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1. HISTORIEK VAN DE OPLEIDING

1.1 Periode 1937-1957

De aggregatie werd niet helemaal ten onrechte als een bij-
komstigheid bestempeld. De wet van 1929 op de Academi-
sche graden – Lerarenopleiding was immers inadequaat. De 
aggregatieopleiding aan de K.U.Leuven voldeed uiteraard 
aan de wettelijke normen. Wanneer we die opleiding echter 
bekijken vanuit de huidige lerarenopleiding aan de univer-
siteit, dan oogt die aggregatieopleiding nogal rudimentair.

In de jaren 1950 bestond de opleiding, die samen met de 
licentiejaren gevolgd kon worden, uit enkele theoretische 
vakken enerzijds en didactische oefeningen. Professor J. 
Aerts (een classicus) verzorgde de cursus ’Algemene me-
thodenleer’ en ’Geschiedenis van de Opvoedkunde’, terwijl 
prof. Vlerick ‘Experimentele opvoedkunde’ doceerde. Deze 
cursussen werden gegeven in een groot auditorium voor 
vele studierichtingen samen. Daarnaast was er per studie-
richting het vak ‘Bijzondere Methodenleer’, voor studen-
ten aardrijkskunde gegeven door prof. L. Polspoel. Maar de 
draagwijdte ervan hield niet veel in, gezien de overbelas-
ting van de titularis met andere colleges. 

De didactische oefeningen werden bovendien tot een mi-
nimum herleid: de studenten mochten in kleine groepjes 
lesgeven aan medestudenten. Als luisterstage werden in 
principe een tiental lessen bijgewoond in het Sint-Pie-
terscollege en/of het Paridaensinstituut in Leuven. Van 
eigenlijke oefenlessen voor een klas leerlingen kwam er 
niet veel in huis. Het multimediatijdperk was nog niet 
aangebroken. Bord en krijt waren ‘de’ didactische mid-

delen. Een wandkaart, een handboek en een diaprojector 
waren in de meeste scholen nog ‘wishful thinking’. Het 
praktijkgedeelte van de opleiding werd afgesloten met het 
geven van twee examenlessen, die dikwijls beperkt wer-
den tot twee halve lessen om in hetzelfde lesuur twee stu-
denten aan bod te laten komen. De examenlessen werden  
geëvalueerd door een jury, bestaande uit de titularissen 
van de theoretische vakken, plus een bijkomende profes-
sor van de basisopleiding.

1.2 Periode 1957-1997: opleiding met beperkingen

1.2.1  PERIODE 1957- 1976:  
PIONIERSWERK DOOR M. GOOSSENS

Als gevolg van het Schoolpact en de wet op de leerplicht, 
beide uit 1958, werden er hogere eisen inzake diploma’s ge-
steld aan de leraren van de hogere cyclus secundair onder-
wijs. Er was veel vraag naar leraren aardrijkskunde met een 
universiteitsdiploma (Goossens, Vanderhallen, Van Hecke, 
2007, 243). Van zodra Modest Goossens in 1957 als assis-
tent met leeropdracht belast werd met het praktijkgedeelte 
van de lerarenopleiding aan de Leuvense Universiteit en 
hem als docent in 1964 het vak ‘Bijzondere methodenleer’ 
werd toevertrouwd, maakte hij van de uitbouw van een ge-
degen aggregatie aardrijkskunde een prioriteit in zijn aca-
demische loopbaan. Hij had zelf enkele jaren les gegeven 
aan het Sint-Romboutscollege in Mechelen en kende als be-
stuurslid van de Fegele (Federatie Geografie Leraren) goed 
de noden van de leraren aardrijkskunde. 

Binnen de beperkte mogelijkheden die de wet van 1929 
toeliet vond prof. M. Goossens geleidelijk de wegen om de 
geografen uit die tijd een opleiding aan te bieden die boven 
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die van veel andere aggregatiedisciplines uitsteeg. Dat was 
mede te danken aan de goede samenwerking met de zoge-
naamde groep van 11 november, met docenten van de Vrije 
Middelbare Normaalscholen en diocesane inspecteurs. Met 
de 11-novembergroep werden vanaf 1960-61 ook de eerste 
Vliebergh nascholingssessies en -excursies georganiseerd 
(Vanhee, 1992, 21). 

Vanaf 1975 vermeldt het programmaboek dat de didacti-
sche oefeningen in alle aggregatieopleidingen omvatten: 
een didactisch seminarie gedurende één semester, het hos-
piteren van 20 lessen en het geven van 10 lessen. Maar voor 
aardrijkskunde was zulke praktijk al in voege sinds de jaren 
1960. Ook werden gastsprekers en leraren uitgenodigd om 
over hun praktijkervaringen te vertellen tijdens lezingen 
en studiedagen. Ook de stage werd verder op punt gesteld. 
Er werden bekwame leraren aardrijkskunde, vakmentoren 
‘avant la lettre’, gezocht waarbij de aggregatiestudenten de 
stagelessen konden geven. De stage kon daardoor op diver-
se plaatsen over heel Vlaanderen en niet alleen in Leuvense 
scholen gebeuren. De stage werd indertijd afgesloten door 
twee examenlessen die nog steeds in Leuvense secundaire 
scholen verliepen. Tot 1974 bleef de oude praktijk bestaan 
dat als er veel kandidaten examenlessen hadden af te leg-
gen, twee kandidaten eenzelfde les moesten voorbereiden 
en elk een halve les geven. De examens van de theoretische 
vakken werden meestal in een latere examenzittijd afge-
legd dan het behalen van het licentiediploma.

1.2.2  PERIODE 1978-1997:  
NAAR EEN VOLWAARDIGERE OPLEIDING 

In 1978 werd de Interfacultaire Commissie voor de Aggre-
gatie (ICA) opgericht. De ICA was het eerste interfacultair 
overlegorgaan voor de toenmalige aggregatie Hoger Secun-
dair Onderwijs binnen de K.U.Leuven (Goossens, 2007, 
137). De ICA heeft een zekere uniformering van het aggre-
gatiecurriculum in de verschillende faculteiten opgestart, 
alsook het systeem van stagementoren voor schoolstagebe-
geleiding en het deeltijds aantrekken van bekwame leraren 
als praktijklectoren gerealiseerd. Onder impuls van ICA-
voorzitter Modest Goossens en Groepsvoorzitter Huma-
ne Wetenschappen Marc Debrock maakte de universiteit 
vanaf het academiejaar 1982-83 middelen vrij om de ag-
gregatie volwaardiger te omkaderen met (praktijk)lectoren 
en vakmentoren te vormen en te vergoeden voor de bege-
leiding van de stages. Vooral de responsabilisering van lec-
toren en mentoren was een grote vernieuwing. De lectoren 
kregen de verantwoordelijkheid de stagiairs te evalueren in 
overleg met de mentoren. De beoordeling door twee uni-
versiteitsprofessoren bij de examenlessen werd opgeheven. 
Hiermee kon ook de druk op de Leuvense scholen verlicht 
worden, omdat de examenlessen in de stagescholen over 
heel Vlaanderen mogelijk werden.

