
Les van het jaar
Ook dit jaar bieden we, dankzij de afstuderende studenten aardrijkskunde en hun begeleiders, enkele kant-en-klare parels 
van lessen aan. Er is echter een verandering ten goede: dit jaar zullen we een geldprijs uitreiken aan de beste 3 lesvoorbeel-
den! De Prijs De aardrijkskunde bekroonde tot vorig jaar het beste artikel geschreven naar aanleiding van de masterthesis 
van een student. Door omstandigheden hebben we beslist deze niet meer verder te zetten en het te winnen bedrag over te 
hevelen naar les van het jaar.

De lessen van de drie genomineerden vindt u op de volgende pagina’s (in willekeurige volgorde). De overhandiging van de 
prijzen en bekendmaking van de winnaar vindt plaats in het voorjaar 2014 op de algemene vergadering. Die heeft plaats 
tijdens het symposium waarvan de datum nog niet bepaald is.

De eerste genomineerde les is een gezelschapsspel rond de gesteenten die we zien in de 3e graad. Leren in spelvorm is altijd 
een hit in de klas.

De tweede genomineerde werkt met een cartoon rond een lesonderwerp (hier uit de 3e graad). De leerlingen worden uitge-
daagd om het juiste antwoord te kiezen via discussie.

De derde genomineerde is een schoolvoorbeeld van differentiatie en afwisseling rond het thema demografie in de 2e graad. 
Hoekenwerk verdeeld in 7 opdrachten met uitbreiding en een quiz verplicht de leerlingen zelf te ontdekken, samen te wer-
ken en verschillende bronnen te raadplegen.

Deze lessen presenteren we op de volgende pagina’s, maar zijn ook (en volledig) te vinden op de VLA-website onder de ru-
briek Lesmateriaal – Les van het jaar. Het staat u vrij om de lessen te downloaden, evt. aan te passen naar eigen goeddunken 
en in uw klas te gebruiken. Deze studenten hebben echter hun tijd en ziel in de lessen gestopt en stellen deze pareltjes gra-
tis ter beschikking. Het is dan ook maar fair om te verwijzen naar de auteurs als u deze les(sen) wil gebruiken in uw cursus. 
Dit vereist vanuit de digitale versie slechts enkele muisklikken en getuigt van intellectuele eerlijkheid.

Bij een echte wedstrijd en geldprijzen hoort een wedstrijdreglement. Voelt u de kriebels om mee te doen? Deelnemen blijft 
belangrijker dan winnen, al is winnen nu net iets leuker geworden.

Wedstrijdreglement

•	 De	 prijzen	worden	uitgereikt	 aan	 de	 studenten	 die	 het	
beste uitgewerkt lesvoorbeeld indienen dat één of meer-
dere van de volgende eigenschappen heeft: 

 – boeiend
 – vernieuwend
 – inhoudelijk correct
 – in staat de kennis over te brengen op de leerlingen
•	 De	 jury	 oordeelt	welk	 lesvoorbeeld	 de	 eerste	 plaats	 (en	

bijhorende geldprijs van 250 euro), tweede plaats (en bij-
horende geldprijs van 150 euro) en derde plaats (en bijho-
rende geldprijs van 100 euro) ontvangt.

•	 Deze	‘winnende’	lesvoorbeelden	worden	gepubliceerd	in	
het Jaarboek De Aardrijkskunde én online op de website 
van de VLA.

•	 Alle	 ingediende	 lesvoorbeelden	 die	 voldoen	 aan	 de	 4	
eigenschappen, zullen ook online op de website van de 
VLA geplaatst worden. De studenten/auteurs geven dan 
ook hun toestemming aan leden van de VLA om deze 
lessen vrij te gebruiken in hun praktijk, mits het correct 
vermelden van de auteurs.

