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Naar nieuwe eindtermen aard
rijkskunde: het referentiekader 
‘ruimtelijk bewustzijn’ als basis? 
An Steegen
KU Leuven, Afdeling Geografie en Toerisme

Abstract
In het kader van de onderwijshervorming worden gradu-
eel nieuwe eindtermen ontwikkeld. Deze nieuwe eindter-
men bouwen verder op de Europese sleutelcompetenties. Als 
tussenstap tussen deze Europese sleutelcompetenties en de 
eindtermen, werden er referentiekaders opgesteld. Elk refe-
rentiekader vat de visie op een vakdomein samen voor leer-
lingen van het kleuteronderwijs tot leerlingen aan het einde 
van het secundair onderwijs. Het referentiekader dat het 
vak aardrijkskunde omvat, is het referentiekader ruimtelijk 
bewustzijn. In dit artikel wordt de opbouw en de visie van 
dit referentiekader weergegeven, evenals een bredere kade-
ring in de Europese sleutelcompetenties.

1	 InleIdIng

Momenteel wordt in Vlaanderen de onderwijshervorming 
voorbereid. Deze hervorming heeft enerzijds een praktische 
implicatie waarbij de structuur van het onderwijs wordt aan-
gepast. In de media werd deze al regelmatig besproken. Daar-
naast maakt men van de gelegenheid gebruik om de inhou-
den van het secundair onderwijs te moderniseren. Ook deze 
inhoudelijke aanpassing wordt soms in de media belicht (De 
Standaard, 2018). Echter, nooit wordt de specifieke situatie 
van aardrijkskunde belicht. Nooit wordt specifiek aangehaald 
welke inhoudelijke elementen de basis vormen voor de hervor-
ming. Zelden wordt belicht tot waar de overheid beslissings-
recht heeft en vanaf waar de onderwijskoepels vrijheid krijgen. 

In dit artikel proberen we daarom een tipje van de sluier te 
lichten. Uiteraard is het onmogelijk om de hele inhoude-
lijke hervorming van het secundair onderwijs, of zelfs de 
richting waarin deze gaat, mee te geven. Wat we wel zullen 
doen is de basis van de onderwijshervorming mee te geven 
zoals die uitgetekend werd voor het vak aardrijkskunde. We 
baseren ons daarbij op het document dat opgesteld werd in 
opdracht van AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onder-
wijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoela-
gen, 2017). Een aantal van de teksten die daarin opgeno-
men zijn, worden letterlijk overgenomen in deze tekst. 

2	 WerkWIjze:	sleutelcompetentIes	en	
referentIekaders

Volgens het decreet (Vlaams Parlement, 2018) worden de 
eindtermen geformuleerd in functie van een aantal sleu-
telcompetenties. Deze sleutelcompetenties werden op hun 
beurt afgeleid van de Europese sleutelcompetenties voor 
levenslang leren (EU, DG Onderwijs & Cultuur, 2006). 
Sleutelcompetenties worden hierin omschreven als “compe-
tenties die de burgers nodig hebben voor zelfontplooiing, sociale 
integratie, actief burgerschap en inzetbaarheid in onze kennis-
maatschappij. Het initieel onderwijs en de initiële opleiding van 
de lidstaten moeten de ontwikkeling van deze sleutelcompetenties 
bij alle jongeren ondersteunen en de onderwijs- en opleidingsfa-
ciliteiten voor volwassenen moeten alle volwassenen reële kansen 
bieden om die vaardigheden en competenties te verwerven en te 
onderhouden”. Deze acht Europese sleutelcompetenties wer-
den op Vlaams niveau verder verfijnd. We sommen deze 
laatste hier voor de volledigheid allemaal op:

1. competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk 
en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, 
geestelijke en emotionele gezondheid;

2. competenties in het Nederlands;
3. competenties in andere talen;
4. digitale competentie en mediawijsheid;
5. sociaal-relationele competenties;
6. ompetenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen 

en technologie;
7. burgerschapscompetenties met inbegrip van compe-

tenties inzake samenleven
8. competenties met betrekking tot historisch bewustzijn;
9. competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn;
10. competenties inzake duurzaamheid;
11. economische en financiële competenties;
12. juridische competenties;
13. leercompetenties met inbegrip van onderzoeks-

competenties, innovatiedenken, creativiteit, probleem-
oplossend en kritisch denken, systeem denken, infor-
matieverwerking en samenwerken;
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14. zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wend-
baarheid;

15. ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin 
en loopbaancompetenties;

16. cultureel bewustzijn en culturele expressie.

Een aantal van deze competenties zijn eerder generiek van 
aard, maar andere competenties zijn gericht naar een vak. 
Bij elk van deze competenties zal een set eindtermen ge-
formuleerd worden door de overheid, in overleg met een 
groep mensen, en deze worden bekrachtigd in het Vlaamse 
parlement. De eerder generieke competenties worden ver-
taald naar transversale eindtermen (1, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 
15 en 16). De onderwijsverstrekkers (de koepels) vertalen 
deze eindtermen daarna naar vakken, en koppelen hierbij 
de transversale competenties aan de eerder inhoudelijke 
competenties. Zij hebben daarbij de vrijheid om dit te doen 
per groepje van eindtermen die aansluiten bij een sleutel-
competentie, dan wel om een set van sleutelcompetenties 
samen te nemen en zo totaal nieuwe vakken op te richten. 

Onder de categorie ‘inhoudelijke competenties’ valt ook 
competentie 9,‘competenties met betrekking tot ruimtelijk 
bewustzijn’. Dit betekent enerzijds dat er eindtermen ruim-
telijk bewustzijn worden ontwikkeld, en geen eindtermen 
aardrijkskunde zoals voorheen het geval was. Anderzijds 
valt het op dat deze sleutelcompetentie volledig losstaat van 
‘competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en 
technologie’. 

Het vertalen van een sleutelcompetentie naar een set van 
eindtermen gebeurt echter niet vanzelf. Daarom heeft de 
Vlaamse administratie de opdracht gegeven aan AHO-
VOKS om per Europese sleutelcompetentie een of meer-
dere referentiekaders uit te werken (Tabel 1). AHOVOKS 
deed hierbij beroep op een aantal externe experten die op 
de hoogte zijn van de ontwikkelingen in hun vakdomein. 
Er werd tevens gevraagd om inspiratie te putten uit een 
aantal internationale referentiewerken. 

De referentiekaders werden allemaal volgens een strikt 
patroon opgesteld. Daarbij werd een onderscheid gemaakt 
tussen ‘kerncomponenten’ en ‘dimensies’. Kerncompo-
nenten worden gedefinieerd als ‘de gemeenschappelijk 
voorkomende elementen die door ze samen te nemen, 
het mogelijk maken een vakdomein te karakteriseren en 
te onderscheiden van andere vakdomeinen’. Die kerncom-
ponenten zijn telkens gekoppeld aan drie leerdimensies: 
begrijpen, hanteren en duiden. 

Begrijpen = ‘inzicht verwerven in het gebruik, de werking 
en de ontwikkeling van ruimtelijk bewustzijn’. 

