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INLEIDING

We kennen ze allemaal de quizzen met de zogenaamde 
aardrijkskundige vragen. ‘Welke is de langste rivier van  
Europa?’ ‘Hoe hoog is de Mont Blanc?’. Het zijn niet on-
middellijk de meest relevante vragen waarmee wij bezig 
zijn in het aardrijkskundeonderwijs. Vaak blijven kandida-
ten dan ook het antwoord schuldig. Is de aardrijkskundige 
kennis er de laatste jaren dan zo sterk op achteruit gegaan?

Wat doen we eigenlijk in de aardrijkskundeles? 

In aardrijkskunde bestuderen we de ruimtelijke verschei-
denheid en stellen daarbij drie essentiële vragen, namelijk 
‘Wat? Waar? Waarom daar?’

Bij de studie van de geografische verschijnselen bekijken 
we de ruimtelijke spreiding, het ontstaan, de evolutie en 

de onderlinge relaties. Daartoe vertrekken we altijd vanuit 
de waarneming. Via een analyse van de waargenomen ver-
schijnselen proberen we een verklaring te geven voor de 
ruimtelijke verscheidenheid.

Excursies en mediagebruik zijn dan ook van groot belang 
als uitgangspunt en ondersteuning van de lessen.

Heel wat geografische onderwerpen laten ons toe waarde-
gericht te onderwijzen omdat ze raakpunten hebben met 
ethische aspecten uit onze samenleving (bv. leefmilieu, 
Derde Wereld, ruimtelijke ordening, welvaart versus wel-
zijn, …). Lessen aardrijkskunde gaan hierop in en wijzen 
jongeren op de politieke en maatschappelijke krachten die 
verantwoordelijk zijn voor het ruimtegebruik of misbruik.

Aardrijkskunde is een synthesevak en heeft een unieke vor-
mende waarde in de algemene vorming van de leerling. 

Het geografieonderwijs en  
de rol van de leraar
J. Callemeyn
Pedagogisch begeleider, voorzitter van de Leerplancommissie Aardrijkskunde

Studie van de ruimtelijke verscheidenheid

Wat? Waar? Waarom daar?

Beschrijven – analyseren Lokaliseren Verklaren 

Waarneming Situering Verbanden – inzicht 

Groei naar verantwoordelijkheid

Esthetische component Kritische component Ecologische component

Bewondering
Verwondering
Landschapsbeleving

Respect voor andere culturen
Engagement

Confrontatie menselijk handelen en milieu

Waardegerichte denkpatronen

Tabel 1. Visie op het aardrijkskundeonderwijs
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1.  INTEGRATIE VAN KENNIS,  
VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES

Uit onze visie op aardrijkskundeonderwijs volgt dat in de 
lespraktijk kennis, vaardigheden en attitudes vaak niet te 
onderscheiden zijn. Een geïntegreerde aanpak kan moei-
lijk anders wanneer we de vorming van de totale persoon-
lijkheid van de leerling beogen.

Als we bij onze jongeren de attitude om op een respectvolle 
en duurzame manier met de omgeving om te gaan wensen 
aan te brengen, dan moeten we hen inzicht leren verwer-
ven in een aantal aspecten van die omgeving. Kennis én 
vaardigheden zijn hiervoor onontbeerlijk.

Een voorbeeld

Binnen het thema ruimtelijke ordening onderzoeken de 
leerlingen een probleem van spanning tussen verschillen-
de ruimtegebruikers in de eigen omgeving en zoeken ze 
naar duurzame oplossingen. 

Zo zal bijvoorbeeld door de leerling in Ieper de problema-
tiek van het doortrekken van de A19 (figuur 1) onderzocht 
worden. Hij zal kennis verwerven in de landschapskenmer-
ken van de streek via een aantal technieken zoals kaartstu-
die en enquêtes. Deze kennis stelt hem in staat om beter 
in te schatten wat de gevolgen van het doortrekken van die 
snelweg zullen zijn. Anderzijds onderzoekt de leerling ook 
de nood aan goede en veilige wegverbindingen om de eco-
nomische ontwikkeling van de streek en de leefbaarheid 
van de gemeenten te bevorderen. Uit de confrontatie van 
de onderzoeksresultaten kan hij op zoek gaan naar moge-
lijke duurzame oplossingen.

2. WERKEN MET LEERLIJNEN

Binnen de leerplannen aardrijkskunde van het VVKSO  
onderscheiden we vijf belangrijke leerlijnen (zie tabel 2).