Bij de aggregatie geografie werden in 1982 Roland Gauquie 
en Maria Gilles als lectoren aggregatie aangesteld. Maria 
Gilles werd in 1983 opgevolgd door Dirk Vanmaercke. Die 

betere omkadering liet ook toe om vakdidactisch onderzoek 
op te zetten. Tienduizenden examenvragen, uit secundaire 
scholen over heel Vlaanderen, werden object van vakdidac-
tisch onderzoek, wat tot degelijke publicaties over evaluatie 
bij het vak aardrijkskunde leidde (Goossens, 1988) (Goos-
sens, Gauquie, Paulissen, 1989). Het vakdidactisch onder-
zoek uit die periode werd bekroond met een vakdidactisch 
doctoraatsonderzoek door Ann Verhetsel over mentale 
kaartvorming (Verhetsel, 1991).

In navolging van de andere universiteiten en de decretale 
verplichting tot oprichting van een zelfstandig departement 
of instituut voor lerarenopleiding, werd in 1992 het Aca-
demisch Vormingsinstituut voor Leraren (AVL) opgericht. 
AVL stelt zich op als coördinerende, stimulerende en on-
dersteunende instantie met het oog op een kwaliteitsvolle 
academische lerarenopleiding en -nascholing. AVL tracht 
de meer dan 30 verschillende lerarenopleidingen aan de 
K.U.Leuven beter op elkaar af te stemmen. Buitenstaan-
ders zijn er zich niet altijd van bewust dat ook opleidin-
gen zoals Farmacie, Rechten, Geneeskunde.... diploma’s 
van geaggregeerden in hun discipline afleveren. Wie zou 
er anders lesgeven aan bijvoorbeeld de studierichting ver-
pleegkunde?

Professor Modest Goossens wordt na zijn emeritaat in 
1992 als vaktitularis van de lerarenopleiding opgevolgd 
door prof. Etienne Van Hecke. Hij kon, samen met de 
lectoren Roland Gauquie en Dirk Vanmaercke, gebruik 
maken van het pad dat door Modest Goossens de vorige 
decennia was uitgezet. Prof. E. Van Hecke bouwt de cur-
sus Didactiek van de Aardrijkskunde uit in functie van 
nieuwe vakdidactische noden. Nieuwe klemtonen komen 
onder meer te liggen op moderne media, mentale kaarten 
en excursiewerkvormen. D. Vanmaercke en tijdelijk me-
dewerker Jacques Denies leiden de studenten in nieuwe 
ICT-toepassingen in. Vanaf 1994 komt praktijklector Dirk 
Vanderhallen de ploeg vakdidactici vervoegen. In de loop 
van de daaropvolgende jaren gaan de lectoren R. Gauquie 
en D. Vanmaercke met pensioen. Door samenwerking met 
pedagogische begeleiders aardrijkskunde van het VVKSO 
en lectoren van de hogescholen evolueert de cursus vakdi-
dactiek tot een praktisch naslagwerk. 

1.3 Volwaardige opleiding na hervormingen?

1.3.1 PERIODE 1997- 2007: VAN AGGREGATIE NAAR ALO
Het decreet op de inspectie, begeleiding en nascholing 
van 1991 zette nieuwe bakens uit in het Vlaamse onder-
wijslandschap. Ten gevolge van de decretale verplichting 
tot oprichting van een zelfstandig departement of insti-
tuut voor lerarenopleiding, is aan de K.U.Leuven in 1992 
het Academisch Vormingsinstituut voor Leraren (AVL) 
opgericht. AVL stelt zich op als coördinerende, stimule-
rende en ondersteunende instantie met het oog op een 
kwaliteitsvolle academische lerarenopleiding en -nascho-
ling (Lowyck, 1994).
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In 1996 werd het ‘Decreet betreffende de lerarenopleiding 
en de nascholing in de Vlaamse Gemeenschap’ goedge-
keurd door het Vlaams Parlement. Aan de K.U.Leuven 
startte dan in 1997 de Academische Lerarenopleiding, af-
gekort tot ALO. De ALO omvat met 45 studiepunten als 
studieomvang iets meer dan de helft van een volledig aca-
demiejaar. Als theoretische vakken zijn er 270 uren stu-
dietijd voorzien. Zoals de vakken ‘algemene didactiek’ en 
‘algemene en historische pedagogiek’ krijgt ook ‘vakdidac-
tiek geografie’ 90 uren studietijd toebedeeld. Bij de brug-
vakken wordt het vak Kosmografie verplicht gesteld. Als 
praktijkinitiatie, met 240 uren studietijd, worden voortaan 
een Pedagogisch-didactisch seminarie, een Vakdidactisch 
Seminarie en een Praktijkseminarie ingericht. In de Peda-
gogisch Didactische Seminaries (PDS) wordt er samenge-
werkt tussen de vaktitularissen wetenschappen en de titu-
larissen van de faculteit pedagogie rond thema’s als vak-
kencoördinatie, multidisciplinaire projecten, leren leren.... 
In de PDS komen ook thema’s als klasmanagement, pesten 
op school, Europese uitwisselingsprojecten... aan bod. De 
stage met een studietijd van 240 uren omvat 20 observatie-
lessen, gerichte taken en 20 stagelessen met reflectietaken. 
De praktijkcomponent is dus veel ruimer dan voorheen. 

Prof. E. Van Hecke en lector D. Vanderhallen herwerken de 
cursus ‘Didactiek van de Aardrijkskunde’ en het ‘Vakdidac-
tische Seminarie’ in functie van onder meer nieuwe werk-
vormen, leerlijnen en ruimtelijke leerprocessen. In het 
Vakdidactisch Seminarie en het Praktijkseminarie wordt 
met concrete opdrachten rond didactisch materiaal en het 
uitwerken van excursiepunten geïnitieerd in praktijksitua-
ties. In samenwerking met Jacques Denies en Ludo Wevers 
van het VVKSO worden ICT-sessies aangeboden. 

