
Met TopOndernemers ontdekken kinderen zichzelf en de wereld. 
Door thematisch onderwijs te combineren met leuke werkvormen komen de kinderen 

tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden!

TopOndernemers 3.0

Dat wat je zelf ontdekt,
onthoud je het beste!Top Ondernemers

Ontdekkend & onderzoekend leren

Schoolbreed thematisch onderwijs

Compleet aan te passen naar de visie 

van de school

21e-eeuwse vaardigheden

Rijkste leeromgeving van alle

zaakvakkenmethoden

DE ZAAKVAKKENMETHODE 
VOOR GROEP 1 T/M 8

Vernieuwde
versie 



Uitgangspunten

De visie van de school bepaalt de vorm, de inhoud en de plaats 
van TopOndernemers in het curriculum. 
TopOndernemers is gebaseerd op: 

• Geïntegreerd zaakvakkenonderwijs
• Zelfontdekkend leren
• Thematisch concentrisch werken
• Meervoudige intelligentie
• 21e-eeuwse vaardigheden
• Reflectiegesprekken

Werkwijze

In een schooljaar worden 6 thema’s naar keuze behandeld. Deze thema’s worden 
schoolbreed gekozen, zodat de hele school gelijktijdig aan hetzelfde onderwerp werkt. 
Een thema duurt ongeveer 6 weken. Per week wordt er 4 à 5 uur gewerkt met de
opdrachtkaarten.   

Methodestructuur

TopOndernemers bevat een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Elke twee jaargroepen 
bevat 12 overeenkomstige thema’s. Er worden elk jaar 6 thema’s behandeld en elk thema 
duurt 6 weken. Hieronder volgt een overzicht van de methodestructuur per groep: 

2. Digitale leeromgeving

De digitale leeromgeving bevat: 

• Opdrachtkaarten
• Kenniskaarten
• Werkbladen
• Video’s
• Liedjes
• Hulpkaarten
• Kindvriendelijke digitale bronnen 
 (Wizenoze, Van Dale en Winkler Prins).

3. Boekenpakket

Binnen TopOndernemers zoeken kinderen gericht 
naar informatie. Daarom is er bij TopOndernemers 
een folio en digitaal boekenpakket beschikbaar!

Folio boeken 
Voor alle groepen hebben wij een boekenpakket 
dat aansluit bij de thema’s binnen de methode. 
           
Online leesboeken
Wij hebben een digitale leesomgeving met ruim 
400 boeken onderverdeeld in thema’s. Met de 
handige voorleesfunctie en een dyslexie 
lettertype is het een perfecte aanvulling!

 
Ontdek TopOndernemers Waar bestaat TopOndernemers uit?

1. Opdrachtkaarten

Er zijn opdrachtkaarten voor groep 1 t/m 8. 

TopKleuters en TopOndernemers 3/4 heeft 
een volledig leerkrachtgestuurde manier van 
werken. De leerkracht introduceert de kaart, 
waarna de kinderen gaan werken met 
opdracht A en opdracht B.

Bij groep 5 t/m 8 gaan kinderen zelfstandig 
aan de slag met de opdrachtkaarten. 
Hierbij is de leerkracht de coach.

‘’Nora, het is acht uur, je moet naar school!’’ roept mama.
Nora komt naar beneden en doet haar jas aan.
Samen met mama loopt ze naar school.
Onderweg komen ze Timo tegen, hij fietst naar school.
‘’Mama, mag ik ook een keer met de fiets naar school?’’ vraagt Nora.
‘’Dat kan wel,’’ zegt mama, ‘’maar dan moet je wel de regels voor fietsers
kennen anders is het gevaarlijk.’’
‘’Die ken ik al,’’ zegt Nora, ‘’als je als fietser over wilt steken dan ga je over
het zebrapad.’’
Mama lacht. ‘’Nee, een zebrapad is alleen voor voetgangers. We gaan wel
een keer oefenen!’’

Filmpje - Klassikaal

Voorbereiding: Deze opdracht duurt minimaal 50 minuten. Regel hulpouders.

Lees bovenstaand verhaaltje voor aan de klas. Vertel dat deze les gaat over kinderen in 
het verkeer. Laat het filmpje ‘Veilig oversteken’ zien.

