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Abstract

De atlas wordt als onmisbaar beschouwd in degelijk aard-
rijkskundeonderwijs. Komt dit tot uiting in de onderwijs-
praktijk? Naar aanleiding van de resultaten van de ba-
chelorproef De schoolatlas, onmisbaar of miskend? Hoe 
is het gesteld met het atlasgebruik in secundaire scholen? 
(Hogeschool PXL) schetsen een algemeen beeld. Daaruit 
blijkt dat atlas onmiskenbaar aanwezig is in de klas. De 
digitale atlas daarentegen moet nog zijn plaats verwerven 
binnen het aardrijkskundeonderwijs. Daarnaast werden 
16 vaardigheden, gekoppeld aan atlas- en kaartgebruik, 
bevraagd. Hieruit blijkt dat de cognitief moeilijkere vaar-
digheden minder aan bod komen. Daarom wordt er in dit 
artikel aanvullend ingegaan op technieken die leiden tot 
goede kaartontleding en -interpretatie en die werken aan 
de opbouw van het wereldbeeld bij de leerlingen. Op die 
manier trachten we een bijdrage te leveren om het atlasge-
bruik in het algemeen, en het analyseren, interpreteren en 
vergelijken van kaarten in het bijzonder, te promoten en te 
ondersteunen.

jonGeren zijn niet WereldWijs

Klasse kopte “Twaalfjarigen zijn niet wereldwijs” (Klasse, 
april 2012), naar aanleiding van een peiling naar het be-
halen van de eindtermen WO in het basisonderwijs. Onze 
eerste reactie moet dan zijn “Hoe kunnen we ze dan we-
reldwijs maken?”. Via het vak aardrijkskunde natuurlijk. 
Eén van onze hulpmiddelen daarbij is de schoolatlas, in 
analoge en digitale vorm. Het artikel stelt: “Kaartlezen kun-
nen ze (red.: de leerlingen lager onderwijs) behoorlijk. Ze 
kunnen een eenvoudige legende lezen en zeggen in welk 
kaartvak een bepaalde plaats ligt, al kost het hen vaak nog 

veel tijd. Ze hebben echter nog geen goed basisbeeld van 
de wereld, Europa en België.” (Klasse, april 2012). Maar de  
peilingen informatieverwerving en -verwerking in de eer-
ste graad in het secundair onderwijs (2004 en 2011) geven 
deels een ander beeld.

Voor het raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten 
beheerst minder dan de helft van de leerlingen de eind-
termen. In de peiling van 2004 had ongeveer de helft van 
de leerlingen moeite met de eindtermen over plannen, te-
keningen en kaarten. In 2011 wordt voor deze eindtermen 
een sterke achteruitgang van de resultaten vastgesteld. 
Hierbij zijn er verschillen al naargelang de studierichting. 
In de richting klassieke talen behalen bijna alle leerlingen 
de eindtermen voor het raadplegen van referentiewerken. 
Gemiddeld behaalt echter minder dan de helft van de leer-
lingen de eindtermen over plannen, tekeningen en kaarten 
(46%). Hier is dus duidelijk werk aan de winkel. 

Wordt er dan niet gewerkt met atlassen en kaarten? Toch 
wel. Op school werken de leerlingen het vaakst met gra-
fieken en een atlas. De atlas wordt meer gebruikt dan los-
se kaarten. Ook wordt er nog meer gewerkt met kaarten 
op papier dan kaarten op het internet. In hun vrije tijd 
maken de leerlingen minder gebruik van deze referentie-
bronnen. Uitzonderlijk gaan de leerlingen thuis sneller 
op zoek naar kaarten op het internet dan in een atlas. Het 
merendeel geeft aan dat de atlas op school maar 1 of 2 
keer per maand gebruikt wordt. Volgens bijna een derde 
van de ondervraagde leerlingen wordt de atlas maar 1 of 2 
keer per trimester gebruikt tijdens de les. Dit is verontrus-
tend. Zeker met oog op de uitbouw van het wereldbeeld 
van onze jongeren. Daarnaast geeft de peiling aan dat 
de leerlingen in hun vrije tijd (thuis) bijna nooit de atlas 
spontaan raadplegen. 

