
Onderzoeksprogramma Mgr. Bekkersschool 2022-2023 
 Wie we zijn 

 
Waar we zijn in plaats 
en tijd 
 

Hoe we onszelf 
uitdrukken 
 

Hoe de wereld werkt 
 

Hoe we ons 
organiseren 

Samen op de wereld 
 

Groep 1/2 
Jaar 2 van 3 
2020-2021 
 

Onszelf  Wonen  Beeldende kunst  Tekens en symbolen  

Algemeen idee: 

Elke dag leren mensen 

meer over wie ze zijn 

 

Onderzoekslijnen: 

-Dit ben ik 

-Hoe ben ik veranderd 

-Overeenkomsten en 

verschillen bij mensen 

 

Sleutelconcepten: 

Verandering 

Verband 

Reflectie 

 

Leerlingkenmerken: 

Onderzoeker 

Evenwichtig 

Ruimdenkend 

 

Algemeen idee: 

De huizen van mensen 

kunnen worden 

beïnvloed door 

behoeften, wensen, 

locatie en cultuur 

 

Onderzoekslijnen: 

-Verschillende soorten 

huizen 

-Manieren waarop 

huizen aan onze 

behoeften en wensen 

voldoen 

-Hoe huizen kunnen 

laten zien waar we 

vandaan komen 

 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Oorzaak 

Perspectief 

 

Leerlingkenmerken: 

Geïnformeerd 

Ruimdenkend 

Evenwichtig 

 

Algemeen idee: 

Mensen kunnen 

genieten van 

verschillende 

kunstwerken en 

gebruiken hun 

creativiteit om 

beeldende kunst te 

maken 

 

Onderzoekslijnen: 

-Verschillende vormen 

van kunst 

-Hoe mensen hun 

waardering voor kunst 

tonen 

-Verschillende 

kunstwerken maken 

 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Perspectief 

Verband 

 

Leerlingkenmerken: 

Communicatief 

Integer 

Reflectief 

 

Niet gepland dit 
schooljaar. 
 

Algemeen idee: 

Tekens en symbolen 

kunnen worden 

gebruikt om mensen 

iets duidelijk te maken 

 

Onderzoekslijnen: 

-Tekens en symbolen 

om ons heen 

-Redenen voor tekens 

en symbolen 

 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Functie 

Verband 

 

Leerlingkenmerken: 

Communicatief 

Denkers 

Geïnformeerd 

 

Niet gepland dit 
schooljaar. 
 



Groep 1/2 
Jaar 3 van 3 
2021-2022 
 

Ziek en gezond  Verhalen  Zintuigen  Beroepen   

Algemeen idee: 

Gezond zijn kunnen we 

beïnvloeden door de 

keuzes die we maken 

 

Onderzoekslijnen: 

-Lichamelijke 

gezondheid 

-De dagelijkse keuzes 

van een gezonde 

levensstijl 

-De gevolgen van 

ongezonde keuzes 

 
Sleutelconcepten: 
Verantwoordelijkheid 
Oorzaak 
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Evenwichtig 
Zorgzaam 
Reflectief 
 

Niet gepland dit 
schooljaar. 
 

Algemeen idee: 

Van verhalen kun je 

leren 

 

Onderzoekslijnen: 

-Verschillende soorten 

verhalen 

-Onderscheid maken 

tussen goede en 

slechte karakters 

-Verhalen geven ons 

informatie 

 

Sleutelconcepten: 
Oorzaak 
Perspectief  
Vorm  
 
Leerling kenmerken: 
Integer 
Onderzoekers 
Geïnformeerd 

Algemeen idee: 

Zintuigen helpen 

mensen om hun 

omgeving te ontdekken 

 

Onderzoekslijnen: 

-De vijf zintuigen 

-Hoe we de zintuigen 

gebruiken 

-Hoe we leren door het 

gebruik van onze 

zintuigen 

 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Functie 

Verandering 

 

Leerlingkenmerken: 

Dapper 

Onderzoekers 

Denkers 

 

Algemeen idee: 

Mensen spelen een rol 

in onze samenleving 

 

Onderzoekslijnen: 

-Verschillende soorten 

beroepen 

-Belang van beroepen 

-Worden wat je wilt 

 
Sleutelconcepten: 
Oorzaak 
Verband 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Zorgzaam 
Dapper 
Communicatief 
 

Niet gepland dit 
schooljaar. 
 

