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Welke toekomst heeft de  
schoolaardrijkskunde?
Een visie op onderwijskundige trends

Dirk Coolsaet
Pedagogisch adviseur GO!

Juni 2011: er komt meer en meer commentaar op de toe-
komstplannen van onderwijsminister Pascal Smet over de 
hervorming van het secundair onderwijs (SO). De plannen 
zijn eerder reeds aan diverse onderwijsbetrokkenen voor 
overleg voorgelegd, maar moeten nog de belangrijke toets-
steen via syndicaal overleg ondergaan.

Juni 2011: ik ga in op de uitnodiging van leraren eerste 
graad aardrijkskunde van een Limburgse school om deel 
te nemen aan hun vakgroepoverleg. Zij willen het heb-
ben over de toekomstige oriëntatie van hun vak en hebben 
daarbij fundamentele vragen.

Beide gebeurtenissen leken mij voldoende relevant voor 
het zoeken naar aanknopingspunten met perspectieven. 
Zijn enerzijds de plannen van de onderwijsminister vol-
doende onderbouwd met vaststellingen van op de werk-
vloer? In welke mate zijn de leraren zich bewust van de 
kwaliteitszorg die zij reeds in praktijk brengen bij hun leer-
lingen via hun leervak?

1 posities VAn de scHoolAArdriJkskunde

De voorbije halve eeuw heeft het leervak aardrijkskunde in 
het SO in Vlaanderen geen fundamentele wijzigingen on-
dergaan. In de jaren zestig was er wel het VSO en in de ja-
ren zeventig de kwantitatieve benadering van de geografie, 
maar eigenlijk evolueerde het vak geleidelijk naar een vak 
uit de basisvorming. De eerdere opsplitsing in fysische, so-
ciale en economische geografie in de derde graad verzonk 
in een breed aanbod van algemene aardrijkskunde. Dat 
een leerplan ‘Zelfstandig werk aardrijkskunde’ een kort 
leven beschoren was, heeft meer met snoeizucht dan met 
beleidsvisie te maken. Het onderbouwen van leerplannen 
met gemeenschappelijke eindtermen in de jaren negen-
tig veranderde daar weinig aan. Hoewel de vaardigheids-
gerichtheid van leerplannen toenam, bleven wijzigingen 
doorgaans beperkt tot inhoudelijke ingrepen. Er kan uit 
besloten worden dat de schoolaardrijkskunde op het goede 

spoor zat door zich als wetenschapsvak te profileren en dat 
alleen moest geijverd worden om gelijke tred te houden 
met maatschappelijke en technologische vernieuwingen. 

De invoering van eindtermen had alvast een regulerend en 
stabiliserend effect. Hoewel het oorspronkelijk aantal eind-
termen – tenminste in de eerste graad –sterk gereduceerd 
werd in de eindformulering, blijft voor veel leraren de in-
druk bestaan dat de leerplannen te zwaar zijn. Dat is ook 
zo indien er terecht wordt ingegaan op de verwachting dat 
in de lessen aardrijkskunde meer ruimtelijke vaardigheden 
worden ingeoefend. Indien men zich voornamelijk vast-
klampt aan instructie van kennis, dan blijken de leerplan-
nen realiseerbaar. Veel leerlingen verkiezen blijkbaar deze 
vorm van veilig leren en dat geldt ook voor veel leraren die 
geen vakpraktijkgerichte vooropleiding genoten. 

De schoolaardrijkskunde kan met een beperkt urenpakket 
ook niet de ontwikkeling van de geografie als wetenschap 
op de voet volgen. De oriëntatie naar een sterker gedigita-
liseerd kennisaanbod van ruimtelijke variabelen, naar ver-
antwoorde relaties ertussen en naar wetenschappelijk on-
derbouwd systeemadvies aan beleidsverantwoordelijken, 
ondernemingen en andere ruimteverbruikers lijkt moeilijk 
voor te bereiden in het SO. Is dit een uitdaging, een niet 
haalbare wensdroom of is een compromis mogelijk binnen 
een hervorming van het SO?