Figuur 1  Evolutie van het behalen van de eindtermen (Tweede peiling informatieverwerving en -verwerking in 

de eerste graad in het secundair onderwijs, 2012).



86 Jaarboek De Aardrijkskunde 2016

Dit valt niet te verwonderen, wanneer het atlasgebruik in 
de klas ondermaats is. Iets meer dan 40% van de leerlin-
gen raadpleegt echter wel af en toe online kaartmateriaal.

leerlijnen m.b.t. atlas- en kaartGebruik

Nochtans zijn er heel wat vakgebonden eindtermen die 
rechtstreeks naar het atlas- en kaartgebruik verwijzen (zie 
Tabel 1). Ook in de leerplannen wordt er voor zowel het 
lager onderwijs (3e graad) als het secundair onderwijs ex-
pliciet verwezen naar het gebruik van de atlas en kaarten 
(een overzicht is te raadplegen in de onlineversie van de 

Figuur 2  Het raadplegen van referentiewerken op school en in de vrije tijd (Tweede peiling informatieverwer-

ving en -verwerking in de eerste graad in het secundair onderwijs, 2012).

Tabel 1 Overzicht van de eindtermen aardrijkskunde m.b.t. atlas- en kaartgebruik
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De leerlingen kunnen:  
1  een reëel landschap en beelden ervan met elementaire geografische termen beschrijven en deze op een overeenstem-

mende kaart aanwijzen.
2  kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal en oriëntatie.  
3  een kaart en een aardrijkskundig element in een atlas vinden en lokaliseren aan de hand van de inhoudstafel en het 

namenregister.   
4  op werkkaarten van Vlaanderen of België en andere bestudeerde gebieden diverse landschapscomponenten benoe-

men. Dit zijn reliëfgebieden, stromen/rivieren, landbouwgebieden, industriegebieden, agglomeraties en steden, 
zeehavens, transportassen, toeristische streken en toeristische centra.

De leerlingen:    
5  leren spontaan de passende kaart raadplegen.

De leerlingen kunnen:    
6  elementaire begrippen aangaande de bevolking, inclusief culturele aspecten, verwoorden en desbetreffende bevol-

kingsgegevens aflezen van kaarten en grafieken.
14  op kaarten hoogten en hoogtezones aflezen aan de hand van hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren.
20  gegevens over weer en klimaat van een gebied uit cijfers, grafische voorstellingen en kaarten aflezen.
31  voor de eigen omgeving de drukke verkeersknooppunten aanbrengen op kaart of stadsplan.
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De leerlingen kunnen:
1  op kaarten aanduiden en benoemen
  – continenten en oceanen; 
 – de belangrijkste reliëfeenheden en rivieren; 
 – de belangrijkste staten; 
 – natuurlijke en menselijke aardrijkskundige entiteiten.  
2  bestudeerde regio’s en thema’s op een eenvoudige thematische wereldkaarten situeren.
17  op een eenvoudige manier aardrijkskundige gegevens cartografisch voorstellen.
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De leerlingen kunnen:
1 met een voorbeeld aantonen dat een afbeelding of een kaart een gecodeerde voorstelling is van de werkelijkheid.
2  met een toepassing van GIS de betekenis ervan voor de samenleving illustreren. 
16  aardrijkskundige gegevens opzoeken, ordenen en op eenvoudige manier verwerken, gebruik makend van beschik-

bare, hedendaagse informatiebronnen en -technieken. 
17  een kaartvoorstelling kiezen in functie van het gebruik.
24  vereenvoudigde geologische kaarten en bodemkaarten lezen.

K

K
K

De eindtermen waar een A achter staat, hebben betrekking op het atlasgebruik.  
De eindtermen waar een K achter staat, hebben betrekking op het kaartgebruik.  
De eindtermen waar niets achter staat, hebben betrekking op algemenere ruimtelijke vaardigheden en informatieverwerving.
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bachelorproef). Het lijkt dus zaak om deze eindtermen en 
leerplandoelen beter na te streven.

