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Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

Het ministerie van OCW heeft SLO om advies gevraagd bij de invulling van bijzondere nadere 

vooropleidingseisen voor de opleiding tot leraar basisonderwijs. Dit advies bevat een 

inhoudelijke beschrijving van een instapniveau voor aardrijkskunde, geschiedenis en het 

domein natuur & techniek dat bestaat uit de vakgebieden biologie en natuurkunde. 

 

SLO heeft daartoe een projectteam gevormd van vakdeskundigen gekoppeld aan vakexperts uit 

de pabo's. Voorstellen voor het instapniveau zijn tweemaal voorgelegd aan een groep 

opleidingsdocenten van de pabo en een vertegenwoordiging van de vakverenigingen. Dit leidde 

tot een flink aantal inhoudelijke aanscherpingen en verbeteringen. 

 

Uitgangspunt was de vraag met welke vakinhoudelijke bagage aspirant-studenten zouden 

moeten binnenkomen in de pabo om te kunnen starten met de kennisbases die eerder door de 

HBO-raad zijn vastgesteld. In de huidige situatie ontbreekt het veel beginnende studenten aan 

algemene kennis en dat maakt het moeilijk om te starten met de kennisbases die vooral gaan 

over het leren en lesgeven van verschillende vakken. Het zou een grote verbetering zijn als alle 

aspirant-studenten bij de start van hun studie konden beschikken over een pakket algemene 

overzichtskennis. 

 

Dit advies bevat zo'n pakket, in de vorm van leerdoelen. Deze zijn, waar nodig, inzetbaar in een 

toelatingstoets. De keuze van onderwerpen is daarbij vooral bepaald door wat kinderen op de 

basisschool moeten leren. Als richtpunt voor het instapniveau is indicatief gekozen voor wat 

gebruikelijk is voor het leerplan in de onderbouw havo/vwo en/of het examenprogramma van 

het vmbo-t.  

 

Als de hier geformuleerde kennis inderdaad de status krijgt van bijzondere nadere 

vooropleidingseisen, betekent dat voor de meeste aspirant-studenten dat ze zich hierop grondig 

moeten voorbereiden. Uitgaande van de huidige instroom van studenten gaat het bij vwo'ers en 

havisten minimaal om het reactiveren van eerder verworven basiskennis; voor mbo'ers – ook 

als die examen hebben gedaan op het vmbo-t – zal het daarnaast gaan om een aanvulling op 

wat ze al weten. 
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Deel A 
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1. De opdracht 
 

 

 

 

 

 

In verband met de implementatie van het advies 'Een goede basis' van de Commissie 

Kennisbasis Pabo (januari 2012) en in het bijzonder de toelatingseisen voor de pabo, heeft 

OCW (Directie Leraren) SLO de opdracht verstrekt een advies te geven in de vorm van een 

beschrijving van de vakinhoudelijke kennis die vereist is voor pabo-instroom op de vakgebieden 

aardrijkskunde, geschiedenis en het domein natuur & techniek, dat bestaat uit de vakgebieden 

biologie en natuurkunde.  

 

Deze programmabeschrijving zal in eerste instantie de basis vormen voor wettelijk te 

verankeren bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo in tweede instantie voor onder 

de verantwoordelijkheid van de hbo-instellingen te ontwikkelen toelatingstoetsen. Ook is 

gevraagd een advies te geven met welke examenvakken in het examenpakket een aspirant-

student kan worden vrijgesteld van de toelatingstoets. 

 

In de opdracht is voorts het volgende afgesproken: 

De beoogde vakinhouden en leerdoelen vormen de noodzakelijke voorkennis waarmee een 

toekomstig pabostudent de opleiding succesvol kan afronden zonder dat in de eerste leerjaren 

tijd aan het aanleren van elementaire voorkennis besteed hoeft te worden. Het niveau is 

vergelijkbaar met havo3 en/of vmbo-t4 en is in ieder geval hoger dan het niveau van de huidige 

entreetoetsen. Het gaat om kennis en vaardigheden waarvan verwacht kan worden dat de 

student deze na het slagen voor een toelatingstoets met succes kan inzetten bij aanvang van 

de pabo-opleiding. Het gaat om reële en haalbare inhouden en beheersingsniveaus.  

 

De context waarin deze opdracht moest worden uitgevoerd, is er een van stevige 

maatschappelijke discussie over het verhogen van de kwaliteit van leraren. Het idee van extra 

vooropleidingseisen staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een pakket maatregelen dat 

in januari 2012 werd voorgesteld door de Commissie Kennisbasis Pabo. Onder het motto Vijf is 

één pleitte de commissie voor vijf, met elkaar samenhangende maatregelen: 

 hogere eisen stellen aan de instroom 

 ontwikkelen van een beperkt kerncurriculum voor alle vakken 

 landelijke toetsing als extra garantie voor (een deel van) dat kerncurriculum 

 ontwikkelen van mogelijkheden tot profilering op een of meer vakken 

 aanvullende bekwaamheidseisen in de inductieperiode. 

Dit pakket is overgenomen door de HBO-raad en ook formeel geaccepteerd in een 

beleidsreactie van OCW.  

 

Bij elkaar genomen gaat het om een forse ambitie die in de uitwerking gevoelig ligt. In het 

bestek van deze opdracht is afgesproken dat SLO zo dicht mogelijk blijft bij de inhoudelijke 

vraag naar relevante instroomkennis. Wel is geprobeerd helder aan te geven welke 

consequenties dit advies mogelijk heeft voor de implementatie van de voorgestelde bijzondere 

nadere vooropleidingseisen (zie verder hoofdstuk 5). 
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2. De werkwijze 
 

 

 

 

 

 

Voor de uitvoering van de opdracht is een projectteam gevormd van drie kleine werkgroepen. 

Voor aardrijkskunde en geschiedenis bestond de werkgroep uit een ervaren pabo-opleider en 

een SLO-expert; voor natuur & techniek was het een drietal waarvan twee SLO'ers en één 

pabo-opleider met expertise op het gebied van natuurkunde, biologie en techniek. Het 

projectteam werd ondersteund door een tweetal SLO-collega's: een inhoudelijk projectleider en 

een medewerker van de afdeling Onderzoek & Advies. 

 

In het projectteam werden tijdens de rit steeds afspraken gemaakt over vorm en inhoud van de 

verschillende vakadviezen. Ook werden problemen waar elk groepje mee worstelde in 

teamverband besproken. Kwesties die naar voren kwamen waren onder andere: de omvang 

van het pakket, de afbakening van het niveau, de toetsbaarheid en de positie van vakgebonden 

vaardigheden. De projectleider riep het beraad bijeen en was verantwoordelijk voor de 

vakoverstijgende inhoudelijke samenhang en consistentie. 

 

Om een beeld te krijgen van de vooropleiding van de aspirant-studenten werd in een eerste 

oriëntatie gekeken naar het programma van havo en vmbo-t voor aardrijkskunde, geschiedenis, 

biologie en natuurkunde. In overleg met OCW werd vervolgens gekozen voor een gefaseerde 

aanpak: 

 een fase waarin een raamwerk werd vastgesteld van onderwerpen die in enigerlei vorm en 

omvang deel uit zouden moeten maken van de beoogde voorkennis 

 een fase waarin die onderwerpen werden uitgewerkt en ingevuld met leerdoelen en 

specificaties. 

Deze fasering maakte het ook mogelijk tijdens de rit steeds terug te koppelen naar OCW, zodat 

er, waar nodig, bijgestuurd kon worden. 

 

Op twee momenten organiseerde het projectteam een valideringsbijeenkomst: 

 het eerste raamwerk van onderwerpen werd op 16 november 2012 voorgelegd aan een 

groep van 17 opleiders uit 12 verschillende pabo's (de 'kleine validering') 

 de uitwerking in leerdoelen werd op 5 februari 2013 voorgelegd aan een groep van 75 

opleiders uit 27 verschillende pabo's (de 'grote validering'). In deze groep waren ook 

vertegenwoordigers van vakverenigingen aanwezig die een goed beeld hebben van het 

programma van het voortgezet onderwijs. 

Beide bijeenkomsten leidden tot inzicht in consensus én meningsverschillen en uiteindelijk in 

aanscherpingen en verbeteringen in de voorliggende ontwerpen. 

 

Deze werkwijze – gecombineerde vakexpertise, stevige coördinatie, fasering en terugkoppeling 

en dubbele validering in het veld – was behoorlijk arbeidsintensief, maar heeft geleid tot een 

advies dat inhoudelijk goed verdedigbaar is en dat naar verwachting ook op draagvlak kan 

rekenen bij de betrokken opleidingsdocenten. 
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3. Op zoek naar het instapniveau 
 

 

 

 

 

 

Welke kennis moet deel uitmaken van de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo? 

Over welk niveau hebben we het dan? Wat betekent 'vergelijkbaar met het havo3 niveau of het 

/vmbo-t4 niveau'? Hoe verhoudt de gevraagde voorkennis zich tot de vastgestelde kennisbases 

voor de pabo? Het projectteam is op zoek gegaan naar wat al snel werd betiteld als het 

instapniveau pabo. In die zoektocht zijn uiteindelijk drie oriëntatiepunten bepalend geweest. 

 

Het eerste oriëntatiepunt is de betreffende kennisbasis voor de pabo. Het instapniveau voor een 

gegeven vak zorgt voor een goede voorbereiding op de kennisbasis die voor dat vak op de 

pabo beheerst moet worden. Zo'n kennisbasis bevat een specifiek soort vakkennis die 

aangeduid wordt als professionele vakkennis. Deze is gericht op kwesties rond het onderwijzen 

van een vak: over de structuur en opbouw van het vak; over hoe kinderen een bepaald vak 

leren; over vakspecifieke didactische strategieën; over gebruik van leermiddelen en media; over 

samenhangen tussen vakken etc. Dat is dus een ander soort vakkennis dan wat je op het 

voortgezet onderwijs leert, meer beroepsgericht en minder algemeen vormend. Die algemene 

vorming is echter wel voorwaarde om met de genoemde professionele kennis aan het werk te 

kunnen gaan. Zonder algemene kennis van een vak lukt het niet. Het ontbreken van algemene 

kennis is in de huidige situatie ook het probleem: de pabo's zijn veel tijd kwijt met het 

bijspijkeren van studenten.  

 

Het tweede oriëntatiepunt is het curriculum van het primair onderwijs. Het ligt voor de hand te 

focussen op leerstof waarvan aspirant-studenten weten dat zij die later ook moeten 

onderwijzen. Juist voor die onderwerpen geldt dat de leraar 'boven de stof ' moet staan. Het 

bepalen van de onderwerpen bleek overigens niet zo gemakkelijk te zijn. Scholen voor primair 

onderwijs benutten – zeker voor deze vakken - de programmatische ruimte die de kerndoelen 

bieden. Er zijn – afhankelijk van het vak – kleinere of grotere verschillen tussen scholen in het 

geboden onderwijsprogramma. De drie werkgroepen hebben zich georiënteerd op de 

kerndoelen en op veel gebruikte methoden in het primair onderwijs. In het geval van natuur & 

techniek (waar de verschillen tussen scholen aanzienlijk zijn) is ook gebruik gemaakt van de 

recent verschenen Toetswijzer bij de centrale eindtoets PO wereldoriëntatie (2012). 

