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Aardrijkskunde 2.0, een sleutelrol 
voor aardrijkskunde in  
het onderwijs van morgen?
Visie op aardrijkskundeonderwijs 
in Vlaanderen
Rita Heyrman
Verslaggeefster denktank.

Tijdens het schooljaar 2016-2017 coördineerde de Ver-
eniging Leraars Aardrijkskunde (VLA) een denktank in 
samenwerking met twee onderwijskoepels, Katholiek On-
derwijs Vlaanderen en GO! Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap. Tussen september 2016 en januari 2017 
bracht de VLA 24 ‘aardrijkskunde-enthousiastelingen’ (1 en 
figuur 1) bij elkaar voor vier sessies denkwerk. 

Het doel van deze denkoefening was meervoudig. In eerste 
instantie wilden we een basisdocument opstellen waarin 
vastgelegd werd welke competenties leerlingen moeten be-
reiken binnen het schoolvak aardrijkskunde en welke leerlij-
nen er daarbij gevolgd kunnen worden. Een tweede doel was 
om te bepalen waar aardrijkskunde voor staat, met andere 
woorden de uniciteit van dit vak binnen de algemene en spe-
cifieke vorming van jongeren vastleggen.

Deze denkoefening is voor de VLA als vereniging belang-
rijk. We dienen immers binnenkort positie in te nemen 
over de plaats van ons vak in het gemoderniseerde secun-

dair onderwijs. Door onze visie ook terug te koppelen naar 
leraren op het ledencongres van de VLA in maart 2017 (fi-
guren 2 en 3), komen we tot een visie die breed gedragen 
is, en die zoveel mogelijk verschillende invalshoeken en 
standpunten samenbrengt. Het moet duidelijk zijn dat we 
daarbij het vak aardrijkskunde niet opnieuw dienen uit te 
vinden, maar we moeten met zijn allen goed weten waar 
onze expertise en dus meerwaarde ligt, willen we ons kun-
nen positioneren in een snel wijzigend onderwijsveld.

Figuur 2

Figuur 3Figuur 1
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Als resultaat van de denkoefening werd het originele kern-
idee expliciet weerhouden: aardrijkskunde is een kruis-
puntvak, een synthese- of brugvak binnen de wetenschap-
pen. Daarbij wordt ook telkens de brug gemaakt met de hu-
mane wetenschappen, maar alle processen die bestudeerd 
worden kunnen wetenschappelijk onderbouwd, en vaak 
zelfs gekwantificeerd worden. Heel wat andere vakken put-
ten inhouden uit de aardrijkskunde om hun theorieën te 
illustreren. Het is echter de aardrijkskunde die een steeds 
belangrijkere bijdrage levert aan het verwerven van inzicht 
in de grote vraagstukken van deze tijd, zoals het klimaat-
vraagstuk, het voedselvraagstuk, het energievraagstuk en 
het mobiliteitsvraagstuk. Aardrijkskunde is dus essentieel 
in het doorgronden van het ‘systeem-aarde’ maar is om-
wille van de behandelde thema’s vragende partij in tal van 
samenwerkingsverbanden.

Het specifieke aan ons vak is echter het ruimtelijk relati-
oneel denken en handelen. Omdat dit soort denken niet 
op 1-2-3 bereikt kan worden, werd er een graduele opbouw 
voorgesteld die gevisualiseerd wordt in een basaltstructuur. 
In de volgende paragrafen wordt deze basaltstructuur ver-
duidelijkt. 

1	 een	basaltstructuur	als	
voorstellIngsWIjze

Binnen de denktank opteerden we voor een basaltstructuur 
als voorstellingswijze (figuur 4). Basalt is een hard mate-
riaal maar is door zijn vorm zo vlot stapelbaar, voor ons 
het symbool voor connecterend werken. Basalt heeft tal van 
hoekpunten, verankeringen met andere onderwijsvakken, 
voor ons symbool voor aardrijkskunde als synthesevak. 

Op de centrale zuil, welke het meta-doel symboliseert, sluit 
een kring van blokken aan. Om het centrale blok te berei-
ken zijn de buitenste blokken allemaal nodig.

