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1. INLEIDING

Maatschappelijke evoluties hebben een niet aflatende in-
vloed op inhoud en methode van het onderwijs. Alleen al 
door de sterke maatschappelijke betrokkenheid van het 
leervak geldt dat beslist voor leraren aardrijkskunde in het 
secundair onderwijs. Omdat de wereld in al zijn verschei-
denheid hét studieobject van het vak uitmaakt, is er een 
wezenlijke aandacht voor inhoudelijke diversiteit. Boven-
dien veranderen doelgroepkenmerken. Leerlingen vergen 
niet alleen een andere aanpak dan voorheen door hun ver-
anderde houding ten opzichte van maatschappelijke evo-
luties, zij leren ook anders, vooral onder invloed van tech-
nologische vooruitgang. Een verhoogde leerlinggerichtheid 
komt in de plaats van een loutere leerstofgerichtheid. Er 
zijn voor de leraar aardrijkskunde dan ook verschillende re-
denen om aandacht te hebben voor aspecten van diversiteit 
in de leerprocessen.

2.  VAKINHOUDELIJKE AANDACHT VOOR 
DIVERSITEIT

Het wezen van het leervak aardrijkskunde ligt verankerd in 
de eenheid en verscheidenheid van het studieobject. Het 
unieke van de planeet aarde en de wijze waarop de men-
selijke aanwezigheid er een leefbare wereld van gemaakt 
heeft, bezorgt het leervak een onmiskenbare plaats als 
onderdeel van een basisvorming voor alle leerlingen. Dat 
diverse gebeurtenissen en de onderlinge invloeden ervan 
voor een blijvende aandacht zorgen, is een ernstig argu-
ment voor een wetenschappelijk gefundeerde en maat-
schappelijk betrokken inhoud van het leervak. 

De in de leerplannen verwerkte inhoudelijke leerlijnen zijn 
er in het leerplichtonderwijs op gericht om de vele inhou-
delijke facetten van een leervak te structureren. Een onder-
linge afstemming over de jaren of graden heen is een con-
ceptueel basisgegeven dat kan verschillen volgens de visie 
die men heeft op de vormende en opvoedende waarde van 
een leervak. Daarom verschillen leerplannen naargelang 
van de onderwijsverstrekker, ondanks het veralgemeende 
streven naar een toenemende complexiteit of inhoudelijke 
uitdieping.

De aandacht voor biodiversiteit is het jongste decennium 
sterk verhoogd door de huiver voor de ver(w)arming van de 
planeet. De leraar aardrijkskunde weet dat ook geodiversi-
teit belangrijk is. Op de bescherming voor natuurgebieden, 
waardevolle landschappen en het culturele erfgoed wordt 
internationaal gefocust en hoort thuis in de lespraktijk. De 
bekommernis om de toekomst van het leefmilieu gaat im-
mers in het bijzonder de komende generaties aan.

Het basisinstrument voor inhoudelijke diversiteit is het 
leerplan. Dit officieel document kent een lange traditie qua 
kwaliteitszorg waarop de overheid toezicht uitoefent. Van 
een sterke centrale sturing is de overgrote meerderheid van 
de leerplannen in het Vlaams onderwijs geëvolueerd naar 
een flexibel werktuig dat in de vakken van de basisvorming 
gebaseerd is op een minimale verplicht opgelegd pakket 
eindtermen. Er bovenop hebben de onderwijsverstrekkers 
een laagje leerplandoelen gelegd die beantwoorden aan 
de verzuchtingen van het eigen pedagogisch project of via 
uitbreidings- of verdiepingsdoelen aanpasbaar zijn aan de 
doelgroep, de studierichting, lokale situaties en andere 
leeromstandigheden. Aldus ontstaan consecutief gestruc-
tureerde doelstellingen met een inhoudelijke kern en met 
aanknopingspunten naar maatschappelijke thema’s in een 
breed wetenschappelijk verband. Dat komt tot uiting in de 
suggesties naar vakoverschrijdende eindtermen of eindter-
men die specifiek zijn aan een studierichting. 