Hanteren = ‘ruimtelijk bewustzijn gebruiken of maken’. 

Duiden = ‘de werking, de ontwikkeling en het gebruik van 
ruimtelijk bewustzijn verbinden met een context buiten de 
discipline zelf’.

Op het kruispunt van een kerncomponent met een dimen-
sie bevindt zich dan een referentiepunt. Tabel 2 vat dit 
schematisch samen.

De referentiekaders worden opgesteld voor het onderwijs 
van kleuters tot en met adolescenten (van kleuteronderwijs 
tot einde secundair onderwijs). Het is de bedoeling dat alle 
eindtermen worden afgeleid uit de referentiekaders, en dat 
er dus geen eindtermen ontwikkeld worden die buiten de 
referentiekaders vallen. Anderzijds is het zo dat niet nood-
zakelijk alle inhouden of thema’s van het referentiekader 
vertaald worden naar eindtermen. Eindtermen mogen wel 
aan één of meerdere referentiepunten gekoppeld worden. 
Naast de inhoudelijke afbakening bevordert het opbouwen 
van een referentiekader de samenhang van het curriculum. 

Tabel 1 Verhouding tussen de Europese sleutelcompetenties en de 

referentiekaders

Europese sleutelcompetentie Referentiekader AHOVOKS

Communicatie in de moedertaal Communicatie in het Nederlands

Communicatie in vreemde talen Communicatie in vreemde talen

Wiskundige competentie en 
basiscompetenties op het gebied 
van exacte wetenschappen en 
technologie

Wiskundige competentie

Wetenschappelijke competentie

Technologische competentie

Digitale competentie Digitale competentie

Leercompetentie Leren leren

Sociale en 
burgerschapscompetentie

Maatschappelijk bewustzijn en 
burgerschap

Historisch bewustzijn

Ruimtelijk bewustzijn

Biopsychosociaal welbevinden

Ontwikkeling van initiatief en 
ondernemerszin

Financieel-economische 
competentie

Initiatief en ondernemingszin

Cultureel bewustzijn en culturele 
expressie

Cultureel bewustzijn en culturele 
expressie

Tabel 2 Format voor het ontwikkelen van referentiekaders

Dimensie 1: begrijpen Dimensie 2: hanteren Dimensie 3: duiden

Kerncomponent 1 Referentiepunt A Referentiepunt X

Kerncomponent 2 Referentiepunt B …

Kerncomponent 3 Referentiepunt C

… …
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3	 Het	referentIekader	ruImtelIjk	
beWustzIjn

Hieronder volgt een beschrijving van het referentiekader ruim-
telijk bewustzijn dat beknopt wordt voorgesteld in Tabel 3. Deze 
tekst is letterlijk overgenomen uit ‘AHOVOKS (2017). Vlaamse 
Referentiekaders voor de Europese sleutelcompetenties. Inhou-
delijke kaders voor het ontwikkelen van einddoelen in het onder-
wijs. April 2017, 208pp’.

3.1	 Kerncomponenten

In het referentie kader Ruimtelijk bewustzijn worden 5 
kerncomponenten naar voren geschoven. Zij worden hier-
onder beschreven.

Lokalisatie

De eerste kerncomponent in het referentiekader Ruimte-
lijk bewustzijn is ‘Lokalisatie’. Elk object, elke persoon, elk 
fenomeen, elk patroon, elk proces … heeft zijn/haar eigen 
plek in de ruimte of vindt plaats op een bepaalde plek in de 
ruimte en kan bijgevolg gelokaliseerd worden (= plaatsbe-
paling). Deze kerncomponent legt de nadruk op het ruim-
telijk situeren op zich als basis voor het Ruimtelijk bewust-
zijn dat opgebouwd moet worden.

Plaatsbegrip

De tweede kerncomponent in het referentiekader Ruim-
telijk bewustzijn is ‘plaatsbegrip’. De term ‘plaatsbegrip’ 
moet bekeken worden op geografische wijze: het gaat dus 
niet louter om het lokaliseren van plaatsen in de ruimte 
(plaatsbepaling of lokalisatie), maar om een beschrijving 
en analyse van de eigenschappen van die bepaalde plaats (= 
plaatsbeschrijving). Het is met andere woorden de bedoe-
ling om kenmerken van een bepaalde plaats te beschrijven 
om op die manier in staat te zijn om de ene plaats van de 
andere te onderscheiden. Deze kenmerken kennen een 
grote diversiteit en kunnen zowel menselijk als natuurlijk 
van aard zijn. Het plaatsbegrip heeft ook te maken met de 
perceptie, associaties en betekenis die men als mens of ge-
meenschap toekent aan een bepaalde plek, afhankelijk van 
culturele en sociale context van de waarnemer. Tot slot kan 
je deze kerncomponent zowel op aarde als in de ruimte 
bekijken en dit op verschillende schaalniveaus (van lokaal 
naar regionaal naar globaal naar dimensies in het heelal).

In de eerste plaats kunnen kenmerken van plaatsen be-
schreven worden, maar vervolgens kunnen deze kenmer-
ken ook onderzocht worden. Het is bovendien interessant 
om na te gaan hoe de betekenis van een plaats voor ver-
schillende bevolkingsgroepen of voor verschillende gele-
dingen in een maatschappij kan verschillen. De stad wordt 
bijvoorbeeld anders ervaren door stedelingen als door 
mensen die op het platteland wonen. Ook kunnen verschil-

lende etnische groepen een uiteenlopende betekenis aan 
een plek geven en dat kan tot conflicten leiden.

Ruimtelijke	processen

De derde kerncomponent in het referentiekader Ruimte-
lijk bewustzijn is ‘ruimtelijke processen’. Op aarde en in de 
ruimte spelen zich allerlei processen af die zowel van na-
tuurlijke als van menselijke aard zijn. Het gamma aan pro-
cessen dat in deze kerncomponent aan bod komt is bijge-
volg zeer divers van aard. De processen kunnen bestudeerd 
worden vanuit theoretisch oogpunt, vanuit waarnemingen 
van anderen en vanuit observaties bekomen uit eigen on-
derzoek, en dit op verschillende ruimte- en tijdsschalen. 
In deze kerncomponent kan de link gelegd worden met 
de component ‘plaatsbegrip’, al kan dat nog niet meteen 
volledig. We bekijken hier immers voornamelijk de afzon-
derlijke kenmerken van een plaats: een gebergte (kenmerk 
reliëf ) kan bijvoorbeeld vanuit geologisch standpunt ver-
klaard worden, het klimaat op één plaats kan verklaard 
worden vanuit een klimatologisch model, het proces van 
industrialisatie zorgt voor sporen in het bebouwde land-
schap, verschillende landbouwtechnieken resulteren in 
verschillende ruimtelijke organisaties van het landschap, 
… Het is dus de bedoeling dat jongeren inzicht krijgen in 
afzonderlijke ruimtelijke processen die zich op een plaats 
afspelen, en dit niet enkel op een beschrijvende manier, 
maar zeker ook verklarend en onderzoekend. Het kwantifi-
ceren en vervolgens modelleren van processen is een laat-
ste stap in de progressie.

