt een relatie gelegd met de actualiteit. ■ 
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5. Hoe is de leerstof geordend? 
 
Wijzer door de wereld is een thematisch-regionale methode*. De thema’s komen jaarlijks aan de orde 
(concentrisch) en zijn steeds gekoppeld aan een regio. Binnen de thema’s komen sommige 
onderwerpen ook in een volgend leerjaar aan bod zoals bijvoorbeeld winkels en de relatie dorp-stad. 
De onderwijsinhouden worden verspreid over de leerjaren van dichtbij naar veraf en daarnaast ook 
van concreet naar abstract aangeboden. 
Binnen een hoofdstuk wordt de leerstof afwisselend van algemeen naar bijzonder en omgekeerd en 
van dichtbij naar veraf en omgekeerd aangeboden. 
 
Het programma voor groep 5 bestaat uit 9 hoofdstukken van vier lessen. Dit resulteert in 36 lessen 
van elk 45 minuten. 
In groep 5 zijn steeds twee leerkrachtgebonden en twee zelfstandig werken lessen te vinden. De 
beide leerkrachtgebonden lessen beginnen met een korte introductie waarna gezamenlijk het verhaal 
en de teksten gelezen en besproken worden. Vervolgens gaan de kinderen zelfstandig de opdrachten 
maken. Een klassikale bespreking hiervan sluit de les af. De eerste les zelfstandig werken bestaat uit 
het zelfstandig lezen van een verhaal en het maken van de werkboekopdrachten. De tweede les is 
een toets. 
 
Voor de groepen 6 tot en met 8 zijn 7 hoofdstukken opgenomen. De hoofdstukken 1, 4 en 7 bestaan 
elk uit vier lessen; de hoofdstukken 2, 3, 5 en 6 elk uit zeven lessen; totaal zijn er dus 40 lessen 
(inclusief de toetslessen). De methode gaat uit van één les per week van 60 minuten. Indien een 
leerkracht liever twee kortere lessen per week wil geven, dan kan een les onderbroken op het 
daarvoor met een pictogram aangegeven punt in de lesbeschrijving. 
De lessen volgen dezelfde hoofdstukopbouw als in groep 5 van twee leerkrachtgebonden en twee 
leerkrachtonafhankelijke lessen. Echter, na de hoofdstukken 2, 3, 5 en 6 werken de leerlingen twee 
lessen zelfstandig aan herhalings- en/of verdiepingsopdrachten. Deze zijn te vinden als kopieerbladen 
achterin de handleidingen. 
Bij de hoofdstukken 1, 4 en 7 zijn eveneens herhalingsopdrachten voorhanden, zonder echter 
opgenomen te zijn binnen het ’normale’ lesprogramma. De leerkracht dient hiervoor zelf een geschikt 
moment in het weekrooster te vinden. 
Een uitbreiding van de basisles is te realiseren middels de (per les) in de handleiding opgenomen 
extra activiteiten. Ook is vanaf groep 6 een inperking van de leerstof mogelijk door de herhalings- 
en/of verdiepingslessen over te slaan. 
Vanaf groep 6 is topografie (leren, toepassen, toetsen) een vast onderdeel van bijna elke les. 
 
De lessen van Wijzer door de wereld kennen een vaste lesopbouw:  
• introductie op lesstof (in les 1en vanaf groep 6 ook in les 3)  
• afbeeldingen bekijken en teksten lezen  
• opdrachten maken  
• topografie leren/oefenen (vanaf groep 6)  
 
*  Onder regio’s verstaan we gebieden aan de hand waarvan aardrijkskundige verschijnselen worden verduidelijkt, bijvoorbeeld 

kleine gebieden zoals Noord-Nederland of grotere zoals Afrika. 
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Tabel onderwijstijd 
 