Uit de eindtermen en leerplannen kunnen er overkoepe-
lende leerlijnen gedestilleerd worden. We selecteren hier 
enkel de leerlijn voor atlas- en kaartgebruik, hoewel deze 
in de klaspraktijk natuurlijk best in relatie tot de andere 
leerlijnen uitgewerkt wordt.

Figuur 3  Leerlijnen binnen het aardrijkskundeonderwijs (Steegen, A., Cop-

penholle, J., Goemans, A., Slegers, L. (2016))

Volgens van der Schee, Van der Zijpp en Van Dijk (2006) 
kun je de verschillende kaartvaardigheden in een piramide 
plaatsen. Deze piramide geeft de hiërarchie van de ver-
schillende kaartvaardigheden weer. Bovenaan in de pira-
mide staan de hogere kaartvaardigheden zoals analyseren 
en interpreteren. Deze vaardigheden vergen abstract en 
systematisch denken. Het vermogen om abstracter te den-
ken neemt geleidelijk aan toe vanaf 12 jaar. Dit betekent dat 
de vaardigheden bovenaan in de piramide voor de meesten 
pas haalbaar zijn op het einde van de 2e of 3e graad.

De hiërarchie van kaartvaardigheden zoals voorgesteld in 
figuur 4 geeft echter niet de leerlijn van graad 1 naar graad 
3 weer. Voor elke vaardigheid zou er een leerlijn ontwikkeld 
moeten worden.

Hoe is Het Gesteld met Het atlasGebruik in 
secundaire scHolen?
De peilingen van 2011 schetsen niet zo’n fraai beeld van het 
atlas- en kaartgebruik in de eerste graad. In dit onderzoek 
is de bevraagde doelgroep wat ruimer, hoewel het overgrote 
gedeelte van de respondenten tewerkgesteld is in de eerste 
graad (> 60 %). In wat volgt, wordt slechts een deel van de 
resultaten van het onderzoek belicht en geïllustreerd.

In 94 % van de gevallen is er minstens per twee leerlingen 
een atlas aanwezig in de klas. Bijna de helft van de leraren 
zegt de atlas wekelijks te gebruiken. 35 % echter geeft aan 
de atlas minder dan wekelijks te gebruiken.

De digitale atlas is duidelijk nog niet ingeburgerd in het 
aardrijkskundeonderwijs. Net geen 30 % van de bevraag-
den geeft aan de digitale atlas te integreren in de les, maar 
slechts sporadisch. Het lijkt erop dat de afhankelijkheid 
van het internet hierbij een rol speelt. Het hoofdgebruik 
van de digitale atlas is het klassikaal projecteren van de at-
laskaarten.

Tabel 2 Leerlijn m.b.t. kaartgebruik volgens de leerplannen VVKSO.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Observeren -
Kennen van feiten

Analyseren -
Selecteren van relevante geogra-
fische informatie

Structureren -
Zoeken naar complexere samen-
hangen en relaties

Toepassen -
Probleemoplossend denken

De elementen van de legende 
op de kaart herkennen en be-
noemen.
De schaal afleiden

Uit de kaart de geografische
elementen halen
die relevant zijn binnen een 
onderzoekscontext

0p kaart de geografische
elementen classificeren
en relateren

Een kaart interpreteren

Figuur 4 Kaartvaardigheden (van der Schee, Van der Zijpp en Van Dijk (2006))
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Figuur 5 Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de atlas?

De meest gebruikte kaarten zijn de oro-hydrografische. De 
staatkundige kaarten worden beduidend minder gehan-
teerd. Ruim 25 % van de leraren geeft aan alle (soorten) 
kaarten te gebruiken. Slechts 20 % van de leraren maakt 
gebruik van de thematische kaarten in de atlas. Hierbij 
worden de economische kaarten het minst geraadpleegd. 
Het feit dat je voor dit type kaart meer gebruik maakt van 
de hogere kaartvaardigheden (Figuur 4), zou een verkla-
ring kunnen bieden.

