
SLO-analyse Hier en daar 

 

 
 
 
 
 
 

SLO-analyse 

Hier en daar (tweede editie) 

Malmberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©  Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede 
 
Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming 
van de uitgever deze uitgave geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te verveelvoudigen. 
 
Augustus 2006 
 



SLO-analyse Hier en daar 

 2

1. Registratiedeel 
 

Titel Hier en daar (tweede editie) 
Volledige titel Hier en daar (tweede editie) - Aardrijkskunde voor het basisonderwijs 
Auteurs groep 3-4: Gladdines, T. (verhalen); Huisman, A.; Munsterman, B.; Verschuren, 

B. (auteurs) 
groep 5-8: Jong, H. de; Pols, J.; Rijks, M.; Tienhoven, J. (toetsen); Verschuren, 
B.; Wenselaar, S. 
Naam: Malmberg BV BAO, Uitgeverij 
Postbus 301 
5201 AH DEN BOSCH 
Tel: 073 - 6288722 
Fax: 073 - 6288722 
E-mail: voorlichting.bao@malmberg.nl 

Uitgever 

Website: www.malmberg.nl; www.taalactief.nl 
Jaar van uitgave 2006 
Omschrijving Hier en daar is een aardrijkskundemethode voor het basisonderwijs voor de 

groepen 3 tot en met 8. Het betreft een vernieuwde versie en opvolger van Hier 
en daar uit 1995. De methode is thematisch- regionaal en concentrisch 
opgebouwd. 

Samenstelling Het materiaal voor de groepen 3 en 4 bestaat per leerjaar uit een handleiding en 
een platenboek voor de leerkracht en een werkboek (verbruiksmateriaal)voor de 
leerling. 
Hier en daar bestaat voor de groepen 5 tot en met 8 per leerjaar uit: een 
handleiding en een kopieerboek voor de leerkracht en een leerlingenboek, een 
werkboek (verbruiksmateriaal), een topoboek, twee antwoordenboeken (voor het 
werkboek en het topoboek) en een mini-atlas voor de leerling. Daarnaast biedt de 
methode (additioneel) een softwareprogramma dat in de lessen 2 en 4 kan 
worden ingezet ter vervanging van een deel van de lesstof (topografie en extra 
oefeningen ter verdieping/verbreding van het thema). Voor een uitgebreid 
overzicht van alle materialen van de methode zie www.leermiddelenplein.nl of ga 
naar de website van de uitgever http://www.hierendaar.nl.nl. 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

In de handleiding worden steeds per les de lesdoelen geformuleerd. Bovendien 
wordt in het algemene deel van de handleiding per thema aangegeven wat de 
leerling zou moeten kunnen aan het eind van groep 8. 
De handleiding bij het softwareprogramma laat per thema zien welke opdrachten 
de kinderen kunnen maken en wat het doel van de opdracht is. 
De auteurs van Hier en daar geven aan dat de methode is vormgegeven op basis 
van en door middel van de volgende uitgangspunten en kenmerken: 
1. de methode kent een thematisch-concentrische opbouw en de thema's 

worden aan de hand van regio's geïllustreerd 
2. kaarten en topografie staan centraal 
3. didactische uitgangspunten 

a. algemeen: 
 het kind start met een beginsituatie van bestaande kennis en 

vaardigheden 
 vanaf een laag niveau wordt begonnen met nieuwe kennis en 

vaardigheden 
 de nieuwe kennis en vaardigheden worden geleidelijk uitgebreid naar 

een hoger niveau 
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Titel Hier en daar (tweede editie) 
 het kind keert terug naar het beginpunt en kan de nieuwe kennis en 

vaardigheden toepassen. 
Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op een cyclisch model: het kind 
begint onderaan, leert wat bij, ervaart nieuwe dingen en komt met de 
nieuwe kennis en ervaring terug. 

b. vier soorten lessen: introductieles, topografieles, kennisles, 
toepassingsles 

c. de geografische vierslag: waarnemen, herkennen, verklaren en 
waarderen 

d. beelden: de aardrijkskunde ontleent zijn veelzijdigheid aan het gebruik 
van zo veel mogelijk verschillende illustraties bij een onderwerp. 
Kinderen krijgen daardoor een veelzijdig beeld van de werkelijkheid en 
dus een beter begrip van die werkelijkheid. 

e. differentiatie in tempo en niveau en aandacht voor taal 
ICT Bij de methode is additioneel een computerprogramma verkrijgbaar. Deze kan 

