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1. Registratiedeel 
 

Titel De wereld dichtbij 
Volledige titel De wereld dichtbij 
Auteurs Verschuren, B. (eindauteurs); Greven, J. (concept en adviezen) 

Naam: ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs  
Postbus 19240 
3501 DE UTRECHT 
Tel: 030 - 239 22 39 
E-mail: info.bao@thiememeulenhoff.nl 

Uitgever 

Website: www.thiememeulenhoff.nl 
Jaar van uitgave 1999 - 2001 
Omschrijving Hier en daar is een aardrijkskundemethode voor het basisonderwijs voor de 

groepen 3 tot en met 8. Het betreft een vernieuwde versie en opvolger van Hier 
en daar uit 1995. De methode is thematisch- regionaal en concentrisch 
opgebouwd. 

Samenstelling De methode bestaat voor de groepen 5 tot en met 8 uit: een docentenhandleiding 
(achtergrondinformatie, lesbeschrijvingen) en kopieermateriaal (startblad, 
herhalings- en verdiepingsopdrachten, toetsen) voor de leerkracht en een 
leerlingenboek en een werkschrift (verbruiksmateriaal) voor de leerling. De 
methode heeft daarnaast een eigen website met extra opdrachten: 
www.dewerelddichtbij.nl.  
Voor een overzicht van alle onderdelen en de bijbehorende prijzen kunt u ook 
kijken www.leermiddelenplein.nl of op de website van de uitgever 
www.thiememeulenhoff.nl.  

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

De auteurs van De wereld dichtbij geven aan dat deze methode is gebaseerd op 
de volgende didactische uitgangspunten: informatie aanbieden; in- en uitzoomen 
(een geografisch verschijnsel wordt eerst van dichtbij aangeboden; bij herkenning 
wordt er uitgezoomd); informatie verwerken, toetsen, herhalen en verdiepen. De 
inhoudelijke uitgangspunten van de methode zijn: veelzijdig perspectief: 
economisch, sociaal, politiek, cultureel, individueel, natuurlijk; integratie thema's 
en regio's: de basisvaardigheden waarnemen, verklaren en herkennen brengen 
thema's en regio's via natuurlijke, logische lijnen bij elkaar; kerndoelen voor 
aardrijkskunde van 1998. In de handleiding wordt bij aanvang van een hoofdstuk 
steeds vermeld wat de belangrijkste punten van dat hoofdstuk zijn. Ook staat 
aangegeven welke relatie er bestaat met de kerndoelen. Zowel algemene als 
specifieke doelen staan telkens per les vermeld. 

ICT Naast de 'Als je tijd over hebt'-opdrachten in het werkschrift, biedt de methode 
ook op haar internetsite www.dewerelddichtbij.nl aanvullende opdrachten voor 
leerlingen. Op de site is steeds per hoofdstuk een opdracht te vinden. De 
opdrachten zijn zelfstandig te maken in ongeveer tien minuten. Het gaat hierbij 
om zogenaamde 'ontdek-opdrachten' waarbij de leerling aansluitende, nieuwe 
informatie krijgt voorgeschoteld met daarbij soms een opdracht zoals het 
schrijven van een verhaaltje of een spel. In de handleiding wordt met betrekking 
tot differentiatie in de klas verwezen naar de website. Verder geeft de internetsite 
informatie voor de leerkracht ter ondersteuning van de aardrijkskundelessen bij 
het gebruik van de startbladen in groep 6, 7 en 8, de internetopdrachten, de 
organisatie in combinatiegroepen en worden er (lees)boekentips gegeven voor 
de groepen 6 tot en met 8. De methode bevat geen ICT-materiaal dat de 
leerkracht hulp biedt bij het volgen van de resultaten van de leerlingen.  
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Titel De wereld dichtbij 
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. 
‘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. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij 
het kostenplaatje niet meegenomen. Peildatum voor dit kostenplaatje is juli 2004. 
Voor een overzicht van de actuele kosten van de methode zie 
www.leermiddelenplein.nl of kijk op de website van de uitgever: 
www.thiememeulenhoff.nl. 
Naam methode Kosten eerste 

aanschaf 
Jaarlijkse kosten Additioneel 

materiaal 

Kostenplaatje 

De wereld dichtbij € 2.782,80  € 286,00  n.v.t.  
Overige 
informatie 

De methode wordt besproken in 'Naast elkaar Aardrijkskunde', Edux 
Onderwijsadviseurs, 2002 en in 'Aardrijkskunde is overal', pagina 62-70, Jan 
Karel Verheij e.a. Uitgeverij Esstede, 2002. 

