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Door de evoluties in onze samenleving is diversiteit een ge-
geven geworden binnen elke klassituatie. Om positief om 
te gaan met deze verschillen tussen leerlingen en om ie-
dere leerling optimale leerkansen te geven (Struyven et al, 
2015), biedt het gebruik van differentiërende, activerende 
en creatieve lestechnieken een meerwaarde.

In dit artikel worden een aantal good practices van derge-
lijke technieken gepresenteerd voor de lessen aardrijks-
kunde in de eerste graad van het secundair onderwijs. Het 
zijn allen inspirerende en haalbare praktijkvoorbeelden 
die aantonen dat differentiërend, activerend en creatief 
werken in een klein vak als aardrijkskunde wel degelijk 
mogelijk is.

We bespreken eerst vier grootschalige lestechnieken, die 
bedoeld zijn om nieuwe leerinhouden aan de leerlingen 
aan te brengen en die bijgevolg een groot gedeelte van de 
les in beslag nemen. Daarna geven we vier kleinschalige 
technieken mee, die niet meer dan 5 à 10 minuten van de 
les innemen en die vooral als vastzetting van de leerinhoud 
gebruikt kunnen worden.

grootschalIge	lestechnIeken

De hieronder vermelde praktijkvoorbeelden kwamen tot 
stand binnen het PWO-project ‘Binnenklasdifferentiatie in 
de kleine vakken: hoe? Zo!’, uitgevoerd door Lies Vanden-
broele en Lien Bolle (Bolle & Vandenbroele, 2015). 

In elk praktijkvoorbeeld wordt een andere werkvorm of les-
techniek gebruikt die de leerlingen actief aan de slag zet 
om de leerinhoud te verwerven en verwerken, op hun eigen 
niveau of volgens hun eigen interesse. 

Jigsaw	met	niveaugroepen	voor	‘beïnvloeden-
de	factoren	op	weer	en	klimaat’

Een jigsaw of groepenpuzzel is een coöperatieve werkvorm 
waarbij leerlingen door het werken in wisselende subgroe-
pen een antwoord zoeken op een centrale probleemstelling. 
In dit voorbeeld luidt de vraag: “Waarom is het in Lissabon 
frisser en natter dan in Athene, maar warmer en droger 
dan in Luxemburg?”. De leerlingen kunnen deze tempera-
tuur- en neerslagverschillen in een eerste lesfase zelf waar-
nemen vanuit klimaatdata van deze plaatsen.

In de tweede lesfase wordt elke leerling, samen met enkele 
groepsgenoten en via een aantal opgaves in een werkblad, 
expert binnen een deelaspect van het probleem. Deze deel-
aspecten zijn hier de factoren breedteligging, hoogtelig-
ging, afstand tot de zee en zeestromingen. In deze lesfase 
wordt er gedifferentieerd naar niveau doordat de werkbla-
den over deze factoren opgesteld zijn volgens verschillende 
inhoudelijke niveaus. Zo bevat het werkblad omtrent hoog-
teligging vrij complexe opgaves, waarbij meerdere atlas-
kaarten met elkaar vergeleken moeten worden (zie figuur 1 
op de volgende bladzijde). Dit werkblad is dus geschikt 
voor de sterkste leerlingen in de klas. Het werkblad om-
trent de afstand tot de zee is daarentegen eerder gemak-
kelijk te noemen; de opgaves zijn kort en eenvoudig (zie 
figuur 2 op de volgende bladzijde). 
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Figuur 1  Fragment van het werkblad ‘Hoogteligging en neerslag’

Figuur 2  Fragment van het werkblad ‘Afstand tot de zee en neerslag’
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Nadat elke groep zijn werkblad heeft aangevuld, begint 
de derde lesfase. De groepen worden hierbij gemixt, zo-
dat er een expert van elk deelaspect in elke nieuwe groep 
aanwezig is. 

Enerzijds is elke leerling nu verantwoordelijk om vanuit 
zijn expertise een bijdrage te leveren in het beantwoorden 
van de probleemstelling (individuele aanspreekbaarheid) 
en anderzijds hebben de leerlingen elkaar ook nodig om 
tot de oplossing te komen (positieve onderlinge afhan-
kelijkheid) (Winkels & Hoogeveen, 2014). De leerlingen 
werken in deze lestechniek dus niet alleen elk op hun ni-
veau, maar terzelfdertijd werken ze ook actief samen.

Flipped	classroom	met	gedifferentieerde	
inoefening	voor	‘determineren	van	gesteenten’

In een traditionele les wordt de leerstof tijdens de les be-
handeld en wordt er aan het leseinde een (huis)taak opge-
geven, om de leerstof in te oefenen. Bij ‘flipping the class-
room’ wordt dit klassieke patroon omgedraaid: als voortaak 
bekijken de leerlingen de leerstof thuis en de lestijd zelf 
wordt gebruikt om gedifferentieerd de leerstof in te oefe-
nen (Berben & Van Teeseling, 2014). Een dergelijk patroon 
werd uitgewerkt voor een les over het determineren van 
gesteenten. 