 

Het derde oriëntatiepunt is het curriculum in klas 1 tot en met 3 van het havo en/of het 

examenprogramma voor de bovenbouw van het vmbo theoretische leerweg, voor de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuur- en scheikunde-1. Dit oriëntatiepunt vloeit 

voort uit een aanbeveling van de eerder genoemde Commissie Kennisbasis Pabo. Deze 

commissie was van oordeel dat het niet alleen beter zou zijn te werken met toelatingseisen voor 

de poort van de pabo, maar ook deze te formuleren op een hoger niveau dan het niveau van de 

huidige entreetoets Mens en Wereld, het zogeheten 8+ niveau. Aan de andere kant werd het 

niet realistisch geacht om voor deze vier vakken het examenniveau havo te eisen. De 

aanbeveling was om de toelatingseisen te toetsen op een niveau dat vergelijkbaar is met wat in 

havo3 of vmbo-t4 gebruikelijk is. Dit niveau zou goed kunnen aansluiten bij de kennisbases 

pabo. 
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Het probleem met die aanbeveling is dat er niet zoiets is als het havo3 niveau. Een niveau 

wordt enerzijds bepaald door omvang en complexiteit van het onderwerp, anderzijds door wat je 

met zo'n onderwerp kunt doen (kennis reproduceren of ook analyseren, verbanden leggen etc.). 

Ook hier geldt dat scholen voor havo/vwo binnen het kader van de kerndoelen voor de 

onderbouw zelf uiteenlopende programmakeuzes maken. De drie werkgroepen hebben zich 

daarom georiënteerd op de door het onderwijsveld gevalideerde beschrijvingen die SLO heeft 

ontwikkeld voor beschrijvingen van tussendoelen havo3 (Leerplan in Beeld, SLO, 2012).Deze 

bieden wel concrete aanknopingspunten, maar de beperking is ook helder: het zijn normatieve 

inhoudsbeschrijvingen van hoe het zou moeten zijn, niet van hoe het nu is. 

 

Daar komt bij dat een havo3 niveau en het niveau van het examenprogramma vmbo-t wel 

overlappen, maar niet samenvallen. Waar gekozen moest worden werd de voorkeur gegeven 

aan het niveau dat het beste aansluit op de kennisbasis pabo. Voor aardrijkskunde en natuur & 

techniek was dat meestal havo3, voor geschiedenis vmbo-t. Zo is gezocht naar een relevant en 

bruikbaar instapniveau pabo dat is samengesteld uit elementen uit verschillende niveaus uit de 

vooropleiding. De route liep steeds als volgt: 

 inventariseer welke onderwerpen horen tot de algemene overzichtskennis, waarvan de 

beheersing voorwaarde is om in de pabo meteen te kunnen starten met de professionele 

kennisbasis 

 focus op de onderwerpen die op de basisschool in elk geval aan de orde komen 

 concretiseer de gekozen onderwerpen en kies daarbij een niveau van complexiteit dat past 

bij de eerste drie leerjaren havo en/of de bovenbouw van het vmbo-t. 

In de praktijk hebben de drie werkgroepen zo geprobeerd een ontwerp te maken dat qua 

onderwerpskeuze en beheersingsniveau én relevant is voor de pabo én zo goed mogelijk 

aansluit bij de vooropleiding. In die zoektocht hebben de twee valideringbijeenkomsten een 

belangrijke rol gespeeld. In de 'kleine validering' is eerst gekeken naar de inhoud in de vorm van 

een lijst onderwerpen. Vervolgens is het raamwerk van onderwerpen ingevuld met leerdoelen. 

In de 'grote validering' is tenslotte gekeken naar de relevantie, omvang, duidelijkheid en het 

niveau van de gekozen leerdoelen. 
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4. Typering van het pakket 
 

 

 

 

 

 

Het resultaat van het werk is drie pakketten leerdoelen, voor respectievelijk aardrijkskunde, 

geschiedenis en het domein natuur & techniek. Deze zijn opgenomen in deel B van dit advies. 

Ter introductie volgt hier een korte typering.  

 

Als format is gekozen voor een ordening in onderwerpen per vak of domein. Deze worden 

vooraf gegaan door enkele vakgebonden vaardigheden. Het leidend principe voor deze selectie 

is de aansluiting op de kennisbasis van de pabo. Het raamwerk van onderwerpen ziet er als 

volgt uit. Voor aardrijkskunde is gekozen voor acht thema's, voor geschiedenis voor de tien 

tijdvakken en voor natuur & techniek voor een structuur van tien kernconcepten.  

 

Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur & Techniek 

Vakgebonden vaardigheden Vakgebonden vaardigheden Vakgebonden vaardigheden 

Kernthema's 

1 aarde, klimaat en landschap 

2 bevolking en ruimte 

3 bestaansmiddelen 

4 arm en rijk 

5 grenzen en identiteit 

6 krachten der aarde 

7 bronnen van energie 

8 water 

Tijdvakken 

1 jagers en boeren 

2 Grieken en Romeinen 

3 monniken en ridders 

4 steden en staten 

5 ontdekkers en hervormers 

6 regenten en vorsten 

7 pruiken en revoluties 

8 burgers en stoommachines 

9 wereldoorlogen en 

Holocaust 

10 televisie en computer 

Kernconcepten 

Biologie 

1 biologische eenheid 

2 instandhouding 

3 gedrag en interactie 

4 voortplanting 

5 groei en ontwikkeling 

Natuurkunde en techniek 

6 materie en techniek 

7 energie en techniek 

8 licht, geluid en techniek 

9 krachten, beweging en 

techniek 

10 ruimte 
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De omvang van elk van de vier betrokken schoolvakken in de vooropleiding is ongeveer gelijk 

gehouden. Het pakket van natuur & techniek is dus ongeveer even omvangrijk als 

aardrijkskunde en geschiedenis samen, het gaat immers om overzichtskennis van de twee 

verschillende schoolvakken natuurkunde en biologie. Kernconcept 1 tot en met 5 hebben 

betrekking op biologie, kernconcept 6 tot en met 10 op natuurkunde. Techniek is geïntegreerd in 

natuurkunde. 

 

Ook voor het niveau zijn uiteenlopende keuzes gemaakt. Voor aardrijkskunde en natuur & 

techniek is havo3 leidend geweest. Voor geschiedenis is gekozen voor een beperking tot het 

programma van het vmbo-t. Geconstateerd is dat bij geschiedenis het verschil met havo erg 

groot is, een keuze voor het niveau van havo3 zou het pakket onevenredig zwaar maken. 

Bovendien waren de meeste opleidingsdocenten van mening dat het vmbo programma-

geschiedenis voldoende aansluiting biedt op de kennisbasis van de pabo.  

 

Elk van de onderwerpen uit het raamwerk is ingevuld met leerdoelen. Een leerdoel zegt wat een 

aspirant-student moet kunnen. Soms is dat parate kennis reproduceren (de student kan iets 

herkennen, benoemen of beschrijven). Soms moet een aspirant-student iets snappen, inzicht 

tonen (de student kan iets toepassen, beredeneren of uitleggen). Om het leerdoel inhoudelijk af 

te bakenen zijn in veel gevallen in cursief nadere specificaties toegevoegd. Per leerdoel is 

zorgvuldig afgewogen wat van de aspirant-student wordt verwacht. 

 

Naast de invulling van de onderwerpen zijn in elk ontwerp enkele vakspecifieke vaardigheden 

toegevoegd. De werkgroepen zijn hier zo terughoudend mogelijk geweest en hebben zich 

beperkt tot wat absoluut essentieel is als voorbereiding op de pabo. Bij de formulering van de 

vakspecifieke vaardigheden zijn de werkgroepen uitgegaan van een vorm van schriftelijke 

toetsing. 
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5. Consequenties 
 

 

 

 

 

 

Als de drie ontwerpen in deel B van dit advies worden ingevoerd, is een aantal consequenties te 

voorzien. Het is een flink pakket, het verschil met de huidige toelating is groot. Het lijkt van 

belang consistent te blijven communiceren over de positieve kansen in de nieuwe situatie.  

 

De overheid is als eerste aan zet om de bijzondere nadere vooropleidingseisen te verankeren in 

wet- en regelgeving. De wet gaat er van uit dat aspirant-studenten moeten aantonen over 

voldoende voorkennis te beschikken. Er ontstaan dan twee groepen: 

 aspirant-studenten die havo- of vwo-examen hebben gedaan in aardrijkskunde, 

geschiedenis, biologie of natuurkunde hebben aan die verplichting voldaan, althans voor 

het vak of de vakken in hun examenpakket 

 aspirant-studenten die in één of meer van de vier betrokken vakken geen havo- of vwo-

examen hebben gedaan, moeten alsnog aantonen over voldoende voorkennis te 

beschikken middels een toelatingstoets. 

SLO heeft gekeken naar een variant voor natuur & techniek waarin je met één examenvak  

– biologie of natuurkunde – aantoont aan de eisen te voldoen voor het hele domein, maar dat 

lijkt niet verstandig. Het vak natuurkunde wordt weinig gekozen. Er ontstaat een vreemde 

situatie waarin leerlingen met biologie geen natuurkunde meer hoeven te doen en leerlingen 

met aardrijkskunde of geschiedenis wel – terwijl het allen in gelijke mate ontbreekt aan 

natuurkundige kennis. Daar komt bij dat de grootste deficiënties juist liggen bij natuurkunde. Uit 

onderzoek (TIMMS, 2011; PPON, 2011) blijkt dat ongeveer 50% van de leraren primair 

onderwijs zich slecht toegerust voelt voor natuurkundige en technische onderwerpen. Hier ligt 

een grote kans om deze situatie te verbeteren. De gekozen leerdoelen vormen een praktische 

en concrete voorbereiding, ook voor de aspirant-student die geen eindexamen heeft gedaan in 

natuurkunde. 

 

De pabo's zullen binnen de nieuwe wettelijke kaders hun toelatingsprocedure moeten herzien. 

De instellingen worden verplicht de laatstgenoemde groep aspirant-studenten een 

toelatingstoets aan te bieden. De inhoud daarvan wordt gebaseerd op nadere regelgeving 

waarin de leerdoelen voor de toelatingstoetsen zijn opgenomen. Er moeten toetsen komen voor 

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. SLO heeft in dit advies gezorgd voor 

toetsbare leerdoelen, waarbij een grote variatie aan toetsvormen kan worden ingezet. Te 

voorzien is dat toetsontwikkelaars de geformuleerde leerdoelen in operationele zin zullen 

moeten uitwerken. 

 

De belangrijkste verandering is de voorbereiding van aankomende studenten op een keuze 

voor de pabo. Vanwege de profielstructuur in havo/vwo en het huidige curriculum in het mbo is 

het aannemelijk dat geen enkele aspirant-student alle vakken in het examenpakket heeft. 

