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1. Registratiedeel 
 

Titel Bij de tijd (derde editie) 
Volledige titel Bij de tijd (derde editie). Geschiedenis in tien tijdvakken 
Auteurs Wagenaar, H., Baal, F. van; Hagers, M.; Ulrich, H. e.a. 

Malmberg, Uitgeverij  
Postbus 233 
5201 AE DEN BOSCH  
Tel:  073 - -6288811 
Fax: 073 - -6214186 
E-mail: malmberg@malmberg.nl 

Uitgever 

Website: www.bijdetijd.nl of www.malmberg.nl 
Jaar van uitgave 2004 
Omschrijving Bij de tijd (derde editie) is een geschiedenismethode voor groep 3 tot en met 8 van 

het basisonderwijs. Het is de derde versie van de gelijknamige methode, waarvan 
eerdere versies verschenen zijn in 1986 en 1999. In deze versie staat de nieuwe 
tijdvakkenindeling voor geschiedenis van de Commissie De Rooy centraal. Met de 
verdeling van tijdvakken over de leerjaren wordt verondersteld dat de historische 
kennis bij kinderen zo wordt opgebouwd dat die goed aansluit bij hun algemene 
ontwikkeling op dat moment. De versie kent een vernieuwende didactiek. Het 
geschiedenis onderwijs is in groep 3 en 4 regressief-chronologisch en in groepen 5 
tot en met 8 concentrisch-chronologisch. 

Samenstelling De methode bestaat voor groep 3 en 4 uit: een handleiding voor de leerkracht en 
een leerlingenboek en een werkboek (verbruiksmateriaal) voor de leerling. Voor 
groep 5-8 bevat de methode voor de leerkracht: een handleiding, een kopieermap, 
een leerkrachtenboek toetsen, een audio-cd, een klassikale tijdlijn, een set van 
achttien platen bij de tijdbalk en een computerprogramma (additioneel). Voor de 
leerlingen bevat de methode: een leerlingenboek (voor groep 7 en 8: incl. 
tijdboekje), een werkboek, een toetsboek (beide verbruiksmateriaal) en een 
antwoordenboek. 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

De auteurs vermelden in de methode: Bij de tijd is vooral gericht op de 
ontwikkeling van historisch besef (...). We hebben het begrip 'historisch besef' 
uitgewerkt in vier algemene doelen die elkaar ondersteunen en samen bijdragen 
tot de ontwikkeling ervan : - beeldvorming door kennisoverdracht; - tijdsbesef; - 
spreiding van ontwikkelingen; - bronnen.  
Ook de periodisering volgens de Commissie De Rooy en de nieuwe kerndoelen 
vormen een uitgangspunt voor de methode. Volgens de auteurs sluit de methode 
geheel aan bij de nieuwe kerndoelen voor geschiedenis. Daarnaast zijn de 
domeinbeschrijvingen van de Citogroep als leiddraad gebruikt. Per les staat in de 
handleiding een aantal doelen vermeld. Deze doelen zijn vooral gericht op kennis. 

ICT Bij de tijd heeft voor de groepen 5 tot en met 8 een computerprogramma. In dit 
computerprogramma staan videofilmpjes, filmfragmenten en foto's centraal. Elk 
computerprogramma bevat zes hoofdstukken, die aansluiten bij de lesblokken uit 
de boeken. De teksten op de cd-rom's zijn ook te beluisteren (zwakke lezers). Elk 
hoofdstuk begint met het 'tijdbalkspel' waarin wordt ingezoomd op het tijdvak 
waarmee de kinderen aan de slag gaan. Aan het programma kan in tweetallen in 
sessies van circa 15 min. worden gewerkt. Elk hoofdstuk bevat vier tot zes vragen. 
Na elke vraag krijgen de leerlingen feedback over het resultaat. Deze resultaten 
zijn voor de leerkracht te volgen in het leerkrachtgedeelte van het programma. Bij 
de methode is een website ontwikkeld www.bijdetijd.nl waarop informatie over de 
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Titel Bij de tijd (derde editie) 
methode staat. Ook is er op de site een gedeelte voor gebruikers. Deze bevat 
onder andere het 'Bij de tijd-internetpanel'. Leerkrachten kunnen zich hierop 
inschrijven en ontvangen daarna enkele keren per jaar een elektronische 
vragenlijst met betrekking tot ervaringen en wensen ten aanzien van het gebruik 
van de methode. 
Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van acht 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. 
‘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. Voor het computerprogramma is uitgegaan 
van een schoolgrootte van 200 leerlingen en het direct en volledig eigendom van 
het programma. Een licentieprijs per jaar is ook mogelijk. Kortingsregelingen van 
de uitgever zijn bij het kostenplaatje niet meegenomen. Peildatum voor dit 
kostenplaatje is november 2005. 
Voor een overzicht van de kosten van de methode zie www.leermiddelenplein.nl of 
kijk op de website van de uitgever www.malmberg.nl. 
Naam methode 
Bij de tijd 