onder andere worden ingezet ter vervanging van topografieonderdelen per thema 
(hoofdstuk). Het gaat hierbij om onderdelen van les 2 en les 4. Belangrijk hierbij 
is dat de methode aangeeft dat het computerprogramma dezelfde leerdoelen 
bevat als het topoboek. Langs beide routes worden daarmee dus dezelfde 
leerdoelen beoogd. 
Het softwareprogramma biedt de leerkracht de gelegenheid zijn/haar leerlingen 
zelfstandig te laten oefenen met de topografie.  
Indien wenselijk kan de leerkracht alle topografische kaarten printen. 
In groep 5 krijgen de leerlingen nog geen topografie en biedt het 
computerprogramma hen opdrachten waarmee zij hun kaartvaardigheden 
kunnen oefenen en testen.  
Daarnaast bevat het programma in groep 5 drie en in de groepen 6, 7 en 8, twee 
extra opdrachten aan die aansluiten bij het thema. Deze kunnen ter verbreding of 
verdieping van het thema worden ingezet. 
Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van vier groepen 
met 25 leerlingen per groep. ‘Kosten eerste aanschaf’ betreft het gebruiks- en 
verbruiksmateriaal bij de aanschaf van de volledige methode in het eerste jaar. 
‘Jaarlijkse kosten’ betreft de kosten van de verbruiksmaterialen in de volgende 
jaren. Niet doorberekend zijn eventuele kopieerkosten. ‘Additioneel materiaal’ 
betreft de kosten van extra materialen. Voor de antwoordenboeken is één 
exemplaar per groep berekend. Voor de mini-atlassen is uitgegaan van één 
exemplaar per leerling. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij het 
kostenplaatje niet meegenomen. De kostprijs voor het softwareprogramma is 
afhankelijk van het aantal leerlingen en van de wijze van aanschaf (via een 
licentiesysteem of via 'direct en volledig eigendom'). Deze is derhalve niet 
meegenomen in dit kostenplaatje, maar kan worden aangevraagd bij de uitgever. 
Peildatum voor dit kostenplaatje is augustus 2006. 
Voor een overzicht van de kosten van de methode zie www.leermiddelenplein.nl 
of kijk op de website van de uitgever: www.hierendaar.nl. 
Naam methode Kosten eerste 

aanschaf 
Jaarlijkse kosten Additioneel 

materiaal 

Kostenplaatje 

Hier en nu € 4.263,75 € 402,25 n.v.t. 
Overige 
informatie 

-- 
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2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen (versie herziening 2006) voldaan? 
 
Toelichting 
Bij het analyseren van de methoden aardrijkskunde op de kerndoelen is door SLO uitgegaan van de 
versie herziening kerndoelen 2006. In de herziene kerndoelen 2006 oriënteren leerlingen zich in het 
leergebied ’Oriëntatie op jezelf en de wereld’, op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze 
problemen kunnen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. In het leergebied 
Oriëntatie op jezelf en de wereld heeft het onderdeel Ruimte betrekking op aardrijkskunde. Het gaat 
daarbij om het ontwikkelen van een geografisch wereldbeeld aan de hand van gebieden en met 
behulp van kaartvaardigheden en waar mogelijk in samenhang met andere onderwijsinhouden binnen 
het leergebied ’Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en inhouden uit andere leergebieden. Het verschil 
met de kerndoelen van 1998 is in de eerste plaats het aantal kerndoelen, dat is teruggebracht van tien 
naar vier. De vier kerndoelen zijn algemener geformuleerd, maar de inhoud van de tien kerndoelen 
van 1998 kan er wel in worden ondergebracht. 
 
Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld - onderdeel ruimte 
De vier kerndoelen voor het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld - onderdeel ruimte zijn: 
(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. In ieder geval wordt daarbij 
aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid 
worden/werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika 
(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. 
 
Analyseresultaten kerndoelen 
Met betrekking tot de kerndoelen voldoet de methode Hier en daar aan alle vier door de overheid 
geformuleerde kerndoelen voor het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld - onderdeel ruimte. 
 
3. In welke kerninhouden worden de kerndoelen in de methode uitgewerkt? 
 
Toelichting 
Om aan te kunnen geven op welke wijze methoden de kerndoelen concretiseren is door SLO een 
nadere uitwerking van de kerndoelen in kerninhouden (indicatoren en specificaties) gemaakt. Bij de 
uitwerking is ook de tekst van de karakteristiek bij het vakgebied meegenomen. De vier kerndoelen 
zijn door SLO vertaald in acht indicatoren en vervolgens verder uitgewerkt in (deel)specificaties. Bij de 
kerninhouden ten aanzien van het beheersen van de topografie is de topografielijst voor het 
basisonderwijs van Cito als referentiekader gebruikt. Er is getracht de kerninhouden zo zorgvuldig 
mogelijk te formuleren. Deze uitwerking is gemaakt in overleg met de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Overzicht van aangetroffen kerninhouden 
Kerndoel 47: Hier en daar is een thematische-regionale methode. De methode behandelt elk jaar acht 
thema’s, achtereenvolgens: de kaart, wonen, water, landschap, werken, cultuur, natuur en verkeer. Bij 
elk thema komen twee gebieden aan de orde zodat vergelijking mogelijk is. Er staat hierbij niet één 
land centraal maar er worden steeds twee regio’s of gebieden behandeld die dienen als voorbeeld 
voor de aardrijkskundige verschijnselen binnen dat thema. Groep 6 behandelt Nederland versus 
Europa; in groep 7 is dit Europa en de wereld en in groep 8 de wereld versus Nederland.  
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Kerndoel 48: bij de kennis van maatregelen die bewoning in door water bedreigde gebieden mogelijk 
maakt komen in de methode ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde: functie van 
poldersystemen, deltawerken in Zeeland, terpen, dijken bij grote rivieren en duinen. Aandacht voor de 
Zuiderzeewerken is niet in de methode aangetroffen. 

Kerndoel 49: Bij de kennis van de mondiale spreiding van natuurlandschappen besteedt de methode 
aandacht aan vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden en hooggebergten en rivieren.  

Kerndoel 50: Bij het omgaan met kaart en atlas komen de onderwerpen schaal, legenda, coördinaten, 
register en windrichting en afstand aan de orde. Bij de topografie wordt uitgegaan van de Cito-
basislijsten. Daarnaast biedt de methode ook extra topografie aan. Dit wordt duidelijk onderscheiden 
van de basistopografie. Alle regio’s in Nederland komen aan de orde; er is echter geen specifieke 
aandacht voor de eigen regio. 