Start een klassikaal gesprek. Vraag aan de kinderen:
- Wat is een voetganger?
- Wat is een zebrapad?
- Voor wie is een zebrapad?
- In welke volgorde moet je kijken zodat je veilig kunt oversteken?
- Op welke manieren kun je nog meer veilig oversteken? (denk aan stoplichten en 
   klaarovers)
- Hoe ga jij naar school en waarom ga je zo naar school?

Sleutelwoorden

In het verkeer

1

2

Verkeer
Voetganger
Zebrapad
Oversteken
Verkeersregels
Verkeersbord
Stoplicht
Klaar-over

1/2
Groep

A
Opdracht

Materialen

Thema 1 Vakantie en verkeer | Kaart 2

• Filmpje ‘Veilig oversteken’
• Stoepkrijt
• Twee veiligheidshesjes
• Buitenspeelvoertuigen zoals
• stepjes, skelters, fietsjes etc.

Laura en Jesse gaan op vakantie.
Jesse gaat met de auto.
Laura gaat met het vliegtuig.
Jesse moet ook nog een stukje met de boot.
Laura reist verder met de bus.
Jesse gaat naar de bergen.
En Laura naar de stad.

Wandelen door de wijk - Klassikaal

Introduceer het thema met een (eigen) vakantiefoto waar het vervoermiddel op
staat. Vraag aan de klas: Met welke voertuigen kan je op vakantie gaan? Maak
op het bord een woordweb van de antwoorden van de leerlingen. Laat daarna
het ‘vakantieliedje’ horen via het digibord. Bespreek of er nog voertuigen zijn
genoemd die nog niet in het woordweb staan, vul eventueel aan.

In groepjes of tweetallen vertellen de kinderen elkaar waar ze de laatste keer op
vakantie zijn geweest, en met welk voertuig.

Afsluiting: Zing met de leerlingen het vakantieliedje (zie Portal).

Sleutelwoorden

Hoe gaan we?

1

2

3

Auto en bus
Vliegtuig
Trein
Boot
Fiets
Vervoermiddel
Vakantiebestemming
Reis
Landen
Kaart
Strand
Bergen

3/4
Groep

A
Opdracht

Materialen

Thema 1 Vakantie en verkeer | Kaart 1

• Digibord
• Vakantiefoto’s
• Vakantieliedje
• Papier/ tekenmaterialen
• Boeken, woordkaarten, speelgoed, 

prikkers,
• stickers van vervoermiddelen
• Kaart van Nederland,

Vlieg op!
Thema 1 Reizen | Kaart 1

Lars en Lotte gaan op vakantie naar Spanje.  Lars en Lotte hebben 

er erg veel zin in. ‘Maar pap, moeten we dat hele lange stuk in de 

auto zitten?’ vraagt Lars. ‘Nee,’ zegt papa, ‘we hoeven alleen

maar met de auto naar Schiphol. Vanaf daar gaan we met het 

vliegtuig, dan zijn we veel sneller in Spanje!’ Nu hebben Lars en 

Lotte helemaal zin in de vakantie. Ze kunnen haast niet meer wachten!

Ben jij wel eens op Schiphol geweest? 

Wat weet je daar nog van?

Materialen

TopOndernemers werkschrift

Internet 'Schiphol'

Internet 'Vliegveld'

Informatieboeken

Hulpkaart: Presentatie

Sleutelwoorden

Schiphol

Vliegveld

Vertrekhal

Incheckbalie

Douane

Gate

Vertrekhal

Bagage

Handbagage

Bagagehal

Paspoort

Identiteitskaart

5/6

Groep

Het perfecte eiland
Thema 1 Reizen | Kaart 1

Stel je eens voor: Het perfecte vakantie eiland. Wuivende palmen, 

een zonnig strand… Misschien een besneeuwde bergtop om vanaf te 

snowboarden. Iedereen heeft verschillende wensen voor de vakantie. 

Jullie gaan een eiland ontwerpen waar iedereen naar toe zou willen 

op vakantie. Of je nou van sneeuw of van zon houdt!

Hoe ziet jouw perfecte vakantiebestemming eruit?

Materialen

TopOndernemers werkschrift

Hulpkaart: Folder

Hulpkaart: Enquete

Pen en papier

Knutselmateriaal

Computer

Sleutelwoorden

Eiland

Vakantie

Omgeving

Natuur

Activiteiten

Kaart

Legenda

Schaal

7/8

Groep

Ontdekkend en onderzoekend leren met de hele school? 
Dat kan met TopOndernemers! 

