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Pre-ambule 
Basisonderwijs bevordert brede vorming van kinderen.  
Het onderwijs richt zich op  

- de emotionele en verstandelijke ontwikkeling,  

- op de ontwikkeling van de creativiteit en  

- het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.  

De kerndoelen zijn een operationalisering hiervan. Het geheel van samenhangende en daarom 
doorgenummerde kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijk aanbod van het 
basisonderwijs. De kerndoelen in deze opsomming zijn ingedeeld in hoofdstukken voor 
Nederlandse taal, Engelse taal, Friese taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de 
wereld, kunstzinnige oriëntatie, en bewegingsonderwijs. Kerndoelen zijn streefdoelen. Ze geven 
aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij leerlingen. Daarbij kunnen drie kanttekeningen 
geplaatst worden. 
In de eerste plaats omschrijven de doelen het eind van een leerproces, niet de wijze waarop ze 
bereikt worden. Met andere woorden, kerndoelen doen geen uitspraken over didactiek. Gezien 
het karakter van het basisonderwijs dienen leraren een beroep te doen op  

- de natuurlijke nieuwsgierigheid en  

- de behoefte aan ontwikkeling en  

- communicatie van kinderen, en deze te stimuleren.  

Door een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs, 
interessante thema's en activiteiten worden kinderen uitgedaagd in hun ontwikkeling. 
In de tweede plaats dienen inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar te worden 
afgestemd, verbinding te hebben  
met het dagelijks leven en in samenhang te worden aangeboden.  
In concreet onderwijs zijn doorgaans doelen uit verschillende hoofdstukken tegelijk van belang. 
Taal bijvoorbeeld komt voor bij alle vakken. Aandacht voor cultuur is niet beperkt tot het 
kunstzinnig domein. Omgaan met informatietechnologie geldt voor alle gebieden. 
In de derde plaats dient er aandacht te worden besteed aan doelen die voor alle leergebieden 
van belang zijn:  

- goede werkhouding,  

- gebruik van leerstrategieën,  

- reflectie op eigen handelen en leren,  

- uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens,  

- respectvol luisteren en kritiseren van anderen,  

- verwerven en verwerken van informatie,  

- ontwikkelen van zelfvertrouwen,  

- respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar,  

- zorg voor en waardering van de leefomgeving. 

 
 
 
De belangrijkste kerndoelen waar in DePoepfabriek.nl aan wordt gewerkt, vallen onder 
‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. 
 
Karakteristiek. 
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe 
ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen 
oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. 
Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij 
gebruik van cultureel erfgoed. 



2 
 

Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren 
kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit leergebied. 
Tegelijk stelt de samenleving waarin kinderen opgroeien haar eisen. Kinderen vervullen nu en 
straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als 
consument, als verkeersdeelnemer en als burger in een democratische rechtstaat. 
Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen, 
zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie zijn er verschijningsvormen van. 
Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen 
economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol. Het gaat 
daarbij om datgene wat van belang is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame 
ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden. 
Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren en planten en 
natuurverschijnselen. Bij de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een 
wereldbeeld in ruimte en tijd. Leerlingen ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de hand 
van gebieden en met behulp van kaartvaardigheden.Ze ontwikkelen een historisch wereldbeeld. 
Dat betekent dat ze 
kennis hebben van historische verschijnselen in delen van de wereld en van chronologie. 
Leerlingen leren hun wereldbeeld (over henzelf en de wereld) aan de hand van actuele 
onderwerpen voortdurend ‘bij de tijd’ te brengen. 
Waar mogelijk worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in samenhang 
aangeboden. Dit komt het ‘begrijpen’ door leerlingen ten goede en draagt voorts bij aan 
vermindering van de overladenheid van het onderwijsprogramma. Ook inhouden uit andere 
leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Te denken valt aan het 
lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in 
onder andere tabellen, tijdlijn en grafi eken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en 
beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). 
Onderwijs is er immers vooral op gericht om leerlingen zicht te geven op betekenis en 
samenhang. 
 
 
 
Primaire kerndoelen waar met DePoepfabriek.nl aan wordt gewerkt: 
 
47 Oriëntatie op jezelf en de wereld – Ruimte 

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. 
(…) 
Toelichting: 

 Om te vergelijken is het nodig je eigen situatie te kennen. Het perspectief in 
DPF is vooral gericht op het omgaan met (afval)water. Welke oplossingen zijn 
gekozen om dat in een dichtbevolkt gebied als het onze, veilig en functioneel 
op te lossen. 