Kosten eerste 
aanschaf 

Jaarlijkse kosten Additioneel 
materiaal 

Kostenplaatje 

25 leerlingen € 4.411,35 € 583,25 € 895,25 
 
2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen (versie herziening 2006) voldaan? 
 
Toelichting op de nieuwe kerndoelen  
Bij het analyseren van de methoden Geschiedenis op de kerndoelen is door het projectteam van de 
Gids voor onderwijsmethoden uitgegaan van de versie herziening kerndoelen 2005. De herziene 
kerndoelen zijn in de Tweede Kamer behandeld, maar nog niet vastgesteld. In de herziene kerndoelen 
2005 wordt gesproken over het leergebied ’Oriëntatie op jezelf en de wereld’, kennisgebied ’tijd’.  
Bij de vorming van een wereldbeeld in tijd gaat het om het ontwikkelen van een historisch 
wereldbeeld. Dat betekent dat leerlingen 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. Dit alles waar mogelijk in 
samenhang met andere onderwijsinhouden binnen het leergebied ’Oriëntatie op jezelf en de wereld’ 
en inhouden uit andere leergebieden. Omdat onze staatsinrichting moeilijk los te zien is van haar 
wordingsgeschiedenis en omdat ’historisch’ gezien de staatsinrichting altijd een onderdeel is geweest 
van geschiedenismethodes, is dit kerndoel ook meegenomen bij kerndoelanalyse. 
Het verschil met de kerndoelen van 1998 is in de eerste plaats het aantal kerndoelen, daarnaast zijn 
de kerndoelen algemener geformuleerd.  
 
Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld - onderdeel tijd 
Voor het het leergebied ’Oriëntatie op jezelf en de wereld – Tijd’ de volgende kerndoelen 
geformuleerd: 
(51) De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren 
aanduidingen van tijd en tijdindeling te hanteren. 
(52) De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: 
• Grieken en Romeinen  
• Monniken en ridders  
• Steden en staten  
• Ontdekkers en hervormers 
• Regenten en Vorsten  
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• Pruiken en revoluties  
• Burgers en stoommachines  
• Wereldoorlogen  
• Televisie en computer  
(53) De leerlingen leren over de belangrijkste historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.  
 
Analyseresultaten kerndoelen 
Met betrekking tot de kerndoelen voldoet de methode Bij de tijd aan alle kerndoelen. 
 
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. Er is getracht de 
kerninhouden zo zorgvuldig mogelijk te formuleren. Deze uitwerking is gemaakt in overleg met de 
Inspectie van het Onderwijs. 
 
Overzicht van aangetroffen kerninhouden 
De methode Bij de tijd voldoet aan alle, door SLO uitgewerkte kerndoelen in kerninhouden 
(indicatoren en specificaties). In de scoretabel is aangegeven welke kerninhouden en specificaties in 
Bij de tijd aan de orde komen. 
 
Kerndoel Specificaties Score 

51.1 leren gebruik te maken van eenvoudige historische 
bronnen 

■ 51. De leerlingen leren gebruik te maken 
van eenvoudige historische bronnen en ze 
leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling 
te hanteren. 

51.2 leren hanteren van tijd en tijdsaanduidingen ■ 

52.1 jagers en boeren ■ 
52.2 Grieken en Romeinen ■ 
52.3 monniken en ridders ■ 
52.4 steden en staten ■ 
52.5 ontdekkers en hervormers ■ 
52.6 regenten en vorsten ■ 
52.7 pruiken en revoluties ■ 
52.8 burgers en stoommachines ■ 
52.9 wereldoorlogen ■ 

52. De leerlingen leren over kenmerkende 
aspecten van de volgende tijdvakken: 

52.10 televisie en computer ■ 
53.1 leren over belangrijke historische personen uit de 
Nederlandse geschiedenis 

■ 53. De leerlingen leren over de belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit 
de Nederlandse geschiedenis en kunnen 
die voorbeeldmatig verbinden met de 
wereldgeschiedenis. 