Wijzer door de wereld Groep 5 Groep 6-8 

Minimale onderwijstijd (in uren) 27 32 

Maximale onderwijstijd (in uren) 41 60 

Aantal weken per jaar 36 36 

Aantal blokken per jaar 9 7 

Aantal lessen per jaar 36 min:  32 
max. 40 

Aantal lessen per week 1 1 

Lesduur (in minuten) min.  45 
max. 68 

min.  60 
max. 90 

 
Tabel leerstofordening 
 

1. De ordening van de leerstof over de leerjaren heen is:  
1.1 aan de hand van thema's ■ 
1.2 aan de hand van regio's ■ 
1.3 anders □ 
2. De gekozen onderwijsinhouden komen over de leerjaren heen:  
2.1 eenmalig aan bod ■ 
2.2 meerdere keren aan bod ■ 
2.3 elk leerjaar aan bod ■ 
3. De gekozen onderwijsinhouden worden over de leerjaren heen behandeld:  
3.1 van dichtbij naar veraf (in plaats) ■ 
3.2. van veraf naar dichtbij (in plaats) □ 
4. De gekozen onderwijsinhouden zijn binnen een hoofdstuk geordend:  
4.1 van algemeen naar bijzonder ■ 
4.2 van bijzonder naar algemeen ■ 
4..3 van dichtbij naar veraf ■ 
4.4 van veraf naar dichtbij ■ 

 
6. Hoe komen kaartvaardigheden en topografie aan bod? 
 
In groep 5 wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van kaartvaardigheden en vanaf groep 6 is 
topografie (leren, toepassen, toetsen) een vast onderdeel van bijna elke les. De topografie wordt 
aangeboden via twee soorten kaarten: themakaarten per thema met hierop een aardrijkskundig 
verschijnsel zoals de spreiding van wateren of gebergtes; en regiokaarten per hoofdstuk met hierop 
wateren en/of gebergtes maar ook regio-gebonden verschijnselen zoals houtkapgebieden in 
Scandinavië (groep 7) of bootverbindingen in Noord-Nederland (groep 6).Toepassing van de 
topografie vindt plaats door werkboekoefeningen. 
Het toetsen van de topografische kennis maakt deel uit van de schriftelijke leerstoftoets. Wijzer door 
de wereld geeft in de handleiding bij elke lesbeschrijving van een toetsles een aparte normering voor 
het topografiedeel. 
 
Wijzer door de wereld levert een cd-rom ’Toporama’ voor het aanleren van topografie. De kaarten zijn 
identiek aan de kaarten in het leerlingenboek en ook de topografische inhoud is gelijk. Met deze 
software kunnen de kinderen oefenen of een toets maken. Het gebruik van Toporama is niet 
noodzakelijk, maar wel een handig hulpmiddel voor het zelfstandig aanleren van de topografie. 
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Op de software is een leerkrachtgedeelte opgenomen. Hierin kan de leerkracht op verschillende 
manieren wijzingen aanbrengen in de topografiekaarten, per groep aangeven welke onderdelen, 
kaarten en niveaus wel of niet gekozen kunnen worden en topografietoetsen maken. Tevens kunnen 
de resultaten van oefeningen en toetsen van de leerlingen worden bekeken en ook is te zien welke 
fouten er gemaakt zijn.  
 

1. De topografie komt als apart onderdeel in de methode aan de orde. □ 
2. De topografie komt als geïntegreerd onderdeel in de methode aan de orde. ■ 
3. De topografie wordt getoetst. ■ 
4. De wijze waarop topografie wordt getoetst is:  
4.1 mondeling □ 
4.2 schriftelijk ■ 
4.2 anders □ 
5. De methode biedt een normering bij de toetsing van de topografie. ■ 

 
7. Hoe vindt instructie plaats? 
 
De lessen in deze methode zijn afwisselend leerkrachtgebonden en leerkrachtonafhankelijk (50-50%). 
In de handleidingen wordt met pictogrammen aangegeven of een les leerkrachtgebonden of 
zelfwerkzaam is. In de leerkrachtgebonden lessen komt echter ook zelfstandige verwerking voor. En 
in de leerkrachtonafhankelijke lessen zal een introductie en nabespreking door de leerkracht wel nodig 
zijn. De leerkracht kan de antwoorden achterin de handleiding vinden. 
 
