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Samenvatting

Het denken over relaties tussen verschijnselen en gebieden 
is één van de belangrijkste componenten van aardrijkskun-
dig denken (Jackson, 2006; Taylor, 2008). Leerlingen vin-
den het echter vaak lastig om aardrijkskundige relaties te 
herkennen in kaarten, figuren en teksten. Ook vinden ze 
het vaak lastig om te redeneren over deze relaties, en om 
hun kennis over deze relaties systematisch te ordenen in een 
‘conceptueel raamwerk’. Geo-ICT biedt veel mogelijkheden 
om de ontwikkeling van deze denkvaardigheden te stimule-
ren. Dit paper richt zich op de vraag hoe docenten geo-ICT 
kunnen inzetten om het aardrijkskundig relationeel den-
ken van leerlingen te stimuleren. Om leerlingen te trainen 
in deze manier van denken, lijkt het nuttig om aandacht 
te besteden aan de taalkundige aspecten van het aardrijks-
kundig relationeel denken.
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1.	een	dIdactIek	met	geo-Ict
De term ‘geo-ICT’ wordt vaak gebruikt voor applicaties 
die toegang bieden tot geografische informatie via digitale 
representaties (zoals digitale kaarten), en tools voor inter-
actie met die informatie. Geo-ICT biedt veel mogelijkhe-
den om interessante lesmethodes te ontwikkelen die het 
aardrijkskundig denken van leerlingen proberen te stimu-
leren (Favier, 2011, Hall-Wallace & McAuliffe, 2002; Baker 
& White, 2003; Kerski, 2003; West, 2003; Sinton & Lund, 
2007; Milson, Demiric & Kerski, 2012). Zulke lesmethodes 
sluiten aan bij de ideeën over activerend leren, onderzoe-
kend leren en probleem-gestuurd leren. Hieronder verken-
nen we de mogelijkheden van twee geo-ICT middelen voor 
het leren ‘aardrijkskundig relationeel denken’: EduGIS en 
Gapminder. 

(www.edugis.nl) is het platform voor geo-ICT in het voort-
gezet onderwijs in Nederland. Het belangrijkste onderdeel 
van de website is een kaartvenster waarin honderden di-
gitale kaartlagen te bezichtigen zijn. Daarmee is EduGIS 
een soort online atlas. Het kaartvenster biedt niet alleen to-
pografische achtergrond kaartlagen en luchtfoto’s van het 
Google Maps, maar ook vele thematische kaarten rondom 

thema’s zoals geologie, klimaat, water, geschiedenis, eco-
nomie, demografie en cultuur. De meeste kaarten gaan 
over Nederland, maar er zitten ook een aantal kaarten met 
EduGIS Europese of mondiale dekking bij. Het voordeel 
van het EduGIS kaartvenster voor het leren ‘aardrijkskun-
dig relationeel denken’ is de mogelijkheid om twee kaart-
lagen over elkaar heen te leggen, bijvoorbeeld de kaartlaag 
van de levensverwachting en de kaartlaag van het BNP per 
inwoner. Door kaartlagen aan en uit te zetten of ze transpa-
rant te maken kunnen leerlingen snel zien dat de twee pa-
tronen overeenkomen. EduGIS kan leerlingen dus helpen 
om correlaties tussen variabelen te herkennen. 

Gapminder (www.gapminder.org) is een bijzondere appli-
catie, omdat het informatie over allerlei sociaaleconomi-
sche variabelen van landen ontsluit in een kaartvenster en 
in een scatterplot. In de interactieve scatterplot kun je zelf 
kiezen welke twee variabelen je tegen elkaar uit wil zetten. 
Zo kun je bijvoorbeeld een scatterplot maken waarin de le-
vensverwachting en het BNP per inwoner wordt getoond. 
Elk bolletje in de figuur stelt een land voor. In dit geval laat 
de scatterplot een duidelijke correlatie zien tussen de twee 
variabelen: hoe hoger het BNP per inwoner, hoe hoger de le-
vensverwachting. Ook kun je duidelijk zien dat de Europese 
en Noord Amerikaanse landen over het algemeen hoog sco-
ren op de twee variabelen, terwijl de Afrikaanse landen over 
het algemeen laag scoren en Aziatische landen een grote va-
riatie aan waarden vertonen. Door op de bolletjes te klikken 
kun je extra informatie over het land opvragen. Dergelijke 
scatterplots roepen vragen op als Hoe komt het dat er een re-
latie is tussen de twee variabelen?. Maar ook vragen als Welke 
landen volgen de algemene regel, en welke landen niet? en Waar-
om is de levensverwachting in Zuid Afrika lager dan verwacht?. 
Je kunt ook omschakelen naar een kaartvenster, waarin je 
dezelfde variabelen in een kaart kunt laten zien. Dan zie je 
dat alle sub-Sahara landen een lage levensverwachting heb-
ben. Even sleutelen, en je kunt zo ook een kaart maken die 
het percentage van mensen met HIV per land laat zien. Zo 
kun je een verklaring geven waarom de levensverwachting 
in Zuid Afrika afwijkt van de regel.