De situatie ligt wel heel verschillend, naargelang de herkomst van de aankomende studenten 

(zie ook de bijlage Voorkennis in kaart): 

 voor havo- en vwo-leerlingen die examen hebben gedaan in een vak zijn er geen 

problemen voor wat betreft de voorbereiding 

 voor havo- en vwo-leerlingen die een vak in de onderbouw hebben gehad is de 

voorbereiding een beperkt probleem: de relevante kennis is enkele jaren terug aan de orde 

geweest en kan relatief snel gereactiveerd worden 
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 voor mbo-studenten die in een vak examen hebben gedaan in het vmbo-t ligt de situatie 

iets lastiger: het is één of twee jaar langer geleden, het is mogelijk dat enkele onderwerpen 

niet aan de orde zijn geweest en het niveau waarop de onderwerpen zijn behandeld ligt 

vaak iets lager dan in havo3. Dat betekent een stevige voorbereiding 

 voor mbo-studenten die een vak alleen in de onderbouw van het vmbo-t hebben gehad is 

een ingrijpende voorbereiding nodig. Eventuele voorkennis is vijf tot zes jaar daarvoor op 

het vmbo aan de orde geweest op een relatief laag niveau. Sommige onderwerpen zijn op 

het vmbo nooit of minder uitgebreid behandeld. Het is dus niet alleen een kwestie van 

reactiveren, maar ook van aanleren van nieuwe kennis en op een hoger niveau brengen 

van (weggezakte) voorkennis. 

Het ligt voor de hand dat de pabo's in samenwerking met scholen voor havo/vwo en instellingen 

voor mbo voor deze voorbereiding voorzieningen gaan ontwikkelen.  
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Deel B 
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1. Advies aardrijkskunde 
 

 

 

 

 

 

Advies leerdoelen voor het instapniveau pabo aardrijkskunde 

 

Verantwoording 

Het vak aardrijkskunde maakt in het in het primair onderwijs deel uit van een groep vakken 

onder de titel Oriëntatie op jezelf en de wereld. De kern van het vak is het ontwikkelen van 

geografisch besef in een drieslag: de ontwikkeling van een geografisch wereldbeeld, het 

omgaan met ruimtelijke vraagstukken en het kunnen toepassen van geografische 

vaardigheden. De hier voorgestelde basiskennis voor het instapniveau pabo is beschreven in 

acht kernthema's, vooraf gegaan door enkele essentiële vaardigheden. 

 

Voor de analyse van de vooropleiding is gebruik gemaakt van de kerndoelen voor primair 

onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, de examenprogramma's vmbo, havo 

en vwo, vakliteratuur en een analyse van de methoden primair onderwijs en de onderbouw van 

het voortgezet onderwijs. Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen het examenprogramma 

vmbo-t4 en de tussendoelen voor havo3. Hierbij is gebruik gemaakt van Leerplan in Beeld 

(SLO, 2012). In Leerplan in Beeld zijn de inhouden van de kerndoelen van onderbouw 

voortgezet onderwijs uitgewerkt in suggesties voor leerdoelen voor vwo, havo en vmbo. 

Ofschoon de inhouden soms anders zijn geordend, bevatten de gekozen thema's een 

afgewogen gemeenschappelijke kern. Deze thema's staan - vanuit een andere, meer 

professionele invalshoek - ook centraal in de landelijke kennisbasis aardrijkskunde voor de 

pabo.  

 

Het raamwerk en de uitwerking naar leerdoelen zijn in twee ronden gevalideerd door 

deskundigen, vakdocenten van de pabo’s en de vakvereniging voor aardrijkskunde (KNAG). De 

eerste validering leidde tot overeenstemming over het raamwerk van thema's. Op de tweede 

validering stond de uitwerking in leerdoelen centraal. Deze validering heeft een aantal 

wijzigingen tot gevolg gehad. Het aantal leerdoelen is teruggebracht. De plaats van de regio’s in 

combinatie met de topografie zoals aangeboden op de basisschool heeft een plaats gekregen 

in de leerdoelen. De onderzoeksvaardigheden werden als te uitgebreid ervaren en zijn 

teruggebracht. Daarnaast is bij de formulering van de leerdoelen een consequentere indeling 

aangehouden: weten wat, weten waarom en weten waar. 

 

Het resultaat is een advies dat bestaat uit toetsbare leerdoelen. Door aan elk leerdoel begrippen 

toe te wijzen, is de toetsinhoud inhoudelijk afgebakend. Gezien het grote begrippenarsenaal 

binnen het vakgebied was het streven naar voorwaardelijkheid, en niet naar volledigheid. De 

keuze is vervolgens bepaald door argumenten als: een centraal begrip binnen het kader van 

havo3 en vmbo-t4; veel gebruikt in de methoden voor primair onderwijs en in de onderbouw van 

het voortgezet onderwijs. Daarnaast gaat het om begrippen die nodig zijn voor het volgen van 

de actualiteit en de ontwikkeling van een wereldbeeld. 
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De inhoud is beschreven in de vorm van toetsbare leerdoelen. Door aan elk leerdoel begrippen 

toe te voegen is de toetsinhoud inhoudelijk afgebakend. De gekozen handelingswerkwoorden 

geven het niveau aan waarop de toetsvragen moeten worden geformuleerd. Het gaat niet 

alleen om het toetsen van reproduceerbare kennis, maar ook om het toetsen van inzichten en 

inhoudelijke relaties. 
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A. Vakgebonden vaardigheden aardrijkskunde 

 

A.1 Geografische vragen formuleren. 

 

A.1.1 De aspirant-student kan geografische vragen waarbij gebiedskenmerken belangrijk zijn 

herkennen en beantwoorden. 

Beschrijvende, verklarende, waarderende, oplossende, voorspellende vragen 

 

A.2 Geografische werkwijzen hanteren 

 

A.2.1 De aspirant-student kan verschijnselen en gebieden vergelijken in ruimte en tijd. 

 

A.2.2 De aspirant-student kan relaties leggen binnen een gebied en tussen gebieden. 

 

A.2.3 De aspirant-student kan verschijnselen en gebieden vanuit verschillende perspectieven 

beschrijven en verklaren. 

Natuurlijke, economische, sociaal-culturele, politieke dimensie 

 

A.2.4 De aspirant-student kan verschijnselen en gebieden op verschillende schaalniveaus 

beschrijven en verklaren. 

Eigen omgeving, Nederland, Europa, wereld 

 

A. 2.5 De aspirant-student kan verschijnselen en gebieden beschrijven en verklaren door 

relaties te leggen tussen het bijzondere en algemene. 

 

A. 2.6 De aspirant-student kan verschijnselen en gebieden in hun geografische context 

plaatsen. 

 

A.3 Geografische hulpmiddelen inzetten 

 

A.3.1 De aspirant-student kan een (digitale) kaart selecteren en lezen als informatiebron op 

basis van titel, legenda, schaal, windroos, kaartsoort en kaarttype. 

Kaartselectie, kaartlezen, atlas, digitale interactieve kaart  

 

A.3.2 De aspirant-student kan patronen in een gebied op een (digitale) kaart beschrijven. 

Kaartanalyse  

  

A.3.3 De aspirant-student kan op een (digitale) kaart patronen in een gebied verklaren met 

algemene geografische kennis. 

Kaartinterpretatie  

 

A.3.4 De aspirant-student kan een eenvoudig geografisch onderzoek doen met geografische 

data en geografische hulpmiddelen en daaruit conclusies trekken.  

Klimaatgrafiek, bevolkingspiramide, bodemprofiel, dwarsdoorsnede, atlas, veldwerk, (digitale) 

kaart, foto, GPS, GIS 
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B. Acht kernthema's aardrijkskunde 

 

B.1 Aarde, klimaat en landschap 

 

B.1.1 De aspirant-student kan de positie van de aarde ten opzichte van de zon toelichten. 

Draaiing aarde om de zon, draaiing aarde om eigen as, dag-nacht, stand aardas, seizoen 

 

B.1.2. De aspirant-student kan spreiding en kenmerken van hoofdklimaten op aarde 

beschrijven. 

Tropische klimaten (regenwoudklimaat, savanneklimaat), droge klimaten (steppeklimaat, 

woestijnklimaat), zeeklimaten (Middellandse zeeklimaat, zeeklimaat met neerslag in alle 

jaargetijden), landklimaat, poolklimaat (toendraklimaat, sneeuw en hooggebergteklimaat) 

 

B.1.3 De aspirant-student kan de ligging van een klimaat aan de hand van klimaatfactoren 

verklaren.  

Breedteligging, ligging ten opzichte van zee/oceaan, hoogteligging, wind- en zeestromen, 

bergketens.  

Gebieden: Nederland, Spanje, Verenigde Staten van Amerika 

 

B.1.4 De aspirant-student kan aan de hand van een kaartbeeld van de wereld de ligging van de 

hoofdklimaten aanwijzen. 

 

B.1.5 De aspirant-student kan klimaatverandering en de gevolgen daarvan beschrijven. 

Afwisseling van ijstijden en warme tijden, fossielen 

 

B.1.6 De aspirant-student kan de relatie aangeven tussen het versterkt broeikaseffect en 

klimaatverandering en enkele gevolgen noemen. 

Broeikasgassen, CO2, natuurlijk en versterkt broeikaseffect, zeespiegelstijging, verdroging 

 

B.1.7 De aspirant-student kan de elementen van het weer beschrijven en weersverandering 

verklaren.  

Temperatuur, neerslag (regen, mist, hagel, sneeuw, stuwingsregens, stijgingsregens), wind, 

(windkracht, windrichting), hoge drukgebied, lage drukgebied, wolken. 

 

B.1.8 De aspirant-student kan de ligging en kenmerken van verschillende Nederlandse 

landschappen beschrijven. 

Zandlandschap (es, brink), rivierkleilandschap (oeverwal, komgrond, uiterwaard), 

zeekleilandschap (terp, polder, droogmakerij), duinlandschap, veenlandschap, lösslandschap. 

 

B.1.9 De aspirant-student kan de ontstaanswijze van het Nederlandse landschap verklaren. 

Rivieren, (land)ijs, wind en zee, stuwwal, dekzandrug.  

Gebieden: Kempen, Veluwe, Betuwe, Kennemerland, Groene Hart, Zuid-Limburg 

 

B.1.10 De aspirant-student kan aan de hand van een kaartbeeld de spreiding van 

(cultuur)landschappen in Nederland toelichten en verschillende soorten grondgebruik 

beschrijven. 

Akkerbouwgebied, tuinbouwgebied, veeteeltgebied, bosgebied, bebouwd gebied, 

recreatiegebied 
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B.2 Bevolking en ruimte 

 

B.2.1 De aspirant-student kan de bevolkingsspreiding in Nederland, Europa en van de wereld 

beschrijven.  

Bevolkingsdichtheid, riviermonding, basistopografie Nederland, Europa en de wereld 

 

B.2.2 De aspirant-student kan aan de hand van een kaart van Nederland en de wereld een 

verband leggen tussen de bevolkingsspreiding en natuurlijke omgeving.  

Draagkracht, reliëf, temperatuur, water, transport 

Gebieden: Nederland, Egypte, China 

 

B.2.3 De aspirant-student kan veranderingen in de bevolking in Nederland, Europa en enkele 

mondiale regio’s beschrijven en verklaren en de gevolgen daarvan. 