2 de HerVormingsplAnnen

2.1 Waarom dient het SO hervormd te worden?

Decennia lang wordt in internationale rapporten een con-
trast in het Vlaams SO vastgesteld. Enerzijds scoren de re-
sultaten van de uitstromende leerlingen hoog in de inter-
nationale ranking, ook voor de wetenschapsvakken, ander-
zijds is Vlaanderen koploper inzake de prestatiekloof van 
de leerlingen. Dat laatste wordt toegeschreven aan het wa-
tervalsysteem. Men kan niet ontkennen dat schoolmoeheid, 
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spijbelen, zittenblijven een belangrijke maatschappelijke 
bezorgdheid oproept. Tegenover de roep van het bedrijfsle-
ven om geschikte arbeidskrachten onder de schoolverlaters 
te werven staat de toegenomen vraag naar flexibiliteit. Leer-
lingen zullen niet alleen meer dan vroeger vlotter van job 
veranderen, bovendien kennen de leerlingen onvoldoende 
de toekomstige vraag van de arbeidsmarkt en hebben ze 
onvoldoende zicht op eigen talenten en aspiraties.

Een vroegtijdig uitlijnen van een leertraject kan op het eer-
ste gezicht wel tegemoet komen aan opgedoken interesses 
of deskundigheid van leerlingen, maar dat kan van voorbij-
gaande aard zijn (Van Damme, 2010). Ouders verkiezen 
weliswaar een gerichtheid op een reeds voor ogen gehou-
den loopbaan, maar moeten vaak hun wensdromen bijstel-
len. Het vroegtijdig sorteren van leerlingen in een catego-
raal systeem met onderwijsvormen en studierichtingen 
bevordert een afvallingskoers (De Fraine, 2011). Bovendien 
zorgen ongelijke onderwijskansen voor een continuïteit in-
zake sociale ongelijkheid. Onderwijsvormen en studierich-
tingen dragen de stempel mee van de sociaaleconomische 
status. Hoewel de invloed van het beroep van vader vermin-
derde, toch blijven er evenwel belangrijke ongelijkheden in 
opleidingsniveau bestaan tussen mannen met een verschil-
lende sociale achtergrond, zelfs voor de jongere groepen. 
(Vandenbosch, 2001).

Kunnen we ons onderwijs verbeteren door over de schut-
ting te kijken? Internationaal scoren Aziatische tijger-
landen doorgaans beter. De prestatiegerichtheid van hun 
onderwijssystemen hebben ook minder fraaie kantjes 
en bovendien leven we niet in Azië. De Finnen doen het 
goed binnen Europa maar hun maatschappelijke situ-
atie vertoont ook grote verschillen met onze meer gedif-
ferentieerde en verstedelijkte samenleving. Wat de omgang 
met diversiteit aangaat kunnen we misschien beter naar 
ons basisonderwijs kijken. We komen verder terug op de 
mogelijkheden en eisen van activerende directe instructie 
(ADI) op basis van de eerste resultaten van dit model. Uit 
het hoger onderwijs blijkt dan weer dat motivatie en be-
langstelling belangrijk zijn voor succeservaring. Indien de 
hervorming van het SO tot een verhoogde betrokkenheid 
kan leiden, dan valt er wel verder over te praten.

2.2 De plannen voor de eerste graad zijn con-
creter dan voor de volgende graden

De huidige stand van zaken geeft aan dat er een aantal mar-
kante uitgangspunten zijn:
•	 een gemeenschappelijke eerste graad en uitstel van de 

studiekeuze;
•	 onderwijsvormen worden vervangen door belangstel-

lingsgebieden;
•	 naar een getrapte studiekeuze;
•	 geïndividualiseerde leertrajecten.

Voor de eerste graad komen de voorstellen er o.m. op neer 
dat heterogene klassen zullen bevorderd worden. Een – 
voorlopig onvoldoende uitgewerkt – schakelblok moet de 
huidige 1B-klas vervangen. Naast een basispakket komt er 
een differentiatiepakket met zes belangstellingsgebieden 
(techniek & wetenschappen, natuur & wetenschappen, 
welzijn & sociale wetenschappen, handel & economische 
wetenschappen, creatie & kunst, taal- & letterkunde) in het 
tweede jaar. Dat laatste is alvast in tegenspraak met de ge-
dachte aan een brede eerste graad en is zo omvangrijk dat 
terecht vrees bestaat dat het theoretisch concept niet kan 
aangevuld worden met praktijk. Het lijkt er sterk op dat 
in de ministeriële oriëntatienota de huidige situatie in de 
eerste graad bestendigd wordt.

Omdat er gestreefd wordt naar een verhoging van het aan-
tal vakken in de basisvorming en naar het zo laag mogelijk 
houden van het aantal vakken met amper 1 u/week, zijn 
grote urenpakketten (bv. voor wiskunde, talen) afgeslankt 
in de circulerende lessentabellen. Hierdoor zijn wel 2u 
aardrijkskunde in beide jaren van de eerste graad voorge-
steld, wat een veralgemening betekent van wat in het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap nu het geval is 
voor de opties Moderne Wetenschappen en Handel in het 
tweede jaar (Op ’t Eynde, 2011). 