 
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 
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 
Met betrekking tot de kerndoelen voldoet de methode De wereld dichtbij aan drie van de kerndoelen 
volledig en aan één kerndoel ten dele. In de scoretabel is aangegeven welke kerninhouden en 
specificaties in De wereld dichtbij aan de orde komen. 
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Het vergelijken van de eigen omgeving met negen verschillende landen en gebieden (kerndoel 47) 
komt bij zes van de negen gebieden grotendeels of volledig aan de orde en bij drie gebieden (lidstaat 
EU sinds 2004, Afrika en Zuid-Amerika) beperkt aan de orde. De gebieden worden wel vanuit (bijna) 
alle perspectieven behandeld maar de vergelijking met Nederland ontbreekt hier regelmatig. 
Alle negen perspectieven die bij het kerndoel worden genoemd komen voor maar niet bij alle 
behandelde gebieden. Het aspect levensbeschouwing ontbreekt het vaakst; de aspecten landschap, 
wonen, werken en verkeer 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. 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. 
 
Overzicht van aangetroffen kerninhouden 
Kerndoel 47: De wereld dichtbij is een thematisch-regionale methode. Hierbij worden de behandelde 
thema’s gerelateerd aan regio’s. Bij het behandelen van de verschillende landen wordt regelmatig een 
relatie gelegd met Nederland. Dit gebeurt onder andere aan de hand van vragen zoals 'Is er verschil 
met een dorpsplein in Nederland?' of 'Zou in Nederland ook zo'n stad gebouwd kunnen worden?' 
In leerjaar 5 komen de eigen omgeving en Nederland aan bod. In de leerjaren 6, 7 en 8 komen 
achtereenvolgens Nederland, Europa en de wereld aan de orde. De methode hanteert de 
geografische vierslag: waarnemen, herkennen, verklaren, waarderen.  
 
Kerndoel 48: bij de kennis van maatregelen die bewoning in door water bedreigde gebieden mogelijk 
maakt komen in de methode ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde: functie van 
poldersystemen, deltawerken in Zeeland, de Zuiderzeewerken, terpen, dijken bij grote rivieren en 
duinen. 
 
Kerndoel 49: Bij de kennis van de mondiale spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, 
van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen besteedt de methode aandacht aan al deze 
thema's aan de hand van hoofdstukken zoals: functie en plaats gebedshuizen, immigratie en 
emigratie, klimaten in Europa en de gevolgen voor mensen, dieren, planten en landschap, 
landschapselementen van berggebieden, enzovoort. 
 
Kerndoel 50: Bij het omgaan met kaart en atlas komen de onderwerpen schaal, legenda, coördinaten, 
windrichting en afstand aan de orde. Bij de topografie wordt uitgegaan van de Cito-basislijsten. Alleen 
de plaatsen, landen, wateren van deze lijsten dienen geleerd te worden In groep 5 wordt begonnen 
met het aanleren van kaartvaardigheden. Vanaf groep 6 is er sprake van topografie met een 
’cumulatieve kaart’ als vast onderdeel van elke vierde les. Hiermee wordt bedoeld dat reeds geleerde 
topografie steeds wordt meegenomen op volgende topografiekaarten. 
 
Tabel 
In de tabel is aangegeven welke specificaties in de methode De wereld dichtbij aan de orde komen en 
welke niet.
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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 ■ 

5.1 schaal ■ 
5.2 legenda ■ 
5.3 coördinaten ■ 
5.4 register □ 
5.5 windrichting ■ 

(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 

5 omgaan met kaart en atlas 

5.6 afstand ■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

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 ■ 

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? 
De wereld dichtbij is een thematisch-regionale methode. De behandelde thema’s zijn gerelateerd aan 
regio’s1. 
 
