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1. Inspectieonderzoek wereldoriëntatie (wo) 
doel en inhoud

• Inspectiefocus tot nu toe: vooral basisvaardigheden

• Doel: stand van zaken wereldoriëntatie in kaart brengen.
Vooral ‘bekende’ onderdelen, zoals
- leerstof in relatie tot kerndoelen   
- tijd voor wo
- didactisch handelen
- kwaliteitszorg
- resultaten
Ook: samenhang binnen wo 
En: samenhang wo-taal/taal bij wo
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Kerndoelen PO 
Oriëntatie op jezelf en de wereld:

• Mens en samenleving
• Natuur en techniek
• Ruimte
• Tijd

2. Bevindingen wereldoriëntatie (1)
• Leerstof

- merendeel scholen: methoden in groepen 5-8
- beperkt aantal scholen: eigen invulling (projecten,  thema’s) 

• Tijd
- gemiddeld 3 uur per week groepen 5-8
- 1-4: veel variatie

• Samenhang 
- aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek: aparte 

vakken (60%)
- samenhang wo-rekenen en  wo-kunstzinnige oriëntatie beperkt 

(bron directie). 
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2. Bevindingen wereldoriëntatie (2)
• De lessen (420 observaties)

- overwegend voldoende kwaliteit, positief beeld
- geen/weinig verschillende werkvormen (30% van de lessen)
- geen/weinig nagaan of leerlingen uitleg/opdrachten begrijpen 

(40% van de lessen)
• Volgen vorderingen

- leraren volgen voortgang 
- weinig afstemming adhv toetsgegevens

• Kwaliteitszorg…..

• Resultaten: naarmate meer gewichtenleerlingen, scores op 
eindtoets lager

3.1 Waarom samenhang wo-taal 
onderzocht?

Waarom
- karakteristiek kerndoelen + wet Primair Onderwijs

- literatuur/onderzoek: taal bij wo = win-win

Hoe/wat
- 150 scholen
- Gesprek met directie (+ minstens 1 leraar)
- Documenten (schoolgids, schoolplan, maar ook

taalbeleidsplan)
- Praktijk: 420 lessen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur

en techniek

3.2 Beeld ‘beleid’ op schoolniveau

Informatie directie
- circa 40%  samenhang taal bij wo  ‘substantieel en 

structureel’. Meestal woordenschat

Informatie schooldocumenten
- Niet/nauwelijks in schoolgids en schoolplan 
- Woordenschatuitbreiding bij wo: 5% scholen

3.3 Lessen wereldoriëntatie 
woordenschat 

• Waarom
- leerstof toegankelijk, begrijpbaar/kennis van de wereld
- woordenschat belangrijkste voorspeller resultaten begrijpend leze

(SLO, 2010)

• Bevindingen
- betekenis van woorden/woordgroepen: in 6 op 10 lessen
- duidelijke uitleg: in 4 op 10 lessen ( = heldere omschrijving + 

voorbeelden/illustraties)

Geen significant verschil tussen scholen met relatief weinig en 
relatief veel (potentieel) taalzwakke scholen

3.3 Lessen wereldoriëntatie 
leesstrategieën (transfer)

• Waarom
- Informatieve teksten doen beroep op leesvaardigheden
- hulpmiddel - tekst toegankelijker/begrijpelijker
- hulpmiddel - belangrijke informatie uit tekst

- Vrijwel alle scholen begrijpend leesmethode (apart vak)
- Begrijpend leeslessen geen doel, maar middel….

• Bevindingen
- 1 op 5 lessen: aandacht voor leesstrategieën. Transfer geen

gemeengoed…. 
• Geen significante verschillen tussen ‘groepen’ scholen.

3.3 Lessen wereldoriëntatie 
mondelinge vaardigheden

• Waarom
- praten= ontwikkelen vloeiendheid gebruik van bekende taal
- praten = nieuwe taalkennis opbouwen
- actief bezig met leerstof, dus meer greep/kennis
- gebruik ‘vaktaal’
• Bevindingen
- ruim 4 van 10 lessen: leraren stimuleren leerlingen om 

over de leerstof praten en ze bevorderen interactie tussen
leerlingen

• Geen significante verschillen tussen ‘groepen’ scholen
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3.3 Lessen wereldoriëntatie 
schrijven (stellen)

• Waarom
- Leren schrijven: oefenen in inhoudsrijke/betekenisvolle
situaties (transfer)
- Schrijven om te leren: greep op leerstof

• Bevindingen
- Schrijfactiviteiten in ongeveer 1 op 10 lessen

• Geen significante verschillen tussen ‘groepen’ scholen

Taalcoördinatoren

• Boodschap: kansen benutten in de lessen….

• Bevindingen herkenbaar …..?

• Realistisch voor leraren  ….?

• Goede voorbeelden….?

• Aangrijpingspunten voor taalcoördinatoren…?