Geboortecijfer, sterftecijfer, geboorteoverschot, sterfteoverschot, vergrijzing, natuurlijke 

bevolkingsgroei, immigratie, emigratie, vluchteling, gezinshereniging, vestigings- en 

vertrekfactoren 

Gebieden: Nederland, Noord-Afrika, India, China 

 

B.2.4 De aspirant-student kan het proces van de groei van steden beschrijven en verklaren. 

Industrialisatie, mechanisatie, urbanisatie, suburbanisatie, re-urbanisatie.  

Gebieden: Amsterdam, London, Lagos 

 

B.2.5 De aspirant-student kan oorzaken en gevolgen van stedelijke problematiek 

onderscheiden. 

Verstedelijking, megasteden, grondprijs, hoogbouw, bereikbaarheid, forensisme, leefbaarheid, 

segregatie, krottenwijken, stadvernieuwing 

Gebieden: Utrecht, Istanbul, Jakarta 

 

B.3 Bestaansmiddelen 

 

B.3.1 De aspirant-student kan verschillende economische sectoren en hun verspreiding en 

kenmerken beschrijven. 

Landbouw, industrie, dienstverlening, transport, handel, informele sector 

 

B.3.2 De aspirant-student kan verschillende locatiefactoren voor economische activiteiten in een 

gebied beschrijven. 

Grondstoffen, halffabricaten, arbeid, kennis, kapitaal, afzetmarkt, verkeersligging, relatieve 

afstand, absolute afstand 

 

B.3.3 De aspirant-student kan belangrijke economische gebieden in Nederland en verbindingen 

tussen die gebieden op een kaart aangeven. 

Gebieden: Haven Rotterdam, Schiphol, Randstad, Twentse stedenband, Brabantse stedenrij 

 

B.3.4 De aspirant-student kan economische belangrijke gebieden op de wereldkaart aanwijzen. 

Gebieden: Noordwest Europa, de oost- en westkust van de Verenigde Staten, Oost-China, 

Zuidoost Brazilië 

 

B.3.5 De aspirant-student kan het proces van globalisering in tijd toelichten en de gevolgen voor 

verschillende gebieden. 

Netwerken, schaalvergroting, transportkosten, global shift, werkloosheid, innovatie 

Gebieden: Brabant, Twente, Polen, Vietnam, India 
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B.4 Arm en rijk 

 

B.4.1 De aspirant-student kan kenmerken van meer en minder ontwikkelde gebieden en de 

situatie van bewoners in die gebieden beschrijven en verklaren. 

Levensverwachting, voedselzekerheid, alfabetiseringsgraad, leeftijdsopbouw, verstedelijking, 

afhankelijkheid, handel, verdeling beroepsbevolking, welvaart, welzijn  

Gebieden: Nederland, Duitsland, Mexico, Bangladesh  

 

B.4.2 De aspirant-student kan een onderscheid maken tussen centrum en perifere gebieden in 

Nederland, Europa en de wereld op grond van ontwikkelingskenmerken. 

Toegang tot gezondheidszorg, schoon water, kwantitatieve en kwalitatieve honger, BNP per 

inwoner, ruilvoet, verstedelijkingstempo 

Gebieden: Nederland, Polen, Griekenland, Ghana, Suriname 

 

B.5 Grenzen en identiteit 

 

B.5.1 De aspirant-student kan verschillende soorten grenzen beschrijven en er voorbeelden van 

geven. 

Natuurlijke grens, politieke grens, sociaal-culturele grens, economische grens 

Gebieden: Nederland, België, Midden-Oosten 

 

B.5.2 De aspirant-student kan de relatie tussen grenzen en identiteit verklaren. 

Etnische minderheid, godsdienst, cultuur, gewoonten, taal, streekproduct, regionale identiteit 

Gebieden: Friesland, Ierland, Catalonië, Irak 

 

B.5.3 De aspirant-student kan het ontstaan, de doelstellingen en namen en de ligging van de 

landen van de Europese Unie beschrijven. 

Veiligheid, samenwerking, vrij verkeer van mensen handel en goederen, euro 

Gebieden: Brussel, Straatsburg, Luxemburg, + basistopografie 

 

B.5.4 De aspirant-student kan de spreiding van wereldgodsdiensten op een wereldkaart 

beschrijven. 

Christendom, Islam, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme 

Gebieden: Jeruzalem, Rome, Mekka, Indonesië, India, China 

 

B.6 Krachten der aarde 

 

B.6.1 De aspirant-student kan de landschapsvormende werking van endogene krachten 

beschrijven en verklaren. 

Plaattektoniek, gebergtevorming, reliëf, vulkanisme, aardbevingen, horst, slenk, subductie, trog, 

geiser, hot spot 

Gebieden: Peel, Italië, Etna, Andes, IJsland, Hawaii 

 

B.6.2 De aspirant-student kan de landschapsvormende werking van exogene krachten 

beschrijven en verklaren. 

Verwering, erosie, sedimentatie, water, wind, ijs, gletsjer, fjord 

Gebieden: Zeeland, Waddenzee, Noorwegen 
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B.6.3 De aspirant-student kan verschillende natuurrampen en de mogelijke gevolgen daarvan 

beschrijven en verklaren. 

Vulkaanuitbarsting, aardbeving, tsunami, orkaan, tornado, overstroming, droogte, 

rampenbestrijding, preventieve maatregelen 

Gebieden: Nederland, Verenigde Staten van Amerika 

 

B.6.4 De aspirant-student kan verbanden leggen tussen plaattektoniek, hooggebergte en 

endogene verschijnselen op de wereldkaart. 

Aardkorstplaat, breuklijn, vulkanen, aardbevingen, geiser 

Gebieden: Himalaya, Alpen, Andes, Rocky Mountains 

 

B.7 Bronnen van energie 

 

B.7.1 De aspirant-student kan verschillende soorten energiebronnen herkennen en beschrijven. 

Windenergie, waterkracht, stuwdam, zonne-energie, biobrandstoffen, fossiele brandstoffen, 

steenkool, aardgas, aardolie, kernenergie, winbaarheid, uitputting, duurzaamheid 

Gebieden: Nederland, Frankrijk, Brazilië 

 

B.7.2 De aspirant-student kan het verband aangeven tussen welvaart, welzijn en toenemend 

energieverbruik in Nederland en wereldwijd. 

Energieproductie, energieverbruik, welvaartsstijging, milieuvervuiling 

Gebieden: Nederland, BRIC landen 

 

B.8 Water 

 

B.8.1 De aspirant-student kan de verschillende fasen van de waterkringloop beschrijven en 

verklaren. 

Verdamping, condensatie, neerslag, grondwater, rivier, zee/oceaan, grote- en kleine kringloop 

Gebied: Nederland, stroomgebied van de Rijn en Maas 

 

B.8.2 De aspirant-student kan waterverdeling tussen zoet en zout water in Nederland en in de 

wereld op hoofdlijnen beschrijven. 

Zoet water, zout water, brak water, grondwater, kwel, landijs 

Gebieden: Noordzee, IJsselmeer, Rijn, Maas, Schelde, Noordpool, Zuidpool 

 

B.8.3 De aspirant-student kan de zeespiegelstijging in de Noordzee beschrijven en verklaren en 

kan beschrijven welke ruimtelijke oplossingen Nederland neemt om het overstromingsrisico laag 

te houden. 

Duinen, dijken, stormvloedkering, Deltawerken, Zuiderzeewerken, waterbekken, polders, 

droogmakerij 

Gebieden: Zeeland, Flevoland 

 

B.8.4 De aspirant-student kan de dreiging van rivierwater in Nederland beschrijven en verklaren 

en kan beschrijven welke ruimtelijke oplossingen Nederland neemt om het overstromingsrisico 

laag te houden. 

Dijken, kwel, uiterwaard, rivierverlegging, waterbekken 

Gebieden: Rotterdam, Betuwe, Limburg 
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B.8.5 De aspirant-student kan aangeven wat het belang is van schoon water voor de kwaliteit 

van leven van mensen in enkele stroomgebieden van grote rivieren. 

Grondwater, regenwater, stuwmeren, stroomgebied, sanitatie, water tekort, verdroging, 

vervuiling, innovatietechnieken waterzuivering, drainage, irrigatie 

Gebieden: Nederland, Rijn, Midden-Oosten, Nijl, Eufraat 
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2. Advies geschiedenis 
 

 

 

 

 

 

Advies leerdoelen voor het instapniveau pabo geschiedenis 

 

Verantwoording 

Het vak geschiedenis maakt in het primair onderwijs deel uit van een groep vakken onder de 

titel Oriëntatie op jezelf en de wereld. In het huidige geschiedenisonderwijs gaat de aandacht uit 

naar historisch besef en oriëntatiekennis. Door middel van historisch besef kunnen 

hedendaagse verschijnselen worden verklaard en beoordeeld. Met de oriëntatiekennis wordt 

beoogd het geschiedenisonderwijs een ruggengraat te geven door middel van één 

chronologisch patroon van tien tijdvakken. Deze tien tijdvakken zijn vastgelegd in de kerndoelen 

voor het basis-en voortgezet onderwijs. Bij alle tijdvakken zijn kenmerkende aspecten 

geformuleerd, waardoor de tijdvakken een inhoudelijke vulling hebben gekregen. Het aantal 

kenmerkende aspecten varieert per onderwijssoort: voor het basisonderwijs zijn het er 20, voor 

de vmbo-theoretische leerweg 27 en voor havo/vwo 49.  

De 50 vensters van de Canon van Nederland - van hunebedden tot en met de euro - maken ook 

onderdeel uit van de kerndoelen voor het geschiedenisonderwijs in het basisonderwijs en in de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs. De onderwerpen van de Canon worden gebruikt als 

vensters om de tien tijdvakken uit te werken en te illustreren 

 

Voor de analyse van de vooropleiding ten behoeve van aspirant-studenten voor de pabo is 

gebruik gemaakt van het eindexamenprogramma vmbo-theoretische leerweg en van Leerplan 

in Beeld (SLO, 2012). In Leerplan in Beeld zijn de inhouden van de kerndoelen van de 

onderbouw voortgezet onderwijs uitgewerkt in suggesties voor leerdoelen voor vwo, havo en 

vmbo. 

 

De inhoudelijke basiskennis van de aspirant-student op het gebied van geschiedenis volgt de 

kerndoelen. Het programma van de vmbo-theoretische leerweg is als uitgangspunt genomen bij 

het formuleren van een raamwerk voor de uitwerking naar leerdoelen. De 27 kenmerkende 

aspecten vormen inhouden die alle aspirant-studenten ongeacht hun vooropleiding in hun 

schoolcarrière aangeboden hebben gekregen. De keuze voor de 27 kenmerkende aspecten is 

gevalideerd tijdens de eerste valideringsbijeenkomst. Er was overeenstemming dat dit 

voldoende was voor het beoogde instapniveau pabo.  

 

Tijdens de grote valideringsbijeenkomst van 5 februari 2013 is uitgebreid gediscussieerd over 

de gemaakte keuzes wat betreft historische vaardigheden en de voorgestelde kennisinhouden. 