Dit ‘over-de-schutting-kijken’ is voor een zaakvak zoals 
aardrijkskunde geen eenvoudige opdracht. De dynamiek 
van het studieobject – de toestand van de wereld verandert 
dagelijks – en de snelle evolutie van leermiddelen, inzon-
derheid van de toepassingen van de informatie- en commu-
nicatie technologie (ICT), is een blijvende uitdaging voor 
de leraar aardrijkskunde. Zijn enerzijds zeer concreet om-
schreven leerplannen niet houdbaar, dan bieden anderzijds 
ook te open geformuleerde leerplandoelen te weinig hou-
vast voor leraren, vooral als die leraren geen stevig veran-
kerde basisvorming in het leervak genoten. In dat verband 
wordt steun verwacht van begeleiding, navorming en leer-
boeken. Dat bepaalde leerboeken een specifieke interpre-
tatie van leerplannen en een welbepaalde keuze qua leer-
inhouden opdringen, is voor veel leraren geen probleem. 
Nazicht van het rendement van hun lessen bij leerlingen 
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brengt echter te vaak aan het licht dat de leerdoelen onvol-
doende gehaald worden. Een louter op inhoudelijke diver-
siteit gebaseerd onderwijs van aardrijkskunde kan dus niet 
als het enige aandachtspunt beschouwd worden. 

3. DIVERSITEIT AAN BRONNEN

De grote verscheidenheid aan leerstofonderdelen vergt tra-
ditioneel een verscheiden aanpak in de praktijk. Blijft een 
rechtstreekse confrontatie met de werkelijkheid (via een 
excursie, veldwerk of een project op het terrein) nog steeds 
een te koesteren uitgangspositie of checkpoint voor in-
ductief of deductief onderwijs, dan is dat in werkelijkheid 
slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Doorgaans zijn af-
geleide bronnen omtrent ruimtelijke gegevens of situaties 
dan ook noodzakelijk in klasverband (bv. beeld- en kaart-
materiaal, cijfergegevens, verslagen). Indien dergelijke ge-
gevens door de leerlingen zelf gevonden of geregistreerd 
worden, zou dit volgens onderzoek voor een belangrijk 
leereffect zorgen (Skinner, 2010). 

Gelukkig is er ondertussen ICT. Dat de wereld aan onze vin-
gertoppen ligt, is al eerder gezegd Geografische kennis is 
te vinden op het internet.(Govers, 2009). Niet alleen neemt 
de introductie van elektronische leerplatforms heel wat ad-
ministratief werk weg voor leraren (zie andere bijdragen in 
dit jaarboek), er kunnen zoveel gegevensbanken en websites 
geraadpleegd worden dat een leraar zich niet noodzakelijk 
bij de hand moet laten nemen door een leerboek. Op voor-
waarde dat hij of zij daar voldoende tijd voor vindt. Het komt 
er dan ook vaak op neer dat een goede mix kan geleverd wor-
den van algemeen verspreide specifieke leermiddelen, lichte 
bewerkingen van bestaand aanbod, coöperatief ontwikkeld 
lesmateriaal, zelfstandig en op eigen ervaring gebaseerde 
pakketten en aan de leerlingen uitbestede opdrachten en ta-
ken. De uitdaging is immers dat de aanpak rendeert.

De mogelijk aan te wenden leermiddelen in een leervak zo-
als aardrijkskunde zijn zeer divers. Zoals doorgaans eigen 
is aan taalvakken kan gebruik gemaakt worden van tekst. 
Een beschrijving van een ruimtelijk verschijnsel, verband, 
structuur of systeem , verklaring of probleemstelling is een 
van oudsher gebruikte informatiebron. Het aantal leerlin-
gen dat op verschillende niveaus in het secundair onder-
wijs problemen ondervindt met het lezen, interpreteren, 
verwoorden, verklaren en synthetiseren van teksten is de 
jongste jaren sterk toegenomen. Zonder hier verder op in 
te gaan kan gesteld worden dat thuistaalkenmerken de ver-
schraling van een actief taalgebruik in de hand werkt. Scho-
len worden in stijgende mate geconfronteerd met de nood 
aan talenbeleid. Hiervoor volstaat niet alleen een aanpak 
binnen de taalvakken. Door taal te leren hanteren binnen 
contexten, op een interactieve manier en door aandacht te 
schenken aan taalzorg zonder een verarmd taalgebruik te 
dulden, kan de leraar aardrijkskunde bijdragen aan een al-
gemeen beleid ter zake (Coolsaet, 2004).