Ruimtelijke	interacties

De vierde kerncomponent in het referentiekader Ruimte-
lijk bewustzijn is ‘ruimtelijke interacties’. Plaatsen komen 
tot stand door interactie tussen natuurlijke processen en 
menselijke activiteiten waarbij beide niet steeds even sterk 
aanwezig zijn. Binnen deze kerncomponent worden deze 
complexe ruimtelijke interacties bestudeerd zodat een 
plaats in al zijn aspecten, op verschillende schaalniveaus, 
en in verschillende tijdsdimensies bestudeerd kan worden. 
De essentie ligt dus op het verbinden van de verschillende 
ruimtelijke processen en de implicaties die dat heeft op de 
compositie en configuratie van plaatsen. Deze processen 
kunnen soms enkel van natuurlijke aard zijn, maar vaak is 
er een combinatie van natuurlijke en menselijke aard.

We kunnen dit verduidelijken met een voorbeeld van de 
Grand Canyon in de USA. Wanneer een landschap zoals 
dat bij de Grand Canyon verklaard moet worden, moet je 
rekening houden met de geologische processen die voor de 
tektonische activiteit in het gebied gezorgd hebben, maar 
ook met de geomorfologische processen die voor rivierero-
sie hebben gezorgd, met de klimatologische omstandighe-
den die een invloed hebben op de aanwezigheid van water 
en de afwezigheid van vegetatie. Dit is dus in eerste instan-
tie een mix van natuurlijke ruimtelijke processen die even-
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tueel op een andere plaats hun oorsprong hebben. Maar 
als je de aantrekkelijkheid van het landschap op mensen 
wil nagaan, en de toeristenstroom naar het gebied, moeten 
ook menselijke processen in rekening worden gebracht zo-
als transport, mobiliteit en toerisme. De tijd waarover deze 
processen gespeeld hebben is totaal verschillend: van enke-
le miljoenen jaren voor de natuurlijke evoluties tot enkele 
tientallen, tot zelfs minder, voor de menselijke.

In deze kerncomponent wordt met andere woorden het 
ruimtelijke systeem als geheel bekeken, wat meer com-
plexe denkvaardigheden met zich meebrengt, en waar de 
nadruk sterk zal liggen op het verklarende en het onder-
zoekende. Het leren denken in systemen en netwerken, de 
afhankelijkheid zien van de ene plaats in relatie tot de an-
dere, wordt benadrukt.

Ruimtelijke	technieken

De vijfde kerncomponent in het referentiekader Ruimtelijk 
bewustzijn is ‘ruimtelijke technieken’. De ruimte kan op 
verschillende manieren geobserveerd en bestudeerd wor-
den, en daarbij hoort telkens een specifieke voorstellings-
wijze. In deze kerncomponent wordt dit geëxpliciteerd. 
Deze kerncomponent is onlosmakelijk verweven met de 
andere kerncomponenten in al hun dimensies, en is daar-
om noodzakelijk te verwerven om allerlei ruimtelijke ver-
schillen, processen en interacties leesbaar te maken of als 
methodiek in te zetten om deze verschillen te analyseren. 
Uiteraard gaat het in de eerste plaats over de studie van 
het aardoppervlak, maar daarnaast mag de studie van het 
heelal niet ontbreken aangezien de aarde daarin een plaats 
heeft. Technieken die aan bod komen zijn veelal kwantita-
tief, maar ook kwalitatieve gegevens kunnen gebruikt wor-
den. Het is de veelheid aan ruimtebeelden samen die bij 
jongeren nieuwe inzichten doen ontstaan.

In iedere kerncomponent van het Ruimtelijk bewustzijn, 
wordt er kennis en inzicht verworven in ruimtelijke vraag-
stukken. Er wordt een breed ruimtelijk wereldbeeld opge-
bouwd waarbij een gebeurtenis op een plaats, niet alleen 
gelokaliseerd wordt op die plaats, maar ook in een globaal 
perspectief over heel de wereld. Tegelijk worden er spon-
taan connecties gemaakt met gebeurtenissen in een andere 
context en kan ingeschat worden wat de gevolgen daarvan 
zijn op een andere plaats. Het denken in systemen en net-
werken waarin verschillende variabelen een rol spelen, 
is daarin belangrijk, en de mentale kaart van de persoon 
wordt gehanteerd of verder aangevuld.

Mondiale productketens in de textielindustrie zijn een ty-
pisch voorbeeld. Deze mondiale organisatie van de econo-
mie visualiseert belangrijke plekken om de wereld aan te 
sturen. Bruggen kunnen gelegd worden tussen Ruimtelijk 
bewustzijn en economie enerzijds, en burgerschap (recht-
vaardigheid, uitbuiting …) anderzijds. Laat ons bij wijze 
van voorbeeld Bangladesh aanhalen. Als men in het nieuws 

rapporteert over het instorten van een textielfabriek waarbij 
er vele slachtoffers vallen, moet niet alleen geweten zijn 
dat Bangladesh in Azië gelegen is, maar dat de werkom-
standigheden als gevolg van het globaliseringproces niet 
goed zijn, Bangladesh bedreigd wordt door zeespiegelstij-
ging als gevolg van de klimaatverandering en dat in feite de 
industrielanden daarin een verantwoordelijkheid hebben 
door de (historische) uitstoot van broeikasgassen. Tegelij-
kertijd kan men al oplossingsgericht denken en inschatten 
dat een globaal verbod op steenkoolverbranding een effect 
kan hebben op de klimaatverandering, maar dat dat een 
impact kan hebben op de economische groei in Bangla-
desh. Jongeren kunnen vervolgens in hun dagdagelijkse le-
ven bewuster keuzes maken. Ze vragen zich bijvoorbeeld af 
hoe producten in de supermarkt komen, welke producten 
ze kopen en hoe hun koopgedrag een impact heeft op de-
industrialisatie in eigen land en verschuiving van industrie 
naar lageloonlanden.

Verder biedt dit heel wat mogelijkheden om aansluiting 
te vinden met de andere referentiekaders. Wanneer men 
Bangladesh kan lokaliseren, moet het meteen ook duide-
lijk zijn dat er in dit deel van de wereld een andere cultuur 
aanwezig is dan deze in de eigen leefomgeving. Ook taal-
aspecten kunnen hieraan gekoppeld worden, evenals enke-
le aspecten van burgerschapsvorming. Een breed inzicht in 
en interesse voor allerlei aspecten van aardse leven komen 
samen in dit referentiepunt.

3.2	 Referentiepunten	

Op het kruispunt van de kerncomponenten met de dimen-
sies begrijpen, hanteren en duiden staan de referentiepun-
ten A tot P. Elk referentiepunt omschrijft de elementen die 
van belang kunnen zijn voor de te ontwikkelen eindtermen. 
Hieronder worden de referentiepunten bondig toegelicht.