➠ Veldwerk
➠ Werken met beeldmateriaal
➠ Werken met kaarten
➠ Werken met statistisch materiaal
➠ Opbouw van kennis

Elk van die vijf leerlijnen zijn op hun beurt qua moeilijk-
heidsgraad op te splitsen in vier niveaus.
1. waarnemen – kennen van feiten
2. analyseren – selecteren van relevante geografische infor-

matie
3. structureren – zoeken naar complexere samenhangen 

en relaties
4. toepassen – probleemoplossend denken

We zien de leerlijnen (figuur 2) als groeiringen van een 
boom. Zoals een boom jaar na jaar een laagje bast opbouwt 
in de stam zo laten de verschillende leerplandoelen de leer-
ling groeien in zijn beheersingsniveau van de verschillende 
leerlijnen. Zullen in de eerste graad de leerlijnen hoofdza-
kelijk van niveau 1 of 2 zijn, geleidelijk aan verschuiven ze 
in de tweede en derde graad naar een niveau 3 of 4. Het op-
bouwen van de leerlijn gebeurt echter niet steeds continu. 
Bepaalde thema’s sluiten bijvoorbeeld een leerlijn uit. In 
andere thema’s zal het niveau van de leerlijn lager liggen 
dan het niveau dat al in vroegere thema’s werd bereikt.

Figuur 2: mogelijke evolutie van een leerlijn

Zoals de dikte van een boom nogal kan verschillen naar-
gelang de hoeveelheid zonlicht, de temperatuur, de eigen-
schappen van de bodem en de boom zelf, zo zal ook het 
beheersingsniveau van de verschillende leerlijnen leraren- 
en leerlinggebonden zijn. Voor een deel van onze jongeren 
zullen ze nauw aansluiten bij wat de eindtermen minimaal 
vereisen, voor een ander deel dan weer heel wat ruimer.

De leerplandoelen zijn zo geformuleerd dat ze effectieve 
kerndoelen zijn. Waar de tijd het toelaat zal de leraar in 
functie van zijn leerlingen kiezen voor uitdieping of ver-
breding. Zo wordt differentiatie mogelijk op maat van de 
leerling. 

Figuur 1: protest tegen aanleg A19
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Eerste graad Tweede graad Derde graad
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3. EN DE LERAAR?
In De Standaard van 1 september 2010 was volgende re-
actie te lezen van de 16-jarige voorzitter van de Vlaamse 
Scholierenkoepel (VSK) Timur Michelashvili. ‘Leerlingen 
zouden de les veel aangenamer vinden, als ze er dingen 
zouden leren die ze later nodig hebben en kunnen gebrui-
ken. Ik zeg niet dat de huidige leerstof volledig overbodig 
is. Maar de kans dat je later een belastingbrief moet invul-
len, is groter dan de kans dat je ooit moet uitleggen hoe een 
aardbeving ontstaat.’ (einde citaat). Het was een reactie op 
de enquête van het VSK waaruit bleek dat heel wat scholie-
ren de lessen saai vinden.

Nochtans worden in de leerplannen heel wat aanzetten ge-
geven om de aardrijkskunde te kruiden en levensecht te 
maken. Via nascholingen en de VLA-werkgroepen krijgen 
de leraren hiertoe de nodige ondersteuning. Veel gedre-
ven leraren weten hierdoor hun leerlingen wél te boeien 
en te motiveren. Daarnaast stellen we echter ook vast dat 
nog steeds een groot deel van de leerlingen aardrijkskunde 
voorgeschoteld krijgt die te flets smaakt. Er wordt door hun 
leraar te weinig naar het zout- en pepervat gegrepen laat 
staan dat ze van een rood pepertje hebben gehoord.

Kennen we nog de leerplannen, weten we welke doelen we 
voor ogen hebben en is onze didactische aanpak hierop af-
gestemd? Laten we ons niet al te veel in slaap wiegen door 

de vele hand- en werkboekjes die onze creativiteit fnuiken? 
Durven wij nog nieuwe dingen uitproberen? Staan we 
open voor afwisseling aan werkvormen en zijn de leerlin-
gen nog steeds ons uitgangspunt? Zoals een kookboek een 
bereidingswijze geeft voor het gerecht, zo reiken de didac-
tische wenken uit de leerplannen ons inspiratie om op een 
creatieve wijze met de inhouden om te gaan. 