 Bij oplossingen voor het herwinnen van fosfaat, wordt de vergelijking getrokken 
met landen in andere delen van de wereld.  

 
48 Oriëntatie op jezelf en de wereld – Ruimte 

Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/ werden om 
bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 
Toelichting: 

 Dit is niet het primaire thema bij DPF, al is het wel een hoofddoel voor HHNK. 
Toch zijn de oplossingen die we voor ons afvalwater gekozen hebben ook sterk 
bepaald door de waterhuishouding in dit deel van ons land. 

 
34 Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving 

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen. 
Toelichting: 
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 M.n. de lichamelijke gezondheid is een belangrijk aspect van het omgaan met 
afvalwater. In DPF worden leerlingen zich bewust van relaties tussen hygiëne, 
hun eigen gedrag en gezondheid van henzelf en anderen. 

 
35  Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving 

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer 
en als consument. 
Toelichting: 

 Redzaam met verantwoordelijkheid voor jezelf en je medeburgers. Jouw 
gedrag heeft consequenties voor anderen. In de DPF hangt dat niet alleen 
samen met wat je allemaal het riool in spoelt, maar ook met je 
verantwoordelijkheid om bewust om te springen met schaarse middelen als 
energie en fosfaat. 

Maar ook: 

 Samenwerken als klas en als team om tot resultaat te komen 

 Sociaal gedrag tijdens excursies in relatie tot beperkingen in tijd en ruimte 

 Leren zien en waarderen van elkaars vaak zeer uiteenlopende talenten. 

 Benaderen van deskundigen op een respectvolle en effectieve manier. 

 Een gezonde verhouding leren bepalen tussen teamdoel en eigenbelang 
 
39 Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving 

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
Toelichting: 

 Schoon oppervlakte water is een voorwaarde voor duurzaam samenleven. In 
DPF wordt duidelijk op welke manier je daar als individu en als groep 
verantwoord mee om kunt gaan. 

 Afvalwater is niet iets waar de meeste mensen veel gedachten aan wijden. Met 
DPF worden de leerlingen zich bewust van de grote impact die de verwerking 
heeft op ons milieu en onze samenleving. 

 
42 Oriëntatie op jezelf en de wereld – Natuur en techniek 

De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, 
zoals licht, geluid, electriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
Toelichting: 

 Met Dr. George Zoutberg komt een inspirerende uitvinder ‘de klas binnen’, die 
bezield is door slimme oplossingen en uitgekiende combinaties, waarbij 
techniek telkens weer een grote rol speelt. De leerlingen worden zich bewust 
van de enorme rol die techniek speelt in de vaak verborgen wereld van 
afvalwater. 

 Door de inzet van een LABkist in de klas, komen verschillende technieken ook 
praktisch onder handen van de leerlingen. Dr. George is hun inspirerende gids. 

 
44 Oriëntatie op jezelf en de wereld – Natuur en techniek 

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 
werking, de vorm en het materiaalgebruik. 
Toelichting: 

 De toiletpot, het dekseltje van het afvoerputje, natte doekjes, het afvalbakje op 
de wc, maar ook het GFT- en watersysteem in huis worden ineens 
onderworpen aan onderzoek, ontwikkeling en experimenten. 

 
45 Oriëntatie op jezelf en de wereld – Natuur en techniek  

De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te 
voeren en te evalueren. 
Toelichting: 

 Dit is de basisopdracht binnen het DPF-onderzoekavontuur. Na het ontwerpen 
komt echter geen technische uitvoering maar een creatieve. 

 

54 Kunstzinnige oriëntatie. 
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De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

Toelichting: 

 Met kosteloos materiaal, papier, hout en verf creëren de leerlingen hun 

Droomfabriek, waarin ze niet alleen hun technische inzichten functioneel 

verwerken, maar ook de esthetiek een grote rol geven. 

 

55 Kunstzinnige oriëntatie  

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

Toelichting: 

 Hun gezamenlijk, kunstzinnig vorm gegeven ontwerp moeten ze uiteindelijk 

presenteren aan de echte deskundigen van het waterschap. Dat betekent dat 

ze goed moeten afstemmen met elkaar over de essentie van hun ontwerp. 