 
Groep 1/2 
Jaar 1 van 3 
2022-2023 

Vriendschap   Feest  Seizoenen en het weer  Dieren 

Algemeen idee: 

Hoe we met elkaar 

omgaan beïnvloedt hoe 

we ons voelen 

 

Onderzoekslijnen 

- Vrienden maken 

- Omgangsvormen 

- Hoe relaties ons 

beïnvloeden 

Niet gepland dit 
schooljaar. De 
kleutergroepen doen 
vier 
onderzoeksthema's per 
jaar, waarvan altijd Wie 
we zijn en Hoe we ons 
uitdrukken. 
 

Algemeen idee: 

Mensen vieren 

verschillende feesten 

 

Onderzoekslijnen: 

- Verschillende soorten 

feesten 

- Feesten hebben een 

reden 

Algemeen idee:     

Het weer verandert de 

omgeving 

 

Onderzoekslijnen: 

-Hoe het weer 

verandert 

-Het weer kan je meten 

-De invloed van het 

weer op ons leven 

Niet gepland dit 

schooljaar. De 

kleutergroepen doen 

vier 

onderzoeksthema's per 

jaar, waarvan altijd Wie 

we zijn en Hoe we ons 

uitdrukken. 

 

Algemeen idee: 

Mens en dier leven met 

elkaar samen 

 

Onderzoekslijnen: 

-Dieren in het leven 

van mensen 

-Dieren helpen mensen 

-Onze 

verantwoordelijkheid 



 

Sleutelconcepten: 

Functie 

Verantwoordelijkheid 

Verband 

 

Aanverwante 

concepten: 

Interactie 

Gemeenschap 

 

Vaardigheden 

Conflict/ vrede 

 

Rollen 

Onderlinge 

afhankelijkheid 

 

 

Leerlingkenmerken: 

Ruimdenkend 

evenwichtig  

Zorgzaam 

 

- De invulling van een 

feest 

 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Oorzaak 

verantwoordelijkheid 

 

Aanverwante 

concepten: 

Symbolen 

Expressie 

 

Cultuur 

Traditie 

 

Procedures 

Middelen 

 

Leerlingkenmerken: 

Reflectief 

Integer 

Geïnformeerd  

 

Sleutelconcepten: 

Functie 

Verband 

Verandering 

 

Aanverwante 

concepten: 

Cycli 

Voorspelling 

 

Vergelijken 

Ontdekking 

 

Afhankelijkheid 

Aanpassing 

 

 

Leerlingkenmerken: 

Onderzoekers  

Denkers 

Communicatief 

 

voor het welzijn van de 

dieren 

 

Sleutelconcepten: 

Verantwoordelijkheid 

Verband 

Perspectief 

 

Aanverwante 

concepten: 

Transformatie 

Eco systeem  

 

Onderlinge 

afhankelijkheid 

Invloed 

 

Welzijn 

Overleving 

 

 

Leerlingkenmerken: 

Zorgzaam 

Evenwichtig 

Dapper 

 
 
Groep 3 
2022-2023 

Communicatie   Reizen en recreatie Kleur  Planten  Tijd  Duurzaamheid  

Algemeen idee: 

Goede communicatie 

is belangrijk 

 
 

Onderzoekslijnen: 

- Vormen van 

interactie 

Algemeen idee: 

Mensen hebben 

behoefte aan reizen en 

recreatie 
 

Onderzoekslijnen: 

- Mensen gaan in hun 

vrije tijd reizen en 

recreëren 

Algemeen idee: 

Kleuren doen iets met 

ons 

 

Onderzoekslijnen: 

- Het mengen van kleur 

- Betekenis van kleur 

- Het beleven van kleur 

 

Algemeen idee: 

Planten zijn onderdeel 

van onze leefomgeving 

 

Onderzoekslijnen: 

- Planten zijn 

herkenbaar aan hun 

uiterlijke kenmerken 

Algemeen idee: 

Tijd speelt een rol in 

het leven van de 

mensen 

 