Deze methode laat leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren werken 
aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Kinderen worden met TopOndernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken 
en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen 
vragen. Binnen deze methode worden ook alle competenties van de 21e-eeuwse 
vaardigheden gestimuleerd.

Groepen Vorm Additioneel Boekenpakket

TopKleuters 1/2 Digitaal Materiaalpakket Boekenpakket 1/2

TopOndernemers 3/4 Digitaal - Boekenpakket 3/4

TopOndernemers 5/6 Digitaal + Folio Werkschrift Boekenpakket 5/6

TopOndernemers 7/8 Digitaal + Folio Werkschrift Boekenpakket 7/8

‘’Nora, het is acht uur, je moet naar school!’’ roept mama.
Nora komt naar beneden en doet haar jas aan.
Samen met mama loopt ze naar school.
Onderweg komen ze Timo tegen, hij fietst naar school.
‘’Mama, mag ik ook een keer met de fiets naar school?’’ vraagt Nora.
‘’Dat kan wel,’’ zegt mama, ‘’maar dan moet je wel de regels voor fietsers
kennen anders is het gevaarlijk.’’
‘’Die ken ik al,’’ zegt Nora, ‘’als je als fietser over wilt steken dan ga je over
het zebrapad.’’
Mama lacht. ‘’Nee, een zebrapad is alleen voor voetgangers. We gaan wel
een keer oefenen!’’

Filmpje - Klassikaal

Voorbereiding: Deze opdracht duurt minimaal 50 minuten. Regel hulpouders.

Lees bovenstaand verhaaltje voor aan de klas. Vertel dat deze les gaat over kinderen in 
het verkeer. Laat het filmpje ‘Veilig oversteken’ zien.

Start een klassikaal gesprek. Vraag aan de kinderen:
- Wat is een voetganger?
- Wat is een zebrapad?
- Voor wie is een zebrapad?
- In welke volgorde moet je kijken zodat je veilig kunt oversteken?
- Op welke manieren kun je nog meer veilig oversteken? (denk aan stoplichten en 
   klaarovers)
- Hoe ga jij naar school en waarom ga je zo naar school?

Sleutelwoorden

In het verkeer

1

2

Verkeer
Voetganger
Zebrapad
Oversteken
Verkeersregels
Verkeersbord
Stoplicht
Klaar-over

1/2
Groep

A
Opdracht

Materialen

Thema 1 Vakantie en verkeer | Kaart 2

• Filmpje ‘Veilig oversteken’
• Stoepkrijt
• Twee veiligheidshesjes
• Buitenspeelvoertuigen zoals
• stepjes, skelters, fietsjes etc.

Kindvriendelijk zoeken

Ontdekkend en 
onderzoekend leren

Informatie zoeken is één van de 
fundamenten van TopOndernemers. 



TopCanon

TopCanon bestaat uit 50 opdrachtkaarten die 
aansluiten bij de 50 vensters van de Nederlandse 
canon. Als de kinderen klaar zijn met de 
opdrachtkaarten, komen de verwerkingen in een 
portfolio. De leerling maakt zo een eigen 
‘geschiedenisboek’. De kaarten zorgen voor een 
brede kijk op het thema en de plaats in de 
geschiedenis.

1

2

3

Leerling maakt een keuze op basis van:

•  Onderwerp
•  Lengteduur (1, 2 of 3 lessen)
•  Werkvorm (bijvoorbeeld: muurkrant, verslag of folder) 
•  Groepssamenstelling (individueel, in tweetallen of groepjes)

Leerling maakt een plan van aanpak:

• Woordweb van voorkennis
• Leerdoel opstellen
• Materialen verzamelen
• Taken verdelen
• Planning maken 

Leerling werkt aan zijn eigen taken

De leerling voert eigen taken uit, zoekt informatie, 
doet onderzoekjes en werkt aan het eindproduct! 