Vervolgens werken we met kleurtinten in op belangrijk-
heid: doelen kregen een donkere tint. De middelen om 
doelgericht tot een ruimtelijk relationeel denken en han-
delen te komen en het resultaat van dit alles, kregen een 
lichtere tint.

Tijdens de congresdiscussies werd o.m. geopperd om met 
pijlen of structuursymbolen te werken, dit om relaties tus-
sen de blokken te verduidelijken, de blokken met een ver-
schillende grootte in te tekenen en het model in drie di-
mensies uit te werken. Ook werd gevraagd om dit model als 

Figuur 4
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honinggraat voor te stellen. Uiteraard kunnen deze vorm-
wijzigingen nog, maar we opteerden toch voor deze stand 
van zaken: een statisch, eerder open model waarbinnen elke 
leerkracht zijn eigen relaties tussen blokken kan trekken.

2	 aardrIjkskunde/geografIe	als	kader	
voor	ruImtelIjk	relatIoneel	denken

2.1	 De	ruimtelijk-relationele	benadering	als	
centraal	concept	binnen	de	aardrijkskunde

Als meta-doel stellen we ruimtelijk-relationeel denken en 
handelen centraal binnen aardrijkskunde. Deze ruimtelij-
ke benadering maakt de aardrijkskunde uniek en alles wat 
we aanbieden in de lessen aardrijkskunde staat in het teken 
van dit meta-doel, het bereiken van deze meta-competentie.

Deze meta-competentie houdt grotendeels in dat leerlin-
gen een geografisch referentiekader ontwikkelen dat hen 
in staat stelt om hun levensruimte te begrijpen, er daad-
werkelijk in te bewegen, te leven en er constructief, duur-
zaam mee om te gaan. 

Ruimtelijk denken wordt gestuurd door het stellen van 
geografische vragen (bijv. waar?, waarom daar?) terwijl het 
ruimtelijk handelen volgt uit het gebruiken van de geogra-
fische denkwijze, een vorm van wetenschappelijk denken. 

Dit ruimtelijk-relationeel denken wordt niet alleen in een 
schoolcontext gerealiseerd maar een leven lang. Immers, 
de huidige en toekomstige maatschappij vereist dat we 
deze meta-competentie in steeds nieuwe en wisselende si-
tuaties en schalen kunnen inzetten.

We interpreteren ruimtelijk-relationeel denken en han-
delen als een generieke competentie welke noodzakelijke 
kennisdoelen, vaardigheidsdoelen en attitudedoelen om-
vat. ‘Deep learning’ als het ware, waarbij het leren steeds 
meer volgt uit zelfsturende processen in authentieke leer-
situaties.

2.2	 Het	generiek	doel	kan	verfijnd	worden	via	
vier	deeldoelen

Vier deeldoelen verfijnen het ruimtelijk relationeel den-
ken. Deze doelen vormen de rode draad in een leerlijn 
doorheen de verschillende onderwijsniveaus. Zij brengen 
de leerling of de jongvolwassene niet alleen tot inzicht in 
het ‘systeem-aarde’ maar brengen ook een vaardigheden- 
en attitude- en/of waardenkader aan.

De vier deeldoelen nemen een zijkant van het basaltmodel 
in en plaatsen volgende probleemstellingen als uitgangs-
punt: 
• Waar bevindt iets zich?
• In welke omgeving bevindt iets zich?

• Welke processen hebben de plaats gevormd? 
• Hoe krijgt de plaats vorm in zijn geheel?

A	 Waar	bevindt	iets	zich?

Dit aspect omvat het belangrijke thema van lokaliseren en 
oriënteren en plaatst objecten of personen op aarde en in 
de ruimte in een absolute of relatieve positie t.o.v. andere 
plaatsen. Oriënteren en lokaliseren liggen aan de basis van 
een heuse leerlijn, maar alleen weten waar iets ligt zou te 
beperkt zijn. 

Het opbouwen van een topografisch referentiekader is een 
leerlijn, lopend over de verschillende onderwijsniveaus en 
onderdeel van het geografisch referentiekader of de men-
tale kaart. Deze leerlijn is geen doel op zich maar wordt in 
context verfijnd en speelt op verschillende schaalniveaus, 
tussen eigen leefmilieu en het heelal als het ware. 