Groep 5: eigen omgeving en Nederland met de leerstof: inrichting school, inrichting buurt, 
winkelspreiding, functie en plaats gebedshuizen, groei dorpen en steden, vervoermiddelen inrichting 
groot en klein station, inrichting groene gebieden, functie vier grote steden, randstad, vervoerstromen, 
Nederland als deltagebied.  
Groep 6: Nederland met de leerstof: landaanwinning en verlanding van buitenwater, terpen, 
Deltawerken, polders, droogmakerijen, inrichting (biologische) landbouwbedrijven, gebieden met 
industrie of dienstverlening, ontstaan en oplossingen files en treinspits, inrichting zand- en 
veengebied, verandering rivierenlandschap, functies van rivier en natuur, diverse vormen van 
cultuurbeïnvloeding, immigratie en emigratie, diverse vervoersmogelijkheden.  
Groep 7: Europa met de leerstof: de ontwikkeling van de EU, weggevallen grenzen, de ontwikkeling 
van nationale staten, de ontwikkeling van toerisme in Europa, klimaten in Europa en de gevolgen voor 
mensen, dieren, planten en landschap, redenen waarom mensen verhuizen naar een andere plaats of 
naar een ander land, winning en gebruik van delfstoffen, de ontwikkeling van industrie en 
dienstverlening, landschapselementen van berggebieden, de loop van grote Europese rivieren. 
Groep 8: de wereld met de leerstof: redenen voor migratie uit Europa naar andere landen, Suriname: 
multiculturele samenlevingen, Spaanse en Portugese kolonisatie, oorspronkelijke Indiaanse culturen 
(Inca’s, Azteken), godsdienstige en culturele tradities in het dagelijks leven, westerse economieën in 
een Aziatische cultuur, droogte in de wereld; de gevolgen voor mensen, dieren, platen en 
landschappen, de rivier als levensbron: irrigatie, landbouw, bevolkingsconcentraties, Arabische 
sociale, politieke en culturele tradities in de ruimtelijke inrichting, tropisch regenwoud, klimaten.  
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In elke handleiding staat een overzicht van de leerstofinhoud per leerjaar. 
 
In elk leerjaar komt de bijbehorende topografie aan bod. De topografie in groep 5 richt zich eerst nog 
op het aanleren van kaartvaardigheden. Vanaf groep 6 is er sprake van topografie met een 
’cumulatieve kaart’. Hiermee wordt bedoeld dat reeds geleerde topografie steeds wordt meegenomen 
op volgende topografiekaarten. 
 
Op welke manier gebeurt dat? 
De geografische vierslag2 is herkenbaar in de methode. Zowel in de handleiding als in het 
leerlingmateriaal staan waarnemings-, herkennings-, verklarings-en waarderingsvragen. Per les staat 
een activiteit centraal: in les 1 is dat waarnemen; in les 2 verklaren; in les 3 herkennen en in alle 
lessen waarderen. 
Bij het behandelen van de verschillende landen wordt een relatie gelegd met Nederland. Dit gebeurt 
onder andere aan de hand van vragen zoals ’Is er verschil met een dorpsplein in Nederland?’ of ’Zou 
in Nederland ook zo’n stad gebouwd kunnen worden?’ 
 
Is er sprake van samenhang? 
In De wereld dichtbij zijn raakvlakken te herkennen met andere leergebieden, zoals geschiedenis, 
natuur en techniek, rekenen/wiskunde, taal en met educaties, zoals samenleving, milieu en 
ontwikkelingsproblematiek. 
Indien de leerkracht de leerstof wil koppelen aan de actualiteit, dan kan hij zich abonneren op een 
digitale Aardrijkskunde Nieuwsbrief met actuele aardrijkskunde (les)tips. 
 
1  Onder regio’s verstaan we gebieden aan de hand waarvan aardrijkskundige verschijnselen worden verduidelijkt, bijvoorbeeld 
kleine gebieden zoals Noord-Nederland of grotere zoals Afrika. 
2  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. ■ 

 
5. Hoe is de leerstof geordend? 
 
De wereld dichtbij is een thematisch-regionale1 methode. Afwisselend ligt het primaat bij een regio 
danwel bij een thema. De onderwerpen komen in principe eenmalig aan bod, maar enkele 
onderwerpen keren terug, zoals ’kerken’ in groep 5 en ’geloof en leven’ in groep 8, en ’industrie en 
dienstverlening’ in zowel groep 6 als 7. De onderwijsinhouden worden verspreid over de leerjaren van 
dichtbij naar veraf aangeboden. 
 