Week 1: Introductie van het thema

 
TopOndernemers in de praktijk
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Week 6: Presentatie en reflectie

 • Werkschrift voor zelfregulerend leren
 • Extra aandacht voor reflectie
 • Aan het einde van elk thema een onderzoekscyclus
 • Extra verdiepingsopdrachten
 • Vernieuwde werkvormen met o.a. lapbooks en mindmaps
 • Nieuwe hulpkaarten 
 • Hulpkaarten op verschillende niveaus
 • Vaardigheidsdoelen gericht op de 21e-eeuwse vaardigheden
 • Vernieuwde frisse uitstraling, met inspirerende foto’s

Voor groep 5 t/m 8

Wat is er nieuw in TopOndernemers?

Voor de scholen die al met TopOndernemers werken, is het goed om te weten dat 
TopOndernemers volop in ontwikkeling is. Hierbij een opsomming van alle vernieuwingen: 

 
Nieuw in TopOndernemers

Werkschrift voor planning, 
samenwerken en reflectie

Een eigen 
geschiedenisboek

Week 2 t/m 5: Aan de slag in de praktijk

Week 7: Onderzoekscyclus

 
TopOndernemers: Extra modules

Waarom TopCanon?

Met Topcanon ontstaat een prachtige interactie tussen het kind en de leerstof, waardoor 
het leerproces zelfstandig en effectief wordt. De leerkracht treedt hierbij sterk coachend 
op.

De leerlingen bestuderen het thema en maken de opdrachten op de kaart. De thema’s 
worden in een context aangeboden die de leerlingen uitdaagt het onderwerp ruim uit te 
werken. 

De leraar beoordeelt of de leerling de kaart op een voldoende niveau heeft gemaakt. 
TopCanon is daarnaast prima te gebruiken als waardevolle aanvulling op elke 
geschiedenismethode.

TopCanon Tijdlijn

Als aanvulling op TopCanon is er een TopCanon tijdlijn ontwikkeld, inclusief 50 
stickers. Deze tijdlijn wordt vanaf groep 5 ingezet en telkens meegenomen naar de 
volgende groep. Aan het eind van groep 8 zullen alle 50 onderwerpen behandeld zijn 
en is de tijdlijn volgeplakt met alle stickers.

 

Nieuw!

Hunebedden
1

Top Canon

De Romeinse Limes2

Top Canon

Hebban olla vogala5

Top Canon

De Hanze7

Top Canon

Karel V9

Top Canon

De VOC13

Top Canon

Slavernij23

Top Canon

Koning Willem I28

Top Canon

De Eerste 
Wereldoorlog35

Top Canon

Willem Drees41

Top Canon

Nieuw!



Top-o-Wereld
TopWereld

TopWereld behandelt de aardrijkskundige onderwerpen en de topografie van Nederland, 
Europa en de wereld. Leerlingen onthouden topografie beter vanuit eigen ervaringen. 
Door aan te sluiten bij de belevingswereld en ervaringen van kinderen, leren ze 
spelenderwijs en zijn ze gemotiveerd. Dat is het uitgangspunt van TopWereld!

Hoe werk je met TopWereld?

Met behulp van opdrachtkaarten ontdekken de kinderen de wereld. 
De gemaakte kaarten komen in een portfolio en die noemen we 
‘Mijn Atlas’.

Vanaf groep 5 kun je al werken met TopWereld. 
Elke serie bestaat uit 20 kaarten voor de groepen 5 t/m 8. 
Groep 5 maar ook groep 6 oriënteert zich op Nederland, 
groep 7 op Europa en groep 8 op de wereld buiten Europa. 

Ook digitaal oefenen met topografie? 

Naast het kaartsysteem TopWereld leveren we een digitaal 
topografieprogramma. Hiermee kan de leerling 
spelenderwijs zijn topografische kennis toetsen. 
Kaartsysteem en digitaal programma vullen elkaar aan. 
Het digitale programma is zo ontworpen dat het aansluit bij 
alle gangbare aardrijkskundemethoden.

TopKleuters 

TopKleuters is een thematisch geïntegreerde zaakvakkenmethode voor groep 1 en 2 en dient 
als voorbereiding op de methode TopOndernemers 3/4. Daarnaast is TopKleuters uitermate 
geschikt om als zelfstandig lespakket te gebruiken.

Hoe werk je met TopKleuters?