Als voortaak bekijken de leerlingen twee filmpjes over deze 
determinatie. De les start vervolgens met een korte quiz 
over de in de filmpjes aan bod gekomen begrippen, proef-
jes en gesteentekenmerken. Het resultaat van deze quiz 
bepaalt of de leerlingen in de volgende lesfase zelfstandig 
of onder begeleiding van de leerkracht enkele gesteenten 
zullen determineren, en met behulp van welke tabel. Leer-

lingen die 5/5 of 4/5 behaalden, gaan zelfstandig aan de 
slag, met een gewone tabel zoals die doorgaans in de hand-
boeken te vinden is (Figuur 3). Leerlingen die 3/5 scoorden, 
werken ook zelfstandig, maar krijgen een determineertabel 
waarbij de verschillende stappen uitvoerig neergeschreven 
zijn, met bijkomende tips en aandachtspunten (zie figuur 4  
op de volgende bladzijde). 

Leerlingen die een onvoldoende haalden, benoemen onder 
begeleiding van de leerkracht een gesteente (verlengde in-
structie). Nadien gaan deze leerlingen alsnog zelfstandig 
met de uitgebreide determineertabel aan de slag.

Doordat er meer of minder begeleiding en instructie gege-
ven wordt bij de opdrachtfase van de les, wordt er bij deze 
lestechniek dus gedifferentieerd naar niveau. Het bekij-
ken van het filmpje voor de les laat ook differentiatie naar  
tempo toe. 

Keuzewerkbladen	voor	‘invloeden	van	weer	en	
klimaat	op	mens,	dier	en	plant’

In deze good practice gaat het om een keuzeopdracht. De 
leerlingen kiezen uit zes werkbladen – die elk een andere 
invloed van het weer en het klimaat op de activiteiten van 
mensen, dieren en planten behandelen – twee werkbladen 
volgens hun eigen interesse. 

Via deze keuzedifferentiatie heeft dit praktijkvoorbeeld als 
doel om de belangstelling van de leerlingen op te wekken 
voor het nieuwe lesthema. Ook wordt er gedifferentieerd 
naar tempo: snelwerkende leerlingen kunnen een extra 
werkblad uitkiezen.

Figuur 3  ‘Gewone’ determineertabel
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Zelfdiagnose	met	gedifferentieerde	instructie	
voor	‘werken	met	een	klimatogram	en	determi-
neren	van	klimaten’

Bij deze lestechniek starten de leerlingen met het maken 
van een zelfdiagnose of instapbeoordeling. Dit is een korte 
opdracht die peilt naar de voorkennis of het vertrekniveau 
van de leerlingen over de leerstof (hier: werken met een kli-
matogram en determineren van klimaten). Op basis van de 
resultaten van deze zelfdiagnose gaan de leerlingen in de 
volgende lesfase aan de slag met een werkblad dat aange-
past is aan hun niveau, door gebruik van gedifferentieerde 
instructie. 

In dit voorbeeld bestaat de zelfdiagnose uit een korte vra-
genlijst over het klimatogram van Ukkel (Figuur 5). 

Naargelang de informatie die de leerlingen op dit klima-
togram kunnen terugvinden, krijgen ze werkblad A, B of 
C aangeboden. In werkblad A wordt er vanuit gegaan dat 
de leerlingen nog geen voorkennis hebben over het leson-
derwerp: er zijn zeer stapsgewijze oefeningen voorzien om 
alle onderdelen van het klimatogram te leren kennen en 
om het klimaattype van Ukkel te determineren. Werkblad 
B wordt gegeven aan leerlingen die volgens de zelfdiagno-
se al veel informatie uit het klimatogram kunnen aflezen, 
maar die deze info nog niet degelijk kunnen interpreteren 
en bespreken. Via dit werkblad verbeteren ze hun kennis 
en vaardigheden hierover. Net zoals in werkblad A, maar 
dan met minder tussenstappen, leren ze ook met de de-
termineertabel voor klimaten werken. De leerlingen die 
volgens de diagnose zeer goed overweg kunnen met het 
klimatogram, krijgen werkblad C. Dit werkblad start met 
een onmiddellijke interpretatie van de gegevens op het 

klimatogram. Vervolgens voeren zij een determinatie-oefe-
ning uit en er is ook nog een bijkomende extra opdracht 
voorzien. 

kleInschalIge	lestechnIeken

In wat volgt worden vier praktijkvoorbeelden van klein-
schalige activerende en creatieve technieken voor in de les 
aardrijkskunde besproken, die ook differentiërend ingezet 
kunnen worden. Deze lestechnieken nemen slechts 5 à 10 
minuten in beslag en zijn vooral bedoeld als vastzetting 
van de leerstof. 