Het geïntensifieerde aanbod aan beeldmateriaal is niet 
alleen medeoorzaak van de geringere aandacht voor le-
zen, de vluchtigheid van bv. mediaclips verhoogt ook de 
verdamping ervan. Nochtans is de beschikbaarheid van 
beeldmateriaal van groot belang voor een wereldvak zoals 
aardrijkskunde. Het probleem van het beschikbaar hebben 
van aangepast detectie-, opslag- en projectiemateriaal is de 
jongste jaren in sterke mate opgelost, althans voor zover de 
leraar aardrijkskunde over een daartoe uitgerust vaklokaal 
beschikt en de leerlingen toegang hebben tot een elektro-
nisch leerplatform. Ook aan de competentieniveaus qua 
beeldanalyse kan nog gesleuteld worden.

Het is niet de bedoeling alle types ruimtelijk informatiemateri-
aal te duiden, maar men kan niet voorbij gaan aan het registra-
tiedocument bij uitstek van ruimtelijke data, namelijk de kaart. 
Ook op dit vlak zijn leerplannen duidelijk: het kaartmateriaal 
dat beschikbaar moet zijn is gespecificeerd in de minimale 
materiële vereisten. Dat ICT hieraan met geografische infor-
matiesystemen (GIS) een extradimensie kan geven is voor veel 
leraren een probleem. Niet alleen beschikken zij te zelden over 
voldoende uitrusting, ook de tijd ontbreekt om via contacturen 
een effectief niveau te bereiken bij afstuderende jongeren. 

Omdat de leraar aardrijkskunde in en buiten het klaslokaal 
kan beschikken over een diversiteit aan informatiebron-
nen en leermiddelen en bovendien kan rekenen op door de 
leerlingen elders verworven competenties, dient de leraar 
een keuze te maken. Het is ver van eenvoudig om ook nog 
te bepalen welke aanpak van die leermiddelen bij welke 
leerlingen de gewenste resultaten zullen hebben. 

4. VERSCHILLENDE ONDERWIJSSTRATEGIEËN

Verschillende auteurs hebben er de jongste jaren op gewe-
zen dat onderwijs aan een vernieuwde visie op leren toe 
is (Bosman, 1998). Marzano screende 35 jaar onderwijsre-
search in Europa en Noord-Amerika om te weten wat werkt 
op school- en klasniveau (Marzano, 2008) Over de leervak-
ken en onderwijsniveaus heen komt hij tot een oplijsting 
van didactische strategieën naargelang van hun kansen op 
onderwijsverbetering:

Niet alleen wordt ieder van de didactische strategieën ver-
der in zijn bijdrage uitvoerig toegelicht, Marzano relativeert 
inleidend reeds de gegevens: ‘Elke didactische strategie heeft 
haar eigen effect. De ene is meer geschikt voor het verwerven van 
begrip, terwijl de andere meer gericht is op het verwerken van 
informatie, enzovoort.’ Bovendien slaan de gegevens niet op 
een welbepaald vak, laat staan een brugvak tussen vakken 
van de alfa- en betawetenschappen, en op alle leerlingen. 
Het is opvallend dat het identificeren van overeenkomsten 
en verschillen veel hoger scoort dan alle andere strategieën. 
Er blijkt wel degelijk dat deze denkhandelingen uit boven-
staande tabel de basis vormen van het denken van de mens 
(Marzano, 2008). Hoe werkt dat dan?
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Gelukkig hebben leerlingen van het secundair onderwijs in 
Vlaanderen via het leergebied Wereldoriëntatie niet alleen 
enige geografische voorkennis en –vaardigheden ontwik-
keld. In het basisonderwijs houden leraren terecht in sterke 
mate rekening met de leerstijlen van leerlingen. Leren som-
migen goed uit directe instructie, veel anderen leren uit er-
varing en via onderzoek. Dat laatste is belangrijk, want door 
de massamedia en een verhoogde mobiliteit leren leerlin-
gen effectiever dan vroeger over al dan niet-nabije natuur 
en cultuur. Toch blijven niet alle leerlingen ook op dit vlak 
over gelijke onderwijskansen te beschikken. Het is dan ook 
belangrijk dat de leraar de omvang van deze expertise kent. 
Hoe wordt daarmee omgegaan in de klaspraktijk?