A	 Lokalisatie	begrijpen

In dit referentiepunt ligt de nadruk op het begrijpen van 
hoe een plaats uniek gepositioneerd kan worden in de 
ruimte. De sterrenkundige ligging van plaatsen wordt uit-
eengezet waarbij er aandacht gaat naar het noordelijk en 
zuidelijk halfrond die gescheiden worden door de evenaar, 
en naar het oostelijk en westelijk halfrond die gescheiden 
worden door de meridiaan van Greenwich. Het wereldgra-
dennet wordt uitgelegd. Naast de sterrenkundige ligging 
moet ook de staatkundige ligging in dit referentiepunt 
aan bod komen en beide moeten bij elkaar aansluiten. In 
dit referentiepunt wordt met andere woorden aangeleerd 
hoe de plaats gesitueerd is in een land, een continent, bin-
nen het gradennet, ten opzichte van gebergten, oceanen, 
grote rivieren, wereldsteden … Jongeren krijgen inzicht in 
het geografisch referentiekader en bouwen dit op. Tot slot, 
wanneer het heelal buiten de aarde bestudeerd wordt, kan 
de structuur van het heelal gebruikt worden om de aarde 
daarin te positioneren.
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B	 Plaatsbegrip	begrijpen

Plaatsen verschillen van elkaar. In dit referentiepunt wordt 
er aangeleerd welke kenmerken de eigenheid van een 
plaats bepalen en komt men tot een plaatsbegrip. Op aarde 
zal de nadruk kunnen liggen op verschillende menselijke 
en natuurlijke factoren die het uitzicht van een plaats beïn-
vloeden. Bovendien kan je dit bestuderen op één of meer-
dere schaalniveaus waarbij telkens andere factoren een rol 
kunnen spelen. Hierbij zal de context van de plaats belang-
rijk zijn, alsook de hiërarchie van de schaalniveaus (genest 
schaalbegrip). Je kan deze schaal ook helemaal opentrek-
ken naar het heelal waarbij verschillen tussen verschillen-
de ruimteobjecten aan bod kunnen komen (planeet, ster, 
komeet …). Daarnaast kan de factor tijd hieraan gekoppeld 
worden. Niet enkel beschrijvingen van plaatsen en de ver-
schillen daartussen zijn belangrijk, het is tevens cruciaal 
om te onderzoeken waarom bepaalde plaatsen uniek zijn 
en verschillen in eigenschappen van plaatsen aanwezig 
zijn.

In eerste instantie gaat het over individuele eigenschappen 
van plaatsen, waarbij reliëf, klimaat, vegetatie, bebouwing 
en hun functie herkend en beschreven kunnen worden. 
In een tweede stap worden verschillende eigenschappen 
samen genomen om tot het begrip landschap te komen. 
Landschap wordt dan beschouwd als een gebied op aarde, 
zoals waargenomen door de mens, waarvan het karakter 
het resultaat is van de actie en interactie tussen menselijke 
en fysische processen. Het is belangrijk in te zien dat met 
dezelfde eigenschappen, maar in verschillende combina-
tie, de verschillende landschappen bestaan. Het natuurlij-
ke landschap van Brussel was oorspronkelijk bijvoorbeeld 
identiek aan het landschap van Huldenberg, maar door im-
pact van de mens en de invloed van economische activitei-
ten, is er in Brussel een grotere concentratie aan activitei-
ten en gebouwen ontstaan, waardoor een stadslandschap 
gegroeid is. In Huldenberg hebben echter andere mense-
lijke activiteiten ervoor gezorgd dat er een landbouwland-
schap is ontstaan. Tot slot kan een zelfde type landschap 
een ander uitzicht hebben op verschillende plaatsen in de 
wereld doordat de compositie en samenstelling anders is. 
Neem als voorbeeld het stedelijk landschap van Brussel, en 
vergelijk dit met het stedelijk landschap van Rio de Janeiro. 
Daar waar de mens in beide steden een rol heeft gespeeld, 
is het patroon en de schaal van de bebouwing in beide ste-
den totaal verschillend. Zo zijn er verschillen in vormen 
en patronen van de bebouwing en bestrating terug te vin-
den en is het visuele-esthetische aspect verschillend. Beide 
soorten van verschil zijn ontstaan door verschillen in bevol-
kingsgroei, welvaart, economische ontwikkeling, politieke 
keuzes … Bovendien is er nog het aspect van perceptie van 
verschillende bevolkingsgroepen of waarnemers in functie 
van de sociaal-culturele positie van de waarnemer: iemand 
die van het Braziliaanse platteland migreert naar Rio de 
Janeiro zal een heel andere indruk hebben van de stad dan 
een Brusselaar die voor zijn werk in Rio moet gaan wonen. 

Het plaatsbegrip is met andere woorden in de meeste ge-
vallen afhankelijk van de positionaliteit van een persoon.

C	 Ruimtelijke	processen	begrijpen

In dit referentiepunt komen individuele processen aan 
bod die elk een ruimtelijke impact hebben en de aarde of 
ruimte continue veranderen. Deze processen zijn zowel 
van natuurlijke als van menselijke oorsprong en worden 
individueel en op verschillende schaal- en tijdsniveaus be-
studeerd. De processen die aan bod komen situeren zich 
binnen volgende contexten: weer en klimaat, geologie, geo-
morfologie, hydrologie, oceanografie, landbouw, ecologie, 
demografie, urbanisatie, segregatie, industrialisatie, de-
industrialisatie, tertiairisering, wereldeconomie, cultuur 
en diversiteit, migraties, toerisme, transport en mobiliteit 
en kosmologie. Vaak zijn er relaties te leggen tussen deze 
ruimtelijke processen en andere wetenschappelijke disci-
plines. Zo heb je bijvoorbeeld om het thema weer & kli-
maat te begrijpen toch een zekere voorkennis van fysica 
nodig, moet je binnen geologie een basiskennis chemie 
hebben, heb je inzichten in maatschappelijke en sociale 
processen nodig om verschillende vormen van landschap-
pen te begrijpen.

Door deze plaatsen en de processen die er een rol spelen 
te verbinden of te groeperen, ontstaan ruimtelijke patro-
nen. Wanneer deze patronen op meerdere plaatsen iden-
tiek aanwezig zijn, kan men spreken van een model. Een 
voorbeeld hiervan is terug te vinden bij de geologische pro-
cessen. Op lokale schaal kan men een aardbeving of een 
vulkaanuitbarsting registreren, maar wanneer er over heel 
de aarde naar deze processen gekeken wordt, dan kan men 
vaststellen dat deze vulkanen en aardbevingen niet wille-
keurig verspreid over het aardoppervlak voorkomen, maar 
dat zij samenvallen met de plaattektonische randen. Hier-
voor kan dan een verklaring gezocht worden door de in-
terne structuur van de aarde in rekening te brengen en een 
model met subductietrekkracht en rugduwtrekkracht kan 
geconstrueerd worden. Bovendien, wanneer er buiten de 
aarde gekeken wordt, kan een gelijkaardig patroon herkend 
worden op andere planeten.