De getrapte studiekeuze houdt voor de eerste graad in dat 
leerlingen twee belangstellingsgebieden kiezen of het scha-
kelblok volgen. Voor de tweede en derde graad zijn de voor-
stellen veel vager en zou er naast het basispakket slechts 
één belangstellingsgebied overblijven. Een heroriëntering 
is mogelijk na de tweede graad. Onderzoek leert dat dit no-
dig is: leerlingen zijn op die leeftijd ver van stabiel in hun 
belangstelling, motivatie en realiteitszin.

Flexibele leertrajecten kunnen het aantal succeservaringen 
en betrokkenheid verhogen indien vanuit de noden van de 
leerlingen vertrokken wordt. We zijn ervan overtuigd dat 
een verplichte remediëring niet mag leiden tot een weg-
cijferen van de sterke punten van de leerlingen, noch tot 
een uitgestelde sanctionering. Het gehanteerde evaluatie-
beleid dient procesmatig te verlopen wat kan door voort-
gangsrapporten waarin ook een responsabilisering vervat 
zit van leraren en leerlingen. Het leertempo kan rekening 
houden met begeleiding, herhaling en verdieping en enkel 
gericht op de basisvorming (eindtermen). Het voorziene 
schakelblok moet een oplossing zijn om alle leerlingen in 
een finaliteit te brengen om de meest verantwoorde keuze 
in de tweede graad te maken. Om dat te realiseren moeten 
voldoende middelen beschikbaar te zijn.

De informatie over de invulling van de tweede graad van de 
oriënteringsnota is te vaag. Normaal gezien kiezen leerlin-
gen in de tweede graad voor een nog relatief brede studie-
richting binnen een bepaald studiedomein. Dat kan door 
bijvoorbeeld te vertrekken van een groot pakket basisvor-
ming (ca. 20 u), een kleiner aantal richtingspecifieke uren 
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(ca. 8 u) en een kleiner aantal uren ‘open studie-uren’ (Op 
’t Eynde, 2011). In dat laatste pakket is plaats voor remedië-
ring, verdieping of specialisatie, naargelang van de beslis-
sing van de klassenraad. Het wordt meteen duidelijk dat 
hier het organiserend vermogen van de school op de proef 
wordt gesteld.

Ondanks deze kansen zullen leerlingen bij de overstap 
naar de derde graad andere keuzes overwegen. Flexibiliteit 
is ook hier nodig. In de derde graad vermindert het basis-
pakket lichtjes en neemt het richtingspecifieke pakket in 
dezelfde mate toe. Een compensatie voor de toenemende 
flexibiliteit ligt in het beperken van het aantal studierich-
tingen en fusies over de huidige onderwijsvormen heen. 
Over paradigmawisselingen en transformaties

2.3 Centrale sturing en lokale invulling

Vlaanderen heeft een lange traditie van centraal gestuurde 
curricula. De invoering van eindtermen lijkt dat te verster-
ken. Dat leerplannen hier bovenop nog ruimte kregen voor 
een eigen invulling, bijvoorbeeld door te voldoen aan een 
eigen pedagogisch project, is vaak een illusie gebleken. 
Bijvoorbeeld bij afslankingen van leerplannen verdwenen 
vaak eerst de uitbreidingsdoelstellingen. 

Dat onderwijsverstrekkers een verschillende invulling van 
de leerplannen realiseerden, wordt niet altijd goed begre-
pen. Het zorgt immers voor een verschillend aanbod van 
leerboeken en bijkomende lesvoorbereidingen voor lera-
ren met leeropdrachten in verschillende netten of koepels. 
Voor een vak zoals aardrijkskunde geldt dat zowel een on-
derbouwd wereldbeeld voor iedereen noodzakelijk is, als 
dat ruimtelijke aspecten van belang zijn in het beroepsle-
ven. Ook de tweeledigheid van het vak speelt mee. Ener-
zijds kunnen sociaal-economische inhouden vanuit een 
specifieke visie op een mens- en wereldbeeld op ontwikke-
ling en waarden gericht zijn. Anderzijds moeten natuur-
wetenschappelijke inhouden minder rekening houden met 
visies op levende en niet-levende natuur.