Als een probleem voor het eerst gesteld wordt in een be-
paald ruimtelijk verband, is de kans groot dat de meeste 
leerlingen niet alle componenten of factoren op hun waar-
de en invloed kunnen beoordelen. Daarom is een verwij-
zing naar een voor hen meer bekend verschijnsel aange-
wezen. Dat kan geput worden op een ander niveau (bv. 
lokaal i.p.v. regionaal), in een ander gebied (bv. in Vlaan-
deren i.p.v. Europa), uit een andere onderzoeksdiscipline 
(bv. uit de kosmografie i.p.v. de klimatologie, uit de optica 
i.p.v. teledetectie). Door analogieën te herkennen, door te 

beseffen dat bepaalde aspecten niet van toepassing zijn of 
door creatief om te gaan met verworvenheden, leren leer-
lingen bovendien competentiegericht. De kans op succes 
wordt verhoogd door een keuze te maken uit een aantal 
handelingen die rekening houden met de wijze waarop 
leerlingen leren:

1. Leraargestuurde vergelijkingsopdrachten
 Vooral als leerlingen vertrouwd zijn met een instruc-

tief onderwijsmodel – dat nog steeds dominant is in 
de praktijk – werkt deze aanpak. Er is voor het leervak 
aardrijkskunde een arsenaal aan bronnen beschikbaar 
om vergelijkingen tussen ruimtelijke situaties te selec-
teren (beelden, kaarten, cijfers, teksten). Het is daarbij 
de bedoeling om alle leerlingen inzicht bij te brengen 
in dezelfde overeenkomsten en verschillen op basis van 
dezelfde kenmerken en factoren.

2. Leerlinggestuurde vergelijkingsopdrachten
 Indien leerlingen ervaring opdeden met meer partici-

patief onderwijs, waarin ze dus een hogere betrokken-
heid hebben in de sturing van de leerprocessen, kunnen 
ze beslissen welke overeenkomsten en verschillen voor 
hen belangrijk zijn. Hierin speelt de mate waarin zij ver-
trouwd zijn met een ordeningskader (bv. een mind map, 
een vergelijkingsmatrix, een set steekkaarten).

Het vaststellen van overeenkomsten en verschillen in ver-
band met ruimtelijke items kan verwerkt worden in een 
classificatiesysteem. De interpretatie van de resultaten kan 
verschillen van leerling tot leerling en kan waardevolle in-
formatie opleveren voor de wijze waarop leerlingen leren.

5. EEN VEELHEID AAN WERKVORMEN

Vakdidactische onderwijsstrategieën kunnen slechts ge-
hanteerd worden als er passende werkvormen in gebruikt 
worden. In een leervak zoals aardrijkskunde, dat een con-
tinuüm aan onderwerpen van natuurwetenschappelijke tot 
maatschappelijke thema’s behandelt, kan een gamma aan 
werkvormen uit een breed arsenaal geput worden (Hoog-
eveen, 2008). Dat hierbij een ruime keuze aan leermidde-
len voorhanden is, werd eerder gesteld. 