D	 Ruimtelijke	interacties	begrijpen

Daar waar individuele ruimtelijke processen bestudeerd 
worden in referentiepunt C, wordt in dit referentiepunt 
de interactie tussen meerdere processen bestudeerd. Deze 
processen kunnen beide van natuurlijke aard zijn, beide 
van menselijke aard, maar zijn heel vaak een mix van bei-
de. In principe kan men hier tot zeer ruime en complexe 
systemen op wereldschaal komen, zeker wanneer alle in-
teragerende factoren in rekening worden gebracht, maar 
het systeem kan ook duidelijk afgebakend worden door 
voor een eerder beperkte schaal te kiezen. Voorbeelden van 
categorieën waarbinnen thema’s kunnen gekozen worden 
zijn: klimaatverandering, natuurrampen, hydrogeologie, 



8 Jaarboek De Aardrijkskunde 2018 

grondstoffen en energie, verwering, bodemkunde, land-
schappen, geopolitiek, mondialisering39, draagkracht van 
de aarde, duurzame ontwikkeling, ecologische vraagstuk-
ken, ecosysteemdiensten, ruimtelijke ordening en leven in 
de ruimte (zowel de mens die een andere planeet koloni-
seert als de mogelijkheid om andere levensvormen in het 
heelal terug te vinden).

Om verder te bouwen op het voorbeeld in referentiepunt C, 
kan het voorbeeld van de natuurrampen aangehaald wor-
den. Men kan zich de vraag stellen wanneer een natuur-
ramp het nieuws haalt. Dit is niet wanneer er een zware 
aardbeving, met misschien eraan gekoppeld een tsunami 
voorkomt in een niet-bevolkt gebied, maar wel wanneer het 
voorkomt in een gebied waar er een grote stad gelegen is 
en waar dus miljoenen mensen getroffen kunnen worden. 
Het afwegen of er maatregelen genomen moeten worden 
om zich te beschermen tegen de impact van het natuurfe-
nomeen en ook welke en hoeveel maatregelen, gebeurt in 
dit referentiepunt.

In feite komen in dit referentiepunt dus alle uitdagingen 
samen waar een maatschappij mee aan de slag kan en moet 
gaan op voorwaarde dat ze een ruimtelijke impact hebben. 
Dit referentiepunt is dus cruciaal om inzicht te krijgen in 
de impact die je als individu of als maatschappij hebt op de 
ruimte en hoe je deze ruimte kan sturen. Deze ruimtelijke 
interacties erkennen en begrijpen zijn een eerste stap naar 
actiegericht handelen in een latere toekomst.

E	 Ruimtelijke	technieken	begrijpen

De fysieke ruimte kan waargenomen worden vanuit een 
standplaats. Deze standplaats kan zich op het aardopper-
vlak bevinden (horizontale waarneming), op verschillende 
hoogtes in de atmosfeer of in de ruimte (oblique tot verti-
cale waarneming) en wordt bepaald door het doel van de 
studie van de ruimte en de grootte van het te bestuderen 
gebied. Naast eigen waarnemingen kan men ook gebruik 
maken van reeds bewerkte gegevens zoals kaarten of di-
gitale bronnen. De ruimte wordt dan gevisualiseerd door 
deze bewerkte data te interpreteren en dus zonder er we-
zenlijk aanwezig te zijn. Tot slot kan men ook de gepercipi-
eerde ruimte gebruiken in bepaalde studies en het mentale 
beeld van iemand visualiseren. In dit referentiepunt gaat 
het erom de verschillende ruimtelijke technieken te leren 
kennen om deze ruimte op te meten en te visualiseren op 
kaarten of in een GIS-omgeving (Geografisch Informatie-
systeem).

F	 Lokalisatie	hanteren

Het referentiepunt ‘lokalisatie hanteren’ bestaat uit 2 de-
len. Enerzijds moet men in staat zijn om zichzelf, de ei-
gen leefomgeving en gebieden waar men niet direct zelf 
aanwezig is maar die men bestudeert, kunnen situeren. 
Dit kan met behulp van kaarten en coördinaten op een ab-

solute manier, maar dat kan ook relatief zijn ten opzichte 
van andere plaatsen. Daarnaast is het nodig dat men deze 
plaatsen of gebieden kan situeren op een cartografische of 
geografische bron zodat men meteen informatie over die 
plaats of dat gebied kan verzamelen. Men gaat daarom aan 
de slag met allerlei thematische en topografische kaarten, 
hanteert de atlas, gebruikt GPS en kompas om zich te situ-
eren, kan het geheel in een Geografisch Informatiesysteem 
toepassen en kan zich op luchtfoto’s en satellietbeelden po-
sitioneren en er informatie van aflezen.

G	 Plaatsbegrip	hanteren

Het doel van dit referentiepunt is het analyseren van plaat-
sen en landschappen om op die manier de plaats te karakte-
riseren en het unieke van de plaats te kunnen duiden. Met 
behulp van de inzichten uit de kerncomponenten ruimte-
lijke processen en ruimtelijke interacties kan de eigenheid 
van plaatsen niet alleen worden onderzocht en beschreven, 
maar ook verklaard. Om uiteindelijk tot dit doel te komen, 
gaat men aan de slag met allerlei data of bronnen die op 
verschillende manieren kunnen verzameld worden. Men 
kan deze plaatsen en landschappen immers zelf bezoeken 
tijdens terreinstudies, maar men kan ook bronnen hante-
ren om er informatie uit te halen. Hierin worden de vol-
gende vaardigheden toegepast: observeren van de plaats 
en het landschap, het waarnemen. Vervolgens worden ho-
rizontale en verticale relaties gedefinieerd en onderschei-
den in het landschap. Dit gebeurt in de meeste gevallen op 
een onderzoekende manier op terrein, of door overlays te 
maken in een geografisch informatiesysteem, waarbij het 
onderzoeken van de relaties centraal staat. Zo leert men 
meteen ook om ruimtelijke informatie te selecteren om zo 
te komen tot een consistent verhaal dat de eigenheid van de 
plaats karakteriseert en verklaart.

H	 Ruimtelijke	processen	hanteren

In het referentiepunt ‘ruimtelijke processen hanteren’ leert 
men voor eerder gesloten systemen om ruimtelijk-relatio-
neel te denken. Tijdens een terreinstudie, of vanuit bron-
nenmateriaal, worden verschillende variabelen in het ge-
selecteerde ruimtelijke proces geïdentificeerd, en kunnen 
deze vervolgens met elkaar in verband gebracht worden 
(bijvoorbeeld oorzaak-gevolg). Enkele terugkoppelingen 
kunnen aangehaald worden en een aanzet tot systeemden-
ken kan opgestart worden. Eenvoudige processen kunnen 
tevens via bijvoorbeeld geografische informatiesystemen 
of experimenten onderzocht worden en vervolgens gemo-
delleerd en dus gekwantificeerd worden om een idee te 
krijgen van de grootte en impact van sommige processen 
op verschillende tijdschalen. Tot slot biedt de studie van 
netwerken een interessante insteek voor heel wat socio-
economische onderwerpen.