Tabel 
In de tabel is aangegeven welke specificaties in de methode Hier en daar aan de orde komen en 
welke niet. 
 
Legenda:  
A  =  analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
n.v.t. = niet van toepassing 
 
Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

1.1 landschap  ■ 
1.2 wonen ■ 
1.3 werken ■ 
1.4 bestuur ■ 
1.5 verkeer ■ 
1.6 recreatie ■ 
1.7 welvaart ■ 
1.8 cultuur ■ 

1 kennis van de ruimtelijke 
inrichting van de eigen 
omgeving vanuit negen 
verschillende perspectieven 

1.9 levensbeschouwing ■ 
2.1 gebied in Nederland ■ 
2.2 lidstaat 1 EU, lid voor 2004 ■ 
2.3 lidstaat 2 EU, lid voor 2004 ■ 
2.4 lidstaat 1 EU, lid sinds 2004 ■ 
2.5 lidstaat 2 EU, lid sinds 2004 ■ 
2.6 Verenigde Staten van Amerika ■ 
2.7 land in Azië ■ 
2.8 land in Afrika ■ 

(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. In ieder 
geval wordt daarbij aandacht 
besteed aan twee lidstaten 
van de Europese Unie en 
twee landen die in 2004 lid 
worden/werden, de 
Verenigde Staten en een 
land in Azië, Afrika en Zuid-
Amerika. 

2 vergelijken van ruimtelijke 
inrichting van de eigen 
omgeving met de ruimtelijke 
inrichting van omgevingen 
elders vanuit negen 
verschillende perspectieven 

2.9 land in Zuid-Amerika ■ 
3.1 functie van poldersystemen ■ 
3.2 deltawerken Zeeland ■ 
3.3 Zuiderzeewerken □ 
3.4 terpen ■ 
3.5 dijken bij grote rivieren ■ 

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

3 kennis van maatregelen 
die bewoning in door water 
bedreigde gebieden mogelijk 
maakt, zowel in het heden 
als in het verleden 

3.6 duinen  ■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

4.1 bevolkingsconcentraties ■ 
4.2 godsdiensten ■ 
4.3 klimaten ■ 
4.4 energiebronnen ■ 

(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. 

4 kennis van de mondiale 
spreiding van 
bevolkingsconcentraties, 
godsdiensten, klimaten, 
energiebronnen en 
natuurlandschappen 4.5 natuurlandschappen ■ 

5.1 schaal ■ 
5.2 legenda ■ 
5.3 coördinaten ■ 
5.4 register ■ 
5.5 windrichting ■ 

5 omgaan met kaart en atlas 

5.6 afstand ■ 
6.1 eigen regio ■ 
6.2 provincies en hoofdsteden ■ 
6.3 belangrijke steden ■ 
6.4 belangrijke gebieden  ■ 

6 beheersen van 
basistopografie van 
Nederland 

6.5 belangrijke wateren ■ 
7.1 landen en hoofdsteden van de 
Europese Unie 

■ 

7.2 andere belangrijke landen ■ 
7.3 belangrijke steden ■ 
7.4 belangrijke wateren ■ 
7.5 belangrijke deelgebieden ■ 

7 beheersen van 
basistopografie van Europa 

7.6 belangrijke gebergten ■ 
8.1 werelddelen ■ 
8.2 belangrijke landen ■ 
8.3 herkomstlanden van 
belangrijkste etnische groepen in 
Nederland 

■ 

8.4 belangrijke steden ■ 
8.5 belangrijke wateren ■ 
8.6 belangrijke deelgebieden ■ 

(50) De leerlingen leren 
omgaan met kaart en atlas, 
beheersen de basis-
topografie van Nederland, 
Europa en de rest van de 
wereld en ontwikkelen een 
eigentijds geografisch 
wereldbeeld. 

8 beheersen van 
basistopografie van (de rest 
van) de wereld 

8.7 belangrijke gebergten ■ 
 
4. Welke gebieden, landen en thema's komen aan bod op welke manier gebeurt dat en 

is er samenhang? 
 
Welke gebieden, landen en thema's komen aan bod? 
Hier en daar gaat voor groep 5 tot en met 8 uit van acht thema’s die jaarlijks aangeboden worden:  
de kaart, wonen, water, landschap, werken, cultuur, natuur en verkeer. In de groep 3 komen de 
volgende thema's aan de orde: wonen, water, natuur en verkeer. In groep 4 zijn dat: de kaart, 
landschap, werken en cultuur. Deze thema’s kennen voor elke jaargroep een eigen invulling of 
onderwerp.  



SLO-analyse Hier en daar 
 

 7

Een aantal van de onderwerpen die binnen de thema’s van groep 5 tot en met 8 onder andere aan de 
orde komen. 
Groep 5: van luchtfoto tot plattegrond, wonen in een stad of dorp, water winnen, veen, zand en klei, 
talen in Nederland, natuurgebieden aan zee en iedereen op weg.  
Groep 6: Nederland vanuit de ruimte, het platteland, een dode rivier, inrichting van het landschap, 
werken op de akker, Nederland: multicultureel, heuvels en bergen en veel verkeer.  
Groep 7: op vakantie naar Spanje, wonen in een metropool, geen landbouw zonder water, gletsjers en 
woestijnen, De Europese Unie, wereldgodsdiensten, vulkanen en verschillende knooppunten. 
Groep 8: reizen met de kaart, verschillende wijken, de kracht van water, oerwoud hier en daar, 
aardolie in de grond, leven in de binnenstad, de aarde beeft en dwars door Siberië. 
 