Onderzoekslijnen: 

- Het meten van tijd 

- Het ervaren van tijd 

Algemeen idee: 

Het gedrag van mensen 

heeft invloed op de 

aarde 

 

Onderzoekslijnen: 

- De verschillende 

problemen in de 

natuur 



- Rechten en 

verantwoordelijkhed

en naar elkaar 

- De rollen van de 

mens in onze 

samenleving 
 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Verantwoordelijkheid 

Functie 

 

Aanverwante 

concepten: 

Perspectief 

Conflict 

 

Consequentie 

Burgerschap 

 

Rollen 

Samenwerking 

 

Leerlingkenmerken: 

Communicatief 

Zorgzaam 

Ruimdenkend 

Denkers 

Integer  

 

- Verschillende soorten 

recreatie 

- Plaatsen en landen 

kunnen er anders 

uitzien 

 

Sleutelconcepten: 

Perspectief 

Vorm 

Verband 

 

Aanverwante 

concepten: 

Behoeftes 

Middelen 

 

Geografie 

Ontdekking 

 

Diversiteit 

Keuzes 

 

Leerlingkenmerken: 

Dapper 
Onderzoekers 
Evenwichtig 

Sleutelconcepten: 

Verandering 

Functie 

Verband 

 

Aanverwante 

concepten: 

Exploratie 

Verbeelding 

 

Betekenis 

Perspectief 

 

Creativiteit 

 

Leerlingkenmerken: 

Geïnformeerd 
Communicatief 
Ruimdenkend 
 

- Planten hebben 

verschillende functies 

- Mensen zijn 

verantwoordelijk voor 

planten in de omgeving 

 
Sleutelconcepten: 

Vorm 

Functie 

Verantwoordelijkheid 

 

Aanverwante 

concepten: 

Eigenschappen 

Ordenen 

 

Systemen 

Cycli 

 

Onderlinge 

afhankelijkheid 

 

Leerlingkenmerken: 

Onderzoekers 

Zorgzaam 

Geïnformeerd 

 

- Invloed van tijd in ons 

dagelijks leven 

 

Sleutelconcepten: 

Oorzaak 

Perspectief 

Verandering 

 

Aanverwante 

concepten: 

Informatie 

Organisatie 

 

Transformatie 

Balans 

 

Leerlingkenmerken: 

Geïnformeerd 

Onderzoekers 

Reflectief 

- Jouw keuzes hebben 

invloed op het milieu 

- Mensen denken 

verschillend over het 

welzijn van hun 

leefomgeving 

 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Verandering 

Perspectief 

 

Aanverwante 

concepten: 

Cycli 

Biodiversiteit 

 

Verandering  

Keuzes 

Verantwoordelijkheid 

 

Samenwerking 

Gemeenschap 

 

Leerlingkenmerken: 

Reflectief 

Zorgzaam 

Ruimdenkend 

 

Groep 3/4 
2021-2022 

Lichamelijke 
gezondheid 

Reizen en recreatie Poëzie en verhalen Planten  Beroepen  Duurzaamheid  

Algemeen idee: 
Gezonde keuzes 
beïnvloeden je lichaam 

Algemeen idee: Algemeen idee: 
Mensen delen ideeën 
en verbinden met 

Algemeen idee: 
Planten zijn onderdeel 
van onze leefomgeving 

Algemeen idee: Algemeen idee: 



 
Onderzoekslijnen: 
-Voedsel heeft 
verschillende functies 
-Beweging, rust en 
hygiëne beïnvloeden 
de gezondheid 
-Gezonde keuzes maak 
je zelf 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Oorzaak 

Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Geïnformeerd 
Evenwichtig 
Zorgzaam 

Mensen hebben 
behoefte aan reizen en 
recreatie 
 
Onderzoekslijnen: 
-Mensen gaan in hun 
vrije tijd reizen en 
recreëren 
-Verschillende soorten 
recreatie  
-Plaatsen en landen 
kunnen er anders 
uitzien 
 
Sleutelconcepten: 
Perspectief 
Vorm 
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Dapper 
Onderzoekers 
Evenwichtig  
 

anderen door poëzie 
en verhalen 
 
Onderzoekslijnen: 
-De functie van poëzie 
en verhalen 
-Verschillende 
manieren dat poëzie en 
verhalen begrepen 
worden 
-Overeenkomsten en 
verschillen in poëzie en 
verhalen 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Perspectief 
Verband 
 