TopKleuters is een thematisch leerpakket boordevol 
lesactiviteiten, werkbladen, filmpjes en proefjes in 12 
thema’s. Het is perfect om TopKleuters als voorloper van 
TopOndernemers in te zetten. Bij scholen die al met 
TopOndernemers werken wordt er schoolbreed in 
hetzelfde thema gewerkt. Nu kunnen de kleutergroepen 
ook aansluiten bij dit concept! 

Doorgaande leerlijn

Een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m groep 8 zorgt voor 
eenheid binnen de school, zodat de leerlingen van en met 
elkaar kunnen leren.

Geschikt als zelfstandig
lespakket

TopTechneut

TopTechneut kent een laagdrempelige benadering van techniek. Er wordt gewerkt met 
eenvoudig te verkrijgen materialen die meestal op de school aanwezig zijn. 

Hoe werk je met TopTechneut?

De opdrachtkaarten bieden de kinderen de mogelijkheid om 
ontdekkend en natuurlijk te leren. Ze maken gewoon een hele 
mooie ontdekkingsreis door de wereld van techniek en 
natuurkunde.

De opdrachtkaarten kunnen flexibel en los gebruikt 
worden en er kan individueel of in groepen mee gewerkt 
worden. Ze gidsen de leerling op een heel natuurlijke 
manier door de wereld van de techniek. Er is een extra 
serie werkkaarten met vooral natuurkundige inhoud 
toegevoegd.

TopTechneut is flexibel 
inzetbaar

Top Kleuters

TopDrama

Er was al lange tijd een grote vraag vanuit de markt om óók voor het vakgebied drama aan te 
sluiten bij TopOndernemers. 

TopDrama is een houten kist met 30 leuke kaarten bestaande uit 3 categorieën: 
wie-wat-waar en 6 beschrijfbare kaarten. 

Hoe werk je met TopDrama?

Mede door verschillende lesvoorstellen kan er oneindig gevarieerd 
worden. Bijvoorbeeld: een leerling kiest uit elke serie een kaart en 
op basis van deze kaarten wordt een situatie uitgebeeld.

TopDrama is in alle groepen inzetbaar!

Drama in de klas, 
zoals het bedoeld is.

Aardrijkskunde en 
topografie met TopWereld!

 
TopOndernemers: Extra modules

Top Wereld

Top Techneut

 
TopOndernemers: Extra modules

Nieuw!

Nieuw!
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Materialisatielijst 

Artikelnummer Materiaal

312000 TopOndernemers digitale jaarlicentie

312150 TopKleuters digitale jaarlicentie

312151 TopKleuters materiaalpakket 

312152 TopKleuters boekenpakket 

312109 TopOndernemers groep 3/4 digitaal 

302280 TopOndernemers groep 5/8 (kaartenbakken)

312302 TopOndernemers Kennisbank 5/6 (folio) 

312303 TopOndernemers Kennisbank 7/8 (folio) 

315602 Van Dale jaarlicentie (scholen tot 300 leerlingen)

315196 Onlineklas Winkler Prins 1 jaar

302266 TopTechneut kaartenbak

312341 TopCanon kaartenbak

312556 TopWereld kaartenbak

312570 TopDrama kaartenbak

315071 Onlineklas Topografie leerkrachtmodule Nederland/Europa/Wereld

315070 Onlineklas Topografie leerlingmodule (30 leerlinglicenties) 

302202 Uitgebreid boekenpakket TopOndernemers 3/4

302201 Uitgebreid boekenpakket TopOndernemers 5/8

302208 Onlineklas Bibliotheek Startpakket 

999804 Starttraining TopOndernemers 

312325 TopOndernemers werkschrift (set à 5)

500554 TopCanon Tijdlijn inclusief stickers 

500557 TopCanon Tijdlijn ophangsysteem

302205 Onlineklas lezen

Mis niks en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen. Volg ons op:

facebook.nl/kidslearningNL instagram.com/kidslearning.nl

twitter.com/kidslearningNL linkedin.com/company/kids-learning

Bekijk onze website kidslearning.nl voor meer informatie over TopOndernemers. Bent u net zo 
enthousiast als wij? Wij geven met plezier een vrijblijvende presentatie over TopOndernemers van 
maximaal 20 minuten om u te informeren. Liever een demo uitproberen? Dat kan ook. Neem contact 
met ons op via telefoonnummer: 0546 55 65 05 of via: info@kidslearning.nl. 

Nieuwsgierig geworden?

TopOndernemers 3.0