Voorbeelden van ruimtelijke processen die zo gehanteerd 
kunnen worden binnen dit referentiepunt zijn de gesteen-
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tecyclus, de hydrologische cyclus, bepaalde stadsmodellen, 
opbouw van de kosmos, migratie, …

I	 Ruimtelijke	interacties	hanteren

Dit referentiepunt vormt in feite de kern van het Ruimtelijk 
bewustzijn waarbij men wordt aangespoord om ruimtelijk-
relationeel te denken. Dit ruimtelijk-relationeel denken 
kan op verschillende niveaus van complexiteit gebeuren, 
maar ook op verschillende manieren bereikt worden.

Men kan op basis van allerlei bronnen werken, maar men 
kan ook tijdens een terreinstudie informatie verzamelen. 
Men gaat hierbij gradueel tewerk door eerst de verschil-
lende afzonderlijke variabelen die een rol spelen op een 
bepaalde plaats te identificeren. Deze variabelen kunnen 
van allerlei aard zijn en situeren zich zowel op natuurlijk 
als op menselijk vlak. Vervolgens worden deze individuele 
variabelen met elkaar in verband gebracht. Op een eenvou-
dig niveau worden er oorzaak-gevolgrelaties gedefinieerd, 
maar op een hoger niveau van complexiteit worden er ook 
terugkoppelingen aangeduid. Het geheel zal leiden tot sys-
teemdenken waarin de verschillende actoren uit verschil-
lende ruimtelijke processen met elkaar in verband worden 
gebracht, en dit in verschillende gebieden, op verschillende 
schaalniveaus en in verschillende tijdsdimensies. Tot slot 
kan men tevens spreken over netwerken waarin horizon-
tale, transversale, en soms zelfs chaotische vormen van in-
terruimtelijke interconnecties aanwezig zijn.

Dit ‘systeemdenken’ kan met een voorbeeld geïllustreerd 
worden: de intensieve varkensteelt in Vlaanderen kan 
worden gelinkt aan de ontbossing in Amazonië, waarbij 
dit ook wereldwijd een effect kan hebben op klimaatver-
andering en er op sommige plaatsen extreme droogte kan 
ontstaan, of net omgekeerd, intensieve neerslag kan vallen. 
Uiteraard gebeurt dit niet op één moment: er zitten vertra-
gingseffecten tussen de verschillende processen. Men gaat 
dus op zoek naar relaties in tijd en ruimte. Om het concept 
‘netwerk’ te duiden kan worden verwezen naar de actuali-
teit: door een aanslag in Istanbul worden heel wat mensen 
gedood, waaronder ook een hele groep buitenlanders (van-
uit standpunt van Turkije bekeken). Een van die ‘buiten-
landers’ is een Belg en daardoor wordt men ook in België 
geraakt. Het netwerk beperkt zich hier niet tot de familie 
van die persoon zelf, maar door onze connecties en vriend-
schappen verspreidt het zich over de hele natie. Vanuit Bel-
gië wordt er gereageerd en neemt men een standpunt in 
over ruimtelijke processen zoals migratie in het heden en 
verleden, of over internationaal terrorisme. Ook geldstro-
men, een andere netwerkvorm, kunnen hieruit ontstaan.

Om het ruimtelijk-relationeel denken te bereiken is het 
wenselijk dat men onderzoekend te werk gaat waarbij een 
veelheid aan bronnen met elkaar wordt gelinkt. Bovendien 
is het ook wenselijk om een aantal processen, hetzij van 
natuurlijke, hetzij van menselijke aard, te kwantificeren. 

Op die manier zijn jongeren de processen aan het modelle-
ren waardoor de verschillende geobserveerde patronen tot 
uiting komen en er tevens voorspellingen voor de toekomst 
gemaakt kunnen worden. Inzet van ICT is binnen dit refe-
rentiepunt belangrijk, zowel naar het visualiseren als naar 
het ruimtelijk modelleren toe.

J	 Ruimtelijke	technieken	hanteren

In dit referentiepunt is het van belang om verschillende 
technieken te kunnen gebruiken om op een correcte wijze 
met ruimtelijke data om te gaan en deze te visualiseren 
door middel van een kaart. Dit kan zowel op papier als 
digitaal gebeuren. In de eerste plaats worden eenvoudige 
technieken zoals oriëntatie, perspectief en schaal eigen 
gemaakt. In een volgende stap wordt dit verder uitgediept 
en kunnen kaarten gemaakt worden. Zo wordt er kennis 
gemaakt met verschillende kaartprojecties, die al dan niet 
visueel onderscheiden of wiskundig verklaard worden, en 
hoe verschillende soorten data op verschillende manieren 
gevisualiseerd worden. Ook het generaliseren van data in 
functie van de schaal van een kaart kan bestudeerd worden. 
Uiteraard passen moderne technieken om tot een 2D of 3D 
ruimtelijke voorstelling, analyse of kaart te komen ook in 
dit onderdeel, en kunnen de Geografische Informatiesyste-
men een belangrijke plaats innemen.

Tevens wil dit referentiepunt een stap verder gaan en een 
stevige basis geven aan de andere referentiepunten. Im-
mers, wanneer plaatsen geïdentificeerd worden (kerncom-
ponent 3), ruimtelijke processen en de interactie daartus-
sen bestudeerd worden (kerncomponent 4 en 5), kunnen 
deze hulpbronnen opnieuw ingezet worden, hetzij als bron 
die geraadpleegd kan worden, hetzij als start om de analyse 
uit te voeren. Zeker in dat laatste geval hebben de Geografi-
sche Informatiesystemen en andere ICT-technologieën een 
meerwaarde.

K	 Lokalisatie	duiden

Het spontaan lokaliseren van plaatsen of regio’s, wordt als 
doel voor deze kerncomponent naar voren geschoven. In 
principe zou iedereen de plaatsen of regio’s die genoemd 
worden in de actualiteit als een reflex moeten opzoeken in 
een atlas of in een andere ruimtelijk onderbouwde bron 
men de problematiek die in de actualiteit naar voren wordt 
geschoven in een breder kader kan plaatsen.

L	 Plaatsbegrip	duiden

Wanneer men geleerd heeft om met een bepaalde bril 
naar de wereld te kijken, en de verschillende plaatsen te 
karakteriseren aan de hand van de eigenschappen, kan van 
elk gebied dat men in de actualiteit of elders tegenkomt, 
de ruimtelijke analyse gedaan worden. Het is met andere 
woorden de bedoeling dat generieke eigenschappen van 
plaatsen kunnen onderscheiden worden, verschillende ei-
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Tabel 3 Het referentiekader ruimtelijk bewustzijn (AHOVOKS, 2017)

BEGRIJPEN HANTEREN DUIDEN
LOKALISATIE Plaatsbepaling 

- Sterrenkundige ligging 
- Staatkundige ligging 
- Geografisch referentiekader 
- Hemelcoördinaten 
- Structuur heelal

Situering in eigen 
leefomgeving en daarbuiten

Gebruik en interpretatie van 
cartografische (geografische) 
bronnen  
- Kaarten en atlas 
- GPS en kompas 
- Geografische Informatiesystemen 
- Luchtfoto’s 
- Satellietbeelden