Deze hervorming betekende een grote stap voorwaarts op 
de weg van de professionalisering, waarbij heel wat meer 
vaardigheidstraining, een invulling via seminaries en theo-
retische vakken die de studenten toelaat om hun didactisch 
arsenaal aanzienlijk uit te breiden.

1.3.2  PERIODE 2007-2009: VAN ALO NAAR SLO  
EN INTEGRATIE IN DE MASTERS 

Na jarenlang getalm en getouwtrek tussen de betrokken 
instellingen kwam in 2006 het ‘Decreet betreffende de 
lerarenopleidingen in Vlaanderen’ tot stand. In het acade-
miejaar 2007-08 werd dit aan de K.U.Leuven toegepast: 
de ALO werd omgevormd tot SLO, afkorting voor Speci-
fieke Lerarenopleiding. De ALO had een studieomvang van  
45 studiepunten; de nieuwe SLO heeft een omvang van  
60 studiepunten: 30 studiepunten voor de theoretische 
vakken en 30 voor de stage (zie bijgaand kader). Zestig stu-
diepunten komen overeen met een heel academiejaar. 

Bijgaand overzicht verduidelijkt de SLO voor de weten-
schapsvakken. In de faculteit wetenschappen kunnen de 
30 studiepunten theoretische vakken geïntegreerd worden 
in en gespreid over de 2 masterjaren. Op die wijze kan de 

Specifieke lerarenopleiding natuurwetenschappen  
(60 studiepunten)

1.  Theoretisch deel (30 stp)

1.1  Gemeenschappelijk deel 

1.1.1  Algemeen pedagogisch-didactisch (verplicht deel)
 –  Leren en onderwijzen (5 stp)
 –  Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 stp)

1.1.2  Vakoverschrijdend (verplicht deel)
 –  Pedagogisch-didactisch seminarie: wiskunde - 

technologie – natuurwetenschappen (4 stp)

1.2  Specifiek gedeelte (verplicht deel)
 –  Didactiek natuurwetenschappen met concretisering: 

biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde (6 stp)
 –  Concretisering thema’s vakdidactiek: biologie, chemie, 

fysica, aardrijkskunde (4 stp)

1.3  Keuzeopleidingsonderdelen (minimum 8 stp. verplicht, 
te kiezen uit volgende vakken:)

1.3.1  Specifieke keuzeopleidingsonderdelen
 –  History and Epistemology of Geography (3 stp)
 –  Opzetten van demonstratie- en 

practicumexperimenten gericht op het onderwijs van 
de natuurkunde (4 stp)

 –  Reflectie en ontwikkeling van 
natuurwetenschappenonderwijs: fysica, chemie, 
biologie, geografie (4 stp)

1.3.2  Tweede vakdidactiek
 Studenten kunnen maximaal 1 opleidingsonderdeel 

kiezen en moeten minstens 30 studiepunten voorkennis 
voorleggen.

 – Tweede vakdidactiek wiskunde en statistiek (4 stp)
 – Tweede vakdidactiek informatica (4 stp)
 – Tweede vakdidactiek biologie (4 stp)
 – Tweede vakdidactiek chemie (4 stp)
 – Tweede vakdidactiek aardrijkskunde (4 stp)
 – Tweede vakdidactiek fysica (4 stp)
 – Tweede vakdidactiek natuurwetenschappen (4 stp)

1.3.3  Universiteitsbrede keuzeopleidingsonderdelen
 –  Psychologie van leren en studeren (4 stp)
 –  Facilitating Learning in Adult Education and 

Professional Training & Development (5 stp)
 –  Filosoferen met kinderen en adolescenten (4 stp)
 –  Probleemgedrag en delinquentie in het ijs (4 stp)
 –  Doelgerichte communicatie en taakgericht werken 

met groepen in het onderwijs (4 stp)
 –  Psychologie van de adolescentie en de 

jongvolwassenheid (4 stp)
 –  Leer- en gedragsmoeilijkheden op school (4 stp)
 –  Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan 

(4 stp)
 –  .....
2.  Stage
 De stage van 30 studiepunten is verplicht.
 –  Stage natuurwetenschappen: aardrijkskunde of 

biologie of chemie of fysica 
 –  Eventueel deels stage voor het vak van de tweede 

vakdidactiek
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lerarenopleiding afgerond worden met een bijkomend se-
mester stage na de 5-jarige opleiding tot master. Bij geo-
grafie kunnen de studenten als finaliteitsoptie kiezen voor 
de optie onderwijs en niet voor de opties onderzoek of pro-
fessionalisering. Op die wijze behaalt men het diploma le-
raar na 5,5 jaar studie. Maar ook na het beëindigen van de 
masteropleiding met een andere finaliteitsoptie, kan men 
in één bijkomend academiejaar het diploma van leraar be-
halen door de SLO van 60 studiepunten (30 stp. theorie 
en 30 stp. stage) te volgen. Dan behaalt men het diploma 
leraar na 6 jaar studie.

Bij de keuzevakken worden nieuwe vakken aangeboden 
zoals ‘Reflectie en ontwikkeling’, bedoeld als een verdie-
ping van de vakdidactiek en zo ook ‘Tweede vakdidactiek’ 
bedoeld om bijvoorbeeld een student geografie met bij-
voorbeeld een minor biologie of informatica in de bachelo-
ropleiding een basis van de vakdidactiek biologie of infor-
matica te laten volgen. 

De praktijkstage omvat 20 observatielessen en 40 te geven 
stagelessen. Daarnaast focussen talrijke praktijkopdrach-
ten op macro-, meso- en microniveau in de 2 of 3 stage-
scholen en reflectiesessies aan de K.U.Leuven op een groei-
proces in het verwerven van de startcompetenties van de 
beginnende leraar. Op die wijze is de praktijkstage met 30 
studiepunten niet zo omvangrijk als de stage met 45 stu-
diepunten in de geïntegreerde lerarenopleidingen aan de 
hogescholen; maar door het gehanteerde concept gericht 
op het verwerven van de startcompetenties voor leraren, 
geïnspireerd op het beroepsprofiel voor leraren, benadert 
de praktijkcomponent van de SLO omzeggens die van de 
stages van de opleiding tot bachelor secundair onderwijs. 

Een stage kan ook in de vorm van het statuut van ‘leraar 
in opleiding’, een zogenaamde LIO-baan, gerealiseerd 
worden. Hierbij verwerft de kandidaat onder gedeelde ver-
antwoordelijkheid van de schooldirectie en van de univer-
sitaire lerarenopleiding de praktijkopleiding, waarbij 550 
lestijden op school overeenkomen met 30 studiepunten 
‘stage’ uit de gewone SLO. 