Leerling kenmerken: 
Reflectief 
Communicatief 
Denkers 
 

 
Onderzoekslijnen: 
-Planten zijn 

herkenbaar aan hun 

uiterlijke kenmerken 

-Planten hebben 

verschillende functies 

-Planten hebben een 

belangrijke plaats in de 

omgeving 
 

Sleutelconcepten: 
Vorm 
Functie 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Onderzoekers 
Zorgzaam 
Geïnformeerd 
 

Mensen hebben 
verschillende functies 
in de maatschappij 
 
Onderzoekslijnen: 
-Verschillende 
beroepen zorgen voor 
de samenleving 
-Werken is belangrijk 
voor mensen en de 
maatschappij 
-Voor een beroep moet 
je leren 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm 
Verband 
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Integer 
Geïnformeerd 
Communicatief 
 

Het gedrag van mensen 
heeft invloed op de 
aarde 
 
Onderzoekslijnen: 
-De verschillende 
problemen in de 
natuur 
-Jouw keuzes hebben 
invloed op het milieu 
-Mensen denken 
verschillend over het 
welzijn van hun 
leefomgeving 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm  
Verandering 
Perspectief 
 
Leerling kenmerken: 
Ruimdenkend 
Reflectief 
Zorgzaam 
 

Groep 4/5 
2022-2023 

Geloven en culturen Tijdvak 1 en 2 jagers en 
boeren & Grieken en 
Romeinen 

Schilderkunst Dieren  Geld  Inclusiviteit  

algemeen idee: 

Centraal in het 

internationaal denken 

staat respect voor 

culturen en geloven 

 

onderzoekslijnen: 

- Diverse culturen 

geloven 

algemeen idee: 

In het heden ligt het 

verleden in het nu wat 

komen zal 

 

onderzoekslijnen: 

- De leefwijze van 

mensen in het verleden 

- tijden veranderen 

algemeen idee: 
Mensen uiten hun 
gedachten en 
gevoelens op 
verschillende manieren 
door kunst 
 
onderzoekslijnen: 

algemeen idee: 

Mensen, dieren en 

planten leven met en 

naast elkaar 
 

onderzoekslijnen: 

- Dieren en planten 

en hun 

eigenschappen 

algemeen idee: 

Geld speelt een rol in 

het leven van mensen 

 

onderzoekslijnen: 

- Betalen kan op 

verschillende manieren 

en verschillende 

betaalwijze 

algemeen idee: 

Ieder persoon is gelijk 

en uniek 

 

onderzoekslijnen: 

- Verscheidenheid aan 

mensen 

- Wat jou jou maakt  

- Gedragsregels zijn er 

voor een reden 



- Verband tussen 

geloven en culturen 

- Onze cultuur en 

geloof beïnvloed ons 

gedrag 

 

sleutelconcepten: 

vorm 

verband 

perspectief 

 

aanverwante 

concepten: 

levensstijl 

diversiteit 

 

gemeenschap 

identiteit 

 

perceptie /waarneming  

keuzes 

 

leerlingkenmerken: 

geïnformeerd 
denkers 
ruimdenkend 

-Wat in het heden 

gebeurt, beïnvloedt de 

toekomst 

 

sleutelconcepten: 

vorm 

verandering 

verband  

 

aanverwante 

concepten: 

kenmerken 

beleven 

leefgebied 

middelen 

 

ziekte 

transformatie  

revolutie  

geloof 

migratie 

vestiging 

macht 

 

uitvindingen 

vervoer 

 

leerlingkenmerken: 

denker 
reflectief 
communicatief 

- Kunstenaars uiten 
zich in verschillende 
stijlen 
- Kunst roept 
verschillende 
gevoelens en emoties 
op 
- Verschillende soorten 
materialen en 
technieken 
beïnvloeden de 
vorming van kunst 
 
sleutelconcepten: 
oorzaak 
perspectief  
verandering 
 
aanverwante 

concepten: 