53.2 leren over belangrijke historische gebeurtenissen 
uit de Nederlandse geschiedenis 

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

 
Welke tijdvakken en thema's komen aan bod?  
In Bij de Tijd wordt gewerkt aan de hand van de periodisering voor het geschiedenisonderwijs in tien 
tijdvakken (Commissie De Rooy). 
In de groepen 3 en 4, richt de leerstof zich vooral op het ontwikkelen van tijdsbesef en wordt een 
begin gemaakt met het ontwikkelen van het historisch besef. Er komen twaalf thema's aan bod: 
spelen, eten, werken, vervoeren, wonen, winkelen, kleden, groeien, communiceren, leren, leven en 
onderzoeken. 
In groep 5 tot en met 8 heeft Bij de Tijd zes lesblokken, waarin steeds één tijdvak centraal staat. 
Binnen de tien tijdvakken zijn een groot aantal historische contexten en onderlinge relaties herkenbaar 
met betrekking tot het ontwikkelen van het historisch besef. 
• Groep 5: zwerven en wonen, een Germaans dorp, samen sterk, Nederland waterland, naar de 

fabriek, techniek en vrije tijd; 
• Groep 6: Romeinen bij de Rijn, een middeleeuwse stad, de opstand, de Franse tijd, gelijke rechten, 

sneller en groter; 
• Groep 7: het Romeinse Rijk, het Christendom, nieuwe tijden, de Gouden Eeuw, Industriële 

Revolutie de Tweede Wereldoorlog; 
• Groep 8: van jagers naar boeren, de wereld van de Islam, de grote ontdekkingsreizen, slavernij en 

vrijheidsstrijd, Europa's macht in de wereld, samenwerking in de wereld. 
 
Op welke manier gebeurt dat? 
De methode is voor groep 3 en 4 regressief-chronologisch opgebouwd. Dit betekent dat er vanuit het 
heden en de directe belevingswereld teruggekeken wordt naar het recente verleden. Het uitgangspunt 
van elk thema binnen deze twee groepen is het 'hier en nu', de directe belevingswereld van het kind. 
Daarbij wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen nu en vroeger. 
Voor de groepen 5 tot en met 8 concentrisch-chronologisch. Dat betekent dat de tien tijdvakken in de 
loop van de vier leerjaren regelmatig terugkeren. Hierbij wordt de kennis van de tijdvakken steeds 
meer uitgebreid. Elk jaar worden zes van de tien tijdvakken behandeld. 
Het ontwikkelen van historisch denken is herkenbaar in de methode. Zowel in de handleiding als in het 
leerlingenmateriaal komen de volgende stappen aan de orde: ontmoeten en beleven; het oproepen 
van voorkennis, beelden, oordelen en vooroordelen, door aan te sluiten bij wat leerlingen al weten, 
denken, willen, voelen en doen; waarnemen, benoemen en beschrijven; verklaren; herkennen en 
toepassen; betekenis verlenen. 
Bij het behandelen van de thema's wordt er regelmatig een koppeling gemaakt met de 
wereldgeschiedenis en met de huidige tijd. Dit gebeurt structureel in elke vierde les van een blok. 
Daarin wordt een direct verband gelegd tussen het behandelde tijdvak en wat daarvan in de huidige 
tijd nog terug te vinden is. 
Voorbeelden: vluchtelingen, ontstaan maatschappelijke organisaties als Rode kruis en Amnesty 
International, 'Zelfs vandaag de dag zijn er plaatsen op de wereld waar nog jagers-verzamelaars 
leven'. 
In de handleiding wordt bij de introductie van het thema steeds een koppeling gemaakt met de 
wereldgeschiedenis. 
 
Is er sprake van samenhang? 
In Bij de tijd zijn er raakvlakken te herkennen met andere leergebieden, zoals rekenen/wiskunde, 
natuur en techniek, aardrijkskunde, taal, kunstzinnige oriëntatie en met educaties, zoals samenleving 
en milieu. 
 