Topografie en kaartvaardigheden nemen een centrale rol in binnen Hier en daar. In groep 5 wordt 
aandacht besteed aan het aanleren van kaartvaardigheden en vanaf groep 6 is topografie een vast 
onderdeel van elk thema. Hierin is een opbouw zichtbaar van dichtbij (Nederland) naar ver weg 
(Europa en de wereld). 
 
Op welke manier gebeurt dat? 
De thema's worden steeds geïllustreerd aan de hand van twee regio's. Afhankelijk van de groep gaat 
het daarbij om een regio dicht(er)bij of ver(der)weg. De globale verdeling van de regio's over de 
jaargroepen ziet er als volgt uit: 
groep 3, 4, 5: eigen omgeving 
groep 6: Nederland en Europa 
groep 7: Europa en de wereld 
groep 8: de wereld en Nederland. 
De reeds behandelde regio's komen dus in het volgende leerjaar terug, zodat ook hier sprake is van 
een opbouw die voortborduurt op hetgeen de leerlingen reeds kennen. In groep 8 tenslotte komt ook 
Nederland weer aan bod waarbij wordt ingegaan op ingewikkelder aardrijkskundige verschijnselen. 
Binnen de thema’s vinden vergelijkingen plaats tussen Nederland (bijvoorbeeld het platteland van 
Groningen en dat in Spanje ) en andere landen onderling (wonen in Parijs of Jakarta). Vergelijkingen 
tussen meer dan twee landen komen incidenteel aan de orde.  
Verder bieden de extra opdrachten in de handleiding voor de snellere leerling suggesties om de 
lesstof te relateren aan de eigen omgeving van de leerlingen (bijvoorbeeld zoek gebedshuizen in je 
eigen omgeving en het uitvoeren van een grondsoortenonderzoek). 
In de werkboeken staan incidentele opdrachten over de eigen omgeving (bijvoorbeeld in groep 5: 
‘maak een plattegrond van je slaapkamer en klas’ en groep 6: ‘noem voorzieningen, water bij jou in de 
buurt’).  
 
De geografische vierslag is herkenbaar in de methode. In zowel de instructielessen als in de lessen 
zelfstandig werken komen vragen aan de orde die gericht zijn op waarnemen, herkennen, verklaren 
en waarderen. In de vier lessen waaruit ieder thema is opgebouwd, staat een bepaald type vragen 
centraal. Zo is les 1 gericht op 'waarnemen', les 1 en 3 op 'herkenningsvragen', les 3 op 'verklaren' en 
tot slot les 4 op 'waarderen'.  
 
Is er sprake van samenhang? 
In Hier en daar zijn raakvlakken te herkennen met andere leergebieden zoals oriëntatie op 
samenleving, tijd, natuur en techniek, kunstzinnige oriëntatie, Nederlandse taal en rekenen/wiskunde 
en met educaties zoals natuur-, milieu-, ontwikkelings-, gezondheid- en verkeerseducatie. 
In de handleiding van de methode staan binnen een aantal thema's incidenteel mogelijkheden 
aangegeven om in te spelen op actuele gebeurtenissen. Er wordt niet verwezen naar een 
methodesite. 
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4. Welke gebieden, landen en thema's komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en 
is er samenhang? 

 

 De geografische vierslag (waarnemen, verklaren, herkennen en waarderen) is herkenbaar 
in de methode. 

■ 

 Er vindt een vergelijking plaats van de eigen omgeving met andere gebieden en landen. ■ 
 Er wordt een relatie gelegd met andere leergebieden. ■ 
 Er wordt een relatie gelegd met de actualiteit. ◘ 

 
5. Hoe is de leerstof geordend? 
 
Hier en daar is een thematisch-regionale methode. De thema’s komen vanaf groep 5 jaarlijks aan de 
orde (concentrisch) en zijn steeds gekoppeld aan twee regio’s. De onderwijsinhouden worden 
verspreid over de leerjaren van dichtbij naar veraf aangeboden. De leerstof binnen een thema wordt 
voor de groepen 6 en 7 van dichtbij naar veraf aangeboden. Voor groep 8 is dat andersom namelijk 
van veraf naar dichtbij (wereld - Nederland).  
Vanaf groep 5 wordt gestart met kaartvaardigheden. Vervolgens is in de groepen 6 tot en met 8 
topografie een vast onderdeel van elk thema. 
 
groep 3 en 4 
Het programma van de groepen 3 en 4 is opgebouwd uit vier thema’s. Elk thema bestaat uit twee 
lessen van steeds 30 tot 45 minuten. In les 1 wordt, ondersteund door het platenboek een verhaal 
voorgelezen, waarna de kinderen enkele opdrachten maken in het werkboek. In les 2 werken de 
leerlingen verder in het werkboek. De leerkracht kan er zelf voor kiezen het werkboek klassikaal te 
doorlopen of de kinderen zelfstandig ermee te laten werken. 
Vervolgens kan het thema worden uitgebreid door de leerlingen een keuzeopdracht aan te bieden. 
Deze sluit aan bij het thema, maar verwerkt de lesstof aan de hand van een andere werkvorm dan het 
werkboek. De handleiding geeft uitgebreide informatie voor het aanbieden van deze opdrachten. De 
keuzeopdrachten kennen een verschillende duur: van vijftien tot soms wel zestig minuten. 
In onderstaand schema wordt er bij de maximale onderwijstijd uitgegaan van een extra keuzeopdracht 
per thema van één lesuur. 
 
groep 5 t/m 8 
In de groepen 5 tot en met 8 worden acht thema's in een vaste volgorde jaarlijks aangeboden: de 
kaart, wonen, water, landschap, werken, cultuur, natuur en verkeer. 
 