•	 Enkele	voorwaarden	voor	de	ingediende	lessen:
 – Het artikel is geschreven in kwaliteitsvol Nederlands.
 –  Het lesvoorbeeld wordt volledig uitgewerkt verzonden: 

indien men gebruik maakt van bijvoorbeeld werkblaad-
jes, presentatie(s), kaartjes voor spelvormen, filmpjes 
e.a., moeten die bijgevoegd zijn: mee opgestuurd, in de 
begeleidende handleiding of via een link.

 –  Naast het lesvoorbeeld voorziet men ook (kort) het ant-
woord op volgende vragen (zie ook onderstaand voor-
beeld):

 Wat (In enkele zinnen wat de les inhoudt en hoe deze 
aangepakt wordt.)

 Bron (Naam of namen van de auteur(s), hun studie-
richting en school, naam van de begeleidende lector.)

 Waar te gebruiken (Op welk leerplan is de les geba-
seerd en welke eindtermen komen aan bod.)

 De les (Wat je nodig hebt om deze les te kunnen geven: 
presentatieprogramma, beamer, spelfiguren enz.)
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Extra: ingezonden lessen enkel te vinden op de website

Ω Een virtuele excursie in de Condroz voor de 3e graad. 
Auteur: Stephanie Verplaetse, universiteit Gent, SLO Geografie.  
Mentor: Dhr. A. Van den Bossche.

Ω Een poster onderzoekscompetentie (3e graad, pool wetenschappen): ‘Wat is het verband tussen bodemkorrels met 
verschillende grootte en de verplaatsing ervan door de wind?’ 
Auteurs: Heidi Van Lerberghe en Stephanie Verplaetse, universiteit Gent, SLO Geografie.  
Begeleider: Prof. Dr. Katrien Strubbe binnen het opleidingsonderdeel vakdidactiek wetenschappen Universiteit Gent.

Ω Een visueel project: ‘Hoe projecteer je een bol op een vlak?’. 
Auteurs: Astrid Bartels, Delphine Lebrun, Reine Stoffels en Thomas Doesselaere, universiteit Gent, SLO Geografie. 
Begeleider: Hilde Van den Bossche.

Ω Een poster met een proefopstelling in de klas rond ‘Effecten van ijssmelt bij aardopwarming’. 
Auteurs: Reine Stoffels, Astrid Bartels en Thomas Doesselaere, universiteit Gent, SLO Geografie. 
Begeleider: Hilde Van den Bossche.

Ω Een les waarin leerlingen in groepjes GEO-sudoku’s oplossen ivm geologische doorsnedes en de geologische tijdschaal. 
Auteur: Filip Marrécau, Master of Science in de geografie, afgestudeerd aan de KUL. 
Begeleiders: Prof. An Steegen: vaktitularis voor de SLO aan de KUL, Hannelore Verstappen: stagebeleidster SLO aan de 
KUL, Hilde Desmet: leerkracht aardrijkskunde aan de Ursilinen Mechelen, Tine Struyve: leerkracht aardrijkskunde aan 
het CVO TKO Mechelen en Daniëlla Huvaere: leerkracht aardrijkskunde aan het St-Lukas, Schaarbeek.

Ω Een les over platentektoniek met enkele korte actieve werkvormen. 
Auteur: Marjolein Cox, studente specifieke lerarenopleiding natuurwetenschappen optie aardrijkskunde aan KULeuven 
Begeleiders: An Steegen (vakdidacticus) en Hannelore Verstappen (stagebegeleidster) en Ann Masquelin (vakmentor op 
de stageschool).

Dankwoord

Ik denk dat deze lessen enkele pijnpunten in het onderwijs aanpakken: de roep om differentiatie en ‘spelend’ leren.  
Het lijkt me dat deze voorbeelden een mal kunnen vormen voor andere lesinhouden.