De methode biedt geen suggesties voor de leerkracht om in te spelen op actuele gebeurtenissen. Er 
is ook geen verwijzing naar een actuele methodesite. 
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Legenda:  
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
n.v.t.  = niet van toepassing 
 

1. De methode werkt aan het ontwikkelen van een historisch denken:  

1.1 ontmoeten en beleven ■ 
1.2 het oproepen van voorkennis, beelden, oordelen en vooroordelen, door aan te sluiten bij 

wat leerlingen al weten, denken, willen, voelen en doen 
■ 

1.3 waarnemen, benoemen en beschrijven ■ 
1.4 verklaren ■ 
1.5 herkennen en toepassen ■ 
1.6 betekenis verlenen ■ 
2. Er wordt een relatie gelegd met andere leergebieden:  
2.1 oriëntatie op samenleving ■ 
2.2 oriëntatie op ruimte ■ 
2.3 oriëntatie op natuur en techniek ■ 
2.4 kunstzinnige oriëntatie ■ 
2.5 Nederlandse taal ■ 
2.6 rekenen/wiskunde ■ 
2.7 educaties ■ 
3. Er wordt een relatie gelegd met de actualiteit:  
3.1 methode geeft suggesties □ 
3.2 er wordt verwezen naar een methodesite □ 

 
5. Hoe is de leerstof geordend? 
 
De methode is voor groep 3 en 4 regressief-chronologisch opgebouwd. Voor de groepen 5 tot en met 
8 concentrisch-chronologisch. 
 
In groep 3 en 4 is de leerstof gericht op de ontwikkeling van tijdsbesef. In deze groepen worden twaalf 
thema's behandeld. Voor groep 3 betekent dit één thema per les, waarbij er tijdens de les ook 
momenten zijn van zelfstandig werken in het werkboek. In groep 4 worden er twee lessen besteed 
aan één thema. De lessen zijn voor een deel leerkrachtgestuurd (vertellen, voorlezen, leergesprek en 
instructie) en voor een deel zelfstandig werken (werken in het werkboek). 
Bij de groepen 5 tot en met 8 staat de periodisering voor het geschiedenisonderwijs in tien tijdvakken 
(Commissie De Rooy) centraal. Per jaar zijn er zes lesblokken, waarin steeds één tijdvak centraal 
staat. Elk tijdvak keert in de loop van de vier leerjaren ten minste één, maar soms ook twee of drie 
keer terug. Welke tijdvakken in een jaar aan bod komen is bepaald door de historische 
gebeurtenissen die het meest van belang zijn voor het geografisch gebied dat in dat leerjaar centraal 
staat. In groep 5 is de aandacht gericht op 'dicht bij huis' en bij groep 8 'de wereld'. 
 
In groep 5 tot en met 8 zijn er steeds twee leerkrachtgebonden (les 1 en 3) en drie zelfstandig werken 
lessen (les 2, 4 en 5) te vinden. De leerkrachtgebonden lessen beginnen met een startopdracht 
(zelfstandig werken) waarna instructie over de leerstof volgt. Vervolgens gaan de kinderen zelfstandig 
de opdrachten maken. De tijd daarna wordt gebruikt om weer instructie te geven zodat de kinderen de 
vervolgopdrachten weer zelfstandig kunnen maken. Een klassikale bespreking van de opdrachten sluit 
de les af. Tevens wordt het lesdoel geëvalueerd. 
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De eerste twee zelfstandig werken lessen bestaan uit: een werkinstructie, zelfstandig werken, 
voortgangscontrole, zelfstandig werken en afronding. Bij drie momenten tijdens deze les geeft de 
leerkracht dus aandacht aan de hele groep. De andere tijd werken de kinderen in hun werkboek. Een 
les zelfstandig werken duurt ongeveer vijftig minuten. 

De derde les kent een ander verloop. Deze les bestaat uit twee delen: het computerprogramma en de 
toets. Het computerprogramma sluit aan bij de lessen van een blok en wordt ingezet nadat de vier 
basislessen van een blok zijn verwerkt. Aan het eind van elk lesblok is er een toets. 