vorm  

kleur  

verbeelding  

invalshoek  

creatie 

 

ruimte  

stroming  

techniek  

stijl  

reflectie 

 

gevoel  

expressie  

waarde  

patroon  

inspiratie  

hebben verschillende 

functies 

- Redenen die het 

voortbestaan van 

dieren bedreigen 

- Onze 

verantwoordelijkheid 

in de 

bescherming/het 

welzijn van dieren 
 

sleutelconcepten: 

functie 

oorzaak 

verantwoordelijkheid 

 

aanverwante 

concepten: 

ordenen 

eigenschappen  

leefgebied 
 

invloed  

aanpassing 

overleving 

bedreiging 

 

leefbaarheid  

welzijn 

duurzaamheid  

voorspelling 

afhankelijkheid 

 

leerlingkenmerken: 

denkers 

- Je geld bepaalt wie je 

bent en wat je doet 

- Bewust omgaan met 
je geld 
 

sleutelconcepten: 

functie 

verband 

verantwoordelijkheid 

 

aanverwante 

concepten: 

vergelijking 

structuur 

patronen 

gezondheid 

gedrag 

 

leerlingkenmerken: 

ruimdenkend 
zorgzaam 
integer 

 

sleutelconcepten: 

oorzaak 

functie  

verantwoordelijkheid 

 

aanverwante 

concepten: 

inzicht 

verschillen 

overeenkomsten  

 

diversiteit 

kenmerken  

privileges  

 

inclusiviteit 

welzijn 

gelijkheid  

conflicten  

aanpassing 

burgerschap 

 

leerlingkenmerken: 

evenwichtig 
integer 
communicatief 



materiaal 

 
leerling kenmerken: 
reflectief 
dapper 
geïnformeerd 
 

 

onderzoekers 
integer 

Groep 5/6 
2021-2022 

Geloven en culturen Exploratie en slavernij  
(tijdvak 4, 5 en 6) 

Fotografie en sculptuur 
(met tijdvak 10) 

Weer en klimaat Verkeer  Dieren  

Algemeen idee: 
Geloof en cultuur 
vormen mensen 
 
Onderzoekslijnen: 
-De diverse geloven en 
culturen 
-Overeenkomsten en 
verschillen tussen 
geloven en culturen  
-Onze cultuur en geloof 
beïnvloedt ons gedrag 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm 
Verband  
Perspectief 
 
Leerling kenmerken: 
Denker 
Ruimdenkend 
Geïnformeerd  
 

Algemeen idee: 
Exploratie kan leiden 
tot nieuwe 
mogelijkheden en 
ontdekkingen 
 
Onderzoekslijnen: 
-Exploratie heeft 
redenen 
-Mensen hebben een 
verschillende blik op 
exploratie 
-Exploratie heeft 
consequenties 
 
Sleutelconcepten: 
Oorzaak 
Perspectief 
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Integer 
Evenwichtig 
Communicatief 
 
 

Algemeen idee: 
Foto's en beelden als 
een vorm van expressie 
laten cultuur en 
geschiedenis zien 
 
Onderzoekslijnen: 
-Elementen van 
fotografie en 
beeldhouwkunst 
-Waardering van 
esthetiek 
-Foto's en beelden zijn 
verbonden met cultuur 
en geschiedenis 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm 
Perspectief 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Ruimdenkend 
Denkers 
Communicatief 
 
 

Algemeen idee: 
Het klimaat heeft 
invloed op levende 
wezens 
 
Onderzoekslijnen: 
-Het observeren van de 
positie van de zon en 
de aarde helpt ons de 
natuurlijke cyclus van 
de aarde te begrijpen 
-Het verzamelen van 
gegevens over het 
weer ontwikkelt begrip 
van weerpatronen 
-Variaties in het weer 
beïnvloeden het leven 
van mensen over de 
hele wereld 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Verandering 
Verband 
 
Leerling kenmerken: 
Denkers 
Geïnformeerd 

Algemeen idee: 
De leefgemeenschap 
heeft regels om zich te 
organiseren 
 
Onderzoekslijnen: 
-Onze 
leefgemeenschap is op 
een bepaalde manier 
ingericht 
-De regels in de 
leefgemeenschap 
hebben een reden 
-Wij zijn zelf 
verantwoordelijk voor 
de veiligheid in de 
omgeving 
 