Deze rubriek is volledig afhankelijk van de vrijwillige inbreng van de studenten en de medewerking van de 
praktijkbegeleiders en begeleidende lectoren. Mijn dank gaat dan ook uit naar: 
•	 de	begeleidende	personen:	Joris	Coppenholle,	Lies	Vandenbroele,	Prof.	Dr.	Andre	Mottart	en	MSc.	Jordi	Casteleyn,	

Hilde Van den Bossche, Chris Van Broeck, Dhr. A. Van den Bossche, Prof. Dr. Katrien Strubbe, Prof. An Steegen, 
Hannelore Verstappen, Hilde Desmet, Tine Struyve, Daniëlla Huvaere en Ann Masquelin.

•	 de	studenten	die	met	deze	lessen	bewijzen	helemaal	klaar	te	zijn	voor	het	onderwijs:	Kim	Van	Daele,	 
Heidi Van Lerberghe, Stephanie Verplaetse, Alexander Casier, Stephanie Himpe, Silke Compère, Astrid Bartels, 
Delphine Lebrun, Reine Stoffels, Thomas Doesselaere, Filip Marrécau en Marjolein Cox.

Bevallen deze voorbeelden u? Denkt u dat u zelf lessen heeft die niet zouden misstaan in deze rubriek en wil u deze delen 
met de leden van de VLA? Dan mag u voorbeelden en/of vragen altijd doorsturen naar JordyLoones@yahoo.co.uk.
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Tour de Rock

Wat we hier tonen is een korte uitleg over de werking en enkele figuren van het spel. De volledige uitleg (leerkrachtenhand-
leiding), figuren, spelbord, speelkaarten en spelregels vindt u op de VLA-website.

Het spel ‘Tour de Rock’ is gebaseerd op het bestaande spel Rummikub. De leerlingen krijgen in het begin van het spel  
7 kaarten. Aan de hand van de kaarten kunnen kiezels verdiend worden. Kiezels kunnen verzameld worden door een juiste 
reeks af te leggen of een kaart met een gesteente te linken met het ‘echte’ gesteente. De persoon die als eerste tien kiezels 
verzamelt, wint het spel.

Het spelbord is een aantrekkelijke variant van de nogal eentonige en onattractieve gesteentecyclussen die vaak in handboe-
ken voorkomen. Daarnaast worden meteen voorbeelden gegeven uit de praktijk bij de verschillende gesteentesoorten, wat 
vaak ontbreekt bij de huidige gesteentecyclussen in de handboeken.

Dit spel kan gespeeld worden met 2 tot 4 spelers. 

Afhankelijk van de grootte van de klas zullen er meerdere spellen aanwezig moeten zijn.

Figuur 1: Alle benodigdheden voor één spel Figuur 2: Het speelbord

niveau? 3de graad

Wat? Interactief gezelschapsspel over de gesteentecyclus: ‘Tour De Rock’

Door wie? Kim Van Daele, Heidi Van Lerberghe en Stephanie Verplaetse, universiteit Gent, SLO Geografie 
Begeleider: Prof. Dr. Andre Mottart en MSc. Jordi Casteleyn binnen het opleidingsonderdeel Educatieve 
Interactie en Communicatie (Specifieke lerarenopleiding), universiteit Gent.

Voor wie? Deze les kan gelinkt worden aan het VVKSO-leerplan 3e graad ASO, TSO en KSO aardrijkskunde.  
De behaalde eindtermnummers (ET): 8, 24 en specifieke eindtermen pool wetenschappen (S): 1,19 

Waarmee? De documenten bevatten een didactische toelichting, het spelbord, de speelkaarten en de spelregels  
(+ foto).



 

13Jaarboek De Aardrijkskunde 2013

Figuur 3: Enkele speelkaarten
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Kosmografie met Concept Cartoons

Wat we hier tonen is een deel van het stappenplan en een voorbeeld van een Concept Cartoon. De digitale versie (Powerpoint) 
en andere voorbeelden vindt u op de VLA-website.

Figuur 1: Het stappenplan

 
 
 
››  Stap 1 

Voorzie een cartoon die vlot aansluit bij het thema in de klas.

 
 
 
 
››  Stap 2 

Deel de cartoon uit. 
Geef de leerlingen de kans om hem te bestuderen.