Tabel leerstofordening 

1. De ordening van de onderwijsinhouden over de leerjaren heen is:  
1.1 aan de hand van thema's □ 
1.2 aan de hand van de tien tijdvakken ■ 
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 van:  
3.1 dichtbij naar veraf in de tijd (van heden naar verleden) ■ 
3.2. veraf naar dichtbij in de tijd (van verleden naar heden)  ■ 
3.3 nabij naar verder weg in plaats (van nabij naar verder weg) ■ 
3.4 verder weg naar nabij in plaats (van verder weg naar nabij) ■ 
4. De gekozen onderwijsinhouden zijn binnen een hoofdstuk geordend van:  
4.1 algemeen naar bijzonder ■ 
4.2 bijzonder naar algemeen ■ 
4.3 dichtbij naar veraf in tijd: van heden naar verleden ■ 
4.4 dichtbij naar veraf in plaats: van nabij naar verder weg ■ 

Tabel onderwijstijd 

Bij de minimale onderwijstijd voor groep 5 tot en met 8 worden er per blok vier 
lessen gegeven. De toets vindt dan plaats in dezelfde week als les 4. Bij de 
maximale onderwijstijd is er per blok een vijfde les waarin keuzeopdrachten, 
samenvattingen, het computerprogramma of de toets aan de orde komen. 
geschiedenis: 
Bij de tijd 

groep 3 groep 4 groep 5 t/m 8 

Minimale onderwijstijd 
(in uren) 

6 uur 12 uur 24 uur 

Maximale onderwijstijd 
(in uren) 

6 uur 12 uur 30 uur 

Aantal weken per jaar 12 24 24 (minimum) of 30 
(groep 5-8) 

Aantal blokken per jaar 12 thema's 12 thema's 6 blokken  

Aantal lessen per jaar 12 24 24 of 30  

Aantal lessen per 
week 

1 1 1 

Onderwijstijd 

Lesduur (in minuten) 30 minuten 30 minuten 60 minuten  
(groep 5-8) 



SLO-analyse Bij de tijd  
 

 8

6. Hoe vindt instructie plaats? 
 
In groep 3 en 4 worden leerkrachtgebonden lesmomenten afgewisseld met zelfstandig werken. 
 
Vanaf groep 5 zijn er naast twee leerkrachtgebonden lessen (les 1 en 3) ook drie zelfstandig werken 
lessen (les 2, 4 en 5) per blok. Een les duurt 60 minuten. De leerkrachtgebonden lesopbouw in groep 
5 tot en met 8 heeft kenmerken van het Directe Instructie-model: 
 
• de kinderen maken een startopdracht (zelfstandig) 
• instructie (klassikaal) 
• zelfstandig werken aan het kopieerblad 
• instructie met het leerlingenboek (klassikaal) 
• zelfstandig werken aan het kopieerblad 
• afronding (klassikaal). 
 
De zelfstandig werken lesopbouw in groep 5 tot en met 8 lijkt meer probleemgestuurd: 
• instructie (klassikaal) 
• zelfstandig werken in het werkboek 
• instructie 
• zelfstandig werken in het werkboek 
• afronding (klassikaal). 
 
Ter ondersteuning van de instructie wordt in de handleiding achtergrondinformatie gegeven en bij de 
afsluiting van een blok worden er suggesties, extra opdrachten gegeven om de onderwerpen te 
verduidelijken en te verwerken. Er worden echter geen aanwijzingen gegeven voor het variëren van 
de instructie. 
 

1. De methode hanteert het volgende model voor instructie:  
1.1 directe instructie ■ 
1.2 probleemgestuurde instructie ■ 
1.3 ontdekkend leren ■ 
2. De methode:  
2.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie ■ 
2.2 is geschikt voor combinatie groepen ■ 
2.3 kent leerkrachtafhankelijke en leerkrachtonafhankelijke lessen ■ 
3. De methode hanteert de volgende groeperingsvorm:  
3.1 klassikaal leren ■ 
3.2 samenwerkend leren ■ 
3.3 zelfstandig leren ■ 

 
7. Hoe vindt verwerking plaats? 
 
De lessen in groep 3 en 4 kennen een afwisselende verwerking. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
van het werkboek. De leerlingen gaan, na een korte uitleg, hier zelfstandig mee aan het werk. 
 
Voor de verwerking worden er verschillende suggesties gedaan. Deze zijn te vinden onder het kopje 
'extra'. Deze suggesties variëren van diverse spelvormen, verhalen voorlezen, rollenspelen, 
kringactiviteiten, zingen of andere creatieve opdrachten. De verwerkingsopdrachten zijn vooral 
individuele opdrachten. 
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Vanaf groep 5 is de verhouding leerkrachtgebonden (2) en zelfstandig werken lessen (3) per blok 
ongeveer evenredig. De schriftelijke verwerking gebeurt op kopieerbladen of in het werkboek; 
afwisselend individueel, samenwerkend of klassikaal. 
 