Dit leidde tot de keuze om het aantal op te nemen Canonvensters te beperken en alleen die 

vensters op te nemen die direct aan één van de gekozen kenmerkende aspecten gelinkt 

kunnen worden. Daarnaast werd een flink aantal aanscherpingen voorgesteld die betrekking 

hebben op het niveau van de leerdoelen. De discussie heeft tenslotte geleid tot een 

herformulering van de vakgebonden vaardigheden, mede op basis van de stofomschrijving van 

het vmbo-t eindexamen. 

 

Met de vaardigheden en tijdvakken die in de instaptoets zullen worden getoetst, bewijzen 

aspirant-studenten over een gedegen basiskennis met betrekking tot geschiedenis te 

beschikken. Zij zijn ‘thuis in de tijd’.  
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Doordat straks de eigen vaardigheid van elke student bij aanvang van de studie op voldoende 

beheersingsniveau is, kan op de pabo (direct) alle aandacht uitgaan naar het op metaniveau 

kijken naar én het zelf verzorgen van geschiedenisonderwijs in de basisschool. 

 

De inhoud is beschreven in de vorm van toetsbare leerdoelen. Door aan elk leerdoel begrippen 

toe te voegen is de toetsinhoud inhoudelijk afgebakend. De gekozen handelingswerkwoorden 

geven het niveau aan waarop de toetsvragen moeten worden geformuleerd. Het gaat niet 

alleen om het toetsen van reproduceerbare kennis, maar ook om het toetsen van inzichten en 

inhoudelijke relaties. 
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A. Vakgebonden vaardigheden geschiedenis 

 

A.1 De aspirant-student kan bij gegeven historische vragen informatie verwerven. 

Historische bronnen (of bronfragmenten) selecteren 

Gebruikmaken van verschillende typen historisch bronnenmateriaal: mondeling, schriftelijk, 

audiovisueel 

 

A.2 De aspirant-student kan verworven of aangereikte informatie verwerken. 

Gegevens in historische bronnen ordenen 

Gegevens in historische bronnen beoordelen op bruikbaarheid  

Gegevens in historische bronnen analyseren  

 

A.3 De aspirant-student kan de tijdbalk als middel gebruiken om gebeurtenissen, 

ontwikkelingen, verschijnselen en personen in de juiste tijd te plaatsen. 

Aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren: verleden, heden, toekomst, jaartallen, 

decennium, eeuw, voor Christus, na Christus 

 

A.4 De aspirant-student kan historische gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen plaatsen 

in historische perioden. 

Ordening in de tien tijdvakken: jagers en boeren (- 3000 voor Christus), Grieken en Romeinen 

(3000 voor Chr. - 500 na Chr.), monniken en ridders (500-1000), steden en staten (1000-1500), 

ontdekkers en hervormers (1500-1600), regenten en vorsten (1600-1700), pruiken en revoluties 

(1700-1800), burgers en stoommachines (1800-1900), wereldoorlogen en Holocaust (1900-

1950) televisie en computer (vanaf 1950)  

Ordening in de traditionele historische perioden: Prehistorie (tot 3000 voor Chr.), Oudheid (3000 

voor Chr. – 500 na Chr.), Middeleeuwen (500 – 1500), Nieuwe Tijd (1500 - 1800) en Nieuwste 

Tijd (1800 - heden)  

 

A.5 De aspirant-student kan oorzaken en gevolgen van historische gebeurtenissen, verschijnselen 

en ontwikkelingen in een bepaalde historische periode onderscheiden en beschrijven. 

Conclusies trekken ten aanzien van oorzaak-gevolgrelaties 

 

A.6 De aspirant-student kan vergelijkingen maken tussen historische perioden onderling en het 

heden. 

Conclusies trekken over continuïteit en verandering 

 

A.7 De aspirant-student kan zich op basis van historische gegevens een beeld vormen van 

historische gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen. 

Rekening houden met de standplaatsgebondenheid van de bronnen 
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B. Tien tijdvakken geschiedenis 

 

B.1 Tijd van jagers en boeren 

 

B.1.1 De aspirant-student kan uitleggen waarom jagers-verzamelaars nomaden waren.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Levenswijze van jagers-verzamelaars 

 

B.1.2 De aspirant-student kan veranderingen toelichten die het gevolg waren van de agrarische 

revolutie.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen 

Behorend bij canonvenster: Hunebedden 

 

B.2 Tijd van Grieken en Romeinen 

 

B.2.1 De aspirant-student kan Grieks-Romeinse cultuur herkennen en beschrijven.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Verspreiding van Grieks-Romeinse cultuur en confrontatie 

met Germaanse cultuur 

 

B.2.2 De aspirant-student kan voorbeelden herkennen en beschrijven van de beïnvloeding van 

de Grieks-Romeinse cultuur op de Germaanse cultuur. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Verspreiding van Grieks-Romeinse cultuur en confrontatie 

met Germaanse cultuur 

Behorend bij canonvenster: De Romeinse Limes 

 

B.2.3 De aspirant-student kan de ontwikkeling van het christendom in het Romeinse Rijk 

beschrijven.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Christendom in het Romeinse Rijk: van verboden tot enig 

toegestane godsdienst  

 

B.3 Tijd van monniken en ridders 

 

B.3.1 De aspirant-student kan beschrijven hoe het christendom zich in Europa verspreidde.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Verspreiding van het christendom in Europa 

Behorend bij canonvenster: Willibrord 

 

B.3.2 De aspirant-student kan het ontstaan van de islam beschrijven.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Ontstaan en verspreiding van de islam 

 

B.3.3 De aspirant-student kan beschrijven hoe de islam zich verspreidde. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Ontstaan en verspreiding van de islam 

 

B.3.4 De aspirant-student kan hofstelsel, leenstelsel en horigheid uitleggen.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Hofstelsel en horigheid 

Behorend bij canonvenster: Karel de Grote en Floris V 
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B.4 Tijd van steden en staten 

 

B.4.1 De aspirant-student kan de opkomst van handel en het ontstaan van steden uitleggen. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Opkomst van handel en ontstaan van steden 

Behorend bij canonvenster: Hanze 

 

B.4.2 De aspirant-student kan uitleggen waarom de steden zelfstandiger werden ten opzichte 

van de adel.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Opkomst van stedelijke burgerij en toenemende 

zelfstandigheid van steden 

Behorend bij canonvenster: Floris V 

 

B.4.3 De aspirant-student kan aan de hand van het Bourgondische Rijk het ontstaan van staten 

binnen Europa beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Begin van staatsvorming en centralisatie 

 

B.5 Tijd van ontdekkers en hervormers 

 

B.5.1 De aspirant-student kan redenen voor de ontdekkingsreizen uitleggen. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Begin van Europese overzeese expansie 

Behorend bij canonvenster: Karel V 

 

B.5.2 De aspirant-student kan denkbeelden van de Reformatie herkennen en beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Reformatie en splitsing in de christelijke kerk 

Behorend bij canonvenster: Beeldenstorm en Willem van Oranje 

 

B.5.3 De aspirant-student kan gevolgen van de splitsing van de christelijke kerk toelichten.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Reformatie en splitsing in de christelijke kerk 

Behorend bij canonvenster: Beeldenstorm en Willem van Oranje 

 

B.5.4 De aspirant-student kan uitleggen hoe de Opstand in een onafhankelijke Nederlandse 

staat resulteerde. 

Behorend bij kenmerkend aspect: De Opstand en het ontstaan van een onafhankelijke 

Nederlandse staat 

Behorend bij canonvenster: Beeldenstorm, Willem van Oranje en De Republiek 

 

B.6 Tijd van vorsten en regenten 

 

B.6.1 De aspirant-student kan verbanden leggen tussen de overzeese expansie, het 

handelskapitalisme en het ontstaan van een wereldeconomie.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Ontstaan van handelskapitalisme en begin van een 

wereldeconomie 

Behorend bij canonvenster: VOC, De Atlas Major Blaeu, Michiel de Ruyter en Slavernij 

 

B.6.2 De aspirant-student kan burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in het Nederland van de 

17
e
 eeuw herkennen en beschrijven.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Burgerlijk bestuur, stedelijke cultuur in Nederland 

Behorend bij canonvenster: De grachtengordel, Hugo de Groot, Rembrandt en De Republiek 
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B.6.3 De aspirant-student kan uitleggen waarin de staatsinrichting van de Republiek zich 

onderscheidde van die in andere landen. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Burgerlijk bestuur, stedelijke cultuur in Nederland 

Behorend bij canonvenster: De Republiek en Hugo de Groot 

 

B.6.4 De aspirant-student kan aspecten van het absolutisme beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht  

 

B.7 Tijd van pruiken en revoluties 

 

B.7.1 De aspirant-student kan de ontwikkeling van slavenhandel en slavernij beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Slavenarbeid op plantages; opkomst abolitionisme 

Behorend bij canonvenster: Slavernij 

 

B.7.2 De aspirant-student kan motieven voor afschaffing van slavenhandel en slavernij 

toelichten. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Slavenarbeid op plantages; opkomst abolitionisme  

Behorend bij canonvenster: Slavernij 

 

B.7.3 De aspirant-student kan denkbeelden van de Verlichting op het gebied van politiek, 

godsdienst en sociale verhoudingen beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Streven naar grondrechten en politieke invloed van burgerij in 

Franse en Bataafse revolutie 

Behorend bij canonvenster: De patriotten en Napoleon Bonaparte 

 

B.7.4 De aspirant-student kan grondrechten en toenemende politieke invloed van de burgerij in 

de Franse en Bataafse revolutie beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Streven naar grondrechten en politieke invloed van burgerij in 

Franse en Bataafse revolutie 

Behorend bij canonvenster: De patriotten en Napoleon Bonaparte 

 

B.8 Tijd van burgers en stoommachines 

 

B.8.1 De aspirant-student kan uitleggen waardoor de burgerij (bourgeoisie) steeds meer 

politieke invloed kreeg. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Ontstaan van parlementair stelsel, toename van volksinvloed 

Behorend bij canonvenster: Koning Willem I en De Grondwet 

 

B.8.2 De aspirant-student kan uitleggen wat een parlementair stelsel is. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Ontstaan van parlementair stelsel, toename van volksinvloed 

Behorend bij canonvenster: De Grondwet 

 

B.8.3 De aspirant-student kan kenmerken van de industriële revolutie beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Industriële revolutie en opkomst van emancipatiebewegingen 

Behorend bij canonvenster: De eerste spoorlijn 

 

B.8.4 De aspirant-student kan de gevolgen van de industriële revolutie voor de werk- en 

leefomstandigheden van arbeiders toelichten.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Industriële revolutie en opkomst van emancipatiebewegingen 

Behorend bij canonvenster: Verzet tegen kinderarbeid  
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B.8.5 De aspirant-student kan verbanden leggen tussen de industriële revolutie en de opkomst 

van emancipatiebewegingen. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Industriële revolutie en opkomst van emancipatiebewegingen 

Behorend bij canonvenster: Verzet tegen kinderarbeid en Aletta Jacobs  

 

B.8.6 De aspirant-student kan de relatie beschrijven tussen modern imperialisme en 

nationalisme.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Modern imperialisme 

Behorend bij canonvenster: Max Havelaar 

 

B.8.7 De aspirant-student kan uitleggen waarom grondstoffen en afzetmarkten belangrijke 

aspecten van het modern imperialisme waren. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Modern imperialisme 

Behorend bij canonvenster: Max Havelaar 

 

B.9 Tijd van wereldoorlogen 

 

B.9.1 De aspirant-student kan sociale, economische en politieke gevolgen van de wereldcrisis 

van de jaren 30 van de vorige eeuw beschrijven.  