Wanneer de atlas gebruikt wordt in de les, wordt die zeer 
breed ingezet. Teruggrijpend naar de hiërarchie van de 
kaartvaardigheden, bemerken we dat de hogere kaartvaar-

digheden minder aandacht krijgen. Slechts een derde van 
de bevraagde leraren geeft aan ook de kaarten / het kaart-
beeld in de atlas te verklaren. Maar 10 % vergelijkt kaarten 
met elkaar. Hulpmiddelen om tot verklaren en interprete-
ren van kaarten te komen, worden slechts door minder dan 
30 % van de bevraagden gehanteerd.

kaartanalyse bevorderen

Leerlingen leren kaartlezen (zie figuren 8, 9, 10 en 11) gaat 
verder dan enkel de basisvaardigheden zoals de legende lezen 
en hanteren of de relatie leggen tussen de titel van de kaart en 
de voorgestelde inhoud. Wanneer leerlingen verwoorden dat 
rood in de legende ‘> 16 inw/km2 ’ betekent, zien ze dan ook 
dichtbevolkte en dunbevolkte gebieden op de kaart? En besef-
fen ze dan dat die rode kleur op een andere bevolkingsdicht-
heidskaart ‘dunbevolkt’ kan betekenen? De leraar aardrijks-
kunde moet de leerling echt meenemen in het verhaal van de 
kaart. Elke keer opnieuw. Dit is geen eenvoudige taak en vergt 
tijd. Tijd om richtlijnen te geven aan de leerlingen, maar tijd 
zodat leerlingen deze vaardigheid kunnen oefenen. 

In eerste instantie kan er gewerkt worden met kijkwijzers 
die leerlingen helpen gestructureerd de informatie op een 
kaart te bekijken. Wanneer een algemene kijkwijzer de 
leerlingen niet voldoende houvast biedt, kun je deze aan-
passen aan de te bestuderen kaart.

Een goede oefening is om leerlingen het kaartbeeld inhou-
delijk te laten beschrijven en hen dan zelf hun beschrijving 
te laten aftoetsen aan een modeloplossing opgesteld door 
de leerkracht. Na deze controle moeten de leerlingen de 
items die niet in hun beschrijving staat, zoeken en lokalise-
ren op de kaart. Laat de leerlingen ook verwoorden waarom 
het komt dat ze deze items niet hadden opgemerkt. Figuur 
10 toont een voorbeeld van zo’n modelkaartbeschrijving, 
gekoppeld aan de te bespreken kaart. Figuur 11 geeft een 
uitgewerkt voorbeeld van een modelkaartbeschrijving voor 
een kaart uit de Diercke Weltatlas. Hier is er zelfs een eva-
luatie aan gekoppeld. Op die manier opent dit mogelijkhe-
den naar de integratie van een dergelijke kaartleesoefening 
in toetsen en examens.

Figuur 6 Wat zijn de meest gebruikte kaarten?
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Figuur 7 Welke atlas- en kaartvaardigheden komen in de klas aan bod?

Figuur 8  Kijkwijzer: Hoe lees ik een kaart? (Goemans, A., Steegen A. (2015))
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Figuur 9  Uittreksel uit een kijkwijzer (Polaris 1) (Goemans, A., Goyvaerts, E., et al. (2015))

Figuur 10  Voorbeeld van kaartanalyse (Daenekint, D., De Maeyer, P., Goethals, D., Van Broeck, C., Van Cleemput, 

A., Zwartjes, L. (2016))
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kaartinterpretatie bevorderen

Kaarten interpreteren is niet eenvoudig voor de leerlingen 
omwille van de hoge abstractiegraad van de meeste kaar-
ten. De leraar kan pas beginnen werken aan een degelijke 
kaartinterpretatie, wanneer de leerlingen de kaartanalyse 
meer dan behoorlijk onder de knie hebben. Voorbeelden 
van goede kaartanalyse kunnen de leerlingen helpen. Fi-
guur 12 doet dit bijvoorbeeld gestructureerd door de infor-
matie al op te delen in twee tegengestelden, namelijk waar 
minder mensen wonen en waar meer. De getallen leiden 
de leerlingen naar de plaats/regio waar ze moeten kijken. 
In de klaspraktijk kun je aanvullend bij de uitleg aangeven 
welke andere atlaskaarten en bronnen er nodig zijn om tot 
die verklaringen te komen. (zie figuur 12)