Elk thema kent een vaste lesindeling van vier lessen van elk ongeveer 55 minuten. Dit resulteert in 
een totaal van 32 lessen per leerjaar. De lessen kennen de volgende vaste opbouw: 
 les 1: introductieles 
 les 2: topografieles 
 les 3: kennisles 
 les 4: toepassingsles 

De eerste en derde les zijn leerkrachtgebonden, de tweede en vierde les zijn leerkrachtonafhankelijke 
lessen. In elke les is echter sprake van zowel een klassikale instructie/introductie en afronding als ook 
een deel zelfstandig werken.  
De afwisseling tussen de verschillende lessoorten en de gelijktijdige behandeling van de thema's 
(vanaf groep 5) biedt de leerkracht de gelegenheid de methode in te zetten in combinatiegroepen.  
 
De thema's worden afgesloten met een toets, waarin zowel de leerstof als de topografie 
(kaartvaardigheden in groep 5) wordt getoetst. Deze is in de methode niet opgenomen in een les. De 
leerkracht dient hier zelf een moment voor te vinden. In onderstaande tabel vindt u het afnemen van 
de toets verwerkt in de maximale onderwijstijd. Per toets is rekening gehouden met 30 minuten 
verwerkingstijd. 
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Tabel onderwijstijd 
 
Aardrijkskunde: Hier en daar Groep 3-4 Groep 5-8 

Minimale onderwijstijd (in uren) 8 32 

Maximale onderwijstijd (in uren) 8 + 4* = 12 32 + 4** = 36 

Aantal weken per jaar 8 / 12 32 / 36 

Aantal blokken per jaar 4 8 

Aantal lessen per jaar 8 / 12 32 / 36 

Aantal lessen per week 1 1 

Lesduur (in minuten) 30-45 55 
 
*  4 keuzeopdrachten van een lesuur 
** 8 toetsen van een half lesuur 
 
Tabel leerstofordening 
 

1. De ordening van de leerstof over de leerjaren heen is:  
1.1 aan de hand van thema's ■ 
1.2 aan de hand van regio's ■ 
1.3 anders □ 
2. De gekozen onderwijsinhouden komen over de leerjaren heen:  
2.1 eenmalig aan bod □ 
2.2 meerdere keren aan bod □ 
2.3 elk leerjaar aan bod ■ 
3. De gekozen onderwijsinhouden worden over de leerjaren heen behandeld:  
3.1 van dichtbij naar veraf (in plaats) ■ 
3.2. van veraf naar dichtbij (in plaats) □ 
4. De gekozen onderwijsinhouden zijn binnen een hoofdstuk geordend:  
4.1 van algemeen naar bijzonder □ 
4.2 van bijzonder naar algemeen ■ 
4..3 van dichtbij naar veraf ■ 
4.4 van veraf naar dichtbij ◘ 

 
6. Hoe komen kaartvaardigheden en topografie aan bod? 
 
Hier en daar biedt in groep 3, 4 en 5 nog geen topografie aan. In groep 5 wordt al wel begonnen met 
het aanleren van kaartvaardigheden. In groep 6 staat de topografie van Nederland centraal, in groep 7 
die van Europa en in groep 8 de topografie van de wereld. De methode neemt de topografielijst van 
Cito als uitgangspunt. Naast deze basisstof wordt ook extra stof aangeboden; zoals extra namen die 
politiek, economisch of toeristisch van belang zijn. Deze extra stof kan worden ingezet als 
verdiepingsstof. 
Voor alle drie leerjaren geldt een vaste opbouw waarbij les 2 van ieder thema een topografieles is. Les 
4 is een toepassingsles waarbij de topografie van les 2 wordt herhaald aan de hand van opdrachten. 
Voor het leren van de topgrafie werken de kinderen zelfstandig met het topoboek of het 
computerprogramma. De kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen hierbij gebruik maken van de mini-atlas 
waarin alle kaarten zijn opgenomen die bij de lessen nodig zijn. 
Het toetsen van de topografische kennis is geïntegreerd in de schriftelijke toetsen die aan het eind van 
ieder thema wordt afgenomen. Deze toetsen zijn als kopieerblad in de handleiding opgenomen.  



SLO-analyse Hier en daar 
 

 10

In de kopieermap staan zowel de antwoorden van de toets als de normering die de leerkracht kan 
hanteren. 
 

1. De topografie komt als apart onderdeel in de methode aan de orde. □ 
2. De topografie komt als geïntegreerd onderdeel in de methode aan de orde. ■ 
3. De topografie wordt getoetst. ■ 
4. De wijze waarop topografie wordt getoetst is:  
4.1 mondeling □ 
4.2 schriftelijk ■ 
4.2 anders □ 
5. De methode biedt een normering bij de toetsing van de topografie. ■ 

 
7. Hoe vindt instructie plaats? 
 
Hier en daar hanteert het model voor ‘directe instructie'. In elke les wordt gestart met een korte 
klassikale introductie waarna de instructie volgt van ongeveer twintig minuten. De leerlingen werken 
vervolgens twintig minuten zelfstandig. In de afronding worden enkele opdrachten met de kinderen 
besproken. In de lessen zelfstandig werken gaan de leerlingen na een korte introductie veertig 
minuten zelfstandig aan de slag met de opdrachten in het werkboek, topoboek of 
computerprogramma. In de afronding kunnen de opdrachten gezamenlijk besproken worden. 
Kijkend naar de verdeling in soorten lessen, is de verhouding tussen leerkrachtgebonden lessen en 
lessen zelfstandig werken 50/50.  
Voor groep 3 en 4 bestaat het programma uit vier thema's van elk twee basislessen. Deze lessen 
duren elk 30 tot 45 minuten. De eerste les begint met het voorlezen van een verhaal en het bekijken 
van een kleurplaat in het platenboek. De leerkracht betrekt de kinderen actief bij de les door het 
stellen van vragen. Hierna maken de kinderen een aantal opdrachten in het werkboek. In de tweede 
les staat werken in het werkboek centraal. De leerkracht kan er in deze groepen voor kiezen om beide 
lessen klassikaal te geven en te verwerken. 
 