 
 

 
  
 
 
Secundaire kerndoelen die in de werkwijze van  DePoepfabriek.nl worden gediend: 
 
1 (Nederlands – Mondeling onderwijs):  

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 
informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 
Voorbeeld:  

 Deskundigen vertellen tijdens werkdagen en klassenbezoek. 

 Speciale opdrachten waarbij ze deskundigen op locatie interviewen. 

 Verwerking op voorgestructureerde ‘Onderzoekkaarten’ 

 Terug op school elkaar verslag doen van de beleefde activiteiten 

 Verwerking in dossiers in de werkkamer. 
(hier liggen nog tal van kansen voor gebruik van tabellen, tijdbalken, 
presentatiemiddelen etc.) 

 
2 (Nederlands - MO): 

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van 
informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het 
discussiëren. 
Voorbeeld:  

 Interview technieken en gebruik van hulpmiddelen (multi-media) 

 Gericht en doelbewust open en gesloten vragen formuleren. 

 Verslag doen van resultaten van onderzoek. 

 Elkaar helpen bij het werken met de functionaliteiten in de werkkamer. 

 Samenwerken en overleggen in teamverband over droomfabriekontwerp  

 Discussiëren en argumenteren bij het klassikaal bepalen van de ontwerpen. 
 
3 (Nederlands - MO): 

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat 
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 
Voorbeeld:  

 Tegenstrijdigheden in informatie aan het licht brengen en bespreken. 

 Kritische houding ontwikkelen t.a.v. internetbronnen 

 In kring- en klassengesprekken tot conclusies proberen te komen 

 In kring- en klassengesprekken hoofd- en bijzaken onderscheiden voor de 
ontwerpen, gevolgd door ordening en keuzes maken. 

 
4 (Nederlands – Schriftelijk onderwijs): 

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, 
waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen. 
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Voorbeeld: 

 Zoektermen formuleren 

 Zoeksystemen in schoolbibliotheek leren hanteren. 

 Zoekmachines en strategieën op internet leren hanteren. 

 Instructiekaarten, LABkaarten en triggerteksten leren lezen en interpreteren bij 
activiteiten. 

 Informatie filteren uit de filmpjes van de deskundigen op hun scherm 

 Onderzoeksrapporten, verslagen en informatie uit het Archief verwerken 
(hier kunnen diverse leerstrategieën uit de reguliere methoden van o.a. begrijpend 
lezen geïntegreerd worden met aangepaste inhoud.) 

 
5 (Nederlands - SO): 

De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, 
zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. 
Voorbeeld: 

 Informatieve teksten in dossier en werkstuk 

 Verhalende teksten voor de presentatie van hun ontwerpen 
(uit te breiden met instruerende teksten om ouders, opa en oma in te leiden in de 
wereld van DePoepfabriek.nl) 

 
8 (Nederlands - SO): 

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, 
een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan 
zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel 
beeldende elementen en kleur. 
Voorbeeld; 

 Vaak laten leerkrachten individuele- of groepswerkstukken maken over 
deelgebieden. 

 In een hoek, op een wand worden geschreven verslagen en werkstukken 
gepresenteerd. 

 
9 (Nederlands - SO): 

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve teksten. 
Voorbeeld: 

 Het plezier wordt vergroot door de betrokkenheid is waarmee de leerlingen met 
‘hun’ onderzoek bezig zijn. 

 Er is een directe relatie met activiteiten, ervaringen en beleving.  
 
12 (Nederlands - Taalbeschouwing): 

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen 
van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het 
leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken. 
Voorbeeld: 

 Jargon dat samenhangt met afvalwater en innovatie wordt actief toegepast. 

 Er wordt grotendeels in ‘grote-mensen-taal’ gecommuniceerd, waarbij sommige 
deskundigen vakjargon niet schuwen. 

 In de officiële stukken en de technische rapporten overheerst vaktaal. 

 Onder woorden proberen te brengen hoe dat vroeger geweest moet zijn en hoe 
het nu in andere culturen is. 

 
33 (Rekenen/wiskunde – Meten en meetkunde): 

De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, 
geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. 
Voorbeeld; 

 In de opdrachten van de LABkist komen diverse meeteenheden voor. Om de 
proefjes adequaat te kunnen uitvoeren ontstaat er een noodzaak om te 
snappen hoe dat zit. 
  