De uitgebreide aanwijzingen voor instructie in Wijzer door de wereld zijn overwegend volgens het 
model van Directe Instructie opgebouwd: terugblik, oriëntatie, uitleg, inoefening, verwerking en 
evaluatie. De leerkrachtonafhankelijke lessen hebben meer een probleemgestuurde opbouw: 
oriëntatie, instructie, uitvoering, verwerking en evaluatie. 
 
In de verdiepingsopdrachten kunnen de leerlingen zelf aan de slag met een bepaald onderwerp 
(ontdekkend leren). Deze opdrachten (een werkstuk maken, een spreekbeurt houden) zijn ook 
geschikt om met z’n tweeën of in groepjes aan te werken. 
 
In principe wordt de instructie klassikaal gegeven. Indien de leerkracht gebruik maakt van de Wijzer 
door de wereld Taalwijzer (voor taalzwakkere leerlingen) kan de instructie ook aan een groepje 
worden gegeven. 
De methode bevat veel suggesties en extra opdrachten ter aanvulling op de instructie om de leerstof 
te verduidelijken en te verwerken. Bovendien wordt er ter ondersteuning in de handleiding 
achtergrondinformatie gegeven. Er worden echter geen aanwijzingen gegeven voor het variëren van 
de instructie. 
 

1. De methode hanteert voor instructie het model voor:  
1.1 directe instructie  ■ 
1.2 probleemgestuurde instructie  □ 
1.3 ontdekkend leren ■ 
2. De methode geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie. □ 
3. Er zijn leerkrachtgebonden en leerkrachtonafhankelijke lessen. ■ 
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8. Hoe vindt verwerking plaats? 
 
De lessen in deze methode zijn afwisselend leerkrachtgebonden en leerkrachtonafhankelijk (50-50%). 
In de leerkrachtgebonden lessen komt echter ook een stukje zelfstandige verwerking voor. En in de 
leerkrachtonafhankelijke lessen zal een introductie en nabespreking door de leerkracht wel nodig zijn. 
Er zijn geen antwoordenboekjes voor de leerlingen en de opdrachten zullen dus klassikaal moeten 
worden nabesproken. De leerkracht kan de antwoorden achterin de handleiding vinden. In de 
handleidingen wordt met pictogrammen aangegeven of een les leerkrachtgebonden of zelfwerkzaam 
is. 
 
De leerkracht kan er zelf voor kiezen of de opdrachten in het werkboek individueel, in tweetallen of in 
groepjes worden gemaakt. Dit geldt ook voor de suggesties voor extra activiteiten in de handleiding. 
Daarnaast zijn er vanaf groep 6 bij enkele hoofdstukken uitgewerkte verdiepingsopdrachten te vinden 
op de kopieerbladen achterin de handleiding. Deze opdrachten hebben de vorm van een stappenplan. 
Hierdoor kunnen de leerlingen geheel zelfstandig aan het werk; hetzij individueel, in tweetallen of in 
groepjes (aangegeven met pictogrammen). Ter aanvulling zijn ook nog tipbladen opgenomen, zoals 
bijvoorbeeld ’Zo houd ik een boekbespreking’, ’Zo houd ik een interview’. 
 
De opdrachten variëren van open tot gesloten vragen en van invulopdrachten tot 
combinatieopdrachten. 
Bij de instructie en verwerking wordt gebruik gemaakt van diverse typen informatiedragers, zoals: 
leerteksten, kaarten, verhalen, tekeningen, foto’s, diagrammen, schema’s, tabellen en multimedia 
(video, cd-rom en internet). 
 