Didactische strategie Percentielwinst

Identificeren van overeenkomsten en 
verschillen

45

Samenvatten en notities maken 34

Inspanningen bevestigen en erkenning 
geven

29

Huiswerk en oefening 28

Non-verbale representatie 27

Coöperatief leren 27

Doelen stellen en feedback geven 23

Vragen formuleren en hypothese testen 23

Voorkennis activeren met vragen, 
aanwijzingen en kapstokken

22

Tabel 1. Resultaten van kansen qua onderwijsverbetering

Kenmerken
Te vergelijken regio’s

Regio 1 Regio 2 Regio 3 …………

a. Overeenkomsten

Verschillen

b. Overeenkomsten

Verschillen

c. Overeenkomsten

Verschillen

Tabel 2: Vergelijkingsmatrix tussen regio’s (naar R. Marzano, 2008, p. 19)
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Het spreekt vanzelf dat in leraargestuurde strategieën 
vooral aanbiedende werkvormen overwogen worden. Lera-
ren zijn doorgaans overtuigd van het algemene leerrende-
ment van deze werkvormen, vooral bij homogene groepen. 
Complexe en nieuwe thema’s lijken geschikt, vooral vanuit 
het perspectief tijdwinst. Dat is niet onbelangrijk voor een 
leervak dat het met een beperkt aantal contacturen moet 
rooien. Door een sterke gerichtheid op actualisering van 
de thematiek, dient de leraar tijd te ruimen voor nieuwe 
toepassingen, andere verbanden, recente gebeurtenissen 
en wisselende evoluties. Door zelf in te staan voor de leve-
ring van informatie, vermoedt de leraar ook vaak een hoge 
betrouwbaarheidswaarde van de aangereikte informatie. 
Indien de evaluatie bovendien sterk gericht is op het repro-
duceren van kennis en inzichten, is de cirkel rond. Divers 
onderwijsonderzoek beaamt dit gedeeltelijk: ‘Rechtstreekse 
instructie werkt goed bij het aanbieden van informatie, het 
introduceren van conceptuele kaders en het demonstreren 
van vaardigheden en procedures, maar er werd nog niet be-
wezen dat het ook zo effectief zou zijn voor het ontwikke-
len van duurzaam inzichtelijk leren en probleemoplossend 
denken; hiervoor is meer dialoog, discussie en experimen-
teel leren noodzakelijk’. (Skinner, 2010, p. 44).

In heterogene groepen is het algemene rendement van aan-
biedende werkvormen eerder uiteenlopend, vooral als de 
overdracht van informatie op een eenduidige manier ver-
loopt. Door aan leerlingen een hogere activiteitsgraad toe 
te kennen in de leerprocessen, kunnen activerende werk-
vormen op verschillende domeinen resultaten opleveren:
1. De leraar krijgt aanwijzingen over de leerstijlen van leer-

lingen
2. De leerlingen worden uitgenodigd om na te denken over 

problemen en oplossingen
3. De leerlingen leren van elkaar andere oplossingen
4. De leerlingen activeren de eigen voorkennis in andere 

contexten

De kansen op het halen van de doelstellingen bij zoveel 
mogelijk leerlingen hangt sterk af van de beschikbaarheid 
aan bronnen. Voor de aangepastheid van dat materiaal 
aan het niveau van de leerlingen lijkt op het eerste gezicht 
een rechtstreekse terreinwaarneming de beste manier om 
inzicht te verwerven in een ruimtelijke situatie. Een mo-
delmatige weergave kan voor bepaalde leerlingen tot een 
sneller inzicht leiden omdat toevallige, bijkomstige of hin-
derende elementen niet zijn weergegeven. Omdat bepaalde 
types van activerende werkvormen selectief moeten toege-
past worden, hangt veel af van het onderwerp, de beschik-
baar gemaakte tijd, de voorkennis en vertrouwdheid van de 
leerlingen en vooral de beoogde leerdoelen. Zoals steeds 
blijft het een aanbeveling van bij de evaluatie rekening te 
houden met de gehanteerde werkvorm(en). 

Kan het beschikbaar stellen van verschillende gegevens 
bijzonder nuttig zijn opdat de meeste leerlingen resulta-
ten kennen, dan kan het formuleren van een opdracht in 

groepsverband ook tegemoet komen aan uiteenlopende 
leerstijlen. Bij coöperatief leren is de aard van de samen-
stelling van de groepen van groot belang. Homogene groe-
pen kunnen weliswaar sneller tot resultaten leiden van de 
groep, maar dragen volgens veel onderzoekers bij tot een 
versterking van de diversiteit tussen de groepen. Hoe dan 
ook, vrijwel alle studies over coöperatieve leervormen heb-
ben aangetoond dat zij leiden tot een significante leerwinst 
bij studenten (Dochy, 2000). Door heterogene groepen te 
begeleiden, kunnen leerlingen betere resultaten halen op 
uiteenlopende domeinen. Joachim Blombach (2005) vat de 
vijf elementen van coöperatief leren als volgt samen:
1. Positieve interdependentie : alle groepsleden zijn afhan-

kelijk van elkaar omdat ze een gemeenschappelijk doel 
willen bereiken. De groep kan slechts resultaten boeken 
als iedereen meedoet.