Aan de K.U.Leuven bestaat de lerarenopleiding geografie nu 
niet meer; ze is geïntegreerd in de lerarenopleiding natuur-
wetenschappen, die op haar beurt een deel is van de leraren-
opleiding wetenschappen en technologie. Door onderlinge 
afspraken tussen de titularissen natuurwetenschappen wor-
den er voor de vakdidactiek wel afzonderlijke componenten 
aan geografie toegestaan, maar ze worden maar gedeeltelijk 
gehonoreerd in de opdrachten van de vaktitularis en lector. 
De gedeeltelijke integratie van biologie, chemie, fysica en 
geografie tot één lerarenopleiding natuurwetenschappen 
komt ongetwijfeld tegemoet aan concrete noden van school-
directies, maar dit staat niet borg voor echte vakdidactische 
bekwaamheid. Op termijn bedreigt dit het voortbestaan van 
een eigen profiel met specifiek vakdidactisch wetenschap-
pelijk onderzoek. Positief is zeker te vermelden dat vanaf 
het academiejaar 2008-09 studenten master geografie een 

thesisonderwerp in de vakdidactiek kunnen kiezen. Eén stu-
dent maakt daar al gebruik van. Maar de langere studietijd 
voor de optie onderwijs leidt tot een geringer aantal studen-
ten die deze keuze maken.

De onvolkomen lerarenopleiding van decennia geleden 
is met de nieuwe SLO uit de marginaliteit getreden en 
uitgegroeid tot een volwaardige academische opleiding. 
De nieuwe SLO is nog jong en moet haar verdienste nog 
aantonen bij jonge afstuderende leraren in het onderwijs. 
Maar voor de universitaire docenten blijft de academische 
valoriseerbaarheid van hun inzet voor de lerarenopleiding 
en nascholing een delicaat punt. Vakdidactische publicaties 
vallen immers door het ‘citation-rating’systeem dat de aca-
demische overheden hanteren licht uit.

2 EVOLUTIE VAN DE STUDENTENAANTALLEN

2.1 Globale evolutie

Figuur 1 geeft de globale evolutie van het aantal aggre-
gatiediploma’s (tot 1996) en van ALO-diploma’s (vanaf 
1997) ten opzichte van het totaal aantal afgestudeerde 
geografen voor de periode 1937-2007 (Goossens, Vander-
hallen, 2008). Om dat onderscheid niet voortdurend te 
moeten maken, benoemen we beide diploma’s vanaf hier 
diploma lerarenopleiding. Figuur 2 laat toe om beter te 
focussen op het procentueel aandeel diploma’s leraren-
opleiding. 

In de beschouwde periode behaalden 673 van de 934 af-
gestudeerde licentiaten geografie een diploma leraren-
opleiding. Uit beide grafieken blijkt dat in de studenten-
aantallen van de lerarenopleiding aardrijkskunde aan de 
K.U.Leuven een aantal opvallende tendensen waar te ne-
men zijn. Figuur 1 geeft aan dat het absoluut aantal di-
ploma’s lerarenopleiding tot in de jaren 1970 grotendeels 
parallel verliep aan dat van het totaal aantal gediplomeer-
de geografen, maar daar de laatste decennia verandering 
optrad. Uit figuur 2 blijkt duidelijk het globale dalende 
aandeel ervan na 1988 en een dieptepunt met minder dan 
20% begin 21e eeuw. Om enkele opvallende wijzigingen 
te verduidelijken splitsen we in de volgende paragrafen de 
periode 1937-2006 op in een aantal periodes die overeen-
stemmen met een aantal tendensen, beschreven in onder-
staande paragrafen.

Om die evoluties te verklaren, beschikken we deels over 
wetenschappelijke publicaties op basis van enquêteringen 
(Depuydt, 1988, 385-396) bij afgestudeerden over de be-
roepsuitwegen van Leuvense alumni (Vanneste & Govers, 
1997) en van Belgische geografen (Vanneste & Govers, 
1999; Kesteloot, Thomas, e.a., 2000, 241-249; Thomas, 
Verhetsel, Witlox, 2005). Daarnaast spreken we uit erva-
ring als ‘dispatchers’ van vraag en aanbod van jonge leraren 
aardrijkskunde. M. Goossens en E. Van Hecke, praktisch 
bijgestaan door G. Vanwezer en D.  Vanderhallen, onder-
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steund door een website onderhouden door H.  Vanden-
hoeck, kanaliseerden de talrijke vragen van directies, van 
schoolsecretariaten en van leraren aardrijkskunde, met 
meldingen van vacatures van de vraagzijde enerzijds en 
anderzijds van de aanbodzijde de talrijke telefoons, e-mails 
en persoonlijke gesprekken met pas afgestudeerde leraren 
aardrijkskunde. 

2.2  Periode 1937-1963: jaarlijks minder dan  
5 diploma’s lerarenopleiding

In de periode van 1937 tot 1953 werden er alleen maar tij-
dens sommige academiejaren geografiediploma’s uitge-
reikt. Sinds 1953 worden er jaarlijks geografiediploma’s 
uitgereikt. In de periode 1953 tot 1963 studeren er jaarlijks 

Figuur 1 Aantal diploma’s licentie geografie en lerarenopleiding aan de K.U.Leuven, 1937-2007.
Bron: GOOSSENS, M., VANDERHALLEN, D., intern onderzoeksdocument op basis van de gegevens van het 
studentensecretariaat van de faculteit wetenschappen en van eigen archieven, K.U.Leuven, 2008.

Figuur 2 Aandelen van diploma’s lerarenopleiding t.o.v. het aantal diploma’s geografie per academiejaar aan de 
K.U.Leuven, 1937-2007.
Bron: GOOSSENS, M., VANDERHALLEN, D., intern onderzoeksdocument op basis van de gegevens van het 
studentensecretariaat van de faculteit wetenschappen en van eigen archieven, K.U.Leuven, 2008.
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ongeveer 5 geografen af, waarvan op één na allen het ag-
gregatiediploma behaalden. 

2.3  Periode 1964-76: jaarlijks 10 à 15 diploma’s 
lerarenopleiding

Uit figuur 1 blijkt dat in deze periode van democratisering 
van het universitair onderwijs zich een versnelling van het 
aantal afgestudeerde geografen aftekent, waarbij de vraag 
vooral vanuit het secundair onderwijs het aanbod afgestu-
deerden overtreft. Omdat het vinden van een job in het 
onderwijs het gemakkelijkst is en na benoeming werkze-
kerheid garandeert; verwerven de meeste afgestudeerden 
ook een aggregatiediploma. Het aantal geografen dat werk 
vindt buiten het onderwijs, zowel bij overheidsdiensten als 
in de privésector, is om meerdere redenen gering: het po-
tentieel van een diploma geografie is niet bekend bij werk-
gevers en geografen zoeken een job met zekerheid in het 
onderwijs en in de overheidsadministratie.