1. De opdrachten die in de methode worden gebruikt zijn:  
1.1 open opdrachten ■ 
1.2 gesloten opdrachten  ■ 
1.3 rubriceeropdrachten ■ 
1.4 combinatieopdrachten ■ 
1.5 analyseopdrachten ■ 
1.6 associatieopdrachten ■ 
1.7 dramatische werkvormen ■ 
1.8 gespreksvormen ■ 
1.9 beeldende werkvormen ■ 
2. De methode hanteert de volgende groeperingsvorm(en):  
2.1 klassikaal leren ■ 
2.2 samenwerkend leren ■ 
2.3 zelfstandig leren ■ 
3. De methode maakt gebruik van de informatiedragers:  
3.1 verhalen ■ 
3.2 leerteksten ■ 
3.3 kaarten ■ 
3.4 tekeningen ■ 
3.5 foto's ■ 
3.6 diagrammen ■ 
3.7 schema's ■ 
3.8 tabellen ■ 
3.9 multimedia ■ 
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9. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik in combinatiegroepen? 
 
De lessen in deze methode zijn afwisselend grotendeels leerkrachtgebonden en 
leerkrachtonafhankelijk (50-50%). In de leerkrachtgebonden lessen komt echter ook een stukje 
zelfstandige verwerking voor. En in de leerkrachtonafhankelijke lessen zal een introductie en 
nabespreking door de leerkracht wel nodig zijn. Het nakijken van de opdrachten geschiedt klassikaal 
aan de hand van de antwoorden in de handleiding. 
Zowel in de Wegwijzer als in elke handleiding wordt schematisch weergegeven hoe de lesopbouw er 
in een gecombineerde groep uit zou kunnen zien. In dit schema is ook aangegeven dat een enkele 
keer twee leerkrachtgebonden lessen moeten worden gegeven in een combinatiegroep. De 
handleiding doet de suggestie om de aardrijkskundeles van een van de groepen te laten plaatsvinden 
op een ander moment. 
De leerkracht kan er zelf voor kiezen of de opdrachten individueel, in tweetallen of in groepjes worden 
gedaan. 
De methode bevat veel suggesties en extra opdrachten ter aanvulling op de instructie om de leerstof 
te verduidelijken en te verwerken. Bovendien wordt er ter ondersteuning in de handleiding 
achtergrondinformatie gegeven. Er worden echter geen aanwijzingen gegeven voor het variëren van 
de instructie. 
 

1. Er zijn leerkrachtgebonden en leerkrachtonafhankelijke lessen. ■ 
2. De methode hanteert de groeperingvormen:  

2.1 klassikaal leren ■ 
2.2 samenwerkend leren ■ 
2.3 zelfstandig leren ■ 
3. De methode is geschikt voor combinatiegroepen.  ■ 
4. De methode geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie.  □ 

 
10. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 
 
De lessen worden afgesloten met een nabespreking, waarin de leerkracht met vragen kan achterhalen 
of de leerlingen de stof hebben begrepen. De toetsen zijn schriftelijk of (indien gewenst bij de 
topografie) digitaal en worden afgenomen na elk hoofdstuk. Het eerste deel van de toets bestaat uit 
tien kennis-, inzicht- en toepassingsvragen (het gebruik van kaart en atlas of bijvoorbeeld het lezen 
van een grafiek) over de basisstof en het tweede deel toetst de topografische kennis. 
 
Wijzer door de wereld biedt geen registratieformulieren, maar er kan hiervoor (gratis) software worden 
aangevraagd bij de Citogroep. Indien de topografie getoetst wordt met het computerprogramma 
Toporama worden de resultaten automatisch in de computer geregistreerd. 
Wijzer door de wereld geeft in de handleiding bij elke lesbeschrijving van een toetsles een aparte 
normering voor het leerstofdeel en voor het topografiedeel. 
 