 
 
 
 
››  Stap 3 

Bespreek de carton samen. 
Pols wat de verschillende antwoorden zijn bij de leerlingen

niveau? 3de graad

Wat? Een activerende werkvorm rond kosmografie: uurgordels.

Door wie? Auteurs: Alexander Casier en Stephanie Himpe, 3de jaarstudenten van de Arteveldehogeschool.
Begeleidende docenten: Joris Coppenholle en Lies Vandenbroele.
O.m. getest in Zwelisha (28°40’53” S, 29°04’33” E), KwaZulu-Natal (Zuid-Afrika) en voorgesteld op twee 
lerarencongressen in het kader van ‘nieuwe didactische methodes’ te Nepal.

Voor wie? Deze lessen kunnen gelinkt worden aan het VVKSO-leerplan 3de graad aardrijkskunde ASO-TSO.
Volgende leerplandoelstelling wordt met deze les gerealiseerd: 
Bewegingen van de aarde: vertrekkend vanuit de waarneming de rotatie van de aarde en de gevolgen 
ervan inzien, gevolgen van rotatie- uurregeling (A4).
les kan gelinkt worden aan het VVKSO-leerplan 3e graad ASO, TSO en KSO aardrijkskunde. De behaal-
de eindtermnummers (ET): 8, 24 en specifieke eindtermen pool wetenschappen (S): 1,19 

Waarmee? In conceptcartoons worden vaak alledaagse situaties afgebeeld. Je vindt er aannemelijke of tenminste 
herkenbare standpunten over vrij bekende (hier) geografische fenomenen terug. Aan leerlingen om uit 
te zoeken wat het correcte antwoord is. Vaak leidt dit tot interessante discussies. Typisch is dat leerlingen 
een standpunt innemen op basis van hun eigen denkbeelden. Een goede conceptcartoon is dan ook ge-
baseerd op deze eigen denkbeelden.
Concept cartoons nodigen leerlingen dus uit tot nadenken, argumenten formuleren, verlaagt de drempel 
tot discussie, hebben vaak niet één juist antwoord, kunnen het startpunt zijn van verder onderzoek,… én 
voeren het principe van aanschouwelijkheid, activiteit, motivatie, samenwerking en differentiatie hoog in 
het vaandel.
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Figuur 2: Een Concept Cartoon

Figuur 3: Denkbeelden en correct antwoord
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Uitdagingen door bevolkingsexplosie 

Wat we hier tonen is de handleiding, opdrachtfiche en enkele beelden van de invulpowerpoint van 1 hoek. De digitale versie 
en 6 andere hoeken vindt u op de VLA-website. Er zijn 4 gelijkaardige hoeken, 1 hoek met een taboewoordenspel, een uit-
breidingshoek en een hoek die bestaat uit een quiz om de opgedane kennis te testen.

Het hoekenwerk gaat het voornamelijk om het verklaren van de feiten. In de inleidende lessen komen deze feiten, kaarten van 
de bevolkingsspreiding en statistisch materiaal aan bod.

Door middel van een hoekenwerk onderzoeken de leerlingen in groepjes verschillende regio’s in de wereld wat bevolking 
betreft. Aan de hand van de bevolkingsevolutie ontdekken ze met welke bevolkingsproblemen deze regio’s te maken heb-
ben. Eerst neemt elke leerling één opdracht op zich en neemt de tijd om dit uit te voeren. Nadien brengen ze alle informatie 
samen om de PowerPoints in te vullen.