Bij de tijd biedt antwoordenboekjes waarmee de kinderen zelfstandig het werk kunnen nakijken. 
 
De opdrachten variëren van open tot gesloten vragen en van invulopdrachten tot rubriceer- en 
combinatieopdrachten. Verder komen ook, het zij in mindere mate, analyseopdrachten, 
associatieopdrachten, dramatische werkvormen, gespreksvormen en beeldende werkvormen voor. Bij 
de instructie en verwerking wordt gebruik gemaakt van diverse typen informatiedragers, zoals: 
leerteksten, verhalen, kaarten, tekeningen, foto's en schema's. 
 
Bij de groepen 7 en 8 wordt gebruik gemaakt van het zgn. Tijdboekje. Deze is meegeleverd met de 
leerlingenboeken. Het tijdboekje kan uitgeklapt worden tot een lange tijdbalk waarin de tien tijdvakken 
in de tijd zijn uitgezet. Ook belangrijke historische processen (zoals bijv. de verspreiding het 
christendom). Er is ook een klassikale variant van de tijdbalk voor de lagere leerjaren. Ook deze kan 
gebruikt worden om gebeurtenissen in de juiste tijd te plaatsen. Leerlingen kunnen afbeeldingen uit 
het boek op de juiste plaats in de tijdbalk hangen. 
 

1. De methode kent binnen de subdomeinen variatie in type opdrachten:  
1.1 open opdrachten ■ 
1.2 gesloten opdrachten ■ 
1.3 invulopdrachten ■ 
1.4 rubriceeropdrachten ■ 
1.5 combinatieopdrachten ■ 
1.6 analyseopdrachten ■ 
1.7 associatieopdrachten ■ 
1.8 dramatische werkvormen ■ 
1.9 gespreksvormen ■ 
1.10 beeldende werkvormen ■ 
2. De methode gebruikt de volgende type informatiedragers:  
2.1 verhalen ■ 
2.2 leerteksten ■ 
2.3 kaarten ■ 
2.4 tekeningen ■ 
2.5 foto's ■ 
2.6 schema's ■ 
2.7 tabellen ■ 
2.8 multimedia  ■ 
3. De methode hanteert de volgende groeperingsvorm:  
3.1 klassikaal leren ■ 
3.2 samenwerkend leren ■ 
3.3 zelfstandig leren ■ 
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8. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van combinatieklassen? 
 
Bij de tijd biedt de leerkracht ook de mogelijkheid om bij groep 3 en 4 in combinatiegroepen te werken. 
 
Dit omdat dezelfde thema's worden behandeld in beide groepen. Daardoor is het mogelijk om in een 
combinatiegroep 3-4 op hetzelfde moment geschiedenis te geven. 
 
Ook een combinatie van groep 4 en 5 is mogelijk. Dit omdat er voldoende afwisselingsmomenten zijn 
van leerkrachtgebonden lessen en lessen van zelfstandig werken in groep 5 en de afwisseling van 
momenten in groep 4. 
 
Door de bijna evenredige verhouding tussen leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen is de 
methode ook vanaf groep 5 goed te gebruiken in combinatiegroepen. In de handleiding wordt door 
middel van een symbool (u)een 'overstapmoment' aangegeven waarmee de leerkracht wordt gestuurd 
in de organisatie in een combinatiegroep. 
 
Ter ondersteuning van de instructie wordt in de handleiding achtergrondinformatie gegeven en bij de 
afsluiting van een blok worden er suggesties en extra opdrachten gegeven om de onderwerpen te 
verduidelijken en te verwerken. Er worden echter geen aanwijzingen gegeven voor het variëren van 
de instructie. 
 

1. De methode:  
1.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie ◘ 
1.2 is geschikt voor combinatiegroepen ■ 
1.3 kent leerkrachtafhankelijke en leerkrachtonafhankelijke lessen ■ 
2. De methode hanteert de volgende groeperingsvorm(en):  
2.1 klassikaal leren ■ 
2.2 samenwerkend leren ■ 
2.3 zelfstandig leren ■ 

 
9. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 
 
Elke les kent een drietal evaluatiemomenten. Dit zijn momenten waarop de leerkracht mondeling, 
schriftelijk of met behulp van een computerprogramma kan achterhalen of de leerlingen de lesstof 
hebben begrepen. Mondelinge toetsing vindt plaats in de vorm van een nabespreking. 
 