De methode bestaat per leerjaar uit negen hoofdstukken, elk van vier lessen. Bij één lesuur van 60 
minuten per week biedt dat leerstof voor 36 weken. De leerjaren 6, 7 en 8 kunnen gestart worden met 
het maken van een startblad uit de kopieermap. Aan de hand van de vragen oriënteren de leerlingen 
zich alvast op de regio (Nederland, Europa, de wereld) waar het komende jaar de 
aardrijkskundelessen over zullen gaan. 
 
Binnen een hoofdstuk wordt de leerstof van bijzonder naar algemeen en van dichtbij naar veraf 
aangeboden. De hoofdstukken kennen steeds dezelfde opbouw: 
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les 1: waarnemen (een aardrijkskundig verschijnsel wordt in close-up aangeboden aan de hand van 
een kijkplaat); 
les 2: verklaren (het verschijnsel van les 1 wordt nader bekeken en geprobeerd wordt deze te 
verklaren); 
les 3: herkennen (hetzelfde verschijnsel wordt op een andere manier aangeboden) + toets; 
les 4: anders bekeken + topografie + herhaling/verdieping. De topografie wordt eerst klassikaal in het 
leerlingenboek aangeboden, vervolgens maken de leerlingen het bijbehorende kopieerblad. 
 
Ook de lessen kennen een eenduidige opbouw: 
• voorgesprek: voorkennis wordt geactiveerd en het onderwerp wordt geïntroduceerd; 
• kern: illustratie in het leerlingenboek wordt bekeken en besproken; 
• verwerking: zelfstandig tekst lezen en opdrachten maken in het werkschrift en op het kopieerblad; 
• (eventuele extra opdrachten achterin werkschrift en op internet); 
• nagesprek: klassikaal opdrachten bespreken, herhalen van begrippen, conclusies trekken. 
 
1  Onder regio’s verstaan we gebieden aan de hand waarvan aardrijkskundige verschijnselen worden verduidelijkt, bijvoorbeeld 
kleine gebieden zoals Noord-Nederland of grotere zoals Afrika. 
 
Tabel onderwijstijd 
 
De wereld dichtbij Groep 5-8 

Minimale onderwijstijd (in uren) 38 

Maximale onderwijstijd (in uren) niet van toepassing 

Aantal weken per jaar 36 

Aantal blokken per jaar 9 

Aantal lessen per jaar 36 

Aantal lessen per week 1 

Lesduur (in minuten) 60 (en elke 4e les 70 of 75) 
 
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 □ 
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6. Hoe komen kaartvaardigheden en topografie aan bod? 
 
In elk leerjaar komt de bijbehorende topografie aan bod. In groep 5 wordt begonnen met het aanleren 
van kaartvaardigheden. Vanaf groep 6 is er sprake van topografie met een ’cumulatieve kaart’ als vast 
onderdeel van elke vierde les. Hiermee wordt bedoeld dat reeds geleerde topografie steeds wordt 
meegenomen op volgende topografiekaarten. Voor het oefenen van de topografie kan gebruik 
gemaakt worden van een kopieerblad uit de map 
Na elke drie hoofdstukken wordt de topografie getoetst door middel van een kopieerblad. In de 
kopieermap staan zowel de antwoorden als een normering van de topografietoets. 
 

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 wereld dichtbij hanteert in de lesbeschrijvingen het model voor Directe Instructie. 
De lessen kennen daardoor een eenduidige opbouw: 
• voorgesprek: voorkennis wordt geactiveerd en het onderwerp wordt geïntroduceerd; 
• kern: illustratie in het leerlingenboek wordt bekeken en besproken; 
• verwerking: zelfstandig tekst lezen en opdrachten maken in het werkschrift en op het kopieerblad; 
• (eventuele extra opdrachten achterin werkschrift en op internet); 
• nagesprek: klassikaal opdrachten bespreken, herhalen van begrippen, conclusies trekken. 
Daarnaast is er aandacht voor zelfontdekkend leren aan de hand van enkele van de zelfstandig te 
maken extra opdrachten achterin het werkschrift. 
 
