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Kerndoelen SLO
Oriëntatie op jezelf en de wereld

- Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
Milieu is alles wat deel uitmaakt van de omgeving van mensen. In die omgeving 
gaat het zowel om natuur (flora, fauna, gesteente, weer en klimaat, kringlopen) 
als om (materiële) cultuur, dat wil zeggen alles wat door mensen is gemaakt 
(gebouwen, infrastructuur, akkers/weilanden, etc.). 

Er is een wisselwerking tussen mensen en hun milieu: het milieu heeft beteke-
nissen voor de mens, en mensen grijpen in in het milieu. 

Toelichting
Het milieu heeft betekenissen 
Het milieu is in allerlei opzichten van betekenis voor mensen. 

De natuur brengt voedsel voort en vormt een schatkamer voor materialen met 
het oog op beschutting, energie (voor verwarming, verlichting, voortbeweging), 
technische producten en gezondheid. Natuur kan een lust zijn voor het oog (een 
zonsondergang of een bergbeek) maar ook bedreigend (overstromingen, vul-
kaanuitbarstingen, aardbevingen, een tsunami). 
De (materiële) cultuur geeft beschutting (huizen), biedt mogelijkheden om je te 
verplaatsen (auto, trein, etc.), schoonheid (een historische stadskern). Cultuur 
kan veiligheid oproepen maar ook angstgevoelens (buurt met wel of juist geen 
overlast). 
En er zijn ook betekenissen van het milieu, zowel qua natuur als cultuur, die niet 
direct een bepaald nut hebben voor mensen, maar die een waarde in zichzelf 
hebben, bijvoorbeeld de waarde van soortenrijkdom en de dynamische even-
wichten op onze planeet (bijvoorbeeld de mondiale klimaatsverdeling).  

Mensen grijpen in in het milieu  
Mensen plegen allerlei ingrepen in het milieu. Ze verbouwen gewassen en 
wijden vee, ze bevissen het water, kappen bomen en ontginnen land, halen bo-
demschatten uit de grond, bouwen fabrieken, lozen afvalstoffen, leggen wegen 

aan, slopen huizen en bouwen weer nieuwe en produceren afval en ‘decibellen’ 
geluid. Het gaat hierbij dus om onttrekkingen en toevoegingen aan zowel de 
natuur als de (materiële) cultuur.   

Duurzame ontwikkeling  
De kinderen leren dat ze, in de wisselwerking die er bestaat tussen mens en 
milieu, kunnen bijdragen aan de bevordering van een duurzame samenleving 
(hier en daar, nu en straks).  

Keuzes maken  
De kinderen worden zich bewust dat ze, bij het maken van keuzes, de ene keer 
wel en de andere keer niet duurzaam handelen.

- Natuur en techniek
De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van 
temperatuur, neerslag en wind.

Toelichting 
Dit kerndoel staat in het teken van het weer dat kinderen in hun eigen omge-
ving kunnen waarnemen. Door eigen, zintuiglijke waarneming leren kinderen 
over verschillende aspecten van het weer. Ze zien neerslag in de vorm van (mot)
regen, mist, hagel en sneeuw en ze voelen of het warm of koud weer (ijs) is 
(temperatuur). Ze voelen hoe hard (windkracht) en uit welke richting de wind 
waait (windrichting). Kinderen voeren die waarnemingen ook uit met behulp 
van meetinstrumenten, die ze eventueel zelf hebben ontworpen en gemaakt. 
Het gaat ook over de samenhang tussen weerverschijnselen, bijvoorbeeld dat er 
sneeuw en ijs is als het vriest en dat er bij neerslag altijd wolken zijn. Ook leren 
ze verbanden te leggen tussen weer en seizoenen. 
Klimaat is de gemiddelde weerstoestand op een bepaalde plaats. Voordat je over 
klimaat praat, over de mondiale spreiding en over de gevolgen, moet je dus eerst 
weten wat ‘het weer’ is en waardoor dat wordt bepaald: temperatuur, neerslag 
en wind.  

Kinderen vergelijken het weer van de ene plaats met het weer op andere plaat-
sen, waardoor ze een beeld krijgen van verschillen in klimaat binnen Nederland 
en andere plaatsen op aarde.
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- Ruimte
Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden 
om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Toelichting
De kinderen wonen in een land dat, voor een groot deel, lager ligt dan de zee. 
De bewoners hebben zich door de eeuwen heen moeten beveiligen tegen het 
water. Niet alleen tegen het water van de zee, ook tegen het water dat via de 
rivieren Nederland binnenstroomt en het water dat als regen op het land valt. 
Het meest bekend zijn we door onze strijd tegen het zeewater, in het bijzonder 
door het Deltaplan na de watersnood van 1953. Actueler zijn, als gevolg van 
meer neerslag, hogere temperaturen en stijgende zeespiegel, de problemen met 
de afstroom van rivierwater en hemelwater.