Ruimtelijk situeren van plaatsen die genoemd worden in 
de actualiteit

Ruimtelijk wereldbeeld opbouwen

PLAATSBEGRIP Eigenschappen van, betekenis 
van en verschillen tussen plaatsen 
op meerdere schaalniveaus en in 
verschillende contexten

-  Eigenschappen van plaatsen: reliëf, 
klimaat, vegetatie, bebouwing, functie 
bebouwing

-  Landschappen als combinatie van een 
reeks eigenschappen

-  Typering van landschappen 
(natuurlijke, stedelijke, industriële, 
toeristische, agrarische landschappen)

-  Variatie binnen een categorie van 
landschappen o.w.v. lokale factoren

- Ruimtelichamen

Ruimtelijke analyse van 
landschappen op basis 
van bronnenmateriaal en 
terreinstudie 
- Observeren en waarnemen  
Horizontale en verticale relaties  
- Onderzoeken  
- Overlays maken (Geografische 
Informatie-systemen) 
- Inhouden selecteren 

Ruimtelijke analyse van gebieden in de actualiteit, film, op 
reis, op andere plaatsen in het heelal

Culturele verschillen en sociale ongelijkheid over de 
wereld

Ruimtelijk wereldbeeld opbouwen

RUIMTELIJKE 
PROCESSEN

Natuurlijke en menselijke processen, 
patronen en modellen in de ruimte 
- Weer en klimaat  
- Geologie  
- Geomorfologie  
- Hydrologie 
- Oceanografie  
- Landbouw  
- Ecologie  
- Demografie  
- Urbanisatie 
- Segregatie  
-Industrialisatie  
- De-industrialisatie  
- Tertiairisering  
- Wereldeconomie 
- Cultuur en diversiteit  
- Migraties 
- Toerisme  
- Transport en mobiliteit  
- Kosmologie 
 

Ruimtelijk-relationeel denken 
m.b.v. bronnenmateriaal of 
tijdens een terreinstudie 
- Variabelen  
- Oorzaak-gevolg relaties 
- Terugkoppelingen  
- Systeemdenken  
- Onderzoekend leren  
- Modelleren 
- Netwerken 

Landschappen als resultaat van de actie en interactie 
tussen mens en natuur, van ruimtelijke processen aan het 
aardoppervlak

Ruimtelijke processen als element van evolutietheorie  
Belang van kosmische processen

Ruimtelijk wereldbeeld opbouwen

RUIMTELIJKE 
INTERACTIES

Ruimtelijke patronen, modellen en 
systemen als gevolg van interacties 
tussen ruimtelijke processen 
- Klimaatverandering  
- Natuurrampen  
- Hydrogeologie  
- Grondstoffen en energie 
- Verwering  
- Bodemkunde 
- Landschappen  
- Geopolitiek 
- Mondialisering 
- Draagkracht van de aarde 
- Duurzame ontwikkeling  
- Ecologische vraagstukken  
- Ecosysteemdiensten  
- Ruimtelijke ordening 
- Leven in de ruimte

Ruimtelijk-relationeel denken 
m.b.v. bronnenmateriaal of 
tijdens een terreinstudie 
- Variabelen  
- Oorzaak-gevolg relaties 
- Terugkoppelingen  
- Systeemdenken  
- Onderzoekend leren  
- Modelleren 
- Netwerken

Rol van de mens identificeren in evoluties op verschillende 
tijd- en ruimteschalen en in verschillende gebieden

Levenslang leren als mondiale burger om actief bij te 
dragen aan de internationale gemeenschap

Kritisch benaderen van ruimtelijke interacties bij het 
maken van keuzes met maatschappelijke impact

Ruimtelijk wereldbeeld opbouwen 
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genschappen op één plaats met elkaar in verband gebracht 
worden en dat vergelijkingen gemaakt worden tussen de 
nieuw ontdekte plaats en plaatsen uit een andere context. 
Op die manier kan er tevens verwondering zijn over het 
unieke van de ene plaats ten opzichte van de andere. Hier 
meteen aan gekoppeld kunnen culturele verschillen vastge-
steld worden en van daaruit interesse getoond worden voor 
de andere culturen. Daarnaast werkt dit ook als bewustzijn 
naar de sociale ongelijkheid in de wereld toe.

M	 Ruimtelijke	processen	duiden

Naar duiding toe bestrijkt dit referentiepunt een breed 
spectrum. Enerzijds wordt er verwacht dat men eender 
welk landschap (natuurlijk, stedelijk of mix van beide) dat 
men ergens tegenkomt ziet als iets dat het resultaat is van 
een heleboel ruimtelijke processen aan het aardoppervlak. 
Individuele processen moeten dus onderscheiden worden. 
In die zin moet men het landschap zien als een tijdelijke 
fase, die voortdurend in evolutie is door die verschillende 
ruimtelijke processen. Als zodanig kunnen de ruimtelijke 
processen mee opgenomen worden in de beeldvorming 
over geschiedenis van de aarde, en als bewijs dienen voor 
de evolutietheorie. Ten slotte kan binnen dit referentiepunt 
ook heel duidelijk de link gelegd worden tussen processen 
die zich afspelen in de ruimte en de aanwezigheid van stof-
fen op aarde. Bij recente ontwikkelingen in de ruimtevaart 
kan men dus het belang van kosmische processen duidelijk 
inschatten.

De aarde is met andere woorden in verandering, en het hui-
dige uitzicht van een plaats is slechts een tijdelijke situatie.

N	 Ruimtelijke	interacties	duiden

Het belang van dit referentiepunt kan moeilijk overschat 
worden. Eenmaal de kennis en het inzicht er is over de di-
verse ruimtelijke processen en de interactie tussen al deze 
individuele processen, is men in staat om de rol van de 
mens of de maatschappij in zijn geheel te identificeren in 
evoluties op verschillende tijd- en ruimteschalen en in ver-
schillende gebieden op aarde en in de ruimte. Visies over de 
toekomst kunnen geformuleerd worden en de veerkracht 
bij ruimtelijke en maatschappelijke impact van keuzes kan 
ingeschat worden. Wanneer deze bewustwording er is en 
wanneer men bereid is om telkens opnieuw de rol van de 

mens in diverse ruimtelijke interacties te onderscheiden, 
komt men als mondiale burger ertoe om actief bij te dragen 
aan de internationale gemeenschap. Jongeren zijn dan in 
staat om ruimtelijke interacties kritisch te benaderen bij 
het maken van keuzes met maatschappelijke impact. Deze 
keuzes hebben immers een impact op de toekomst en op 
de ruimte waarin we leven. Naast bewustwording kan hier 
een stap verder gezet worden door acties te overwegen en 
in het dagelijks leven anders te handelen, en hoe men zich 
als burger anders kan organiseren, eventueel via politieke 
weg. Onderliggende voorwaarde is, zoals hoger vermeld, 
uiteraard dat jongeren in staat zijn om ruimtelijk relatio-
neel te denken.