Sleutelconcepten: 
Perspectief 
Vorm 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Denkers 
Integer 
Communicatief 
Geïnformeerd 

Algemeen idee: 
Levende wezens 
hebben vereisten om 
te groeien, te 
veranderen en gezond 
te blijven 
 
Onderzoekslijnen: 
-Dieren hebben 
verschillende rollen in 
het leven van mensen 
-Redenen die het 
voortbestaan van 
dieren bedreigen 
-Onze 
rol/verantwoordelijkhe
id in de bescherming/ 
het welzijn van dieren 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Oorzaak 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Integer 
Onderzoekers 
Denkers  



Onderzoekers  
 

  
 

Groep 6/7 
2022-2023 

Menselijk lichaam Het heelal muziek ecosystemen 
 

Netwerken en 

constructies  

bevolking 

algemeen idee: 

Het menselijk lichaam 

is een netwerk van 

verbonden systemen 

 

onderzoekslijnen: 

- Lichaamssystemen 

hebben een functie 

- Lichaamssystemen 

zijn verbonden 

- Toegang tot medische 

zorg is verschillend 

 

sleutelconcepten: 

functie 

verband 

vorm 

 

aanverwante 

concepten: 

systemen 

onderlinge 

afhankelijkheid  

welzijn 

 

levenstijlkeuzes  

balans  

verbinding 

 

gezondheidsstelsel  

behoeftes 

 

algemeen idee: 

De wereld is groter dan 

onze Aarde 

 

onderzoekslijnen: 

- Zonder de zon en 

maan is er geen leven 

- Het heelal wordt 

steeds groter 

- De aantrekkingskracht 

van het heelal heeft 

een wisselwerking 

 

 

sleutelconcepten: 

functie 

verantwoordelijkheid 

perspectief 

 

 

aanverwante 

concepten: 

cycli 

 

oneindigheid 

expansie 

 

noodzakelijkheid 

exploratie 

 

leerlingkenmerken: 

integer 

algemeen idee: 

Mensen gebruiken 

muziek om zich uit te 

drukken 

 

onderzoekslijnen: 

- De diverse patronen 

in muziek 

- De muziek ontwikkelt 

zich door de jaren heen 

- Het componeren en 

produceren van een 

muziekstuk 

 
sleutelconcepten: 

vorm 

verandering 

functie 

 

aanverwante 

concepten: 

expressie 

interpretatie 

creatie 

interpretatie 

notatie 

 

ritme 

melodie 

tempo 

timbre 

Landschappen 

Natuurbescherming 

Ecosystemen 

Energiebronnen 

Kringlopen 

 

algemeen idee: 

Ecosystemen en 

patronen onderhouden 

het leven op aarde 

 

onderzoekslijnen: 

- De verschillende 

landschappen op aarde 

bestaan uit 

ecosystemen 

- De onderlinge 

afhankelijkheid van 

levende organismen 

- kringlopen zijn van 

levensbelang 

 

sleutelconcepten: 

verband 

perspectief 

verantwoordelijkheid 

 

aanverwante 

concepten: 

ecosystemen 

 

Waternetwerk 

elektra 

bouwtechnisch 

Hulpbronnen 

 

algemeen idee: 

Menselijke netwerken 

hebben invloed op de 

leefomgeving 

 

 

onderzoekslijnen: 

- Landschappen 

worden efficiënt 

ingericht voor onze 

levensbehoeftes 

- Menselijke interacties 

met de omgeving 

beïnvloeden de balans 

van systemen 

- Mensen hebben een 

verantwoordelijkheid 

ten opzichte van de 

ecosystemen 

 

sleutelconcepten: 

vorm 

oorzaak 

verandering 

 

aanverwante 

concepten: 

Algemeen idee: 

Onze bevolking groeit  

 

Onderzoekslijnen: 

- Mensen migreren om 

allerlei redenen 

- Aanpassen aan een 

nieuwe omgeving 

- Bevolkingsgroei zorgt 

voor uitdagingen 

 

sleutelconcepten: 

oorzaak 

perspectief  

verandering 

 

aanverwante 

concepten: 

migratie 

aantrekkingskracht 

 