Daarnaast wordt vanaf groep 5 na elk blok een schriftelijke toets afgenomen aan de hand van kennis-, 
inzicht-, toepassings- en vaardigheidsvragen. Zowel de leerstof in het lesboek als die in het werkboek 
en op de kopieerbladen wordt in de toetsen meegenomen. De toetsen zijn ontwikkeld door de 
Citogroep en sluiten aan bij de vraagstelling die kenmerkend is voor de Cito-eindtoets in groep 8.  
 

1. Toetsing van de door de methode geformuleerde doelen vindt plaats door:  
1.1 schriftelijk ■ 
1.2. mondeling ■ 
1.3 anders □ 
2. Frequentie van toetsing is:  
2.1 na elk hoofdstuk of blok ■ 
2.2 twee of drie keer per jaar □ 
2.3 anders □ 
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3. De volgende type vragen worden gehanteerd bij de toetsing van de behandelde 
leerstof: 

 

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 verrijkingstof wordt ook getoetst. □ 
6. De toetsresultaten zijn aanleiding om te differentiëren in:  
6.1 aanbod/inhoud □ 
6.2 doelen □ 
6.3 instructie □ 
6.4 verwerking □ 
7. De methode biedt hulp bij het registreren van de toetsresultaten. □ 
8. Er wordt een normering gegeven bij de toetsen. ■ 

 
10. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
De werkboeken en kopieerbladen bevatten vanaf groep 5 verschillende soorten opdrachten: 
• opdrachten zonder bloemetje zijn basisopdrachten voor alle leerlingen; 
• opdrachten met bloemetje zijn verdiepingsopdrachten (voor verschil in tempo en niveau). 
 
Daarnaast geeft de methode bij elk lesblok een aantal keuzeopdrachten, waarmee de kinderen de 
lesstof volgens hun eigen leerstijl kunnen verwerken. Ook verschillen in interesse en leerstijl kunnen 
hiermee opgevangen worden. 
 
De methode Bij de tijd bevat dus extra opdrachten om de onderwerpen te verduidelijken en te 
verwerken. Er worden echter geen aanwijzingen gegeven voor het variëren van de instructie. 
 
In de methode worden in beperkte mate aanwijzingen gegeven voor extra hulp aan leerlingen die 
moeite hebben met de basisstof. Wel geeft de methode aan om kinderen die het nodig hebben om de 
lesstof nog eens te bestuderen, de samenvatting met bijbehorende studievragen en antwoorden te 
geven. 

De toetsen bevatten alleen basisstof. De methode geeft geen suggesties hoe te handelen naar 
aanleiding van de toetsresultaten. 
 

1. De methode biedt mogelijkheden voor 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 doelen bij de verrijking geformuleerd:  
3.1 Er zijn aanvullende doelen bij de verrijking geformuleerd, per leerjaar ■ 
3.2 Er zijn aanvullende doelen bij de verrijking geformuleerd, per hoofdstuk/ blok ■ 
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4. De methode geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie. ■ 
5. Er is variatie in de verwerking van de leerstof:  
5.1 verschil in soorten verwerkingsopdrachten ■ 
5.2  verschil in niveau van de verwerkingsopdrachten ■ 
5.3 verschil in tempo waarin de opdrachten worden gemaakt ■ 
5.4 verschil in het aantal opdrachten ■ 
6. De verrijkingstof wordt ook getoetst. □ 
7. De toetsresultaten zijn aanleiding om te differentiëren in:  
7.1 aanbod/inhoud □ 
7.2 doelen □ 
7.3 instructie □ 
7.4 verwerking □ 