2. Directe ondersteunende interactie: door een rechtstreek-
se betrokkenheid met de mening en het werk van een 
ander groepslid wordt het werkproces geoptimaliseerd.

3. Individuele aanspreekbaarheid en groepsverantwoorde-
lijkheid: ieder groepslid voelt zich verantwoordelijk voor 
een deel van de groep en neemt actief aan het werkpro-
ces deel. Alle leden willen de leerresultaten van ieder lid 
optimaliseren.

4. Sociale en communicatieve vaardigheden: het beheersen 
van interactievormen, positieve feedback geven, zelfver-
trouwen stimuleren, conflicthantering toepassen…

5. Groepsevaluatie: de groepsleden reflecteren over en eva-
lueren het gemeenschappelijk gepresteerde met het oog 
op een continue verbetering van hun coöperatieve com-
petentie en hun werkstrategieën. 

R. Marzano (2008) koppelt een aantal voorwaarden aan 
groepswerk opdat diversiteit in de klas tot betere resultaten 
zou leiden:
1. Het indelen van groepen op basis van capaciteiten moet 

zoveel mogelijk worden vermeden.
2. Coöperatieve groepen moeten klein worden gehouden
3. Coöperatief leren moet consequent, systematisch en 

doelgericht worden toegepast, maar niet te vaak.

Voor toepassing in het leervak aardrijkskunde kunnen een 
aantal bijkomende overwegingen toegevoegd worden aan 
de eerder algemene randvoorwaarden:
1. De leraar gaat na hoe vertrouwd leerlingen zijn met 

groepswerk, bronnen verwerven en verwerken en hoe ze 
daar tegenover staan (zelfevaluatie, peer evaluation). Zo 
is het niet aangewezen meteen bij extra-murosopdrach-
ten met groepswerk uit te pakken. 

2. De leraar beschikt over een identiek en op een verschei-
den wijze samengesteld bronnenpakket voor alle groe-
pen. Door zowel teksten, beelden, statistieken, het inter-
net, kaartmateriaal… beschikbaar te stellen kan nagegaan 
worden over welke competenties en leerstijlen leerlingen 
beschikken. Registratie van het leerproces is dan ook 
zeer belangrijk om te weten wat, wanneer, op welke wijze 
en bij wie werkt.
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3. De leraar hanteert een transparant en aangepast evalu-
atiesysteem dat niet bedreigend bedoeld is en feedback 
mogelijk maakt.

6. DIVERSITEIT BIJ DE LEERLINGEN

Dat er sterke verschillen tussen leerlingen zijn, zelfs als ze 
in eenzelfde school en studierichting zitten, is algemeen er-
kend. Verschillen qua herkomst, socio-cultureel milieu, in-
telligentieniveau, leerstijlen… het zijn slechts enkele, maar 
wellicht de meest belangrijke uit een hele reeks (Overbeke, 
e.a., 2009). Leraren hebben de taak te streven naar het be-
reiken van de noodzakelijk geachte leerdoelen om een vol-
gende fase van de schoolcarrière te kunnen aanvangen of 
om in het arbeidsmilieu op zoek te gaan naar een passende 
job. Onderwijsflankerende instellingen, zoals het Steun-
punt GOK, het steunpunt Diversiteit & Leren, vzw Kleur 
Bekennen en andere organisaties hebben jarenlange exper-
tise ontwikkeld in het begeleiden van leraren en leerlingen 
die met verschillen moeten omgaan. Vanuit het individu-
eel lerarenperspectief of vanuit de vakgroep is het goed te 
kunnen putten uit deze expertise en uit eerder verworven 
gegevens van leerlingen. Het is niet de bedoeling stigma-
tiserend te werken ten aanzien van de leerlingen en hun 
milieu, maar wel om te peilen naar de positieve anteceden-
ten, de randvoorwaarden van leren en de ergens verwor-
ven competenties om talenten nog beter te ontwikkelen, 
ondergesneeuwd vermogen op het voorplan te brengen en 
noodzakelijke, maar onvoldoende ontwikkelde mogelijkhe-
den te versterken. Diverse auteurs wijzen op de mogelijk-
heid om een toenemende culturele verscheidenheid via het 
gediversifieerde en aantrekkelijk voorgestelde aanbod aan 
de jongeren te benutten. De multi-etniciteit komt niet al-
leen in bepaalde steden voor, maar is vaak geconcentreerd 
in bepaalde wijken, wat een hoge geografische relevantie 
inhoudt (De Waal, 2001, p. 52)