Integratie  

 

groei 

vergrijzing 

duurzaamheid 

 

leerlingkenmerken: 

comunicatief 
geinformeerd 
denkers 



 

leerlingkenmerken: 

zorgzaam  

onderzoekers 

ruimdenkend 

 

reflectief 
zorgzaam  

toonhoogte 

 

harmonie 

stijl 

waarde 

patronen 

beweging 

 

leerlingkenmerken: 

dapper 
ruimdenkend 
evenwichtig 
 

onderlinge 

afhankelijkheid 

cycli 

systemen 

biodiversiteit 

 

kringloop  

invloed 

 

leerlingkenmerken: 

evenwichtig 
onderzoekers 
reflectief 

interactie 

balans 

ecosystemen 

omgeving 

onderlinge 

afhankelijkheid 

 

inrichting 

efficiëntie 

levensbehoeften 

 

duurzaamheid 

 

leerlingkenmerken: 

dapper 
integer 
denkers 

Groep 7 
2021-2022 

Lichaamssystemen  Tijdvak 1, 2 en 3 Schilderkunst  Ecosystemen  Aanpassing van het 

landschap 

Polarisatie  

Algemeen idee: 
Het menselijk lichaam 
is een netwerk van 
verbonden systemen 
 
Onderzoekslijnen: 
-Lichaamssystemen 
hebben een functie 
-Lichaamssystemen zijn 
verbonden 
-De toegang tot 
medische zorg is 
verschillend 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Verband 
Vorm 

Algemeen idee: 
In het heden ligt het 
verleden in het nu wat 
komen zal 
 
Onderzoekslijnen: 
-Kenmerken van 
beschavingen 
-Vroegere 
beschavingen helpen 
ons het heden te 
begrijpen 
-Wat in het heden 
gebeurt, beïnvloedt de 
toekomst 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm 

Algemeen idee: 
Mensen uiten hun 
gedachten en 
gevoelens op 
verschillende manieren 
door kunst 
 
Onderzoekslijnen: 
-Verbeelding wordt 
gebruikt om aspecten 
van cultuur en 
geschiedenis te uiten 
-Kunststromingen 
hebben diverse 
kenmerken 
-Verschillende soorten 
materialen en 
technieken 

Algemeen idee: 
Ecosystemen en 

patronen onderhouden 

het leven op aarde 

 
Onderzoekslijnen: 
-De verschillende 
landschappen op aarde 
bestaan uit 
ecosystemen 
-De onderlinge 
afhankelijkheid van 
levende organismen 
-Water is van 
levensbelang 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm 

Algemeen idee: 
Menselijke 
gemeenschappen 
hebben invloed de 
leefomgeving 
 
Onderzoekslijnen: 
-Landschappen worden 
efficiënt ingericht door 
gebruik te maken van 
hulpbronnen 
-Menselijke interacties 
met de omgeving 
beïnvloeden de balans 
van systemen 
-Mensen hebben een 
verantwoordelijkheid 

Algemeen idee: 
Verandering van 
normen en waarden en 
een ander perspectief 
van groepen burgers, 
zorgt voor polarisatie 
 
Onderzoekslijnen: 
-De verandering in 

waarden en normen 

binnen het 

burgerschap 

-Het perspectief van 

groepen burgers in de 

maatschappij 

-Verdraagzaamheid 

zorgt voor tolerantie 



 
Leerling kenmerken: 
Zorgzaam 
Onderzoekers 
Ruimdenkend 
 

Oorzaak 
Verband 
 
Leerling kenmerken: 
communicatief 
Denkers 
Evenwichtig 
 
 

beïnvloeden de 
vorming van kunst 
 
Sleutelconcepten: 
Oorzaak 
Perspectief  
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Reflectief 
Dapper 
Geïnformeerd 
 

Oorzaak 
Verband 
 
Leerling kenmerken: 
Geïnformeerd 
Communicatief  
Denkers 
 

ten opzichte van de 
ecosystemen 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Verantwoordelijkheid 
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Evenwichtig 
Onderzoekers  

Reflectief 
 

 

Sleutelconcepten: 
Verandering 
Perspectief 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Ruimdenkend 
Dapper 
Integer 