Ongetwijfeld hebben uniforme en gesloten leerplannen 
organisatorische voordelen. Maar als een gemeenschap-
pelijke basis (bijvoorbeeld via kerndoelen of eindtermen) 
voldoende vrijheden oplevert voor een meer specifieke 
benadering, heeft dat belangrijker voordelen. Zo kan er 
immers rekening gehouden worden met het pedagogisch 
project van de school, de doelgroepkarakteristieken, de 
leeromstandigheden, de actualiteit, enz. Leraren kunnen 
rekening houden met de plaatselijke omstandigheden, de 
beginsituatie van de leerlingen, de onderlinge afstemming 
binnen de graad of vakgroep, enz. om op de klasvloer aan-
gepast onderwijs aan te bieden. Door meer uit te gaan van 
doelstellingen dan van gedetailleerde inhouden kan het be-
heersingsniveau flexibel gehanteerd worden. Als hierop de 
leerinhouden met zin voor verantwoordelijkheid kunnen 
ingevuld worden, ontstaat een modulair pakket dat flexibel 
gewijzigd wordt in functie van de situatie. Enkele voorbeel-
den per graad vind je in tabel 1.

Een dergelijke benadering houdt een afbraak van systema-
tiek in. Dat leerlingen een zo correct mogelijk wereldbeeld 
verdienen, hoeft in onze kennismaatschappij niet noodza-
kelijk via een gedetailleerde invulling van plaatsen en ter-
ritoria te gebeuren.

2.4 Zijn heroriëntaties van de schoolaardrijks-
kunde mogelijk?

De voorgenomen onderwijsvernieuwing houdt rekening 
met de sleutelcompetenties die in het Europees referentie-
kader zijn opgenomen:
•	 communicatie in de moedertaal;
•	 communicatie in vreemde talen;
•	 wiskundige competentie en basiscompetenties op het 

vlak van exacte wetenschappen en technologie;
•	 digitale competenties;
•	 leercompetenties;
•	 sociale en burgerschapscompetenties;
•	 ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap;
•	 cultureel bewustzijn en culturele expressie;
•	 competenties voor duurzame ontwikkeling;
•	 competenties voor mentaal en geestelijk welbevinden.

Tabel 1

graad leerinhouden

I Landschappen: van de verschillende types (natuurlandschappen, landelijke, stedelijke, …): een voorbeeld naar 
keuze, zowel bij ons als elders

Kaartmateriaal: naar schaal (topografische, bedrijventerrein, …), naar thema (toeristisch, spreiding, picturaal, …) 

II Regio’s in Europa: koppeling van type (natuurlijk, industrieel, …) aan een land of een wereldregio

Een thema (migratie, wereldhandel, …) aan een EU- of wereldregio

III Natuurwetenschappelijke en socio-economische themata gekoppeld aan een gevalstudie op een welbepaald 
domein (bv. platentektoniek, mondialisering, …)
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Uitgaan van deze tien sleutelcompetenties kan over het 
algemeen op veel bijval rekenen: “Het nastreven en berei-
ken van de omschreven sleutelcompetenties kunnen wij enkel 
maar ondersteunen. De algemene vorming verkrijgt hiermee 
een bredere dimensie dan tot nog toe het geval was. Het goed 
samenleven van steeds meer mensen met een diverse achter-
grond en het toekomstgericht en duurzaam uitbouwen van 
die samenleving vereist het aanleren van competenties die dit 
mogelijk maken.”(Maes, J., e.a., 2011). Ook voor het GO! 
biedt competentiegericht onderwijs een verantwoord per-
spectief voor leerlingen die zich op een adequate manier 
moeten voorbereiden op de toekomstige ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt, inzake voortgezet onderwijs en op 
de maatschappelijke veranderingen. Onder het begrip 
competenties wordt verstaan “de bekwaamheid om kennis, 
vaardigheden en attitudes in het handelen op een geïntegreer-
de wijze aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten.” 
(Smet, P., 2010). Deze omschrijving is gebaseerd op een 
eerder door de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) gehan-
teerde onderwijsgerelateerde verduidelijking: “een compe-
tentie is een geïntegreerde basiscluster van kennis, vaardighe-
den en attitudes die aan een individu de capaciteiten biedt om 
effectief te kunnen handelen, problemen te onderkennen en op 
te lossen en verantwoordelijkheid op te nemen in de context 
van een bepaalde complexe taak, beroep, functie, rol, netwerk 
en organisatie” (VLOR, 2008). De groeiende impact van 
het competentiedenken in het huidige onderwijs is vooral 
toe te schrijven aan de hoge verwachting dat competen-
tiegericht leren het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter 
bij elkaar brengt en leerlingen beter voorbereidt om flexi-
bel en adaptief te functioneren in hun toekomstige maat-
schappelijke en professionele leven. Het is echter niet 
alleen met het oog op een flexibele, brede en betekenis-
volle inzetbaarheid op de arbeidsmarkt dat competenties 
belangrijk zijn. Ook in de meer algemeen vormende stu-
dierichtingen in secundair en hoger onderwijs kan com-
petentieleren o.i. een meerwaarde betekenen. Niet enkel 
de arbeidsmarkt maar heel het hedendaagse maatschap-
pelijk gebeuren kenmerkt zich door een hoge mate van 
flexibiliteit. Er kan dus geopteerd worden voor de brede 
visie op competentiegericht leren als doelgericht leren 
handelen in gevarieerde, nieuwe en onbekende situaties 
(Vandenbroucke, 2011).