Behorend bij kenmerkend aspect: Economische wereldcrisis 

Behorend bij canonvenster: De Eerste Wereldoorlog en De crisisjaren 

 

B.9.2 De aspirant-student kan kenmerken van het nationaal-socialisme beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Racistisch en totalitair karakter van het nationaal-socialisme 

Behorend bij canonvenster: De Tweede Wereldoorlog en Anne Frank 

 

B.9.3 De aspirant-student kan de Jodenvervolging beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Duitse bezetting en Jodenvervolging 

Behorend bij canonvenster: De Tweede Wereldoorlog en Anne Frank 

 

B.9.4 De aspirant-student kan voorbeelden van collaboratie, verzet en aanpassing van de 

Nederlandse bevolking beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Duitse bezetting en Jodenvervolging 

Behorend bij canonvenster: De Tweede Wereldoorlog en Anne Frank 

 

B.10 Tijd van tv en computer 

 

B.10.1 De aspirant-student kan uitleggen welke rol nationale bewegingen in de Nederlandse 

koloniën speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Nationalistische bewegingen in koloniën, streven naar 

onafhankelijkheid 

Behorend bij canonvenster: Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen 

 

B.10.2 De aspirant-student kan de spanningen tussen de Sovjetunie en de VS ten tijde van de 

Koude Oorlog beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Blokvorming tussen Oost en West, Koude Oorlog 

 

B.10.3 De aspirant-student kan de sociaal-culturele veranderingen en de toenemende 

pluriformiteit vanaf de jaren ’60 in Nederland beschrijven. 

Behorend bij kenmerkend aspect: Sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit 

vanaf jaren '60 

Behorend bij canonvenster: De televisie, Annie M.G. Schmidt en Veelkleurig Nederland 
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3. Advies natuur & techniek 
 

 

 

 

 

 

Advies leerdoelen voor het instapniveau pabo natuur & techniek 

 

Verantwoording 

Het domein natuur & techniek in het primair onderwijs bevat inhouden uit ruwweg twee 

vakgebieden in het voortgezet onderwijs: biologie en natuurkunde & techniek. De 

vakinhoudelijke voorkennis voor dit domein moet dan ook voor twee vakken worden getoetst. 

De hier voorgestelde basiskennis is beschreven in tien kernconcepten, vijf voor biologie, vijf 

voor natuurkunde in combinatie met elementen van techniek.  

 

Voor de analyse van de vooropleiding is gebruik gemaakt van het eindexamenprogramma voor 

vmbo-t en van Leerplan in Beeld (SLO, 2012). In Leerplan in Beeld zijn de inhouden van de 

kerndoelen van onderbouw voortgezet onderwijs uitgewerkt in suggesties voor tussendoelen 

voor vwo, havo en vmbo in kernconcepten en leerdoelen. Met behulp daarvan is de analyse 

gemaakt welke kernconcepten en leerdoelen aan de orde zijn geweest. Alleen voor de 

onderbouw vmbo bleek dat de kernconcepten minder uitgebreid en op een lager niveau aan de 

orde zijn geweest en dat de leerdoelen B.10.2 en B.10.3 van het kernconcept Ruimte niet in het 

examenprogramma voor vmbo-t voorkomen.  

 

Bij het vaststellen van de kernconcepten zijn de kerndoelen van het primair onderwijs 

uitgangspunt geweest (Ministerie OCW, 2006). De kernconcepten hebben een eerste uitwerking 

gehad in inhoudsbeschrijvingen die zijn afgebakend met voor het basisonderwijs relevante 

begrippen. Omdat leraren basisonderwijs op een hoger inhoudelijk niveau met de inhoud 

moeten kunnen omgaan, zijn ter verdieping en verbreding bij een aantal kernconcepten de 

begrippen aangevuld met een aantal begrippen uit de kerndoelen onderbouw havo/vwo. Deze 

inhoudsbeschrijvingen zijn vervolgens uitgewerkt in leerdoelen die in twee ronden zijn 

gevalideerd. 

 

Bij de kleine validering van het raamwerk voor natuur & techniek waren acht pabodocenten 

aanwezig. De opzet van het raamwerk in vakvaardigheden en kernconcepten werd positief 

ontvangen door de docenten. Opmerkingen over de vakvaardigheden hebben tot een 

eenvoudiger formulering geleid. Opmerkingen over de naamgeving en indeling van de 

uitwerking in kernconcepten en begrippen zijn verwerkt. Bij de tweede valideringsronde waren 

zestien pabodocenten aanwezig. Naast waardering voor de bijgestelde versie van de 

leerdoelen zijn er weer aanscherpingen van de vaardigheden en de begrippen voorgesteld. 

 

De gekozen vakgebonden vaardigheden en kernconcepten sluiten aan bij de vastgestelde 

kennisbasis voor de pabo, met name de beschrijving van de structuur van het vak natuur & 

techniek en bij de drie pijlers waarin natuur- en techniekonderwijs is beschreven (Commissie 

Kennisbasis Pabo, 2012, p. 35 – 38). Achter elk kernconcept is aangegeven op welke 

kerndoelen het betrekking heeft. De natuurverschijnselen 'weer' en 'heelal' zijn bij natuurkunde 

en techniek ondergebracht bij het kernconcept B.10. Ruimte. Voor de opbouw en detaillering 

van de inhoud zijn de volgende bronnen gebruikt: Toetswijzer wereldoriëntatie voor het primair 

onderwijs (CvE, 2012), Domeinbeschrijvingen (Cito, 2002, 2011), Leerplan in Beeld (SLO, 

2012) en Leerlijn biologie van 4 tot 18 jaar (CVBO, 2007). 
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De inhoud is beschreven in de vorm van toetsbare leerdoelen. Door aan elk leerdoel begrippen 

toe te voegen is de toetsinhoud inhoudelijk afgebakend. De gekozen handelingswerkwoorden 

geven het niveau aan waarop de toetsvragen moeten worden geformuleerd. Het gaat niet 

alleen om het toetsen van reproduceerbare kennis, maar ook om het toetsen van inzichten en 

inhoudelijke relaties. 
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A. Vakgebonden vaardigheden natuur & techniek 

 

A1. Onderzoeken 

 

A.1.1. De aspirant-student kan bij een vraag of probleem een geëigende onderzoeksmethode 

kiezen, zijn keuze toelichten en de fasen van het onderzoeksproces benoemen. 

Vraag- of probleemstelling, (natuur-)wetenschappelijke methoden, experiment, 

literatuuronderzoek, interview, enquête, onderzoekscyclus 

 

A.1.2. De aspirant-student kan bij een onderzoeksobject (voorwerp, verschijnsel of organisme) 

in een bepaalde context uit gegeven onderzoeksvragen, voorspellingen en onderzoeksopzetten 

de juiste selecteren, systematisch resultaten verzamelen, interpreteren en verwerken tot 

conclusies, de conclusies relateren aan de voorspellingen en de betekenis ervan 

communiceren. 

Onderzoeksvraag, voorspelling/hypothese, variabele, resultaat, presentatie, conclusie 

 

A.2. Ontwerpen 

 

A.2.1. De aspirant-student kan bij een ontwerpprobleem (wens, behoefte) de fasen van de 

ontwerpcyclus benoemen. 

Ontwerpprobleem, programma van eisen, deeluitwerking, ontwerpvoorstel, ontwerp, prototype, 

test, evaluatie, product/model 

 

A.2.2. De aspirant-student kan bij een gegeven ontwerpprobleem een verband leggen tussen 

het programma van eisen (de functie) en de technische aspecten van het ontwerp (materiaal en 

vorm), en de werking van het prototype of model toelichten. 

Werking, materiaal-functie relatie, vorm-functie relatie 

 

A.3. Hanteren van onderzoeksobjecten, instrumenten, materiaal en reken- en wiskundige 

vaardigheden 

 

A.3.1. De aspirant-student kan bij het uitvoeren van onderzoek de wijze van omgaan met 

objecten en organismen uitleggen en de keuze en het gebruik van meet- en 

onderzoeksinstrumenten toelichten. 

Meetinstrumenten: krachtmeter/veerunster, geluidssterktemeter, lichtmeter, thermometer, 

barometer, windsnelheidsmeter, windwijzer, zonnewijzer, regenmeter, meetlint, maatglas, 

stopwatch, weegschaal, stroommeter, spanningsmeter, kWh-meter, bijpassende grootheden en 

eenheden Onderzoeksinstrumenten: loep, microscoop 

 

A.3.2. De aspirant-student kan toelichten welk gereedschap, apparatuur en materiaal nodig zijn 

bij het maken van een prototype of model en hoe deze op een doelmatige en veilige manier 

worden gebruikt. 

Materiaal, gereedschap, veiligheid, duurzaamheid 

 

A.3.3. De aspirant-student kan gegevens verwerken in dan wel ontlenen aan tabellen en 

grafieken en werken met eenvoudige formules, die de relaties tussen grootheden weergeven en 

diagrammen die deze relaties weergeven en interpreteren. 

Tabel, grafiek, diagram, formule 

 
  



 

 40 

B. Tien kernconcepten natuur & techniek 

 

Biologie 

 

B1. Biologische eenheid (kerndoel 39 / 40) 

 

B.1.1. De aspirant-student kan een cel beschrijven als een zelfstandig functionerende eenheid, 

de onderdelen van cellen benoemen en enkele functies daarvan toelichten. 

Cel, weefsel, orgaan, eencellige; plantencel en dierlijke cel; celkern, chromosoom, celplasma, 

celmembraan, vacuole, celwand 

 

B.1.2. De aspirant-student kan organen van planten, dieren en de mens noemen en de relatie 

tussen vorm en functie toelichten. 

Vorm-functie relatie; blad, stengel, wortel, bloem, bladgroen, transportweefsel; 

spijsverteringsstelsel (mond, slokdarm, maag, galblaas met gal, lever, alvleesklier, dunne darm, 

twaalfvingerige darm, dikke darm), zenuwstelsel (inclusief zintuigen), bloedvatenstelsel 

(slagader, ader, hart, kleine en grote bloedsomloop), lymfevatenstelsel, hormoonstelsel, 

uitscheidingsstelsel (nieren, blaas, huid), ademhalingsstelsel (longen, kieuwen, 

huidademhaling), skelet- en spierstelsel, voortplantingsstelsel en de betreffende organen 

 

B.1.3. De aspirant-student kan kenmerken van planten en dieren gebruiken om ze te 

classificeren en kan daarbij het begrip soort toepassen. 

Bacterie, schimmel, plant, dier; sporenplanten, vaatplanten; paardenstaarten, mossen; 

naaktzadigen, bedektzadigen; gewervelden en ongewervelden; warm- en koudbloedig; amfibie, 

reptiel, (kraak-) beenvis, zoogdier, vogel; eencelligen, holtedieren, sponzen, wormen, 

weekdieren, stekelhuidigen, geleedpotigen, spinnen, insecten; korstmossen; bekende soorten 

planten en dieren uit de eigen schoolomgeving; soort 

 

B.1.4. De aspirant-student kan beschrijven dat een ecosysteem het geheel is van organismen 

(de mens, planten en dieren: biotische factoren) en hun omgeving (klimaat, bodem, bebouwing: 

abiotische factoren) die onderling en met hun omgeving in wisselwerking zijn. 