O	 Ruimtelijke	technieken	duiden

Eenmaal inzicht verworven in de methodes om van een bol 
oppervlak naar een platte kaart te gaan, en de vervormingen 
die hiermee gepaard gaan, kunnen jongeren een kritische 
houding aannemen t.o.v. cartografisch bronnenmateriaal 
en inzien dat verschillende projectiesystemen en/of kaart-
voorstellingen tot andere interpretaties van een proces of 
fenomeen leiden (denk bijvoorbeeld aan de Peeters-projec-
tie). Dit kan zeker van pas komen in politiek-strategische 
aangelegenheden, in economische vraagstukken, alsook 
in discussies over noord-zuidverhoudingen. Immers, elke 
vorm van informatie met een ruimtelijke component kan 
gevisualiseerd worden in een kaart, maar het inzicht moet 
aanwezig zijn dat men ook met kaarten de werkelijkheid 
kan vervormen.

4	enkele	bedenkIngen

In het referentiekader ruimtelijk bewustzijn herken je de 
huidige eindtermen en ontwikkelingsdoelen die momen-
teel gehanteerd worden in het plichtonderwijs in Vlaan-
deren. Het betreft vakken van kleuter-, lager en secundair 
onderwijs zoals Mens en Maatschappij, Wetenschap en 
Techniek, aardrijkskunde, maatschappelijke vorming, Pro-
ject algemene vakken, en tevens zijn er linken met meer 
generieke eindtermen zoals deze van de wetenschapspool 
of vakoverschrijdende eindtermen. De overgang tussen 
het huidige curriculum en het toekomstige zal daarom 
geen grote aardverschuiving teweegbrengen, al zullen er 
ongetwijfeld wel kleinere en grotere accentverschuivingen 

BEGRIJPEN HANTEREN DUIDEN

RUIMTELIJKE 
TECHNIEKEN

Technieken ter studie van de ruimte 
- Topografie  
- Luchtopnames  
- Teledetectie 
- Ruimtevaart 
- Fotografie  
- Terreinobservaties  
- Mental mapping

Technieken voor de verwerving 
en verwerking van ruimtelijke 
data 
- Oriëntatie  
- Perspectief 
- Schaal 
- Cartografie (Kaartprojecties & 
Kaartopmaak & Generalisatie) 
- Geografische Informatiesystemen

Kritische houding t.o.v. cartografisch bronnenmateriaal 

Inzien dat verschillende projectiesystemen en/of 
kaartvoorstellingen tot andere interpretaties van een 
proces of fenomeen leiden

Ruimtelijk wereldbeeld opbouwen
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gebeuren. Op die manier zullen we er ook voor kunnen 
zorgen dat er een aansluiting is tussen het curriculum in 
het secundair onderwijs en ontwikkelingen op universitair 
niveau, daar waar de kloof op dit ogenblik relatief groot is. 
Het uittekenen van leerlijnen binnen het referentiekader 
werd nog niet gedaan, en dient toch wel de nodige aan-
dacht te krijgen om te vermijden dat men aan het eind van 
de onderwijshervorming moet vaststellen dat er hiaten zijn 
in de kennis en vaardigheden die leerlingen aan het einde 
van hun carrière secundair onderwijs verworven moeten 
hebben. 

Als lezer begrijpt u ondertussen dat het door de overheid 
niet gegarandeerd wordt dat het vak aardrijkskunde als af-
zonderlijk vak behouden blijft in de toekomst. Dat vormt 
wel een aandachtspunt. Ruimtelijk aspecten an sich moeten 
herkenbaar blijven in het curriculum, en niet gereduceerd 
worden tot het situeren van plaatsen op een kaart of het 
berekenen van een schaal in een maquette. Ruimtelijk re-
lationeel denken staat voorop, naast het opbouwen van een 
wereldbeeld. Sommige koepels denken momenteel luidop 
na, en werken zelfs aan, een gemeenschappelijk leerplan 
voor aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek in 
de eerste graad. Dit zijn slechts enkele vragen die meteen 
in me opkomen: Wordt er in een clustervak voldoende aan-
dacht besteed aan de interactie tussen het natuurlijk milieu 
en de maatschappij? Hoe kunnen we onze tweeledige poot 
houden op de wip tussen exacte en menselijke wetenschap-
pen? Wordt het originele vak aardrijkskunde uit de basis-
vorming niet ondergesneeuwd in een lawine van andere 
doelstellingen? Wie zal dit vak geven? Hoe zijn deze leraars 
opgeleid? Wie zal instaan voor de opleiding of nascholing 
van toekomstige en huidige leraren? Wordt er gedacht aan 
co-teaching? … Het is overigens zo dat dit clusteridee reeds 
bestond voor de eindtermen ontwikkeld werden, maar dat 
er op niveau van de eindtermcommissies geen afstemming 
gebeurde. Dit is een wat vreemde zaak. Immers, het gevaar 
schuilt erin dat er naar gemeenschappelijkheden gezocht 
wordt die verder gaan dan de eindtermen origineel bedoel-
den waardoor de leerlijnen in het gedrang komen. Tot slot 
wordt ook samenwerking op vlak van STEM hierdoor be-
moeilijkt. 

Een laatste punt van bezorgdheid is dat slechts weinig 
mensen betrokken worden in het huidige eindtermende-
bat, evenals in de plannen van de onderwijskoepels in de 
vertaling ervan naar nieuwe leerplannen. Zo werden lera-
renopleidingen niet geconsulteerd terwijl zij nochtans de 
toekomstige leraren voorbereiden. Het debat wordt nog te 
zeer achter gesloten deuren gehouden, zonder dat een bre-
der publiek inspraak krijgt in keuzes die gemaakt moeten 
worden. Enerzijds wordt steeds het argument ‘tijdsdruk’ 
gebruikt om spoed te zetten achter het proces, maar ander-
zijds is de gedragenheid voor het onderwijs van de toekomst 
wel een cruciaal element in het hele veranderingsproces. 
Moest iedereen de gelegenheid krijgen om constructief 
mee na te denken over het nieuwe curriculum, zou het een 

pareltje worden waar iedere leraar, pedagogisch begeleider, 
lerarenopleider en inspecteur loyaal en vol enthousiasme 
aan kan werken met zijn of haar leerlingen, leraren en stu-
denten.

5	 besluIt

Het referentiekader ruimtelijk bewustzijn is een alles-
omvattend kader voor aardrijkskundeonderwijs in de toe-
komst waarin het ruimtelijk-relationeel denken centraal 
staat en gestimuleerd wordt, en waardoor een aansluiting 
met het universitaire onderwijs gegarandeerd wordt. Het 
biedt dan ook een goede basis om de eindtermen aardrijks-
kunde of ruimtelijk bewustzijn te ontwikkelen. Echter, aan-
gezien er geen leerlijn in vervat zit, is het cruciaal om in de 
ontwikkelcommissies eindtermen goed na te denken over 
welke keuzes er in welke graad gemaakt worden, te begin-
nen vanaf de eerste graad. Bij deze roep ik dan ook elke 
leraar aardrijkskunde op om enerzijds kritisch te blijven 
voor de veranderingen die op til staan, een stem te laten 
horen waar nodig, maar ook zeker constructief mee te wer-
ken om leerlingen ruimtelijk-relationeel te leren denken in 
de toekomst! 
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