Hoewel het nastreven van competenties reeds in tal van leer-
plannen vervat zitten, zijn meer inspanningen en middelen 
vereist om dat waar te maken. Hierover zijn in de voorlig-
gende voorstellen te weinig hefbomen aangegeven. Een 
mentaliteitswijziging bij alle schoolbetrokken partners is 
bovendien vereist. Vandaar dat ook de lerarenopleiding van 
nabij betrokken moet zijn bij hervormingsbesprekingen. 

Voor de schoolgeografie zijn voldoende aanknopingspun-
ten voorhanden om nog meer het roer naar competentiege-
richt onderwijs om te gooien. In de meeste Europese sleu-
telvaardigheden zitten immers ruimtelijke componenten. 
Niet alleen is een verwevenheid van kennis, vaardigheden 

Vergiss es!

Mindestens die Hälfte alle Dinge, die wir 
gelernt haben, ist überflüssig. Was also 
können wir getrost abhaken? Was sollten 
wir behalten – und was noch dazulernen?

Onder bovenstaande, uitdagende  titel pakte de kwaliteits-
krant DIE ZEIT op 11 augustus 2011 uit met een frontartikel 
over de zin van wat op school geleerd werd. De zin en onzin 
van alle vakken van de basisvorming passeerden de revue. 
Hieronder vertalen we wat voor ‘Geografie’ uit het onder-
zoek blijkt:

geOgraFie

Weglaten? Niets daarvan! Dat is een typische reactie van de 
vakdidactici aardrijkskunde. Zij wijzen erop dat hun vak 
meestal op slechts één uur per week aangeleerd wordt. En 
als het dan al eens om twee uur gaat, is het gecombineerd 
met geschiedenis een sociale wetenschappen. Dat moet 
alvast in eerste instantie behouden blijven, stellen critici 
voorop: in een vakoverstijgend verband verdwijnen immers 
de bijzonderheden.

Voor de aardrijkskunde is integratie als dusdanig een pro-
bleem, want het vak is geïntegreerd in fysica, chemie, we-
tenschappen, sociologie en cultuurwetenschappen, waarbij 
het vak zich voortdurend in vraag stelt, zowel in de kern als 
in de toepassing van haar studieobject. Dat omvat immers 
antwoorden op vragen als: waarom hier en waarom daar 
niet. Aardrijkskunde is de leer van de leefruimte waarin de 
mensen leven. Aldus gaat het om de kernleer van mondia-
lisering!

Leerlingen worden nog steeds  overstelpt met vakgegevens 
over hoofdsteden, zijrivieren, bodemtypes en ontstaans-
geschiedenis van dorpen . Hiermee wordt eerder  hun ge-
heugen dan hun denkvermogen aangesproken. Evenmin 
moet men verhelderen hoe de economie in hun Bondsland 
in mekaar zit of hoe een weerkaart verklaard wordt. In de 
plaats van dat alles: mondialisering, noordzuidconflicten, 
klimaatsveranderingen, geopolitiek. Met dergelijke thema’s 
kan bovendien aangetoond worden dat de geograaf zowel 
met  de  natuurlijke  gegevens als met de menselijke re-
acties rekening houdt. Dat houdt exemplarisch leren in, 
maar ook specifieke methodes en technieken, zoals google 
maps en GIS. De ruimte wordt momenteel via toegepaste 
informatica geanalyseerd. Wie momenteel via GIS locali-
satiefactoren  van bijvoorbeeld windturbineparken onder-
zocht heeft, verstaat meer van het vak dan diegenen die het 
ontstaan van een V-dal ontstaat. Daarbij komt nog dat aldus 
kaartlezen aangeleerd wordt. Als daarbij nog met veldwerk 
bewoners bevraagd worden over hun mobiliteitsgedrag, dan 
zijn  de voornaamste technieken aangeleerd om een ruimte-
lijke analyse te realiseren.