Ter ondersteuning van de instructie wordt in de handleiding achtergrondinformatie gegeven. In de 
handleiding wordt aangegeven dat de leerkracht de leerlingen aan het begin van elk leerjaar een 
kopieerblad ’Start’ kan laten maken. Verder geeft de methode geen aanwijzingen om de instructie te 
variëren. 
 
De lessen zijn leerkrachtgebonden maar kennen een zelfstandige verwerking die een evenredig deel 
van de lestijd beslaat. Leerlingen die snel klaar zijn met de verwerkingsopdrachten kunnen verder 
werken aan extra opdrachten achterin het werkschrift. 
 

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 schriftelijke verwerking gebeurt individueel in het werkschrift en op kopieerbladen. De vragen zijn 
helder geformuleerd en goed zelfstandig te maken. De antwoorden ervan staan in de handleiding en 
het is de bedoeling dat de opdrachten grotendeels in het nagesprek worden besproken. 
De extra opdrachten achterin het werkschrift en op internet zijn eveneens zelfstandig door de 
leerlingen te maken. Omdat het hier om wat vrijere opdrachten gaat (’Maak zelf een puzzel. Gebruik 
woorden die met aardrijkskunde te maken hebben’) zijn er geen antwoorden geformuleerd voor de 
leerkracht. Deze opdrachten zijn zowel individueel, als in tweetallen of groepjes te maken. 
De opdrachten variëren van open tot gesloten vragen en van invulopdrachten tot 
combinatieopdrachten. De klassikale gesprekken aan de hand van de vragen in het leerlingenboek 
vormen steeds de start van elke les. Deze gesprekken gaan niet alleen over het interpreteren van de 
teksten in het boek, maar gaan ook over de eigen mening van de leerlingen ten aanzien van het 
onderwerp. De dramatische en beeldende werkvormen komen met name voor in de extra opdrachten 
(bedoeld voor tempo-differentiatie). 
 
Bij de instructie en verwerking wordt gebruik gemaakt van diverse typen informatiedragers, zoals 
leerteksten, verhalen, kaarten, tekeningen, foto’s, diagrammen, schema’s, tabellen en multimedia 
(computer/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? 
 
Een les bestaat uit twee blokken: een leerkrachtgebonden blok en een leerkrachtonafhankelijk blok. 
De schriftelijke verwerking gebeurt individueel en zelfstandig in het werkschrift en op kopieerbladen. 
De extra opdrachten achterin het werkschrift en op internet zijn eveneens zelfstandig door de 
leerlingen te maken. Deze opdrachten zijn zowel geschikt voor een individuele verwerking, als voor 
tweetallen of groepjes. 
De wereld dichtbij kan vooral vanwege de twee blokken in een les prima gebruikt worden in 
combinatiegroepen. Per les worden er aanwijzingen gegeven in de handleiding voor de organisatie 
van de les (tijd en inhoud) in een combinatiegroep. De methode gaat hierbij uit van de gangbare 
combinaties: 5/6 en 7/8. 
Ter ondersteuning van de instructie wordt in de handleiding achtergrondinformatie gegeven. In de 
handleiding wordt aangegeven dat de leerkracht de leerlingen aan het begin van elk leerjaar een 
kopieerblad ’Start’ kan laten maken. Verder geeft de methode geen aanwijzingen om de instructie te 
variëren. 
 

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? 
 
Elke les kent een nabespreking waarin de leerkracht aan de hand van de gemaakte opdrachten 
probeert te achterhalen of de leerlingen de lesstof hebben begrepen. In combinatiegroepen kan deze 
nabespreking ook plaatsvinden aan het begin van de volgende les 
De basisstof van elk hoofdstuk wordt aan het eind van de derde les in tien minuten schriftelijk getoetst 
aan de hand van kennis-, inzicht-, toepassingsvragen (het gebruik van kaart en atlas en bijvoorbeeld 
het lezen van een grafiek). De toetsen zijn te vinden in de kopieermap en de antwoorden staan in de 
handleiding. Er staat tevens aangegeven wanneer de toets als ’voldoende’ beoordeeld kan worden. Er 
zijn geen registratiebladen voor de resultaten opgenomen. 
 