Er is al eerder opgemerkt dat voor de leraar aardrijkskunde 
te weinig tijd beschikbaar is om aan de tijdens contacturen 
geregistreerde of besproken reflecties actief onderzoek te 
koppelen. De aanknopingspunten van een aantal verschil-
lende leersituaties bij verschillende leerfactoren zijn im-
mers sterk uiteenlopend: 
1. De etnische of socio-culturele achtergronden: vooral cultu-

rele of religieuze visies hebben invloed op wetenschappe-
lijke thema’s (bv. ontstaan van leven, astronomie) of maat-
schappelijke onderwerpen (bv. demografie, geopolitiek).

2. De leerstijlen: leerlingen leren ofwel beter vanuit abstrac-
te visies ofwel aan de hand van concrete voorbeelden, via 
welke verhouding tussen instructie en constructie, indi-
viduele prestaties of groepsprocessen… De al dan niet 
wisselende posities ervan beïnvloeden de keuze van leer-
middelen, werkvormen, leerstrategieën, enz.

3. Het evaluatiebeleid van de school: de vakdidactische 
keuze beïnvloedt de wijze waarop de evaluatie en reme-

diëring aangepakt wordt en vooral of daarbij rekening 
gehouden wordt met leerlingenkenmerken en mogelijke 
flexibiliteit in de leerdoelen.

4. De leeromstandigheden: het uitrustingsniveau van de 
vaklokalen, de mate waarin reële ruimtes geïntegreerd 
worden (bv. op excursies, tijdens projecten) de mate 
waarin leerlingen kunnen participeren in hun onder-
wijs, enz.

7.  ZIJN WE GOED BEZIG OF MOETEN WE 
VERANDEREN?

Het is niet zinvol om een algemene trend vast te stellen in 
verband met de kwaliteitszorg van leraren ten aanzien van 
hun onderwijs. Leraren hebben immers op een verschil-
lende wijze ingespeeld op maatschappelijke, beleidsmatige 
en wetenschappelijke veranderingen. Ook op veranderen-
de samenstellingen en kenmerken van leerlingen is ver-
schillend gereageerd. Trouwens in de meeste scholen is de 
evolutie qua leerlingenkenmerken uiteenlopend verlopen 
of nog aan de gang. 

De leerplannen aardrijkskunde in het secundair onder-
wijs hebben de jongste decennia een aantal wijzigingen 
ondergaan die te maken hebben met veranderingen van 
het onderwijskundig, maatschappelijk en wetenschap-
pelijk klimaat. Na de introductie van het Vernieuwd Se-
cundair Onderwijs (1975) en het zogenaamde Eenheids-
type (1989) zorgde de invoering van eindtermen in 1997 
(eerste graad) en 2002 (tweede en derde graad) voor een 
regulering van de minimumeisen. Dat gaf aan onderwijs-
verstrekkers de kans om een eigen pedagogisch profiel op 
de eindtermen te enten en dus de centrale sturing te rela-
tiveren. In leerplannen aardrijkskunde werd van bij deze 
aanvang gestreefd naar het aanreiken van mogelijkheden 
om keuzes te maken: basisdoelstellingen en uitbreidings-
doelstellingen, inhoudsgegevens verschoven naar peda-
gogische wenken, het rubriceren van mogelijkheden in 
matrices, het pleiten voor casussen, enz. Veel hing echter 
af van de wijze waarop uitgevers van leerboeken daarop 
reageerden. Meer keuzes aanreiken kost immers meer. 
De verleiding om toe te geven aan het nauwgezet volgen 
van de jaarplanning die bij een leerboek hoort, is nog 
steeds groot. De illusie van een veilige leeromgeving staat 
dan voor velen synoniem met regelgerichtheid en lijn-
recht tegenover kwetsbaarheid. Omgaan met controver-
siële ruimtelijke thema’s betekent immers loskomen van 
algemeen aanvaarde meningen en omgaan met onzeker-
heden. Nochtans moet een zaakvak zoals aardrijkskunde 
snel kunnen inspelen op een snel wijzigend wereldbeeld 
en veranderende inzichten en waarden. Aandacht voor ac-
tualiteit in de lessen wordt weliswaar voortdurend terecht 
beklemtoond, maar volstaat vaak niet. De vraag blijft of 
leerplannen voldoende garantie bieden op ruimtelijke wij-
zigingen in de wereld van vandaag (en morgen).