(GERO VON LANDOW, Die Zeit, 11 aug 2011)
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en attitudes reeds aanwezig in eindtermen en leerplannen, 
ook tal van thema’s zitten in dit brugvak te paard op weten-
schappelijke en maatschappelijke thema’s. De actualiteit 
levert steevast gevalstudies waardoor abstracte ruimtelijke 
benaderingen een concrete spin-off krijgen in de actuali-
teit (bv. de evolutie van het regenwoud, de gevolgen van 
een tsunami voor een marien gelegen kernenergiepark, de 
technologische toepassingen van ruimtevaart, geopolitieke 
situaties en ruimtelijke spanningen, …). 

Dat competentiegericht aardrijkskundig onderwijs in het 
SO het abstract ruimtelijk denken zou wegcijferen, kan 
moeilijk ernstig genomen worden als tegenargument. 
Binnen haar functie als vak van de basisvorming met een 
beperkt urenpakket heeft de schoolaardrijkskunde geen 
hoofdopdracht in dit verband. Ook in de studierichtingen 
met een uitgesproken ruimtelijke dimensie (bv. toerisme, 
handel, logistiek) kunnen bijkomende lestijden beter aan-
gewend worden om specifieke toepassingsdomeinen te be-
handelen.

Een ander paar mouwen is het waarmaken van competen-
tiegericht onderwijs. Zoals eerder aangegeven, bevatten de 
huidige voorstellen geen voorzetten in dat verband. Met 
één, zelfs twee lestijden per week blijft geïntegreerd com-
petentiegericht onderwijs een moeilijk haalbare kaart. Dat 
precies de snelle manier waarop over veel thema’s wordt 
heengegaan de betrokkenheid van leerlingen bij het stu-
dieobject hindert, is een vaak gehoorde kritiek. Zit er dan 
toekomst in clustering? 

In het basisonderwijs zit het domein ruimte vervat in het 
leergebied Wereldoriëntatie. Recente toetsing heeft aangege-
ven dat deze vorm van clustering een aantal ruimtelijke vaar-
digheden, zoals kaartvaardigheden, zich kunnen oriënteren, 
aardig lukken. Is het belangrijk dat topografische kennis 
problemen oplevert? Opvallend is dat leraren basisonder-
wijs zelden Wereldoriëntatie aanduiden als hun lievelings-
vak. Onderzoek omtrent deze houding zou verduidelijken 
of de oorzaken intern of extern moeten gezocht worden. Is 
de lerarenopleiding een kiemgebied? Zijn ook daar de leer-
plannen overladen? Is er teveel druk van andere vakken, te 
weinig aandacht van ouders of beleid? Nochtans geven pei-
lingen ook aan dat leerlingen vaak begeesterd zijn door aan-
dachtspunten als leefmilieu, natuur, ruimtevaart, …

In de eerste graad van het SO zijn leraren door hun oplei-
ding gewend aan een brede benadering van onderwerpen. 
Door het invoeren van het vak natuurwetenschappen wordt 
een geïntegreerde aanpak bovendien bevorderd. Ondanks 
het feit dat natuurlandschappen geen aandacht kreeg in de 
eindtermen van de eerste graad, is de niet-levende natuur 
een belangrijk aspect van de leerinhouden van de eerste 
graad (reliëf, bodem en ondergrond, weer en klimaat, wa-
ter). Dat het vak buiten natuurwetenschappen werd be- of 
gehouden, is voor sommige leraren een gemiste kans. 
Deze clustering zou evenwel onrecht aandoen aan de socio-

economische thematiek. Een oplossing hiervoor is niet al-
leen niet in de maak, volgens velen zou een opsplitsing van 
aardrijkskunde in twee clusters (een natuurwetenschap-
pelijke en een maatschappelijke) in de eerste graad het 
einde van het vak betekenen. Ongeacht de waarde die aan 
dit argument kan gegeven worden, moet duidelijk zijn dat 
de wijze waarop de schoolaardrijkskunde zich als basisvak 
profileert reeds een clustering inhoudt. Het kritisch, crea-
tief en toekomstgericht denken over de aarde en de wereld, 
vereist immers integratie.