In les 4 kunnen herhalingsopdrachten (Blad A) en verdiepingsopdrachten (Blad B) uit de kopieermap 
ingezet worden voor leerlingen die de toets onvoldoende respectievelijk voldoende hebben gemaakt. 
De handleiding geeft aan of de opdrachten individueel, in tweetallen of in groepjes worden gemaakt. 
Vanaf groep 6 wordt na elke drie hoofdstukken de topografie getoetst aan de hand van een 
kopieerblad. In de kopieermap staan zowel de antwoorden als een normering van de topografietoets. 
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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? 
 
Naast de verwerkingsstof in de werkboeken die door alle leerlingen gemaakt moeten worden, bevat 
De wereld dichtbij een aantal manieren om te differentiëren: 
• ’Als je klaar bent’-opdrachten achterin het werkschrift (tempo); 
• een internetopdracht, één per hoofdstuk, via www.dewerelddichtbij.nl (tempo); 
• kopieerbladen A en B bij les 1 en 2. De vragen op de A-bladen eenvoudiger dan die op de B-

bladen. Omdat het onderwerp wel hetzelfde is, kan de nabespreking van de kopieerbladen 
klassikaal plaatsvinden. (tempo en niveau); 

• kopieerbladen A en B bij les 4. Blad A biedt herhalingsstof, blad B biedt verdiepingsstof (niveau); 
• Extra opdrachten en tips, genoemd in de lesbeschrijvingen (tempo, interesse). 
Er zijn voor deze extra opdrachten geen aparte doelen geformuleerd en de verrijkingsstof wordt niet 
getoetst. 
 
Ter ondersteuning van de instructie wordt in de handleiding achtergrondinformatie gegeven. In de 
handleiding wordt aangegeven dat de leerkracht de leerlingen aan het begin van elk leerjaar een 
kopieerblad ’Start’ kan laten maken. Verder geeft de methode geen aanwijzingen om de instructie te 
variëren. 
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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    

handleidingen 21 x 29,5 cm  spiraalbinding, slappe kaft Elke jaargroep heeft aan de 
buitenzijde een eigen basiskleur:
groep 5: groen 
groep 6: geel 
groep 7: blauw 
groep 8: rood 

kopieerboeken 25,5 x 32 cm losse kopieerbladen in een 
multomap met harde kaft 

gelijk handleiding 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

tekstboek 24,5 x 20,5 cm harde kaft binnenzijde in kleur 

werkboek 24 x 20 cm slappe kaft teksten en illustraties zijn 
gedrukt in de basiskleur 

 
13. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
In de handleiding is de volgende informatie te vinden: 
• voorwoord, 
• uitgangspunten van de methode, 
• de opbouw van de methode, 
• een overzicht van de leerstofinhouden, 
• lesbeschrijvingen. 
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De lesbeschrijvingen bevatten voor de leerkracht de volgende informatie: 
• lesdoelen, 
• benodigde materialen voor de les, 
• een opsomming van de belangrijkste begrippen, 
• achtergrondinformatie, 
• uitgebreide aanwijzingen voor het lesverloop, 
• verkleinde afbeeldingen van het leerlingenboek, het werkschrift en de kopieerbladen 
• tips voor aanvullende verwerkingsopdrachten, 
• lesstructuur met het bijbehorende tijdpad, 
• aanwijzingen voor combinatiegroepen, 
• antwoorden. 
 
14. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
In de methode is de Nederlandse multiculturele samenleving te herkennen, bijvoorbeeld door het 
gebruik van verschillende namen (zowel Nederlands als Turks, Chinees, enzovoort), de behandeling 
van thema’s als ’kerken en moskees’, de multiculturele stad Amsterdam en het multiculturele Europa. 
 
15. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
De methode schenkt geen specifieke aandacht aan seksegerichte thema’s. In de teksten/illustraties 
zijn het zowel vaders als moeders die werken of activiteiten doen met de kinderen. 
 