22 Jaarboek De Aardrijkskunde 2010

Hiermee is nog niet gevraagd naar wijzigingen ten gevolge 
van leerlinggerichtheid. Doorstaan leerplannen de test in 
het omgaan met diversiteit in de lespraktijk? Het Steun-
punt Diversiteit & Leren somt een aantal aandachtspunten 
op in dat verband (Van Avermaet, 2009):
1. Inspelen op de diverse samenstelling van klassen en 

groepen; dat wil zeggen actief gebruik maken van intel-
ligenties, interessesferen, karakter en vaardigheden.

2. Het onderwijsleerproces meer individualiseren door te 
vertrekken van de socio-culturele context van de leerling.

3. Gecontextualiseerd onderwijs, dus niet gericht op intrin-
sieke feiten maar een functionele doelgerichtheid en het 
koppelen van theorie aan praktijk.

4. De inbreng van leerlingen verhogen door meer interac-
tief, coöperatief en probleemoplossend leren en de le-
raar meer een mediator-rol toewijzen.

5. De motivatie, betrokkenheid en interesse van leerlingen 
verhogen.

Afgezien van de vraag of de huidige leerplannen voldoende 
kansen bieden aan deze kwaliteitsgerichte eisen, kan men 
zich afvragen of leraren aardrijkskunde voldoende (na)ge-
vormd zijn en overtuigd zijn van de noodzaak van een aan-
tal basiscompetenties in de omgang met diversiteit:
1. Het vinden van concrete voorbeelden die enerzijds reke-

ning houden met de diversiteit in de klas en anderzijds 
met de doelstellingen van het leerplan.

2. Het anticiperen op veranderingsprocessen, zowel bij 
leerlingen als bij leerplanonderdelen.

3. Het integreren van diversiteit in het ruimtelijk georiën-
teerd leerproces bij jongeren.

4. De aandacht voor vakattitudes in verband brengen met 
diversiteit.

5. Het inspelen op aspecten van diversiteit die binnen de 
vakgroep, in de communicatie met ouders en schoolbe-
trokken partners tot uiting komen.

6. De maatschappelijke responsabilisering en de impact 
ervan inzien op leerlingen.

De overstap van ‘leerstofgerichtheid’ naar ‘leerlinggericht-
heid’ via het scoren van de leerdoelen, is een stap die lera-
ren al gezet hebben. Hiervoor zijn verschillende verschui-
vingen nodig:
1. Vertrekken van leerlingenkenmerken in de plaats van 

leerinhouden.
2. Het verwerken van leerplandoelen naar klaspraktijk.
3. Het afstemmen van vakkennis, -vaardigheden en -attitu-

des op eisen van de werkplek 
4. Het verwerken van het verstrekt onderwijs in een doel-

gerichte evaluatie vanuit het perspectief van procesge-
richte resultaten.

Het beantwoorden aan deze uitdagingen kan alleen door 
een geïntegreerde aanpak. Dat betekent door lokale leerom-
standigheden in een competetentiegericht perspectief te 
plaatsen. Aldus kan verhoopt worden dat leerlingen hun 
positie in een voortdurend wijzigend wereldbeeld kunnen 
plaatsen.
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