Ecosysteem, populatie, levensgemeenschap, biotoop (bos, sloot, duin, weide, berm, akker, 

stad, rivier, zee) 

 

B.2 Instandhouding (kerndoel 34 / 39 / 41) 

 

B.2.1. De aspirant-student kan toelichten dat verbranding (afbraakstofwisseling) nodig is voor 

het in stand houden van een cel en kan uitleggen dat bij fotosynthese (opbouwstofwisseling) 

zonlicht, water, koolzuurgas en zouten nodig zijn en dat dit proces van belang is voor de 

instandhouding van planten en het voortbestaan van het leven op aarde. 

Cel, stofwisseling, chlorofyl (bladgroen), licht, donker 

 

B.2.2. De aspirant-student kan beredeneren dat processen als ademhaling, transport, 

stofwisseling en uitscheiding met elkaar samenhangen en nodig zijn voor het in leven blijven 

van planten, dieren en de mens. 

Ademhaling en bloedsomloop (functies van bloed: zuurstoftransport en uitwisseling zuurstof en 

koolzuurgas; rode bloedlichaampjes, hemoglobine; transport van voedings- en afvalstoffen en 

regulerende stoffen (hormonen)); spijsvertering (gal, mechanische (peristaltiek), chemische en 

enzymatische spijsvertering), uitscheiding (zweten, nieren, longen), levenskenmerken 

(ontwikkeling, voortplanting, actie en reactie); transport van mineralen en suikers bij planten, 

fotosynthese 
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B.2.3. De aspirant-student kan uitleggen welke functies voedselbestanddelen hebben bij de 

instandhouding van het organisme en kan de samenstelling van een gezond voedingspakket 

toelichten. 

Bouwstoffen, brandstoffen, beschermende stoffen en ballaststoffen: eiwitten, vetten, 

koolhydraten, mineralen, vitamines, water, vezels; gezondheid, voedsel  

 

B.2.4. De aspirant-student kan bij beweging betrokken organen benoemen en de functie en 

werking toelichten. 

Spierweefsel, skelet, gewrichten, antagonisme 

 

B.2.5. De aspirant-student kan uitleggen hoe het menselijk lichaam reageert op 

lichaamsvreemde stoffen en welke organen daarbij een rol spelen. 

Virus, bacterie, giftige stoffen (bijvoorbeeld alcohol), geneesmiddelen, afweersysteem 

(mechanisch: huid, slijm; moleculair en cellulair: antistoffen, witte bloedlichaampjes, vaccinatie, 

immuniteit), lever, hygiëne, ontsteking, antibioticum, griep, koorts, ziek, gezond 

 

B.2.6. De aspirant-student kan uitleggen dat een ecosysteem in stand wordt gehouden door de 

interacties van planten, dieren en de mens met hun omgeving en door hun onderlinge interactie 

met als gevolg een dynamisch evenwicht. 

Voedselkeuze, voedselketen, voedselweb, voedselpiramide (accumulatie van gifstoffen), 

kringloop (koolstofkringloop), energiestroom, verstoring, plaag, duurzaamheid 

 

B.3. Gedrag en interactie (kerndoel 40 / 41) 

 

B.3.1. De aspirant-student kan de rol van zintuigen en hormonen bij dieren en de mens 

uitleggen in relatie tot hun gedrag. 

Zien, horen, ruiken, proeven, voelen, hormoonhuishouding, voeding, verdediging, voortplanting 

 

B.3.2. De aspirant-student kan een verband leggen tussen gedrag van organismen om zich te 

voeden, (voort) te bewegen, voort te planten, te verdedigen en te beschermen enerzijds en het 

overleven in hun omgeving anderzijds. 

Winterslaap, territorium, mimicry, camouflage, balts, jacht, nestbouw, vogeltrek; herbivoor, 

carnivoor, omnivoor; prooi, predator; competitie, symbiose (wederzijdse afhankelijkheid); vorm-

functie-relatie 

 

B.3.3. De aspirant-student kan uitleggen dat planten, dieren en de mens zich aanpassen aan 

(a-) biotische factoren. 

Adaptatie (rui, winterslaap, onderhuidse vetlaag, dennennaald, doorn, gif)  

 

B.4. Voortplanting (kerndoel 38 / 41) 

 

B.4.1. De aspirant-student kan uitleggen hoe de voortplanting bij dieren, planten en de mens 

verloopt. 

Geslachtelijke en ongeslachtelijk voortplanting; bestuiving, bevruchting; voortplantingscellen: 

eicel, spermacel, stuifmeel; in- en uitwendige bevruchting; eierleggend (met en zonder schaal), 

levendbarend, placenta, zaad- en vruchtverspreiding: wind-, zelf-, dier- en waterverspreiding 

 

B.4.2. De aspirant-student kan kenmerken van planten, dieren en de mens (bouw, gedrag) in 

verband brengen met de wijze van bevruchting. 

Wind- en insectbestuiving, meeldraad, stamper, stempel, vruchtbeginsel; primaire en 

secundaire geslachtskenmerken 
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B.4.3. De aspirant-student kan de functie van een gewone celdeling beschrijven en het ontstaan 

van geslachtscellen beschrijven aan de hand van het verschil tussen een dubbel aantal en een 

enkel aantal chromosomen. 

Mitose, meiose, DNA, gen, erfelijke eigenschappen, erfelijkheid, X- en Y- chromosoom 

 

B.5. Groei en ontwikkeling (kerndoel 39 / 41) 

 

B.5.1. De aspirant-student kan uitleggen hoe de ontwikkeling bij de mens en andere zoogdieren 

verloopt (zoals groei voor en na de geboorte).  

Embryo, foetus, placenta, navelstreng, draagtijd, eeneiige en twee-eiige tweeling, nageboorte, 

zuigeling, puberteit, adolescentie 

 

B.5.2. De aspirant-student kan uitleggen hoe de ontwikkeling van planten verloopt. 

Van vruchtbeginsel tot vrucht; van zaad tot plant, kiemingsfactoren, bollen en knollen 

 

B.5.3. De aspirant-student kan van verschillende organismen stadia van levenscycli beschrijven 

en de daarbij passende begrippen gebruiken. 

Ei, rups, larve, pop, (on-)volledige metamorfose; levenscycli (kikker, vlinder, bij, paddenstoel) 

 

B.5.4. De aspirant-student kan uitleggen hoe dieren hun eieren en/of jongen verzorgen. 

Ouderzorg, broedzorg; nestvlieders en nestblijvers 

 

B.5.5. De aspirant-student kan uitleggen dat de aanleg en omgeving invloed hebben op de 

ontwikkeling van een organisme. 

Fenotype (waarneembare) en genotype (genetische) kenmerken 

 

B.5.6. De aspirant-student kan beschrijven hoe volgens de evolutietheorie genetische variatie in 

een veranderende omgeving leidt tot natuurlijke selectie, waarbij beter aangepaste organismen 

meer kans hebben om te overleven en voor nakomelingen te zorgen.  

Darwin, evolutie, biodiversiteit, fossiel, ‘survival of the fittest’, natuurlijke selectie, mutatie, 

kunstmatige selectie 
 

Natuurkunde 

 

B.6. Materie en techniek (kerndoel 42 / 44 / 45) 

 

B.6.1. De aspirant-student kan materialen ordenen aan de hand van een aantal gegeven 

eigenschappen.  

Kleur, geur, magnetisch (noord- en zuidpolen), oplosbaarheid in water, dichtheid, massa, 

volume, dichtheid = massa/volume), elektrische geleiding, warmtegeleiding, geleiders en 

isolatoren voor respectievelijk elektriciteit en warmte 

 

B.6.2. De aspirant-student kan van een product benoemen uit welke materialen het is 

samengesteld en bij een ontwerpvoorstel een verband leggen tussen de keuze van het 

materiaal en de vorm en functie van het ontwerp. 

Materialen (metalen, kunststoffen, hout, glas en textiel), eigenschappen (sterkte, hardheid, 

buigzaamheid en geleiding), materiaal-eigenschap relaties, vorm-functie relaties 

 

B.6.3. De aspirant-student kan de fase en de faseverandering van stoffen herkennen en 

benoemen en uitleggen of daar energie voor nodig is of bij vrij komt.  

Vast, vloeibaar, gas, smelten, smeltpunt, koken, kookpunt, verdampen, stollen, condenseren, 

krimpen, uitzetten, sublimeren/vervluchtigen (uitzonderingspositie van water), fasediagram 
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B.6.4. De aspirant-student kan het voorkomen van stoffen in een bepaalde fase beschrijven aan 

de hand van het atomaire of moleculaire model. 

Atoom, molecuul, elektron, kern 

 

B.6.5. De aspirant-student kan zuivere stoffen en soorten mengsels beschrijven, en uitleggen 

hoe mengsels met scheidingstechnieken te scheiden zijn. 

Zuivere stoffen, soorten mengsels (suspensie, oplossing, legering, gasmengsel), ingrediënt, 

scheidingstechnieken (bezinken en afschenken, filtreren (residu), indampen, zeven, destilleren) 

 

B.7. Energie en techniek (kerndoel 39 / 42 / 43 / 44 / 45) 

 

B.7.1. De aspirant-student kan diverse vormen van (duurzame) energie en energiebronnen 

onderscheiden. 

Energievorm (bewegingsenergie, potentiële energie, kernenergie, elektrische energie, 

chemische energie, geluid, licht, warmte), energiebron (brandstoffen (kolen, olie, gas), 

waterkracht, wind, zon), duurzame energie 

 

B.7.2. De aspirant-student kan aan de hand van producten uitleggen hoe verschillende vormen 

van energie in elkaar omgezet kunnen worden en toelichten dat daarbij nooit energie verloren 

gaat. 

Voorbeelden: van bewegingsenergie naar elektrische energie (dynamo), van elektrische energie 

naar bewegingsenergie (elektromotor), van chemische energie naar elektrische energie (accu, 

batterij) 

 

B.7.3. De aspirant-student kan beschrijven op welke manieren warmtetransport kan 

plaatsvinden of voorkomen kan worden. 

Warmtegeleiding (metalen), warmte-isolatie (piepschuim), stroming (lucht, water), straling (zon, 

straalkachel) 

 

B.7.4. De aspirant-student kan een elektrische huisinstallatie met een kWh-meter en 

aangesloten apparaten beschrijven, de veiligheidsvoorzieningen toelichten, het energieverbruik 

berekenen op basis van vermogen van apparaten en een energierekening interpreteren. 

kWh (kilowattuur) als eenheid voor elektrische energie, randaarde, zekeringen, 

aardlekschakelaar, elektriciteitstarief, energieverbruik = vermogen x tijd 

 

B.7.5. De aspirant-student kan statische elektriciteit beschrijven.  