Dit kan gestaafd worden met gegevens uit de enquêtering 
opgezet door het bestuur van de alumnivereniging ‘Leu-
vense Geografen’ uit 1988 (Depuydt, 1988, 387) bij bijna 
600 afgestudeerde geografen van de K.U.Leuven, die we 
herwerkten in Tabel 1 en 2 op de volgende bladzijde. Voor 
de periode 1937-1963 werkte 79% in het secundair onder-
wijs en in de periode 1964-76 daalde dit al tot 70%.

2.4  Periode 1977-1986: jaarlijks 20 à  
25 diploma’s lerarenopleiding

Vanaf 1977 tot 1986 groeit het aantal afgestudeerde geogra-
fen spectaculair aan (Tabel 1). In sommige academiejaren 

overtreft het meer dan 35 afgestudeerden, met als topjaar 
1982 met 45 afgestudeerden. Het aandeel daarvan dat een 
aggregatiediploma verwerft bedraagt gemiddeld ongeveer 
85 % (Figuur 1). 

In het onderwijs is er al dan niet gewilde werkloosheid: 
terwijl er voor 1976 slechts ongeveer 10% deeltijdse leer-
krachten waren, loopt dit in de periode 1976-80 op tot on-
geveer 25% en in de periode 1980-86 zelfs tot meer dan 
60%. Omdat het aandeel hiervan bij vrouwen hoger is dan 
bij mannen (64% tegenover 36%) mogen we aannemen 
dat een deel vrouwelijke alumni om gezinsredenen deel-
tijds werkt. Men kan stellen dat in deze periode het maxi-
mum van tewerkstelling in het onderwijs bereikt is. Omdat 
het aantal jobs in het onderwijs kleiner wordt dan het aan-
tal met een diploma lerarenopleiding, zoekt en vindt een 
toenemend aandeel geografen werk buiten het onderwijs. 
Geografen maken nu ook in de privésector hun diploma 
ten gelde. Opvallend daarbij is dat ongeveer 30% in de 
bank- en verzekeringssector tewerkgesteld is en ongeveer 
50% in de automatische informatieverwerking en cartogra-
fie (Depuydt, 1988, 390). Maar niet iedereen slaagt daar 
meteen in. In de periode 1981-1985 was zelfs een aantal 
geografen meerdere maanden werkloos.

2.  Periode 1987-1996: jaarlijks minder dan  
15 diploma’s lerarenopleiding

Het overaanbod van geografen op de arbeidsmarkt bij het 
begin van de jaren 1980 heeft geleid tot een sterke terugval 
bij de studierichting geografie van het aantal inschrijvin-
gen en afgestudeerden vanaf 1987, om een dieptepunt te 
bereiken in de jaren 1989 en 1992. 

Afstudeerjaar
Secundair 
onderwijs

Universitair 
onderzoek en 

onderwijs
Overheid Privésector Totaal

1937-63 33 5 - 4 42

1964-76 107 9 23 14 153

1977-79 47 6 8 11 72

1980-86 100 19 23 73 215

Afstudeerjaar
Secundair 
onderwijs

Universitair 
onderzoek en 

onderwijs
Overheid Privésector Totaal

1937-63 79 12 9 9 100

1964-76 70 6 9 9 100

1977-79 65 8 15 15 100

1980-86 47 9 34 34 100

Tabel 1: absolute aantallen Leuvense geografen naar type tewerkstelling, 1937-1986

Tabel 2: procentuele aantallen Leuvense geografen naar type tewerkstelling, 1937-1986
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Figuur 1 toont dat het aantal diploma’s lerarenopleiding 
daalt tot minder dan 15. Het aandeel met diploma leraren-
opleiding bij afgestudeerde Leuvense licentiaten geografie 
daalt van 80% in de vorige periode tot 67% in de jaren 
1988-1996. Het beperkter aantal gediplomeerden geeft in 
deze periode gunstiger uitzicht op een volwaardige tewerk-
stelling in het onderwijs dan in de vorige periode.

Jobs buiten het onderwijs dienen zich aan naar aanleiding 
van de oprichting van gemeentelijke milieudiensten, de 
opmaak van ruimtelijke structuurplannen, het beheer van 
ruimtelijke data via GIS, enz. Het aantal contracten voor 
het universitair onderzoek in opdracht van overheidsdien-
sten doet ook daar de tewerkstelling aangroeien. Deze ver-
schuivingen moeten gerelativeerd worden omdat ze het 
absoluut aantal afgestudeerden merkelijk kleiner is dan in 
de vorige periode.

2.6  Periode 1997-2007: meer afgestudeerden, 
maar minder diploma’s lerarenopleiding

Omdat de vraag naar geografen sinds het midden van 
de jaren 1990 weer groter is dan het aanbod, groeit het 
aantal afgestudeerde geografen weer aan en zorgde voor 
een tijdelijke piek van 38 afgestudeerden in 1999 en een 
fluctuerend aantal afgestudeerden aan het begin van de 
21e eeuw. Een groot aandeel afgestudeerden behaalt na 
hun licentie geografie een aanvullend diploma in infor-
matica, milieukunde en milieubeheer, ruimtelijke infor-
matieverwerking, ruimtelijke ordening, bedrijfskunde... 
Die bijkomende diploma’s versterken de jonge geografen 
op de dynamische arbeidsmarkt en ze verwerven met dat 
postgraduaat makkelijker een aantrekkelijke job bij GIS-
bedrijven, milieustudiebureaus, in de geomarketing, enz. 
Een aantal geografen kreeg zelfs leidinggevende func-
ties in automatische kartering, softwarebedrijven, con-
sultancy in milieu en in overheidsdiensten. Als besluit 
kunnen we formuleren dat geografen hun weg vinden 
op een gewijzigde arbeidsmarkt bij privébedrijven en in 
overheidsectoren buiten het onderwijs. Uit voorlopige en-
quêtering blijkt dat van de afgestudeerde geografen van 
de K.U.Leuven uit de periode 1998-2007 23% in het on-
derwijs werkt, 17% aan een universiteit, 28% in de private 
sector en 27% bij de overheid.