 
11.  Hoe ziet de methode eruit? 
 
De methode maakt gebruik van steunkleuren om de verschillende jaargroepen van elkaar te 
onderscheiden. 
 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht    

handleiding 25 x 23 cm. losbladig (ringband) kaft in blauw/wit met steunkleur 
(per groep één kleur voor alle 
materialen); binnenzijde in zwart/ 
wit met blauw als steunkleur 

kopieermap 25,5 x 31,5 cm. ringband met losse A4-bladen 
en tabbladen 

blauw-wit met steunkleur (kleur 
afhankelijk van leerjaar); 
kopieerbladen in zwart-wit 

leerkrachtenboek 
toetsen 

A-4 formaat slappe kaft, geniet buitenzijde blauw-wit met 
steunkleur (kleur afhankelijk van 
leerjaar); binnenzijde zwart-wit 

klassikale tijdlijn reeks bedrukte 
stroken van ca. 21 x 
70 cm 

Hard karton Kleurendruk 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

leerlingenboek 24,5 x 24,5 cm. harde kaft, gebonden Zowel buiten- als binnenzijde zijn 
geïllustreerd (foto's en 
tekeningen) en in kleur. Aan 
buitenzijde tevens de steunkleur 
van de desbetreffende groep 

werkboek A-4 formaat slappe kaft, geniet buitenzijde blauw-wit met steun-
kleur (kleur afhankelijk van leer-
jaar); binnenzijde geïllustreerd 
(foto's en tekeningen); zwart-wit 
met steunkleur (andere dan 
buitenzijde) 

antwoordenboek 
en toetsboek 

A-4 formaat slappe kaft, geniet buitenzijde blauw-wit met 
steunkleur (kleur afhankelijk van 
leerjaar); binnenzijde zwart-wit 
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Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

tijdboekje 7/8 23 x 23 cm. 
(ingevouwen) 
23 x 139 cm 
(uitgevouwen) 

uitvouwbaar, zit als bijlage 
achterin het leerlingenboek 

tekeningen in kleur 

audio-cd + 
computerprogramma 

13 x 13 cm In cd-opbergdoosje - 

 
12. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
De handleiding bestaat telkens uit een algemeen deel dat voor elke jaargroep gelijk is en per groep 
een indeling per lesblok. In het algemene deel wordt in hoofdstuk 1 het theoretisch kader van Bij de 
Tijd (theoretische achtergronden, de verantwoording van de leerstof en de inhoudelijke opzet) 
gepresenteerd. Hoofdstuk 2 gaat over de opzet van de methode, de organisatie en de 
onderwijskundige didactische uitwerking. In het tweede deel van de handleiding zijn de 
lesbeschrijvingen vindbaar. Binnen een blok, is de opbouw steeds gelijk. Achtereenvolgens komen 
aan de orde: 
• blauw voorblad van een blok met een globaal overzicht van de inhoud van de leerstof van dat blok; 
• achtergrondinformatie; 
• aanwijzingen voor het lesverloop; 
• handreikingen voor het aanpassen van de les, lesstructuur, aanwijzingen voor combinatiegroepen; 
• een kolom met blauwe achtergrond met het lesdoel, inhouden en begrippen, materiaal en lesgang; 
• de voorbereiding op de volgende les; 
• een deel EXTRA, met diverse activiteiten en suggesties als toevoeging op het blok; 
• een verkleinde weergave van de lesboekpagina's en van de te maken bladzijde uit het werkboek. 
 
13. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
De auteurs zien de samenleving als een multiculturele maatschappij, waarin veel groeperingen met 
respect voor elkaars identiteit, maar toch onder de noemer van een aantal gezamenlijk aanvaarde 
normen en waarden, het met elkaar moeten zien te vinden, met spanningsvelden tussen particulier en 
algemeen belang, tussen economie en natuurbehoud, tussen arm en rijk enzovoort. Op de kaft, van 
de bij de methode behorende materialen, staat telkens een groepje kinderen van verschillende 
etnische achtergronden gekleed in kostuums van vroeger. Op elk boek staat een ander groepje 
kinderen dat ook weer anders is gekleed. In de thema's van groep 3 en 4 komen aspecten omtrent 
eten en cultuur naar voren uit verschillende landen. Ook worden er in de lessen afbeeldingen van 
'anders getinte' kinderen gebruikt en ook bijvoorbeeld liedje in een andere taal. In de lessen van de 
groepen 5 t/m 8 zijn ook verschillende geloven zoals het Christendom en de Islam tot lesblok 
verheven. De derde wereld komt ook aan bod. 
 
14. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
De methode besteedt nauwelijks aandacht aan seksegerichte thema's (de rollen van mannen en 
vrouwen vroeger versus nu of onderwerpen vanuit zowel mannelijk als vrouwelijk perspectief). 
 