Ter ondersteuning van de instructie wordt in de handleiding voorafgaand aan elk thema 
achtergrondinformatie gegeven. De methode bevat veel suggesties en extra opdrachten ter aanvulling 
op de instructie om de leerstof te verduidelijken en te verwerken.  
 
Er worden in de handleiding geen aanwijzingen gegeven voor het variëren van de instructie. 
 

1. De methode hanteert voor instructie het model voor:  
1.1 directe instructie  ■ 
1.2 probleemgestuurde instructie  □ 
1.3 ontdekkend leren □ 
2. De methode geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie. □ 
3. Er zijn leerkrachtgebonden en leerkrachtonafhankelijke lessen. ■ 

 
8. Hoe vindt verwerking plaats? 
 
Groeperingsvormen 
De methode laat het aan de leerkracht over of de zelfstandige verwerking individueel, in tweetallen of 
in kleine groepjes kan plaatsvinden. Hiervoor worden in de handleidingen per les tips en aanwijzingen 
gegeven. 
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Zelfstandig werken  
Hier en daar biedt de leerkracht de gelegenheid om de leerlingen zelfstandig te laten werken. De 
leerlingen kunnen zonder verdere instructie met de opdrachten in het werkboek aan de slag. Aan de 
hand van pictogrammen wordt de leerling duidelijk gemaakt welke opdrachten, éxtra opdrachten zijn 
of welke materialen er nodig zijn voor het beantwoorden van de vraag (mini-atlas, leerlingenboek). 
Verder zijn er duidelijke antwoordenboekjes verkrijgbaar voor zowel het werkboek als het topoboek. 
Wat betreft de topografie kan (additioneel) een softwareprogramma worden aangeschaft waarmee de 
leerling zelfstandig topografie kan oefenen en testen en waarop tevens extra oefeningen staan die de 
lesstof verwerken. Het computerprogramma geeft middels een 'nakijk-knop' de leerling de 
mogelijkheid direct feedback te krijgen over zijn antwoorden.  
Voor de groepen 5 tot en met groep 8 is er is een grote variatie in opdrachten zoals open en gesloten 
opdrachten, combinatieopdrachten, gespreksvormen en beeldend werkvormen. De analyse en 
associatieopdrachten worden veelal als extra opdracht aangeboden. Opdrachten waar dramatische 
werkvormen een rol spelen komen voornamelijk in de groepen 3 en 4 aan bod. Ook zijn hier veel 
mogelijkheden voor creatieve opdrachten die aansluiten bij de thema-inhouden. 
Bij de instructie en verwerking wordt gebruik gemaakt van diverse typen informatiedragers. Voor 
groep 3 en 4 zijn dit voornamelijk verhalen en platen. Voor de hogere leerjaren zijn dit leerteksten, 
kaarten, tekeningen, foto's, diagrammen, schema's, tabellen en multimedia (cd-rom met animaties). 
Leerlingen die snel klaar zijn met de verwerkingsopdrachten kunnen verder werken aan extra 
opdrachten in het werkboek of extra opdrachten die in de handleiding staan. 
 

1. De opdrachten die in de methode worden gebruikt zijn:  
1.1 open opdrachten ■ 
1.2 gesloten opdrachten  ■ 
1.3 rubriceeropdrachten ■ 
1.4 combinatieopdrachten ■ 
1.5 analyseopdrachten ■ 
1.6 associatieopdrachten ■ 
1.7 dramatische werkvormen ■ 
1.8 gespreksvormen ◘ 
1.9 beeldende werkvormen ■ 
2. De methode hanteert de volgende groeperingsvorm(en):  
2.1 klassikaal leren ■ 
2.2 samenwerkend leren □ 
2.3 zelfstandig leren ■ 
3. De methode maakt gebruik van de informatiedragers:  
3.1 verhalen ◘ 
3.2 leerteksten ■ 
3.3 kaarten ■ 
3.4 tekeningen ■ 
3.5 foto's ■ 
3.6 diagrammen ■ 
3.7 schema's ■ 
3.8 tabellen ■ 
3.9 multimedia ■ 
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9. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik in combinatiegroepen? 
 
De afwisseling tussen de verschillende lessoorten en de gelijktijdige behandeling van de thema's 
(vanaf groep 5) biedt de leerkracht de gelegenheid de methode in te zetten in combinatiegroepen. Het 
schooljaar kan gestart worden door in de ene groep een opstartles te geven en in de andere groep les 
1 van hoofdstuk 1. Vervolgens sluit elke klassikale les in de ene groep aan op een zelfstandige les in 
de andere groep. 
 