Figuur 1 toont hoe het aantal diploma’s lerarenopleiding 
jaarlijkse ups en downs vertoont tussen 5 en 15 studenten. 
Voor het aandeel diploma’s lerarenopleiding bij de geo-
grafen (Figuur 2) kan men een verdere daling constateren 
van bijna 70% in de vorige periode tot ongeveer 40% in 
de jaren 1997-2007, waarvan een toenemend aandeel dit 
diploma verwerft meer dan één jaar na het behalen van het 
licentiediploma geografie. Van de lichting 2000 behaalt 
slechts 26% het diploma lerarenopleiding. Er is een tijde-
lijke opleving waarneembaar in 2006 en 2007: het waren 
de laatste jaren waarbij men nog een ALO-diploma met on-
geveer 35 studiepunten kon behalen, want vanaf 2007-08 
begint de nieuwe SLO met 60 studiepunten. 

Een belangrijke factor in de gedaalde aantallen en aande-
len lerarenopleiding is de vernieuwing, maar meteen ook 
de verzwaring van de lerarenopleiding. In het academie-
jaar 1997-98 wordt de aggregatieopleiding met ongeveer 
550 uur studietijd omgevormd tot academische lerarenop-
leiding (afgekort tot ALO), met 960 uren studietijd. Het 
wordt vanaf 1997 omzeggens onmogelijk om het ALO-di-
ploma te behalen tijdens of kort na de tweede licentie.

Men kan ook vraagtekens plaatsen bij het gegeven dat een 
beperkt aantal geografen in de periode 1997-2003 een 
GPB-opleiding (getuigschrift van pedagogische bekwaam-
heid) verkiezen boven de universitaire lerarenopleiding 
omdat het programma minder zwaar is.  

Naast die gedaalde belangstelling voor de lerarenopleiding 
moeten we ook positieve feiten aanhalen. Opvallend is dat 
enkele alumni geografie uit de leeftijdsgroep 28-40-jari-
gen na een carrière in de privésector de academische le-
rarenopleiding volgen en zich daarna veelal met succes in 
het onderwijs lanceren. Vermeldenswaard is ook dat in de 
periode 1998-2007 niet-geografen een diploma lerarenop-
leiding aardrijkskunde behaalden: 11 geologen en 12 bio-
ingenieurs. Ook 3 geografen die aan de UGent studeerden, 
behaalden hun diploma leraar aan de K.U.Leuven. Merk-
waardig is wel dat de diplomering van deze niet-geografen 
samenviel met een dieptepunt van het aandeel diploma’s 
lerarenopleiding bij de geografen. 

2.7  Periode 2007-09: van ALO naar SLO

De periode 2007-09 over slechts 2 academiejaren is iets te 
kort om te bestuderen. 

Tijdens het academiejaar 2007-08 studeerde nog een groot 
aantal geografen af die het oude ALO-diploma behaalden. 
Ook in 2008-09 zal nog een 3-tal van de overgangsregeling 
gebruik maken om het oude ALO-diploma te behalen. In 
2007-08 behaalden 11 studenten, die in vorige academie-
jaren aan hun opleiding begonnen waren, nog hun ALO-
diploma, waarbij meerdere onder hen een job buiten het 
onderwijs hadden.

Toch zijn er al enkele cijfers van inschrijvingen van stu-
denten vermeldenswaard. In het academiejaar 2007-08 
kozen slechts 2 studenten geografie van 1e master voor de 
optie onderwijs, op een totaal aantal van 21 studenten en 
startten 2 afgestudeerden voor de SLO in één academiejaar. 
Eén afgestudeerde ingenieur-architect koos voor de SLO 
gespreid over 2 academiejaren. In 2008-09 kozen slechts  
3 studenten 1e master geografie voor de optie onderwijs, op 
een totaal aantal van 25 studenten en 1 afgestudeerde bio-
ingenieur voor de SLO-geografie. 

De hoogste drempel die, de verbeterde maar verzwaarde, 
SLO legt, is dat de stage grotendeels na de masters moet 
gerealiseerd worden. Het is paradoxaal dat aspirant lera-
ren met een langere opleidingsduur geconfronteerd wor-
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den dan geografen die werk zoeken buiten het onderwijs. 
Tijdens het academiejaar 2008-09 wordt nog onderzocht 
op welke wijze een eerste deel van de stage ter waarde van 
8 van de 30 studiepunten geïntegreerd kan worden in de 
masterjaren vanaf 2009-10.

3.  TEKORT AAN LERAREN AARDRIJKSKUNDE  
DERDE GRAAD

3.1  Probleem rond vereiste diploma’s 

De gegevens uit tabel 3, die in het voorjaar van 2008 via de 
Vlaamse pers uitgebracht werden, veroorzaakten heel wat 
deining. 

Voor aardrijkskunde bedraagt bij de vastbenoemde perso-
neelsleden het aandeel met een voldoende geacht diploma 

(niet-geografisch) bijna 20 procent. Het zorgelijkst is de 
toestand bij het tijdelijk aangesteld personeel: het aandeel 
met vereist diploma bedraagt 40% en met een voldoend ge-
acht diploma bijna 43%. Bij de interimarissen bedraagt het 
42% en 37%. In de eerste en tweede graad heeft de over-
grote meerderheid van de vastbenoemde leraren aardrijks-
kunde een vereist diploma. Bij de tijdelijken bezit maar  
3 procent een ‘ander’ diploma. In de tweede graad heeft 
nog driekwart van de tijdelijken een vereist diploma. 

Wanneer leraren aardrijkskunde vervangen moeten wor-
den, bijvoorbeeld wegens ziekte of zwangerschap, is het 
moeilijk om een vervanger te vinden met een vereist of 
voldoende geacht diploma. Veel schooldirecties raadplegen 
tevergeefs VDAB-databanken op zoek naar leraren aard-
rijkskunde met vereist geografiediploma. Een aantal direc-
ties doet wel beroep op de academische lerarenopleiding in 
hun zoektocht naar de ‘witte raven’. 