Groep 8 
2022-2023 

Seksualiteit en social 
media 

Tijdvak 9 en 10 Exhibition  Natuurkrachten  Tijdvak 7 bestuur Tijdvak 8 
mensenrechten 

algemeen idee: 

We begrijpen en 

waarderen elkaar in 

wie en wat we zijn 

 

onderzoekslijnen: 

- De keuzes die we 

hebben en maken 

- We worden op 

verschillende manieren 

door sociale media 

beïnvloed 

- De acceptatie en 

waardering voor de 

diversiteit aan mensen 

komt op verschillende 

manieren tot uiting 

 

sleutelconcepten: 

perspectief 

oorzaak 

verantwoordelijkheid  

algemeen idee: 

Conflicten tussen 

landen zijn van 

betekenis voor het 

heden 

 

onderzoekslijnen: 

- Conflicten 

veroorzaken oorlogen 

- Mensen kijken anders 

tegen conflicten aan 

- Uit conflicten 

ontstaan positieve en 

negatieve merkbare en 

zichtbare gevolgen 

 

sleutelconcepten: 

oorzaak 

perspectief 

verband  

 

exhibition 

 

algemeen idee: 

Natuurkrachten 

beïnvloeden mensen 

 

onderzoekslijnen: 

- Natuurkrachten 

veroorzaken 

natuurrampen 

- Natuurrampen 

veranderen de wereld 

- Natuurrampen kun je 

demonstreren 

 

sleutelconcepten: 

oorzaak 

verandering 

perspectief 

 

aanverwante 

concepten: 

overleving 

leefgebied 

algemeen idee: 

Overheden hebben 

invloed op ons 

dagelijks leven 

 

onderzoekslijnen: 

- De oorsprong en het 

functioneren van de 

constitutionele 

parlementaire 

monarchie 

- Je recht om te 

stemmen en het 

nemen van je eigen 

verantwoordelijkheid 

- Regeringen 

vertegenwoordigen de 

samenleving in 

verschillende 

bestuursvormen 

 

sleutelconcepten: 

algemeen idee: 

Van de Republiek der 

Zeven Verenigde 

Nederlanden naar het 

Koninkrijk der 

Nederlanden 

 

onderzoekslijnen: 

- Nederland wordt 

gevormd door 

geografische- en 

bestuursveranderingen 

- De positie van 

Nederland in de wereld 

- Mensen strijden voor 

het recht op 

zelfbeschikking 

 

sleutelconcepten: 

verband 

functie 

verantwoordelijkheid 



 

aanverwante 

concepten: 

houdingen 

eigenaarschap 

keuzes 

behoeften 

 

media 

verantwoordelijkheid 

interactie 

gedrag 

 

identiteit 

populatie 

cultuur 

burgerschap / 

gemeenschap 

 

leerlingkenmerken: 

integer 

zorgzaam 

dapper  

 

aanverwante 

concepten: 

conflict 

onderlinge 

afhankelijkheid 

strategie 

gedrag 

 

communicatie 

verantwoordelijkheid  

overtuigingen 

interpretatie 

 

vrede 

veiligheid 

 consequenties 

evenwicht  

samenwerken 

 

leerlingkenmerken: 

geïnformeerd 
onderzoeker 
communicatief 
 

voorspelling 

 

geografie 

veiligheid 

aanpassing 

 

populatie 

kracht 

energie 

 

leerlingkenmerken: 

denkers 
reflectief 
zorgzaam 

functie 

verantwoordelijkheid 

vorm  

 

aanverwante 

concepten: 

oorzaak 

structuur 

overtuigingen 

 

gemeenschap 

samenleving 

samenwerking 

 

burgerschap 

regering 

onderlinge 

afhankelijkheid 

bestuur 

 

leerlingkenmerken: 

evenwichtig 
communicatief 
ruimdenkend  

 

aanverwante 

concepten: 

bestuur   

vorming  

oorzaak en gevolg  

geografie 

 

gezag  

topografie  

positie  

ontwikkeling 

 

zelfbeschikking  

vrijheid 

democratie 

 

leerlingkenmerken: 

integer 
geïnformeerd 
zorgzaam 

 