Naar aanleiding van de toets kan de leerkracht er vanaf groep 6 bij de hoofdstukken 2, 3, 5 en 6 laten 
werken aan verdiepings- of herhalingsopdrachten. De herhalingsopdrachten zijn gekoppeld aan de 
illustraties in het leerlingenboek en leiden de leerlingen nog eens op visuele wijze langs de leerstof. Zij 
hoeven dus niet weer de teksten te lezen. Dit is met name van belang voor die leerlingen die vanwege 
leesproblemen uitvallen. De handleiding geeft de leerkracht de suggestie hierna de toets mondeling af 
te nemen of zelf een toets samen te stellen. Bij enkele hoofdstukken hoort een kort videoprogramma 
over de basisstof. De leerkracht kan ervoor kiezen om leerlingen die uitvallen op de toets hier 
nogmaals naar te laten kijken. 
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1. De wijze waarop er wordt getoetst of de door de methode geformuleerde doelen 
bereikt, is: 

 

1.1 schriftelijk ■ 
1.2. mondeling ■ 
1.3 anders □ 
2. Toetsing vindt plaats:  

2.1 na elk hoofdstuk of blok ■ 
2.2 twee of drie keer per jaar □ 
2.3 anders □ 
3. De behandelde leerstof wordt getoetst aan de hand van:  
3.1 kennisvragen ■ 
3.2 inzichtvragen ■ 
3.3 toepassingsvragen □ 
3.4 vaardigheden  ■ 
4. De toetsen sluiten aan bij de behandelde leerstof:  
4.1 ja ■ 
4.2 nee, niet alle leerstof wordt getoetst □ 
4.3 nee, er wordt ook niet-behandelde leerstof getoetst □ 
5. De verrijkingsstof wordt ook getoetst. □ 
6. De toetsresultaten zijn aanleiding om te differentiëren:  
6.1 in aanbod ■ 
6.2 in doelen ■ 
6.3 in instructie □ 
6.4 in verwerking ■ 
7. De methode biedt hulp bij het registreren van de toetsresultaten. □ 
8. Er wordt een normering gegeven. ■ 

 
11. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
Het taalniveau van de teksten is per groep gebaseerd op het bijbehorende CLIB-niveau (voor 
begrijpend lezen), opgesteld door het Cito. Dit niveau staat bij elke lesbeschrijving vermeld. Voor 
taalzwakke leerlingen kan (additioneel) de Taalwijzer worden aangeschaft die de lesbeschrijvingen 
heeft aangepast aan taalzwakke leerlingen. 
 
Wijzer door de wereld bevat veel suggesties en extra opdrachten ter aanvulling op de instructie om de 
leerstof te verduidelijken en te verwerken. Deze kunnen door de leerkracht worden gebruikt om 
tempoverschillen tussen leerlingen op te vangen. Er worden verder geen aanwijzingen gegeven voor 
het variëren van de instructie. 
 
Naar aanleiding van de toets kan de leerkracht vanaf groep 6 bij de hoofdstukken 2, 3, 5 en 6 de 
leerlingen laten werken aan verdiepings- of herhalingsopdrachten. 
De verdiepingsopdrachten geeft de leerkracht de mogelijkheid om in te springen op de interesse- en 
niveauverschillen tussen leerlingen. De opdrachten variëren qua werkvorm: Docu, Actua, Boeken, 
Creatief, Vaardig en Er-op-uit. Binnen de Docu-opdrachten voor groep 7 en 8 zijn niveauverschillen 
aangegeven door middel van een, twee of drie sterren. Er zijn geen aparte doelen geformuleerd voor 
de verrijkingsstof en deze wordt dan ook niet getoetst. 
De herhalingsopdrachten zijn gekoppeld aan de illustraties in het leerlingenboek en leiden de 
leerlingen nog eens op visuele wijze langs de belangrijkste leerinhoud. Zij hoeve dus niet weer de 
teksten te lezen. Dit is met name van belang voor leerlingen met leesproblemen. De handleiding geeft 
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de leerkracht de suggestie hierna de toets mondeling af te nemen of zelf een toets samen te stellen. 
Bij enkele hoofdstukken hoort een kort videoprogramma over de basisstof. De leerkracht kan ervoor 
kiezen om leerlingen die uitvallen op de toets hier nogmaals naar te laten kijken.  
 