Academiejaar 1997 1998 1999 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Diploma’s Wetenschappen
(totaal Vlaamse 
universiteiten)

138 149 149 146 135 173 230 204 201 164

Diploma’s Geografie 
K.U.Leuven

15 25 38 19 23 22 29 20 11 18

Tabel 4 Evolutie 1997-2006 van het aantal afgestudeerden geografie K.U.Leuven en wetenschappen Vlaamse universiteiten
Bron: Arbeidsmarkt 2008 (Departement Onderwijs) en Faculteitssecretariaat Wetenschappen

Vak vastbenoemden tijdelijken interimarissen

Aardrijkskunde Vereist diploma 80,96 40,08 42,09

Voldoende geacht 19,04 42,86 36,87

Andere 17,06 21,04

Biologie Vereist diploma 94,82 70,82 67,76

Voldoende geacht 5,18 24,12 14,58

Andere diploma’s 5,05 17,66

Chemie Vereist diploma 91,75 69,32 68,92

Voldoende geacht 8,25 21,04 20,05

Andere diploma’s 9,64 11,04

Fysica Vereist diploma 90,08 61,49 42,28

Voldoende geacht 9,92 31,58 31,02

Andere diploma’s 6,93 26,71

Wiskunde Vereist diploma 77,13 39,40 31,38

Voldoende geacht 22,87 51,18 49,79

Andere diploma’s 9,42 18,82

Tabel 3: procentuele aandelen van diploma’s bij de vastbenoemde leraren in de derde graad van wetenschappen 2007-08 
Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, School Direct, 21 mei 2008, op Welke diploma’s hebben leraren wetenschappen en wiskunde?
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Veel geografen hebben gemengde gevoelens als aardrijks-
kunde in handen komt van industrieel ingenieurs, roma-
nisten, archeologen, kunsthistorici, germanisten, psycho-
logen, kinesisten, musicologen... en zeer veel historici. Er 
zijn al verhalen bekend van interimarissen die in plaats 
van de platentektoniek de leer van het creationisme bren-
gen. 

Op basis van de evolutie van het aantal afgestudeerden (ta-
bel 4) en van het huidig aantal studenten ziet het er niet 
naar uit dat dit tekort snel zal opgelost geraken. 

In functie van het sterk geslonken aantal en aandeel van 
studenten voor de optie onderwijs of in de SLO zoals ho-
ger geschetst, is de toestand wel dramatisch te noemen op 
een termijn van enkele jaren. Hoe het aantal en aandeel van 
studenten voor de optie onderwijs of SLO-geografie in de 
toekomst zal evolueren is moeilijk te voorspellen. De alge-
mene financieel-economische crisis die eind 2008 inzette, 
zal misschien meer geografen voor werkzekerheid in het 
onderwijs doen kiezen; wat het aantal SLO-diploma’s ten 
goede kan komen. Het aanbod in het onderwijs zal wellicht 
ook aantrekkelijker worden. Vanaf 2010 kunnen er meer 
fulltime opdrachten vrijkomen omdat het stelsel van terbe-
schikkingstelling, voorafgaand aan het rustpensioen, voor 
de leraren geboren tussen 1947 en 1954, zal uitgedoofd zijn. 

Schooldirecties, die bij gebrek aan licentiaten geografie, 
tijdelijke leraren met een universitaire opleiding van de 
diplomacategorie ‘andere’, zoals archeologen, kinesisten, 
historici... aanwierven, noteerden voor aardrijkskunde dik-
wijls mislukkingen. Directies knopen daarom aan bij een 
oude traditie: ze doen beroep op professionele bachelors 
secundair onderwijs met aardrijkskunde als één van de 3 
of 2 onderwijsbevoegdheden. 

3.2 Mogelijke verklaringen voor de tekorten

Bij de berichten over tekorten aan leraren wetenschappen 
en aardrijkskunde in het bijzonder willen we volgende 
kanttekeningen maken die enerzijds zoeken naar moge-
lijke verklaringen en anderzijds trachten te relativeren.

De afname van belangstelling voor het onderwijs in de pe-
riode 1997-2006 is enerzijds te verklaren door de gunstige 
tewerkstellingskansen voor geografen buiten het onder-
wijs. In de privésector kan men aan toegepast onderzoek 
doen, geniet men van snelle promotiekansen en veelal met 
hogere wedde dan in het onderwijs.

Maar anderzijds speelt ook het ongunstige aanbod in het 
onderwijs een belangrijke rol. De opsomming van het aan-
bod oogt niet concurrentieel: weinig voltijdse banen, ver-
snipperde opdrachten over meerdere vakjes, geen snelle 
kansen op benoeming, weinig tot geen promotiemogelijk-
heden, veel deeltijdse interimopdrachten naar aanleiding 
van zwangerschappen en ziektes bij vastbenoemde geo-

grafen, eenmaal een vaste benoeming verworven, wacht 
meestal een lange vrij vlakke loopbaan.

Tekenend voor de moeilijke arbeidsmarkt in het onderwijs 
en voor de versnippering van opdrachten zijn de officiële 
cijfers van het jaar 2000-2001: voor heel het hoger secun-
dair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap waren er 19 
openstaande betrekkingen, ter waarde van 10 voltijdse 
equivalenten voor leraren aardrijkskunde met vereist di-
ploma, maar werden er toen slechts 11 ALO-diploma’s 
uitgereikt (Departement Onderwijs, Arbeidsmarkt 2000). 
Op die manier is de kans op een goede ‘match’ tussen 
vraag en aanbod heel gering. Het resultaat hiervan is dat 
weinig ALO-gediplomeerden voor het onderwijs kiezen en 
scholen tevergeefs naar hen zoeken.

Die situatie op de onderwijsarbeidsmarkt is het resultaat 
van complexe mechanismen die versnippering van op-
drachten van kleine vakken zoals aardrijkskunde veroor-
zaken. De ‘usual suspects’ zijn directies die onvolledige 
opdrachten van fulltime benoemde leraren van diverse 
vakken opvullen met enkele lestijden aardrijkskunde. 
Maar ook een aantal sociale reglementeringen liggen mee 
aan de basis ervan. In de jaren 1970 en 1980 leidden re-
afffectatiemaatregelen tot een versnippering van vakken. 
In de voorbije 15 jaren zijn er stelsels van loopbaanonder-
breking uitgewerkt die ook tot versnippering aanleiding 
geven. Oudere leraren aardrijkskunde kunnen vanaf de 
leeftijd van 55 jaar hun baan deeltijds afsluiten met het 
stelsel van terbeschikkingstelling voorafgaand aan het 
rustpensioen (TBS 55+ of TBS 58+). Ook een groot aandeel 
vrouwelijke leerkrachten met gezinslast neemt een stelsel 
van tijdskrediet op en schakelt over van een voltijdse naar 
een halftijdse opdracht. Bovendien behouden zowel de se-
nioren als de halftijds werkende vrouwen de beste klas-
sen van de derde graad en komen de jonge leraren in de 
grotere en moeilijkere klassen van de derde graad en in de 
tweede graad terecht. De vrijkomende lestijden aardrijks-
kunde komen ook in handen van leraren met ‘voldoende 
geachte’ en ‘andere’ diploma’s. Eenmaal de pregepensio-
neerde geografen definitief met rustpensioen gaan, blijft 
een deeltijdse opdracht over, die veelal naar tijdelijke niet-
geografen gaat en die evenmin aantrekkelijk is voor jonge 
geografen. Op die wijze ondergraven geografen onbewust, 
door het opnemen van hun sociale rechten, de opdrachten 
aardrijkskunde.