B	 In	welke	omgeving	bevindt	iets	zich?

Het observeren van plaatsen en deze onderbrengen in een 
steeds breder kader, dit zowel ruimtelijk als thematisch, is 
evenzeer een leerlijn. Eigenlijk bouwen we hier aan een 
geografisch referentiekader, een meerledige realiteit waar-
in we verschillende thematische lagen stapelen, in tijd en 
ruimte brengen en inhoudelijk steeds verder uitdiepen.

We doen dit voortdurend wanneer we de leefwereld van de 
leerlingen confronteren met regio’s elders in de wereld, 
wanneer we regio’s thematisch met elkaar vergelijken in 
tijd en ruimte. We beschrijven, analyseren immers de ei-
genschappen van plaatsen en komen tot de afbakening van 
landschappen.

C	 Welke	processen	hebben	de	plaats	gevormd?

Hier brengen we alle fysische en socio-economische pro-
cessen onder die onze landschappen, de zichtbare ruimte 
vormen. Zo spelen heel wat processen binnen weer en 
klimaat, geologie, geomorfologie en hydrologie een land-
schapsvormende rol. Menselijke processen spelen zich 
vooral af binnen de context van landbouw, demografie, ver-
stedelijking, industrialisering en tertiairisering en determi-
neren het uitzicht van plaatsen steeds meer. Tal van ruimte-
lijke processen zijn niet exclusief geografisch maar vragen 
voorkennis uit andere disciplines. Zo heb we chemie nodig 
om vulkanisme te duiden, dienen we maatschappelijke 
processen in te calculeren bij verstedelijking en kunnen 
we niet zonder een portie fysica om weersverschijnselen 
te verklaren. 

Deze uitgebreide groep processen biedt verklaringen, ver-
schillende interfereren en vormen plaatsen, landschappen 
doorheen de tijd zoals we op dit moment waarnemen en 
analyseren. Zij kunnen ook bekeken worden op verschil-
lende schaalniveaus, zowel van ruimte en tijd. Zo kunnen 
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de industriële landschappen niet alleen verklaard worden 
vanuit de vindplaatsen van grondstoffen en energiebron-
nen, de lokalisatie van regionale afzet- en arbeidsmarkten 
maar worden zij vandaag vooral vanuit geopolitieke strate-
gieën bepaald. 

Het doorbreken van de dualiteit tussen fysische en socio-
economische processen is hier elementair omdat beiden 
interfereren in dezelfde ruimte en aan de basis liggen van 
multidisciplinaire mondiale of regionale vraagstukken. 
Hen samenbrengen in verduidelijkings- en verklarings-
modellen maakt aardrijkskunde alleen maar sterker in het 
aanbrengen van authentieke leersituaties. 

D	 Hoe	krijgt	de	plaats	vorm	in	zijn	geheel?

Wat maakt de complexiteit van het ‘systeem-aarde’, of ‘het 
systeem-aarde in de ruimte’? De relaties tussen de mens 
en systeem-aarde als zijn leefomgeving komen centraal te 
staan. Dit complex systeem ontrafelen we in zijn compo-
nenten en benaderen we inzichtelijk vanuit verbanden.

Deze benadering kan niet zonder een wisselwerking met 
aanverwante vakken en evolueert naar een attitude waarin 
evenwicht en duurzaamheid bepalend zijn.

Klimaatverstoring is hier een dankbaar complex systeem 
waarin vele componenten en relaties een rol spelen. Het 
afleiden van oorzakelijke verbanden, het ruimtelijk in kaart 
brengen van mogelijke gevolgen, het kwantificeren van ge-
volgen op korte en lange termijn en het ontrafelen van eco-
nomische en politieke belangen, maakt dat we de rol van 
de mens of van de maatschappij binnen het systeem-aarde 
inzichtelijk kunnen vastleggen. Deze ruimtelijke interac-
ties begrijpen zouden een eerste stap moeten zijn richting 
duurzaamheid, ev. actiegericht handelen.

