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Aansluiting gastlessen HHNK bij kerndoelen 

onderwijs 2014 
 

>Basisonderwijs  
 

Domein Oriëntatie op jezelf en de wereld: Natuur en 
techniek  
39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.  

40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende  

planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun 

leefomgeving.  

43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van 

temperatuur, neerslag en wind.  

45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te 

voeren en te evalueren.  

 

Domein Oriëntatie op jezelf en de wereld: Ruimte  
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.  

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.  

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Tijd  
53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de 

Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de 

wereldgeschiedenis.  
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>Voortgezet onderwijs  

 

Domein mens en natuur  
29 De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in 

sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, 

en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.  

30. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en 

hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen 

de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.  

32 De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar 

natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, 

energie en materie.  

 

Domein mens en maatschappij  
38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en 

de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te 

plaatsen.  

39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel 

maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.  

41. De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te 

analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of 

antwoorden op vragen te vinden.  

42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te  

herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren,  

consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.  
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