Graag schets ik u een aantal mogelijkheden. Voor meer in-
formatie zie leerplannen.

4. ACTUALITEIT IN DE DRIE GRADEN

In de leerplannen wordt aandacht gevraagd voor de behan-
deling van actuele gebeurtenissen. Grote aardbevingen, 
overstromingen, klimaatsveranderingen, milieuproblemen, 
bevolkingsproblemen, gevolgen van globalisering … komen 
geregeld in de actualiteit. Het zou zonde zijn om hierover 
niet te spreken in de les aardrijkskunde. Juist hier ligt de 
mogelijkheid om de relevantie van ons vak aan te tonen. 

Het hoeven zeker geen lessenreeksen te worden rond 
bepaalde gebeurtenissen, maar korte duidingen met een 
didactische verwerking. Hierbij kunnen bepaalde geogra-
fische vaardigheden ingelast worden. Het moet toch kun-
nen dat in de loop van een gans schooljaar men hieraan 
een drietal lestijden besteedt. De prikborden in de aard-

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Veldwerk Verzamelen (bemonste-
ren, enquêteren, fotogra-
feren, schetsen) van infor-
matie op het veld.

Uit de verzamelde ge-
gevens de relevante 
geografische elementen 
selecteren.

De samenhang tussen de 
verschillende elementen 
onderzoeken door ge-
bruik te maken van aller-
lei technieken (kaartstu-
die, enquête, statistisch 
materiaal…).

Een synthese voor het 
bestudeerde gebied kun-
nen opmaken.

Beeld Het beeld beschrijven. Uit het beeld die elemen-
ten selecteren die geogra-
fisch relevant zijn.

De samenhang tussen de 
verschillende elementen 
onderzoeken door  
gebruik te maken van 
allerlei technieken  
(kaartstudie, statistisch 
materiaal…).

Een synthese van het 
beeld kunnen opmaken.

Kaart De elementen van de 
legende op de kaart her-
kennen en benoemen. De 
schaal kunnen afleiden.

Uit de kaart de geografi-
sche elementen kunnen 
halen die relevant zijn 
binnen een onderzoeks-
context.

Op kaart de geografische 
elementen kunnen clas-
sificeren en relateren.

Een kaart kunnen inter-
preteren.

Statistisch materiaal Kunnen lezen van gra-
fieken, diagrammen, 
figuren…

Relevante gegevens kun-
nen selecteren uit de 
statistieken.

Gegevens kunnen classifi-
ceren en relateren.

Interpreteren van statis-
tisch materiaal.

Kennis Kennen van een begrip, 
feit, regel …

Een begrip herkennen. Een regel kunnen toepas-
sen.

Een probleem oplossen.

Tabel 2. Indeling van leerlijnen op niveau
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rijkskundeklas zouden een weerspiegeling moeten zijn 
van de actualiteit en de aandacht trekken van de voorbijlo-
pende leerling. Op deze wijze maken we aardrijkskunde 
levensecht. 

Eerste graad

EXCURSIES 
De excursies in de eerste graad (terreinwaarnemingen be-
treffende landschap en kaart, reliëf, bodem en gesteenten; 
terreinwaarnemingen in verband met de invloed van de 
mens op het landschap: bewoning, industrie, landbouw en 
recreatie) bieden heel wat kansen om aardrijkskunde leven-
dig en boeiend te maken. De leeruitstappen kunnen met 
andere vakken gecoördineerd worden zoals bijvoorbeeld 
met natuurwetenschappen, met lichamelijke opvoeding, 
met talen, met plastische opvoeding. Enkele voorbeelden: 
een landschapsanalyse gedurende een bosexploratie en een 
taalkundige en een plastische verwerking ervan, een oriën-
tatieloop…

PRAKTISCHE OPDRACHTEN

Een aantal onderwerpen lenen er zich toe om de leerlingen 
praktisch aan het werk te zetten. Leerlingen proeven laten 
doen i.v.m. de eigenschappen van gesteenten (figuur 3), 

eenvoudig wateronderzoek om ecologische conflicten aan 
te tonen, een interview afnemen van plaatselijke bewoners, 
een fotoreportage maken over bepaalde landschappen zijn 
mooie voorbeelden om de theoretische aanpak van bepaal-
de thema’s te doorbreken. Door leerlingen het zelf te laten 
doen wordt de betrokkenheid veel groter en het vak veel 
levensechter.