2.3	 De	noodzakelijke	methodieken	om		
het	meta-doel	te	bereiken.

Een heel scala van geografische onderzoeksmethoden 
wordt in een leerlijn aangebracht door de leerniveaus heen 
tot levenslang leren.

Het observeren en analyseren van plaatsen kan zowel met 
bronmateriaal als via terreinwerk. Dit laatste vermelden we 
zeer expliciet omdat we van mening zijn dat aardrijkskun-
de niet zonder extra-muros kan, de wereld is ons labora-
torium waarin zowel de menselijke en fysische processen 
afzonderlijk tot uiting komen, alsook het resultaat van de 
acties en interactie tussen deze natuurlijke en menselijke 
factoren die leiden tot verschillende landschappen. 

Cartografische technieken en het gebruik van GIS-ICT on-
derlijnen de eigenheid. Deze staan in functie van de inhou-
den die we aan onze leerlingen willen bijbrengen.

Ook het modelleren van geografische processen vermelden 
we: samen met verklaringsmodellen en voorstellingen om 
zaken te visualiseren, spelen zij een grote rol in het begrij-
pen van de waarneembare ruimte.

Tenslotte brengen we ook hier het onderzoekend leren als 
belangrijke methodiek aan. Deze manier van leren is niet 
uniek voor aardrijkskunde maar wel belangrijk om zeer be-
wust via de verschillende onderwijsniveaus door te trekken 
naar levenslang leren. Zowel in de klas (bijv. atlaswerk), op 
terrein, als in een ICT-lokaal is het mogelijk om via onder-
zoekend leren binnen het vak aardrijkskunde inhouden en 
vaardigheden aan te brengen en leerlingen op deze manier 
op het pad van zelfsturing te brengen.

2.4	De	relevantie	van	het	lesvak	
aardrijkskunde.

Wat met al die kennis? Of we het vak nu sterk competen-
tiegestuurd richten of niet, leerstof moet voor leerlingen 
betekenisvol zijn en aangebracht worden in authentieke 
leercontexten.

Centraal in de leerstofopbouw staat de invloed van mense-
lijk-maatschappelijk handelen op het ‘systeem-aarde’. Ook 
de manier waarop we onze blik op de wereld richten en 
gebeurtenissen uit de actualiteit integreren in aardrijks-
kundige thema’s bepaalt stap voor stap de opbouw van de 
‘mentale map’.

Beschikken over een coherent geografisch referentiekader 
is ook meer dan relevant: een meerledige realiteit waarin 
de verschillende thematische lagen inzichtelijk verankerd 
zijn en waarin het tijd- en ruimtekader gekoppeld is.

Tenslotte streven we kritisch en bewust leven na, waarbij 
duurzaamheid het leidmotief is. Solidariteit en (wereld)
burgerschap zijn voor aardrijkskunde evidente thema’s, 
immers het lokale is niet los te koppelen van het mondiale 
niveau.

Op dit vlak waren de congresgangers het eens met de denk-
tankleden en kwamen woorden als ‘wereldburgerschap’, 
‘duurzaamheid’, ‘actualiteit’, ‘maatschappelijk belang’ 
steeds terug in hun commentaren. Uit enkele werkgroepen 
kwam zelfs de vraag om ‘verwondering voor de planeet’ 
nog meer centraal te plaatsen. 

2.5	 Tot	slot

Deze tekst is geen wetenschappelijke studie en heeft niet 
de pretentie om meer te zijn dan het resultaat van een den-
koefening. Als coördinator vond ik het belangrijk dat we 
vanuit het huidige werkveld tot een coherent beeld kwa-
men door discussie, niet door bronnenonderzoek. 
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De resultaattekst van deze denkoefening hebben we afge-
toetst bij de basiswerkers in het onderwijsveld, de VLA-
leden. Daarmee moeten we nu aan de slag als beroepsver-
eniging: externe en interne communicatie bestendigen, 
inspelen op de politieke besluitvorming in toekomstige 
onderwijsdossiers en gerichte samenwerking met de on-
derwijskoepels vooropstellen.
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