1. Er zijn leerkrachtgebonden en leerkrachtonafhankelijke lessen. ■ 
2. De methode hanteert de groeperingvormen:  

2.1 klassikaal leren ■ 
2.2 samenwerkend leren □ 
2.3 zelfstandig leren ■ 
3. De methode is geschikt voor combinatiegroepen.  ■ 
4. De methode geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie.  □ 

 
10. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 
 
Elk thema wordt vanaf groep 5 afgesloten met een schriftelijke toets met de omvang van, twee tot drie 
pagina's. De toetsen zijn te vinden op de kopieerbladen in de mappen. De toetsen gaan over de 
hoofdzaken van de leerstof en over de basistopografie (kaartvaardigheden in groep 5). Ter 
voorbereiding op de toetsen zijn er voor alle jaargroepen kopieerbladen waarop een samenvatting 
staat van het thema. Deze leerkracht kan deze samenvatting meegeven als huiswerk. 
 
In de handleiding staat uitgebreid beschreven hoe de toetsen beoordeeld dienen te worden. Zo wordt 
precies aangegeven hoeveel punten er per vraag kunnen worden verdiend. Het totaal aantal punten 
resulteert in een bepaalde waardering: goed, redelijk of onvoldoende.  
 
De toetsles is niet in de vier lessen opgenomen en moet dus gezien worden als een extra les (zie ook 
'onderwijstijd'). 
 
Hier en daar biedt geen hulp bij het registreren van de toetsresultaten en geen aanwijzingen over hoe 
te handelen naar aanleiding van de toetsresultaten. 
 

1. De wijze waarop er wordt getoetst of de door de methode geformuleerde doelen 
bereikt, is: 

 

1.1 schriftelijk ■ 
1.2. mondeling □ 
1.3 anders □ 
2. Toetsing vindt plaats:  

2.1 na elk hoofdstuk of blok ■ 
2.2 twee of drie keer per jaar □ 
2.3 anders □ 
3. De behandelde leerstof wordt getoetst aan de hand van:  
3.1 kennisvragen ■ 
3.2 inzichtvragen □ 
3.3 toepassingsvragen □ 
3.4 vaardigheden  □ 
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4. De toetsen sluiten aan bij de behandelde leerstof:  
4.1 ja ■ 
4.2 nee, niet alle leerstof wordt getoetst □ 
4.3 nee, er wordt ook niet-behandelde leerstof getoetst □ 
5. De verrijkingsstof wordt ook getoetst. □ 
6. De toetsresultaten zijn aanleiding om te differentiëren:  
6.1 in aanbod □ 
6.2 in doelen □ 
6.3 in instructie □ 
6.4 in verwerking □ 
7. De methode biedt hulp bij het registreren van de toetsresultaten. ■ 
8. Er wordt een normering gegeven. ■ 

 
11. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
Hier en daar geeft in de handleiding bij de lessen 1, 2 en 3 onder het kopje 'Extra' suggesties voor een 
alternatieve, vaak creatieve verwerkingsopdracht. Verder wordt door middel van een pictogram in het 
werkboek aangegeven welke opdrachten, éxtra opdrachten zijn die niet per se door elke leerling 
gemaakt hoeft te worden. De handleiding geeft aan dat deze opdrachten bedoeld zijn voor het 
opvangen van tempo- en niveauverschillen in de groep. Bijna elke verwerkingsles in het werkboek 
biedt extra opdrachten. 
Ook wat betreft de topografie kan de leerkracht extra informatie aanbieden. In de methode is sprake 
van een basislijst topografie en een extra lijst. Deze extra lijst is echter meer bedoeld om, indien 
gewenst, in te springen op de actualiteit of de belevingswereld van de leerlingen, dan om tempo- of 
niveauverschillen op te vangen. 
Ten behoeve van het opvangen dan wel voorkomen van taalproblemen zijn alle teksten in het 
leerlingenboek getoetst aan de hand van de CLIB (Cito Leesindex voor Basis- en speciaal onderwijs). 
Nieuwe, moeilijke begrippen zijn in de tekst vet gemarkeerd en worden op die plek ook direct 
(tekstueel) verduidelijkt. Deze begrippen (met uitleg) zijn bovendien ook achterin het leerlingenboek 
op alfabetische volgorde opgenomen, waarbij tevens het paginanummer is vermeld waarop het begrip 
aan de orde wordt gesteld. Bovendien staat er bij elk begrip een contextzin ter verduidelijking van het 
begrip. 
De software komt tegemoet aan taalzwakke leerlingen door de ingesproken opdrachten. Ook biedt de 
software andersoortige opdrachten dan het werkboek, waardoor er variatie ontstaat in de verwerking. 
Het computerprogramma bevat voor les 2 en les 4 van elk thema animaties, simulaties en foto's 
waarmee de begrippen en lesinhouden kunnen worden verdiept en verbreed. 
De methode biedt geen suggesties voor het variëren van de instructie. 
 