Elektron, statische elektriciteit, ontlading (bliksem, vonkende trui bij droge lucht), 

elektrostatische aantrekking (geladen plastic kam trekt papiersnippers aan of buigt een 

waterstraal af) 

 

B.7.6. De aspirant-student herkent een spanningsbron als energiebron, kan een gesloten 

stroomkring beschrijven en kan stroomsterkte en spanning meten. 

Spanningsbron, batterij, accu, stroomkring, schakelaar, schakeling, parallelschakeling, 

serieschakeling, Voltmeter, stroomsterkte, Ampèremeter, weerstand, lampje, elektromotor 

 

B.7.7. De aspirant-student kan toepassingen beschrijven waarbij een elektrische stroom een 

magneetveld opwekt of waarbij een bewegende magneet een elektrische stroom opwekt. 

Spoel (huisbel, dynamo), elektromagneet 

 
  



 

 44 

B.7.8. De aspirant-student kan van geautomatiseerde stuursystemen en regelsystemen in 

eenvoudige termen beschrijven hoe invoer, verwerking en uitvoer van informatie plaatsvindt. 

Invoer, uitvoer, verwerking, feedback, thermostaat, alarmsysteem 

 

B.8. Licht, geluid en techniek (kerndoel 42 / 44 / 45) 

 

B.8.1. De aspirant-student kan enkele lichtbronnen noemen, de voortplanting en eigenschappen 

van licht beschrijven en een schaduw construeren als licht van een of twee puntbronnen op een 

niet-transparant voorwerp valt. 

Lichtbron (lamp, zon, kaars), lichtstralen (rechtlijnig), lichtbundels, lichtsnelheid, (licht-)straling, 

schaduwvorming, kernschaduw, halfschaduw 

 

B.8.2. De aspirant-student kan van een voorwerp dat vóór een vlakke spiegel staat met een 

constructietekening uitleggen waar zich het spiegelbeeld bevindt. 

Lichtstralen, spiegelbeeld, hoek van inval=hoek van terugkaatsing 

 

B.8.3. De aspirant-student kan uitleggen dat zichtbaar licht samengesteld is uit kleuren, dat 

voorwerpen bepaalde kleuren licht absorberen dan wel reflecteren en dat op basis daarvan de 

waargenomen kleuren van een voorwerp verklaard kunnen worden, en kan beschrijven dat 

verschillende kleuren kunnen worden gemaakt door het mengen van primaire lichtkleuren of 

primaire verfkleuren. 

Prisma, lichtbreking, absorptie en reflectie van licht  

 

B.8.4. De aspirant-student kan uitleggen dat licht breekt bij de overgang van lucht naar 

glas/water en van glas/water naar lucht.  

Breking, normaal, medium  

 

B.8.5. De aspirant-student kan van een voorwerp dat voor een bolle lens met een gegeven 

brandpuntsafstand staat het beeld construeren en uitleggen wat er gebeurt met de beeldafstand 

en vergrotingsfactor wanneer de voorwerpsafstand kleiner of groter wordt. 

Bolle lens, brandpunt(safstand), voorwerp(safstand), beeld(afstand), vergroting(sfactor) 

 

B.8.6. De aspirant-student kan enkele geluidsbronnen noemen, eigenschappen van geluid en 

de manier van voortplanten van geluid beschrijven en een aantal toepassingen noemen. 

Geluidsbron (luidspreker, stem, natuurgeluiden, muziekinstrumenten), geluidstrilling, tussenstof 

(medium), geluidssnelheid, geluidssterkte (decibel), geluidshinder, geluidsisolatie, toonhoogte, 

frequentie, microfoon, werking van muziekinstrumenten, stembanden en gehoor 

 

B.9. Kracht, beweging en techniek (kerndoel 42 / 44 / 45) 

 

B.9.1. De aspirant-student kan soorten krachten herkennen in verschillende situaties, krachten 

tekenen die werken op een voorwerp, de resulterende kracht herkennen en contactkrachten en 

krachten die op afstand werken onderscheiden. 

Kracht (zwaartekracht, wrijvingskracht, veerkracht, spierkracht, magnetische kracht (aantrekken 

én afstoten), elektrische kracht, trekkracht, duwkracht), grootte, richting en aangrijpingspunt van 

een kracht 

 

B.9.2. De aspirant-student kan verklaren dat als een voorwerp in rust is of met een constante 

snelheid beweegt, de krachten op het voorwerp elkaar in evenwicht houden (de resulterende 

kracht is gelijk aan nul).  

Rust, beweging, constante snelheid/beweging, v-t-diagram, s-t-diagram  
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B.9.3. De aspirant-student kan uitleggen dat het versnellen of vertragen en/of van richting 

veranderen van een voorwerp veroorzaakt wordt door een werkende (resulterende) kracht. 

Versnelling, vertraging, voortdurende snelheidstoename of -afname 

 

B.9.4. De aspirant-student kan zinken, zweven en drijven van voorwerpen in water verklaren als 

een resulterende kracht van zwaartekracht en opwaartse kracht. 

Zwaartekracht, opwaartse kracht (gewicht verplaatste vloeistof) 

 

B.9.5. De aspirant-student kan uitleggen dat bewegingen en krachten overgebracht kunnen 

worden door middel van (tand)wielen, pneumatiek, hydrauliek, hefbomen en katrollen en dat 

daarbij krachten worden vergroot, verkleind of van richting worden veranderd en bewegingen 

worden versneld, vertraagd of van richting worden veranderd. 

Overbrenging, hefboom, 'wat je wint aan kracht, verlies je aan afstand', pneumatiek, hydrauliek, 

katrol, takel, tandwielen, versnelling, vertraging, wiel en as 

 

B.9.6. De aspirant-student kan bij het ontwerpen van een product uitleggen hoe hij stevigheid 

en stabiliteit kan realiseren door gebruik te maken van profielen, driehoekconstructies, bogen, 

brede basis en/of in verband bouwen en zijn keuzen relateren aan de vorm en functie(s) van het 

product.  

Profielen, driehoekconstructie, bogen, brede basis, in verband bouwen 

 

B.9.7. De aspirant-student kan een keuze voor verbindingen uitleggen op basis van de functie 

van het geheel en/of de onderdelen van een (te ontwerpen) product. 

Permanente verbindingen (lassen, lijmen), beweeglijke verbindingen (scharnier), los-vast-

verbinding (ritssluiting) 

 

B.10. Ruimte (kerndoel 43 / 46) 

 

B.10.1. De aspirant-student kan weersverschijnselen beschrijven, hun onderlinge samenhang 

verklaren en hij kan een verband leggen tussen de weersverschijnselen en de kenmerken van 

het klimaat. 

Neerslag, wolken, zonneschijn, temperatuur, luchtdruk, windsnelheid, windrichting  

 

B.10.2. De aspirant-student kan het zonnestelsel beschrijven als een samenhangend systeem 

van de zon en zich daar omheen bewegende planeten en manen. 

Ster, zon, aarde, maan, planeten, banen, sterrenstelsel, melkweg 

 

B.10.3. De aspirant-student kan uitleggen hoe de (zwaarte-)krachten en beweging van de aarde 

om de zon en van de maan om de aarde natuurverschijnselen kunnen veroorzaken. 

Schijngestalten van de maan, maans- en zonsverduistering, daglengte, dag- en nachtritme, 

seizoenen, eb en vloed, beweging, zwaartekracht, luchtledige, aardas 
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Bijlagen 
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1. Voorkennis in kaart 
 

 

 

 

 

 

Het instapniveau pabo is een zorgvuldig gekozen mix van elementen uit de vooropleiding, soms 

uit de onderbouw havo, andere keren uit het examenprogramma vmbo-t, steeds met het oog op 

een goede aansluiting op de kennisbases pabo. In het schema hieronder is in grote lijnen 

weergegeven hoe het in dit advies gekozen instapniveau pabo zich verhoudt tot wat er wel of 

niet aan de orde is geweest in de verschillende varianten in de vooropleiding.  

 

Categorie Instroom vanuit het havo/vwo Instroom vanuit het mbo 

Voorkennis 

Vak als 

eindexamen h/v 

gedaan 

Vak gehad in de 

onderbouw h/v 

Vak als eindexamen 

vmbo-t gedaan 

Vak gehad in de 

onderbouw vmbo 

aardrijkskunde 

Inhoudelijk komen 

alle thema's aan 

de orde zoals 

geformuleerd in 

het adviespakket. 

De ordening kan 

afwijken. 

Inhoudelijk komen 

alle thema's aan de 

orde zoals 

geformuleerd in het 

adviespakket. Wat 

betreft de ordening 

is het thema 

'grenzen en 

identiteit' niet direct 

herkenbaar in de 

lesmethodes. 

De thema’s 

'globalisering' en 

'krachten der aarde' 

komen niet terug. 

De overige thema's 

komen aan de orde 

volgens de ordening 

in het adviespakket. 

 

Inhoudelijk komen 

de thema's aan de 

orde maar minder 

uitgebreid en op 

een lager niveau 

(reproduceren: 

herkennen en 

beschrijven). Het 

thema 'grenzen en 

identiteit' is niet 

direct herkenbaar in 

de lesmethodes. 

 

geschiedenis 

De tien tijdvakken 

en de 27 

kenmerkende 

aspecten komen 

aan de orde. De 

Canonvensters 

worden illustratief 

gebruikt. 

 

Er komen 22 extra 

aspecten aan de 

orde (49 in totaal). 

De tien tijdvakken 

en de 27 

kenmerkende 

aspecten komen 

aan de orde. De 

Canonvensters 

worden illustratief 

gebruikt. 

 

Er worden 10 extra 

kenmerkende 

aspecten behandeld 

(37 in totaal). 

 

De tien tijdvakken 

en de 27 

kenmerkende 

aspecten komen 

aan de orde. De 

Canonvensters 

worden illustratief 

gebruikt. 

 

Er is extra aandacht 

voor de 19
e
 en 20

e
 

eeuw en de 

kenmerkende 

aspecten rondom 

staatsinrichting en 

burgerschaps-

vorming. 

 

De tien tijdvakken 

en de 27 

kenmerkende 

aspecten komen 

aan de orde  

maar minder 

uitgebreid en op 

een lager niveau 

(reproduceren: 

herkennen en 

beschrijven). De 

Canonvensters 

worden illustratief 

gebruikt. 
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Categorie Instroom vanuit het havo/vwo Instroom vanuit het mbo 

Voorkennis 

Vak als 

eindexamen h/v 

gedaan 

Vak gehad in de 

onderbouw h/v 

Vak als eindexamen 

vmbo-t gedaan 

Vak gehad in de 

onderbouw vmbo 

natuur &  

techniek 

De kernconcepten 

komen aan de 

orde  

binnen de 

examenvakken 

natuurkunde of 

biologie. 

De kernconcepten 

komen aan de orde  

binnen de vakken 

natuurkunde of 

biologie (leergebied 

mens & natuur). 

 

De kernconcepten 

komen aan de orde 

met uitzondering 

van de leerdoelen 

B.10.2 en B.10.3. 

Deze leerdoelen 

komen niet expliciet 

aan de orde bij het 

examenprogramma 

natuurkunde. 

 

De kernconcepten 

komen aan de orde  

maar minder 

uitgebreid en op 

een lager niveau 

(reproduceren: 

herkennen en 

beschrijven). 
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