1. De methode biedt hulp aan zwakkere leerlingen om goed met het leerstofaanbod om 
te kunnen gaan. 

■ 

2. Er is variatie in aanbod en/of inhoud:  
2.1 er wordt verrijkingsstof aangeboden □ 
2.2 er zijn verrijkingsvragen ■ 
3. Er zijn aanvullende verrijkingsdoelen geformuleerd:  
3.1 ja, per leerjaar □ 
3.2 ja, per hoofdstuk □ 
3.3 nee ■ 
4. De methode geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie. □ 
5. Er is variatie in de verwerking van de leerstof:  
5.1 in soorten verwerkingsopdrachten ■ 
5.2  in niveau van de verwerkingsopdrachten □ 
5.3 in tempo waarin de opdrachten worden gemaakt □ 
5.4 in het aantal opdrachten □ 
6. De verrijkingsstof wordt ook getoetst. □ 
7. De toetsresultaten zijn aanleiding om te differentiëren:  
7.1 in aanbod/inhoud ■ 
7.2 in doelen ■ 
7.3 in instructie □ 
7.4 in verwerking ■ 

 
12.  Hoe ziet de methode eruit? 
 
 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht groep 3-4    

Praktijkboek 
(handleiding) 

21 x 30 cm gebonden, slappe kaft kaft in turquoise, binnenzijde in 
zwart/wit 

video 12 x 20 cm  de omslag is paars/wit 

Taalwijzer 21 x 30 cm gebonden, slappe kaft kaft in turquoise, binnenzijde in 
zwart/wit 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

tekstboek 22,5 x 22 cm gebonden, harde kaft kaft in kleur op paarse 
ondergrond, binnenzijde in kleur 

werkboek 19 x 26 cm geniet, slappe kaft kaft en binnenzijde in turquoise 
en wit 

cd-rom 14 x 12,5 cm  omslagboekje in kleur op paarse 
ondergrond 
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13. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
In het Praktijkboek is de informatie opgedeeld in vieren: 
 
1. Algemene inleiding  

- een overzicht van de leerstof ingroep 5-8  
- inhoudsbeschrijving van deel 6  
- het standaardprogramma in groep 6  
- het standaardprogramma aanpassen  
- materialen 
- lesopzet in dit praktijkboek  
- werken met combinatiegroepen. 

 
2. Lesbeschrijvingen  

- Achtergrondinformatie bij het hoofdstuk, gevolgd door de lesbeschrijvingen:  
- Lesdoel(en)  
- Planning in tijd 
- Leerkrachtgebonden of –onafhankelijke les?  
- Lesmateriaal (paginanummers) bij de les 
- Aandachtspunten bij de les  
- Begrippen  
- Topografie 
De lesbeschrijvingen zijn uitgebreid en worden aangevuld met suggesties voor Extra activiteiten. 

 
3. Antwoorden van het werkboek, de toetsen en de herhalingsopdrachten. 
 
4. Kopieerbladen (toetsen, herhalingsopdrachten, topografiekaarten, tipbladen en 

verdiepingsopdrachten). 
 
14. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
Wijzer door de wereld behandelt in de groepen 7 en 8 verschillende landen en culturen, bijvoorbeeld 
in groep 8, hoofdstuk 5 ’Tussen oost en west’ waarin ook onderlinge samenwerking en conflicten aan 
de orde komen. 
 
15. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
In de methode wordt niet expliciet aandacht geschonken aan rollenpatronen in de samenleving. 
 