1. De methode biedt hulp aan zwakkere leerlingen om goed met het leerstofaanbod om 
te kunnen gaan. 

◘ 

cd-rom 

2. Er is variatie in aanbod en/of inhoud:  
2.1 er wordt verrijkingsstof aangeboden ◘ 

topografie 

2.2 er zijn verrijkingsvragen ■ 
3. Er zijn aanvullende verrijkingsdoelen geformuleerd:  
3.1 ja, per leerjaar □ 
3.2 ja, per hoofdstuk □ 
3.3 nee ■ 
4. De methode geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie. □ 
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5. Er is variatie in de verwerking van de leerstof:  
5.1 in soorten verwerkingsopdrachten ■ 
5.2  in niveau van de verwerkingsopdrachten □ 
5.3 in tempo waarin de opdrachten worden gemaakt □ 
5.4 in het aantal opdrachten ■ 
6. De verrijkingsstof wordt ook getoetst. □ 
7. De toetsresultaten zijn aanleiding om te differentiëren:  
7.1 in aanbod/inhoud □ 
7.2 in doelen □ 
7.3 in instructie □ 
7.4 in verwerking □ 

 
12.  Hoe ziet de methode eruit? 
 
De methode maakt gebruik van steunkleuren om de verschillende jaargroepen van elkaar te 
onderscheiden. Voor groep 3 is dat roze, groep 4 paars, groep 5 oranje, groep 6 lichtgroen, groep 7 
rood en groep 8 turkoois. 
 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht groep 3-4    

handleiding 25,5 x 31,5 cm Ringband, losbladig (viergaats 
pagina's) 
met tabbladen per thema 

buitenzijde in steunkleur en met 
illustraties 
binnenzijde in zwart-wit met 
steunkleur 

platenboek 29,5 x 42 cm dik karton, gebonden buitenzijde en binnenzijde in 
kleur, grote 'praatplaten' 

leerkracht groep 5-8:    

handleiding 25,5 x 31,5 cm Ringband, losbladig (viergaats 
pagina's) 
met tabbladen voor 
handleiding-deel en 
kopieerbladen-deel 

buitenzijde in steunkleur en met 
fotocollage in steunkleur 
binnenzijde in kleur 

kopieerboek A4 losbladig (viergaats pagina's) buitenzijde 
binnenzijde 
dient in de handleidingmap te 
worden opgenomen 

computerprogramma 21 x 21 cm doosje met daarin een 
handleiding (slappe, 
geplastificeerde kaft, geniet) 

buitenzijde handleiding is gelijk 
aan het leerlingenboek 
binnenzijde in kleur met 
verduidelijkende afbeeldingen 
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Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

leerlingenboek 20,5 x 28,5 harde kaft, gebonden buitenzijde in steunkleur en met 
fotocollage 
binnenzijde in zwart-wit met 
steunkleur en veel foto's en 
tekeningen 

werkboek A4 slappe kaft, geniet buitenzijde in steunkleur 
binnenzijde in zwart-wit met 
steunkleur 

antwoordenboek A4 slappe, geplastificeerde kaft, 
geniet 

buitenzijde in steunkleur 
binnenzijde in zwart-wit met 
steunkleur 

topoboek A4 slappe kaft, geniet buitenzijde in steunkleur en 
blauw 
binnenzijde in zwart-wit met 
steunkleur 

antwoordenboek 
topo 

A4 slappe, geplastificeerde kaft, 
geniet 

buitenzijde in steunkleur en 
blauw 
binnenzijde in zwart-wit met 
steunkleur 

mini-atlas A4 slappe, geplastificeerde kaft, 
geniet 

buitenzijde en  
binnenzijde in kleur 

 
13. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
In de handleiding is onder andere de volgende informatie te vinden: 
1. de uitgangpunten van de methode 
2. samenhang tussen de kerndoelen (versie 2005) en de doelstellingen van Hier en daar 
3. informatie over lesindeling, het materiaal en het werken in combinatiegroepen 
4. uitleg over de mogelijke inzet van het computerprogramma 
5. topografielijst 
6. kopieerbladen voor: toetsen, samenvattingen, de opstartles en de antwoorden van de opstartles 
 
Verder biedt de handleiding uitgebreide lesbeschrijvingen. Per thema wordt eerst kort aangegeven 
wat de inhoud is van de vier lessen. Vervolgens geeft de methode achtergrondinformatie bij het thema 
aan. 
De lesbeschrijvingen bevatten de volgende onderdelen: 
1. lesdoelen en begrippen 
2. benodigd materiaal 
3. eventueel: voorbereidende activiteiten 
4. lesschema in tijd 
5. een beschrijving van het verloop van de les: introductie, instructie, zelfstandig werken, afronding 
6. eventueel: suggesties voor extra opdrachten bij de les 
7. afbeeldingen van de pagina's uit het leerlingenboek en het werkboek, inclusief de antwoorden 
 
De handleidingen voor de groepen 3 en 4 verschillen nauwelijks van die van de groepen 5 tot en met 
8. Voor de groepen 3 en 4 wordt extra informatie gegeven over de lesindeling in deze groepen. 
 
De handleiding bij het softwareprogramma laat per thema zien welke opdrachten de kinderen kunnen 
maken en wat het doel van de oefening is. 
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14. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
In de methode komen zowel Nederlandse als niet-Nederlandse namen en personen voor, zowel in de 
teksten als in de illustraties. Vanaf groep 5 wordt steeds in hoofdstuk 6 uitgebreid aandacht besteed 
aan de multiculturele samenleving en de verschillende bevolkingsgroepen in de wereld. Zo gaat 
bijvoorbeeld in groep 5 een deel van hoofdstuk 6 over een stukje Nederland in het buitenland: 
Curaçao, in groep 7 worden de verschillende wereldgodsdiensten besproken en in groep 8 de 
multiculturele samenstelling van een wijk in Amsterdam. 
Ook in groep 3 en 4 komen donkergekleurde personen incidenteel voor op de praatplaten en in het 
werkboek. 
 
15. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
In de methode komen zowel personen in rolbevestigende als roldoorbrekende situaties voor. Zo zijn er 
werkende mannen en vrouwen te zien en daarbij bijvoorbeeld ook een vrouwelijke automonteur. 
Mannen en vrouwen komen ongeveer evenveel aan bod. 
 