Uit gesprekken met jonge gediplomeerden met ALO-di-
ploma komt sterk naar voor dat ze niet eens solliciteren 
naar dergelijke onaantrekkelijke vrijkomende deeltijdse 
opdrachten. De geaggregeerden uit de periode voor 1987 
solliciteerden noodgedwongen wel naar dergelijke op-
drachten en brachten jarenlang geduld op om een betere 
opdracht met vaste benoeming te verwerven. 

De ALO-opleiding na 1997 kan jonge mensen aantrekken 
met de lokroep van een groot tekort aan leraren, maar in 



124 Jaarboek De Aardrijkskunde 2010

de realiteit gaat het grotendeels om onaantrekkelijke jobs 
voor jonge mensen. Immers, er wordt jaarlijks maar een 
beperkt aantal fulltime opdrachten aardrijkskunde met 
vooruitzichten op vaste benoeming in het onderwijs aan-
geboden. Die enkele aantrekkelijke jobs worden ook aan-
geboden in delen van Vlaanderen waar weinig geografen 
met ALO-diploma wonen of in perifere regio’s die ze niet 
aantrekkelijk vinden om zich te gaan vestigen, omdat hun 
partner veelal een job heeft in de Vlaamse Ruit.

Bekend is ook dat een toenemend aandeel jonge leraren na 
één schooljaar afhaakt. We beschikken hierover bij leraren 
aardrijkskunde niet over precieze cijfers. Maar de globale 
evolutie van de doorstromingspercentages van de academi-
sche lerarenopleiding naar een job in onderwijs daalde van 
66% in 2000 naar 42% in 2005. Tussen 1999 en 2005 
bedroeg de uitstroom bij leraren in Vlaanderen 5 jaar na de 
indiensttreding in het onderwijs 30% à 37% (departement 
Onderwijs en Vorming, Arbeidsmarktrapport 2008).

3.3 Hoopvolle toekomst?

De vraag blijft of de nieuwe SLO, uitgegroeid tot een vol-
waardige academische opleiding, in het licht van een nij-
pend lerarentekort, er in zal slagen om voldoende kandida-
ten aan te trekken. 

Hoopgevend is dat anno 2009 een beperkt aantal jonge 
licentiaten aardrijkskunde met een ALO-diploma, die na 
1997 een fulltime opdracht aardrijkskunde verwierven, 
goed voorbereid door de vernieuwde academische leraren-
opleiding, al een aantal schooljaren met veel enthousias-
me aardrijkskunde geven en er zelfs in slagen om enkele 
van hun leerlingen te laten kiezen voor de studierichting 
geografie én voor de optie onderwijs aan de K.U.Leuven. 
Kan dat een hoopvol teken zijn voor een algemene maat-
schappelijke herwaardering van het beroep van leraar en 
kan dat beroepsprofiel voldoende kandidaten aantrekken 
naar de SLO?

4.  ACTUALISERING 2010
Het artikel werd afgesloten in het voorjaar van 2009 waar-
door enkele aanvullingen over het academiejaar 2009-10 
en 2010-11 ter actualisering aangewezen zijn. 

BIBLIOGRAFIE

– Depuydt, F. (1988), Een halve eeuw Leuvense geografen, Tijdschrift 

van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies, 2, 

1988, p 385-396.

– Depuydt, F., Goossens, M., Haest, R., Pattyn, M., Paulissen, E. 

(1989), Een portret van de Leuvense geografen, in Kennisma-

king met de Leuvense Geografen, Alumnivereniging Geografen, 

K.U.Leuven,.

– Depuydt, F., Goossens, M., Geografen vijftig jaar in het onderwijs, 

Nova et vetera, jg. LXVII, 1989-90, nr.4, p. 292-307.

– Goossens, M. (1988), Toetsvragen in het eerste jaar secundair on-

derwijs, De Aardrijkskunde, p.29-56. 

– Goossens, M., Gauquie, R., Paulissen, L. (1989), Toetsvragen in het 

secundair onderwijs, De Aardrijkskunde, p. 69-91.

– Goossens, M. Vanderhallen, D, Van Hecke E. (2007), Aardrijks-

kunde – Permanente bijsturing van de visie op mens en ruimte. 

Leraar zijn in Vlaanderen – Terugblik op honderd jaar middelbaar 

onderwijs en nascholing, Garant, Leuven, p. 242-255.

– Goossens, M. (2007), Honderd jaar Vliebergh-Sencie nascholing, in 

D’Hoker, M., e.a., Leraar zijn in Vlaanderen – Terugblik op honderd 

jaar middelbaar onderwijs en nascholing, Garant, Leuven, 2007, p. 

242-255.

– Govers, G., Vanneste D. (1999), Geografie: opleiding en tewerkstel-

ling, Paper n.a.v. Profieldag Wetenschappen, K.U.Leuven.

– Kesteloot C., Thomas I., Beguin H., De Lannoy W., De Dapper M., 

De Turck A., Nicolaï H., Ozer A. (2000), Belgian geographers at 

work: the occupation of graduates in 1999, BELGEO, 1, p. 241- 249.

– Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs 

en Vorming, Arbeidsmarktrapport 2008. 

– Thomas I., Verhetsel A., Witlox F. (2005), Belgian geographers at 

work. Results of a survey conducted in 2003, BELGEO, p. 390-403. 

– Thomas I., Verhetsel A., Witlox F. (2005), Belgische geografen aan 

de slag, De Aardrijkskunde 2005/3-4, p. 3-7. 

– Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, School Direct, 

21 mei 2008, Welke diploma’s hebben leraren wetenschappen en 

wiskunde?  

– Verhetsel A., (1990), De Wereld in ons hoofd: een onderwijsexperi-

ment in verband met het ruimtelijk voorstellings- en structurerings-

vermogen, Pedagogische Studiën 6, p. 261-270.

Academiejaar Aantal 
studenten 

academische 
lerarenopleiding 

geografie

Aantal 
stagiairs

Aantal 
diploma’s 

leraar

2009-10 6 7 5

2010-11 8 11 –

Tabel 5 