De uitdaging voor de schoolgeografie van de toekomst 
ligt eerder in het omgaan met didactische modellen en 
werkvormen die verschillende leerlingen aanspreken op 
hun leerkracht. Voor zover dit nog hoeft gezegd te worden 
is het louter overdragen van kennis niet langer belang-
rijk tijdens contacturen. Kennisverwerving kan in onze 
kennismaatschappij anders en kennisverwerking dient 
ondersteuning te krijgen van leraren. Naast de digitale 
kennisverwerving, waarvoor de nodige kritische houding 
dient ontwikkeld te worden, is er de minder virtuele, maar 
reële kennisverwerving. Een pleidooi voor veldonderzoek 
en excursies blijft een noodzaak in alle graden van het SO. 
Het kan voor een deel van de leerlingen voor verrijkende 
ervaringen zorgen. 

In het kader van een hervorming van het SO die er op ge-
richt is de leerlingenuitval te beperken door talenten te la-
ten renderen, is een transformatieproces aangewezen. Het 
traditioneel leren, is eerder gericht op het verhogen van 
kennis dan op een transfer van kennis in het leerproces. 
Schematisch ziet de verschuiving naar competentiegericht 
leren er als in tabel 2 op bladzijde 8.

Een dergelijk transformatieproces past in het streven naar so-
ciaal constructivisme waarbij de sociale bepaaldheid van het 
leren beklemtoond wordt. Leren is dus niet louter een cog-
nitief, rationeel gebeuren, maar een interactie tussen cogni-
tieve, motivationele en affectieve factoren en processen. 

Verkiezen veel leerlingen nog voor de veiliger ervaren vorm 
van loutere kennisoverdracht, dan kan het functioneel in-
schakelen van activerende werkvormen verhelderend wer-
ken voor leraren en leerlingen wat de competenties van 
deze laatsten aangaat. In de beginjaren van het SO kan een 
hogere vorm van interactiviteit bijdragen tot het communi-
catief vermogen en de keuzebekwaamheid van leerlingen. 
Dat is een belangrijk argument voor situaties in de na te 
streven heterogene klassen. Teveel leerlingen kampen met 
specifieke achterstand, hoe sterk de taalsteun en leerlin-
genbegeleiding in het basisonderwijs en de eerste graad 
SO ook zijn. Omgaan met diversiteit op de klasvloer blijft 
een ernstige uitdaging (Coolsaet, D., 2010). Kan het met 
activerende directe instructie (ADI)? 

Het ADI-model kan gehanteerd worden bij een uiteen-
lopende situatie qua voorkennis bij leerlingen. Het is de 
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bedoeling dat leerlingen bij het doorlopen van de aanpak 
allemaal voldoen aan de basisdoelen van het leerproces. 
Dit zgn. expeditiemodel staat tegenover het zgn. veldloop-
model waarbij leerlingen aan een verschillend tempo een 
verschillend niveau bereiken (fig. 1). Het model is er op ge-
richt dat een hoog groepsrendement wordt gerealiseerd via 
individuele verworvenheden, een centrale instructierol van 
de leraar, een doorgedreven organisatie van groepen met 
verschillende opdrachten en een actieve rol voor de leerlin-
gen (zelfgestuurd werken, peer-tutoring, verantwoordelijk-
heidszin). Een aantal kenmerken zijn daarbij belangrijk:
•	 een strakke voorbereiding van de les(sen) of lesscyclus;
•	 verlengen van de instructie, aangepast aan de verworven-

heden van de leerlingen;
•	 gefaseerde aanpak van een les met klassikale en gedif-

ferentieerde fasen;
•	 een goede klasorganisatie;
•	 een aangepaste evaluatie en remediëring.

Deze kenmerken passen in een planmatig strak schema 
met een duidelijke fasering (fig. 2)

