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IPC en de kerndoelen 
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IPC en de kerndoelen 

Doel: 

Ik weet in hoeverre het IPC 
kerndoelendekkend is. 

(of zelfs meer?) 
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IPC en de kerndoelen 

Ouders: 

• “Mijn kinderen doen maar wat….” 

• “Ze leren niet alles wat moet,…..” 

• “Hoe zit het met feitenkennis,….” 

 

• Leren ze wel genoeg? 

• Wordt het wel het geheel dat het beoogt? 



4 

Kennisoogst 

https://www.plickers.com/set/5ca5c9e9f04d610004211611 

https://www.plickers.com/set/5ca5c9e9f04d610004211611
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Onderwijs heeft drie  
belangrijke functies: 
 
-draagt bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen, 
-zorgt voor overdracht van 
maatschappelijke en culturele 
verworvenheden 
-rust kinderen toe voor participatie in 
de samenleving. 
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De leerkracht: 

• Stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid 

• De behoefte aan ontwikkeling 

• De behoefte aan communicatie van kinderen 

Door: 

• Een gestructureerd en gevarieerd 
onderwijsaanbod 

• Ontdekkend onderwijs 

• Interessante thema’s en activiteiten 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

De kerndoelen zijn streefdoelen: wat 
moet de school in ieder geval 
nastreven. 
 



Eerste kanttekenningen hierbij: 
 
Kerndoelen: 
 
• richten zich op het einde van het 

leerproces. 
 
 
• Ze omschrijven niet de wijze 

waarop ze kunnen worden bereikt. 
 



 

Tweede kanttekening: 
 
 

• Inhouden en doelen moeten op 
elkaar afgestemd zijn 
 

• Verbinding maken met het dagelijks 
leven 

•   
• In samenhang aangeboden worden. 
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Derde kanttekening:  

Doelen die bij alle leergebieden 

van belang zijn: 

• Een 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 
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• De kerndoelen zijn  
precies waar het moet en  
ruim waar het kan 

 

Precies voor Nederlands en rekenen-wiskunde 

Globaal voor de overige vakken en leergebieden 

 

• Scholen krijgen ruimte om eigen keuzes te maken die 
passen bij het eigen profiel 
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• Nederlands    12 doelen 

• Engels     4 doelen   

• Rekenen en wiskunde  11 doelen 

• Fries     6 doelen 
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Orientatie op jezelf en de wereld 

 
• Mens en samenleving  6 doelen 

• Natuur en techniek   7 doelen 

• Ruimte     4 doelen 

• Tijd     3 doelen 

 

• Kunstzinnige oriëntatie  3 doelen 

 

• Bewegingsonderwijs en spel  2 doelen 
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Het gaat dus om een totaal van 25 kerndoelen 

 

• Doelstellingen sterk verweven in het 
IPC (15) 

• Nederland-specifieke doelstellingen die 
extra aandacht behoeven (8) 

• Doelstellingen bewegingsonderwijs (2) 
 



Nederland-specifieke doelstellingen die extra 
aandacht behoeven (8) 

De leerlingen leren… 

#48 over de maatregelen die in Nederland genomen 
worden/werden om bewoning van door water 
bedreigde gebieden mogelijk te maken. 
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Nederland-specifieke doelstellingen die extra 
aandacht behoeven (8) 

 
De leerlingen leren….. 
 

 

#50 omgaan met kaart en atlas, beheersen de 
basistopografie van Nederland, Europa en de rest 
van de wereld en ontwikkelen een eigentijds 
geografisch wereldbeeld. 

 



Groep 7 
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Groep 3 en 4 
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Nederland-specifieke doelstellingen die extra 
aandacht behoeven (8) 
De leerlingen  leren… 
#52 kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: 
Jagers en boeren / Romeinen en Grieken / monniken en 
ridders/steden en staten/ontdekkers en hervormers/regenten en 
vorsten/pruiken en revoluties/burgers en stoommachines/ 
wereldoorlogen en holocaust/Televisie en computer 
 
Units: “Als het jou overkomt” , ”Nederland wordt Nederland”, “Zij 
maakten het verschil”, “Ontdekkingsreizigers en avonturiers”. 
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#42 
Leerlingen leren onderzoek doen aan 
materialen en natuurkundige verschijnselen 
zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, 
magnetisme en temperatuur. 
 
MP1; Speelgoed: de taumatroop en de zoötroop 
MP3: de Kermis: schakelingen 



De kermis  MP3 Speelgoed MP 1 



Magnetisme, 
Schakelingen 
Elektriciteit 
 
MP3 De Kermis 
 





Is het IPC kerndoelen-dekkend? 
• Ja… en met meer diepgang dan voorheen 

• Niet alleen kennis, maar vaardigheden en inzicht 

 

• Toevoegen vanaf 2019-2020 

o Topografie  

o Verkeer 

• IPC gaat voorop bij de nieuwe kerndoelen die in 
2020 ingaan.  Daar wordt wetenschap en 
technologie (W&T) bij oriëntatie op jezelf en de 
wereld toegevoegd. 

 



Nieuwe kerndoelen 2020 









 

IPC unit Bloemen en Planten (IEYC),  



  Vragen? 