De handleiding van Hoek 3: India

De leerlingen voeren vier opdrachten uit. Bij de eerste opdracht situeren de leerlingen India op de wereldkaart. Ze bestude-
ren de kaart Voor-Indië – bevolkingsdichtheid in de atlas. Ze bakenen de grens af tussen hoge en lage bevolkingsdichtheid. 
Hiervoor geven ze een verklaring m.b.v. de atlaskaarten 88 en 144. Ze stellen vast dat voornamelijk de kust- en riviervlaktes 
dichtbevolkt zijn. Dit komt omdat hier aan landbouw kan gedaan worden.Bij de tweede opdracht bestuderen de leerlingen een 
grafiek van de stijging van het bevolkingsaantal. Ze bekijken het aantal op drie tijdstippen: 1950-1975-2010). Ze leiden hieruit 
af dat in 35 jaar het aantal verdubbeld is (1975-2010). Bij de derde opdracht bekijken de leerlingen enkele foto’s. Ze beschrijven 
wat ze zien en stellen vast met welke bevolkingsproblemen India te maken heeft,zoals te weinig voedsel, grote verkeersdrukte, 
meer watervervuiling, …Bij de vierde opdracht surfen de leerlingen naar een artikel op www.schooltv.nl. Ze nemen het artikel 
door en stellen vast dat er een tweekindpolitiek werd ingevoerd, met weinig succes...

De opdrachtfiche van Hoek 3: India

Stap 1: 1 min

Elk groepslid neemt één van de volgende rollen op zich: 
- Voorzitter 
- Verslaggever 
- Tijdsbeheerder 
- Materiaalmeester

niveau? 2de graad

Wat? Hoekenwerk

Door wie? Auteur: Silke Compère, studente lerarenopleiding secundair onderwijs aardrijkskunde en biologie aan 
de Thomas More hogeschool Mechelen.
Begeleidende lector: Chris Van Broeck

Voor wie? Dit lesvoorbeeld kan gelinkt worden aan het VVKSO-leerplan 2e graad aardrijkskunde. 
Eindterm 8: De leerlingen kunnen op basis van demografische kenmerken en hun evoluties enkele de-
mografische situaties in de wereld beschrijven en enkele verklarende factoren aangeven.

Waarmee? Een hoekenwerk over het thema ‘Uitdagingen door bevolkingsexplosie’ uit het 4e jaar secundair onder-
wijs. Er kunnen 3 lestijden besteed worden aan dit onderdeel. Het hoekenwerk wordt voorzien van een 
inleiding en nadien van een syntheseopdracht. 
De les bevat een leerkrachtenbundel (handleiding) en het lesmateriaal: opdrachtenfiches, PowerPoints in 
te vullen door de leerlingen, extra materiaal zoals foto’s, statistieken, artikels, …
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Stap 2 7 min

Voer de volgende opdrachten uit, waarbij elk groepslid één opdracht op zich neemt en deze gedurende 5 minuten indivi-
dueel maakt.

atlas 
–  Situeer India op de wereldkaart. 

–  Bestudeer de kaart Voor-Indië – bevolkingsdichtheid. Baken de grens af tussen hoge en lage bevolkingsdichtheid met 
tandenstokers.

–  Hoe verklaar je deze bevolkingsspreiding? Maak gebruik van de atlaskaarten 88 en 144.

grafiek 
–  Bestudeer de stijging van het bevolkingsaantal in India op de grafiek.
–  Bekijk het bevolkingsaantal op drie tijdstippen: 1950, 1975 en 2010.
–  Wat kan je hieruit afleiden?

Foto’s 
–  Bekijk de foto’s van India.
–  Beschrijf wat je ziet op de foto’s.
–  Welke problemen kan je hieraan koppelen?

artikel 
–  Surf naar … (i.c.  http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/3050409/debat-bevolkingspolitiek/2157310/

aardrijkskunde/item/3050543/bevolkingspolitiek-in-india/) en neem het artikel door.
–  Welke politiek is in India ingevoerd om de bevolkingsstijging tegen te gaan? Wat houdt dit in?

Stap 3 2 min

Breng alle informatie samen en overloop met je groep elke opdracht en vul de presentatie van India aan. Deze is te vinden 
op de leerlingenschijf van de school in het mapje Aardrijkskunde 2e graad.

De invulpresentatie van Hoek 3: India

Enkele beelden van de invulpowerpoint van ‘Hoek 3’:

Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3