Lesonderwerpen die gebaseerd zijn op het hanteren van 
een procedure, van het toepassen van een elders verwor-
ven competentie, kunnen overwogen worden in een ADI-
model. In het basisonderwijs werd in verschillende gra-
den ADI-lessen geëxperimenteerd, vooral in lessen taal 
en wiskunde. Betrokkenen zijn overtuigd van het rende-
ment van de aanpak: de beter leerlingen blijven niet node-
loos hangen bij een zoveelste herhaling van wat ze reeds 
onder de knie hebben, de zwakkere leerlingen krijgen de 
kans inzicht te verwerven en resultaten te bereiken qua 
basisvorming. De leraren zijn er anderzijds van overtuigd 

dat veel energie en een goede organisatie noodzakelijk is. 
Vertrouwdheid van de leerlingen met het model werkt ui-
teraard bevorderend, zodat het hanteren van het model in 
slechts enkele lessen, in één enkel vak niet rendeert. Hoe-
wel het vak aardrijkskunde aardig wat lesonderwerpen 
kan aanreiken die voor ADI in aanmerking komen (bv. 
kaartvaardigheden, verwerken van cijfer- en grafiekgege-
vens, tekstanalyse, regionale studie, …) is het duidelijk 
dat een serieel opgebouwd leerplan met een wisselende 
aanpak van telkens andere aspecten, zich niet goed leent 
tot deze aanpak. Bovendien kan een structuur met de ver 
uiteen liggende lesmomenten de operationaliteit van pre-
instructie hinderen. Met andere woorden: een te beperkt 
aantal lestijden hindert. De eerste SO-scholen die ADI 
toepassen, doen dat ook in meerdere vakken en voorlopig 
alleen in de eerste graad.

3 Besluit: kAn de scHoolAArdriJkskunde 
de trAnsformAtie AAn?

De uitdagingen voor het SO zijn niet min: de kloof tussen 
leerlingenresultaten verkleinen zonder de kwaliteiten van 
de best presterenden te hypothekeren. Competentiegericht 
leren biedt mogelijkheden waarin de leraar aardrijkskunde 
daarbij belangrijke bijdragen kan leveren
•	 Competentiegericht onderwijs is gericht op de output, 

het kunnen functioneren in levensechte contexten. Een 
Realfach zoals de schoolaardrijkskunde speelt in op een 
actueel wereldbeeld.

•	 Authentieke en complexe leer- en taaksituaties die bin-
nen het bereik van de leerlingen liggen. De ontwikke-
lings- en leerlijnen die gehanteerd worden bij de opmaak 

Tabel 2 (Valcke, 2005)

Traditioneel leren Competentiegericht leren

Kennisinhouden en disciplinegerichte vaardigheden als 
uitgangspunt voor het curriculum

Realistische praktijksituaties als uitgangspunt voor het curriculum

Het onderwijsproces staat centraal Het leerproces staat centraal

Sturing door de leraar Sturing door de leerling

De leerling is passief De leraar als coach, begeleider

De instructiemodules weerspiegelen een disciplinaire visie op de 
opleiding

Modules zijn voor een belangrijk deel interdisciplinair

Er zijn afzonderlijke en opgesplitste vaardigheidsmodules 
uitgewerkt

Algemene vaardigheden zijn geïntegreerd in het hele curriculum

Toetsen is de exclusieve taak van de instructieverantwoordelijke Zelfreflectie en zelftoetsing spelen een fundamentele rol
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van leerplannen aardrijkskunde zijn er traditioneel op 
gericht dat verder gebouwd wordt op verworven kennis, 
vaardigheden en attitudes.

•	 De opname van zelfverantwoordelijkheid bij het leerpro-
ces is belangrijk. Hierin ligt nog een taak weggelegd voor 
leerplanmakers, leraren en leerlingen. Er moet immers 
voldoende vrije ruimte zijn om leervragen te stellen en 
keuzes te maken, begeleid door de leraar.

•	 Competentiegerichtheid verhoogt bij vakoverschrijdend 
leren. Hiervoor is een clustering niet noodzakelijk, maart 
wel aftstemming door vakgroepoverleg. De schoolaard-
rijkskunde is op zichzelf reeds een geclusterd studiedo-

mein met natuurwetenschappelijk en maatschappelijk 
gesitueerde studieobjecten.

•	 Een evaluatie die gericht is op basisdoelen beantwoordt 
beter aan de gestelde eisen dan zuiver cognitieve toetsing 
van reproduceerbare gegevens. Zowel een gedifferenti-
eerde vorm van evaluatie als een inbreng van zelfevalu-
atie kunnen talenten verhelderen.

•	 Een aantal problemen blijven bestaan om een verder 
zetten van een transformatieproces te realiseren. Een 
hervorming zonder de noodzakelijke middelen en vrij-
heidsgraden fnuikt de doelstellingen. De integratie van 
mogelijke modellen in de lerarenopleiding is een hef-

Figuur 1

Figuur 2
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boom voor kwaliteitszorg, ook binnen de leervakken. De 
voornaamste vrees bestaat erin dat overleg uitmondt in 
een compromis dat de kool en de geit spaart.
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