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingscon-
centraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurland-
schappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten 
en rivieren.
Bij dit kerndoel gaat het erom dat kinderen, in de loop van hun basisschoolperi-
ode, een actueel geografisch wereldbeeld opbouwen met behulp van een aantal 
fundamentele geografische onderwerpen. Dit houdt in dat ze in groep 8 beschik-
ken over een mental map van de mondiale ruimtelijke spreiding van de betref-
fende onderwerpen. Immers, van ieder verschijnsel (c.q. onderwerp/thema) kun 
je de ruimtelijke (geografische) spreiding zichtbaar maken op een kaart. Op die 
manier ontstaat een patroon dat laat zien waar het verschijnsel voorkomt, en of 
dat geconcentreerd is of juist niet. Zo ontstaat steeds een (mondiale) themati-
sche kaart. 

- Tijd
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: 
jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; 
ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers 
en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De 
vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van 
de tijdvakken. Enkele specifieke periodes:

De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900) 
de industriële revolutie en de opkomst van emancipatiebewegingen

spinnen en weven: een reeks uitvindingen
uitvinding van stoomkracht: energiebron voor uitgevonden machines
gevolgen van industriële productie voor arbeidsomstandigheden
snelle verstedelijking en gevolgen daarvan

De tijd van televisie en computer (1950 - nu) 
sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit vanaf de jaren 
zestig

toenemende welvaart en individualisering
ontwikkeling van techniek en productie in westerse landen: grote welvaart
de keerzijden: problemen voor milieu, kritiek op zelfgenoegzaam consumeren
de Watersnoodramp
de haven van Rotterdam
de gasbel
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het heeft toch geen zin
dat denk ik wel eens als ik lekker onder de warme 
douche sta. dan bedenk ik allemaal smoesjes 
waarom ik er echt niet onderuit hoef. We hebben 
ook al groene energie. ik kan beter een keer min-
der in het vliegtuig stappen. andere mensen staan 
nog veel langer onder de douche. ik heb net de 
verwarming al lager gezet. Fabrieken gebruiken 
nog veel meer energie dan wij. Palmen op de 
noordpool wordt klimaatvriendelijk gedrukt. 
laat eerst Shell en Porsche en china maar wat 
meer doen. 

van de afgrond. ik kan prima tegen temperaturen 
boven de 26 graden. mijn bordje blijft niet leeg als 
de moesson weer te laat is. ik geef niks om choco-
lade en maak de 22e eeuw toch niet meer mee. 

maar mijn kinderen misschien wel. en jouw 
kinderen al helemaal. die willen vast ook wel een 
leuk leven. Zonder gedoe over voedsel, stijgend 
water, bosbranden, stormen en tropische ziektes. 
alleen daarom al heeft het wél zin om onder de 
warme douche uit te komen. elke minuut die je 
korter douchet helpt tegen klimaatverandering. 
net als elke vakantie in europa in plaats van 
Zuidoost-azië. elke keer dat je een trui aantrekt 
in plaats van de verwarming hoger zet. elke dag 
die je wacht voor je een nieuwe telefoon koopt. 
elk potje catan in plaats van minecraft. en elke 
hamburger die je laat staan.

maar ga je nou niet schuldig voelen als je een keer 
een lampje laat branden, een saucijzenbroodje eet 
of te lang onder de douche staat. op die manier is 
er niets aan en ga je het ook niet volhouden. dan 
denk je binnen de kortste keren: bekijk het maar 
met je klimaat. en dat zou zonde zijn. Want als je 
goed om je heen kijkt zie je dat we al hartstikke 
goed bezig zijn met z’n allen. dat hele welles-
nietes is allang achterhaald. Bijna niemand 
twijfelt er nog aan dat de snelle opwarming van 
de aarde door mensen komt en dat mensen er iets 
aan moeten doen. de grote klimaatverandering-
verandering is allang begonnen. doe je ook mee?

op zulke momenten ben ik ook een soort klimaat-
ontkenner. ik weet best dat de temperatuur stijgt, 
dat de gletsjers smelten, dat de zeespiegel stijgt. 
ik weet ook wel dat we ons gedrag moeten veran-
deren om daar iets aan te doen. maar de douche 
is zo lekker, ik hou zo veel van verre reizen en die 
vegaburgers smaken altijd hetzelfde. 
ik kan makkelijk praten. ik woon 50 meter boven 
de zeespiegel. mijn huis staat niet op het randje 