cHecklist voor leerkracHten

De atlas- en kaartvaardigheden spelen een belangrijke rol 
in de opbouw van het wereldbeeld en het ruimtelijk inzicht 

van de leerlingen. Daarom is het belangrijk dat de leer-
kracht stelselmatig aandacht heeft voor deze vaardigheden 
en ze op een correcte manier aanleert. De checklist helpt de 
leerkracht zijn/haar eigen onderwijspraktijk te analyseren 
op het vlak van een selectie aan atlas- en (hogere) kaartvaar-
digheden. (zie tabel 3).

besluit

In het onderzoek van deze bachelorproef werd gekeken of 
de atlas aan bod komt in het secundair aardrijkskundeon-
derwijs. We kunnen stellen dat de atlas meer gehanteerd 
wordt dan de peilingen aangeven. De digitale atlas is nog 
niet doorgebroken. De atlas wordt voornamelijk gebruikt 
voor de oro-hydrografische kaarten. De thematische kaar-
ten worden duidelijk onderbenut. Over de effectiviteit van 
het gebruik van de atlas kan er op dit moment geen uit-
spraak gedaan worden. De gegevens van de enquête moe-
ten nog in meer detail bestudeerd worden, om diepgaan-
dere uitspraken te kunnen doen. 

Figuur 11 Uittreksel uit een kijkwijzer (Polaris 1) (Goemans, A., Goyvaerts, E., et al. (2015))
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Een logische volgende stap is om te onderzoeken hoe de 
atlas wordt ingezet en hoe er aan kaartinterpretatie en -ver-
gelijking gedaan wordt. 

De aangereikte voorbeeldtechnieken om kaarten te analy-
seren en te interpreteren geven alvast steun bij het aanle-

ren van essentiële hogere kaartvaardigheden. Hopelijk sti-
muleert dit ook om de thematische kaarten in de atlas meer 
te gebruiken, te analyseren en te interpreteren.

Noot: De bachelorproef is integraal te raadplegen via http://
doks.pxl.be/doks/do/folder/View?dispatch=info. De bijho-

Figuur 12  Voorbeeld van kaartinterpretatie (Daenekint, D., De Maeyer, P., Goethals, D., Van Broeck, C.,  

Van Cleemput, A., Zwartjes, L.; 2016).
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rende presentatie is te raadplegen via https://prezi.com/
fnxhw1bi-qmy/de-schoolatlas-onmisbaar-of-miskend/
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Tabel 3 Checklist voor de leraar om de eigen lespraktijk te screenen op atlas- en kaartvaardigheden

dit doe ik al dit doe ik nog niet

atlasgebruik

Ik laat de leerlingen thema’s opzoeken over de werelddelen in de inhoudstafel.

Ik laat de leerlingen gebruik maken van het kaartenoverzicht.

Ik laat de leerlingen gegevens over plaatsen/landen opzoeken in het register.

Ik laat de leerlingen nooit roekeloos in de atlas bladeren.

kaartgebruik

Ik laat de leerlingen de inhoud van een kaart koppelen aan de titel en de legende.

Ik laat de leerlingen eerst de legende toelichten vooraleer we de kaart ontleden.

Ik laat de leerlingen een kaart ontleden met de hulp van een stappenplan/kijkwijzer of via 
de OVUR- methode.

Ik laat leerlingen het kaartbeeld inhoudelijk beschrijven.

Ik laat leerlingen kaarten met elkaar vergelijken

Ik laat leerlingen kaarten verklaren door andere kaarten te gebruiken.

Ik laat leerlingen kaarten verklaren door andere bronnen te gebruiken.

Ik laat de leerlingen thema’s/onderwerpen situeren op verschillende thematische kaarten.

Ik laat leerlingen eenvoudige kaarten / kaartvoorstellingen maken.

Ik laat de leerlingen eerst de ligging van de school of België lokaliseren op de kaart.

Ik laat de leerlingen de geografische ligging van plaatsen bepalen. 

…