Deze praktijkvoorbeelden werden opgemaakt door Stephanie 
Denoyel en Jana De Sy, in het kader van hun bachelorproef 
(Denoyel & De Sy, 2014). Joris Coppenholle was promotor.

Namen	noemen	voor	het	thema	‘landschap	en	
kaart’

In dit eerste voorbeeld krijgen de leerlingen een reeks beel-
den te zien over begrippen uit het thema ‘landschap en 
kaart’. Elk beeld wordt slechts enkele seconden getoond; 
tegelijkertijd benoemen de leerlingen het voorgestelde be-
grip met de juiste vakterm (Figuur 6). 

Deze race tegen de tijd zorgt bij de leerlingen voor een leuk 
competitief spelelement. Ook voor de leerkracht biedt deze 
lestechniek heel wat voordelen: de techniek kan zowel bij 
het begin van het lesthema gebruikt worden, om de voor-
kennis over het lesthema te activeren en af te toetsen bij de 
leerlingen, als aan het einde van het thema, om de opge-
dane kennis te herhalen en te toetsen.

Figuur 4  Uitgebreide determineertabel
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Pictionary	voor	het	thema	‘het	reliëf’

Bij deze lestechniek tekent een leerling een begrip over 
het lesthema op het bord (hier: het reliëf, met begrippen 
zoals horizon, kniklijn, V-dal en plateau) en proberen de 
medeleerlingen dit begrip te achterhalen. Zo kunnen alle 
begrippen uit dit thema op een creatieve en voor een keer 
niet-talige manier herhaald worden. 

Er kan hierbij op meerdere manieren gedifferentieerd wor-
den: de leerkracht kan doelgericht de te tekenen begrippen 
toewijzen aan de leerlingen, de leerlingen kunnen in com-
plementaire duo’s werken of ze kunnen als hulp bij het raden 
een overzicht gebruiken van alle begrippen uit het thema.

Matching	voor	‘soorten	bebouwde	kernen’

In deze combinatie-oefening krijgen de leerlingen een en-
veloppe met satellietbeelden van een aantal plattelandse, 
verstedelijkte en stedelijke kernen (Figuur 7). De leerlin-
gen maken vervolgens combinaties van drie volgens hen 
bij elkaar horende beelden. 

Door het motiveren van hun keuzes herhalen de leerlin-
gen al spelenderwijs de kenmerken van de verschillende 
bebouwde kernen. De leerkracht kan hierbij op meerdere 
manieren zorgen voor variatie en differentiatie: de plaats-
namen kunnen al dan niet bij de beelden genoteerd zijn, 
naast satellietbeelden kunnen er ook landschapsfoto’s, 
plattegronden of omschrijvingen in de enveloppes steken, 
en de leerlingen kunnen alleen of in duo werken. 

Figuur 5  Zelfdiagnose klimatogram

Figuur 6  Beelden uit ‘namen noemen’

Figuur 7  Satellietbeeld uit ‘matching’
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Flashcards	voor	‘landschappelijke	verkenning	
van	Europa’

Flashcards of flitskaarten zijn kaartjes die vaak gebruikt 
worden als studiehulp: op de ene zijde staat een vraag over 
de leerstof en op de andere zijde staat het antwoord.

Dergelijke kaartjes kunnen ook als klassikale herhalingsoe-
fening worden ingezet: de vraag wordt geprojecteerd en de 
leerlingen steken het volgens hen juiste antwoordkaartje 
omhoog. 

Door de leerlingen al dan niet in groepjes te laten werken, 
kan opnieuw gedifferentieerd worden.

nog	meer	lestechnIeken	en	good	practIces!
Alle hierboven besproken praktijkvoorbeelden en nog tal 
van andere gelijkaardige good practices van differentiëren-
de, activerende en creatieve technieken voor de lessen aard-
rijkskunde in de eerste graad van het secundair onderwijs 
zijn terug te vinden op de websites:

http://sites.arteveldehogeschool.be/partnersinleren/leer-
materiaal en http://www.arteveldehogeschool.be/oso/
lesmateriaal/.

Alle praktijkvoorbeelden zijn voorzien van een informatie-
fiche, waarin uitleg gegeven wordt voor een vlotte toepas-
sing in de lespraktijk, alsook van alle nodige werkmate-
rialen, zoals een PowerPoint-presentatie, werkbladen en 
eventuele kaarten.

In het kader van het steeds populairder worden van CLIL-
aardrijkskunde werden de kleinschalige activerende en  
creatieve technieken ook naar het Frans vertaald. Dit ge-
beurde door Laure Cruyt, Manon De Raedt en Yves Den-
gis, in het kader van hun bachelorproef (Cruyt, De Raedt 
& Dengis, 2016). Joris Coppenholle was co-promotor. Ook 
deze materialen zijn te vinden op de website. 

Ga dus zeker een kijkje nemen!
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