Tweede graad

ACTUALITEIT 
Het ligt voor de hand dat bij de opbouw van een wereld-
beeld in de tweede graad de actualiteit een belangrijke rol 
speelt. Heel wat actuele onderwerpen (zie hoger) kunnen 
in de loop van het schooljaar aan bod komen. Belangrijk 
hierbij is dat ze gesitueerd worden in het wereldreferen-
tiekader. 

SPECIFICITEIT VAN DE STUDIERICHTING

Voor KSO- en TSO-leerlingen is het belangrijk om zoveel 
mogelijk aan te sluiten op de interessesfeer van de leer-
lingen uit bepaalde studierichtingen. Deze mogelijkheden 
worden vaak nog onvoldoende benut, wellicht omdat de 
handboeken ze niet uitwerkten. Hier liggen nog veel kan-
sen om de leerlingen beter te motiveren voor het vak.

Figuur 3: gesteenten
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ZELFSTANDIG WERKEN

Het leerplan vraagt uitdrukkelijk om de leerlingen een zelf-
standig, aangepast en beperkt aardrijkskundig onderzoek 
te laten uitvoeren. Het is de bedoeling dat dit zelfstandig 
werk hoofdzakelijk als onderdeel van een les verloopt. Via 
zelfstandig werk worden volgende doelstellingen beoogd: 

Informatieverwerving
Relevante en toegankelijke informatie vinden, selecteren 
en gebruiken
 
Opzoekstrategieën
–  Welke strategieën zijn er nodig om efficiënt informatie 

te zoeken?
–  Wat moet ik vinden?
–  Waar kan ik het vinden?
–  Bij wie of waar kan ik hulp vragen, indien nodig

Selectiestrategieën
Uit de gevonden informatie de gepaste selectie maken. 
Voorbeelden van te zetten stappen:
–  Wat zoek ik?
–  Wat heb ik te veel gevonden? Elimineer!
–  Beantwoordt wat ik overhoud aan wat ik moest vinden?

ICT Opzoeken van informatie 

Informatieverwerking (schriftelijk en/of mondeling)
 Zelfstandig informatie kritisch analyseren
 Zinvol inoefenen, memoriseren en herhalen
 Verwerkte informatie functioneel toepassen in ver-
schillende situaties en synthetiseren

Leerproces sturen
Planning maken
Afspraken naleven
Nauwkeurigheid en orde

Reflecteren 
om het leerproces en het leerresultaat te evalueren

Probleemoplossend denken
Omgaan met kritiek
Kritisch zijn ten opzicht van zichzelf en ten aanzien 
van anderen.

Leren samenwerken in groep
Overleggen en afspraken maken, compromissen kun-
nen maken.
Taken en functies verdelen.
Belangen afwegen en bemiddelen.
Bijdrage leveren tot het goed functioneren van de groep.
Goede omgangsvormen

Derde graad

In deze graad wordt verder gewerkt aan de vaardigheden 
en de kennis van de vorige twee graden. Praktische op-
drachten – actualiteit – zelfstandig werk zijn dan ook on-
ontbeerlijk.

In de leerplannen worden heel wat concrete didactische 
wenken gegeven voor alle thema’s.

4. BESLUIT

In aardrijkskunde zijn we de laatste twintig jaar sterk ge-
evolueerd van een kennisgerichte aanpak naar een meer 
geïntegreerde aanpak van kennis, attitudes en vaardighe-
den. Op deze wijze willen we onze jongeren met een geo-
grafische bril naar de hen omringende wereld leren kijken.

Dat hierdoor bepaalde parate feitenkennis verloren gaat is 
een feit. Wij hebben gekozen voor de vorming van de totale 
persoonlijkheid van de leerling. De studie van de ruimtelij-
ke verscheidenheid, de groei naar verantwoordelijkheid en 
waardegerichte denkpatronen vormen het uitgangspunt. 

De rol van de leraar is essentieel om deze evolutie in goede 
banen te leiden. Veel hangt af van de didactische aanpak. 
Een variatie aan werkvormen is dan ook het sleutelwoord 
om de leerlingen te boeien voor het vak. Geboeide leerlin-
gen zijn ook gemotiveerde leerlingen. Dit is een noodzake-
lijke voorwaarde om de geografie een kans te geven in de 
toekomst.

En ja, na consultatie van de atlas blijkt de Wolga de langste 
rivier te zijn en prijkt de Mont Blanc 4808 m boven het 
zeeniveau uit …