Extra bijzonder aan Gapminder is de temporele dimensie 
van de gegevens. In de scatterplot en in het kaartvenster 
kun je weergeven hoe de waarden van de variabelen veran-
derd zijn in de loop der tijd. Zo zie je dat de levensverwach-
ting in de afgelopen decennia sterk is toegenomen in de 
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meeste landen, en dat de levensverwachting in India op dit 
moment net zo hoog is als de levensverwachting in West 
Europese landen in de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Het 
plotten van de variabelen in de tijd geeft soms spectaculaire 
beelden: zo zie je de bolletjes van Rusland in de jaren ‘20 
en van China in de jaren ‘60 sterk dalen. Wat was daar aan 
de hand? Historische informatie is vaak nodig om derge-
lijke grafieken te interpreteren.

EduGIS en Gapminder geven dus inzicht in relaties tus-
sen verschijnselen in gebieden. Dit worden verticale re-
laties genoemd (Van der Schee, 2000). Naast verticale 
relaties onderscheidt Van der Schee (2000) ook horizon-

tale relaties: relaties tussen gebieden door stromen van 
mensen, goederen, geld, water, etc. Een verandering in 
het ene gebied zal hierdoor leiden tot een verandering in 
het andere gebied. 

EduGIS en Gapminder bieden, net als vrijwel alle an-
dere geo-ICT applicaties, helaas geen inzicht in hori-
zontale relaties. Met professionele software als ArcMap 
en FlowMapper kun je wel digitale kaarten maken die 
stromen weergeven. Voor het voortgezet aardrijkskunde-
onderwijs zijn helaas echter nog geen geschikte applica-
ties beschikbaar die inzicht kunnen geven in relaties via 
stromen.

Figuur 1:  Twee screenshots van EduGIS. Boven: digitale kaart van de levensverwachting per land.  

Onder: digitale kaart van het BNP per land.
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2.	een	dIdactIek	met	aandacht	Voor	
de	taalkundIge	aspecten	Van	leren	
relateren

Sommige theorieën over leren zijn gebaseerd op het idee 
dat de ontwikkeling van kennis in een veld een taalkundige 
component heeft (Met, 1991; Lyster, 2007; Fausey & Bo-
roditsky, 2011, Boroditsky, 2011). Volgens Vygotsky is het 
leren van de taal van een domein belangrijk voor het leren 
in dat domein. In zijn orationele rede stelt Wilschut (2013 
p17) dat: ‘Taal is niet alleen een communicatiemiddel, maar 
heeft ook invloed op de manier waarop we waarnemen en 
denken’. Gammavakken zoals aardrijkskunde staan be-
kend om hun taalkundige aard, omdat ze menselijke cul-
tuur proberen te beschrijven en verklaren met abstracte 
concepten. Als het gaat om de taal van het aardrijkskun-
dig denken, kan er onderscheid gemaakt worden tussen de 
aardrijkskundige vocabulaire en de aardrijkskundige gram-
matica (Favier, 2011). De aardrijkskundige vocabulaire gaat 
over de concepten die professionele geografen gebruiken. 
Maar voor het leren van de taal van de aardrijkskunde is het 
niet alleen van belang dat leerlingen de belangrijke concep-
ten begrijpen en kunnen toepassen als ze de wereld om 
ons heen bestuderen. Ze moeten ook de linguïstische tools 
kunnen gebruiken om geografische systemen te kunnen 
structureren. Dit is de aardrijkskundige grammatica. Een 
van de belangrijkste linguïstische tools is het expliciteren 
van relaties in bepaalde standaard vorm. Men kan relaties 
verbaliseren in de vorm van een generalisatie: Gebieden met 
een hoge A hebben over het algemeen een hoge/lage B. Daar-
naast kan men relaties ook verbaliseren in de vorm van 
een regel. Er zijn drie typen: Hoe hoger A, hoe hoger/lager 
B; Een toename in A gaat gepaard met een toename in B en 
A is positief gecorreleerd aan B. Bovenstaande regels gaan 
over correlaties. Indien het causale mechanisme achter de 

correlatie bekend is, kan men gebruik maken van termen 
zoals A beïnvloedt B.

Naast deze verbale tools zijn er ook visuele tools om het 
aardrijkskundig relationeel denken te stimuleren. Je kunt 
je kennis van het systeem ordenen in conceptuele raam-
werken, waarin je de relevante variabelen kunt opnemen, 
en pijlen kunt tekenen die de relaties tussen deze vari-
abelen weergeven. Dit sluit aan bij het systeemdenken: 
een holistische aanpak die zich richt op de vraag hoe alle 
onderdelen van een systeem aan elkaar gerelateerd zijn 
en aan het grotere geheel, en hoe systemen reageren op 
veranderingen. Systeemdenkers richten zich op cyclisch 
oorzaak-en-gevolgrelaties, en de versterkende effecten 
(positieve feedback loops) en afzwakkende effecten (nega-
tieve feedback loops) daarvan. Conceptuele raamwerken 
van relaties kunnen gezien worden als een visueel verhaal 
over een bepaald aardrijkskundig vraagstuk. De zinnen 
in het verhaal verbinden de relevante variabelen met el-
kaar. De Nederlandse taal is, zoals de meeste talen, lineair. 
Hierdoor ligt de focus sneller op één richting oorzaak-en-
gevolg, in plaats van op oorzaak-en-gevolg in twee rich-
tingen of cyclische oorzaak-en-gevolg (Goodman, 1991). 
Het kan daarom vaak effectiever zijn om te communice-
ren over aardrijkskundige vraagstukken door het verhaal 
te tekenen in een conceptueel raamwerk, dan het uit te 
leggen met tekst. 

Als we leerlingen willen trainen in aardrijkskundig relati-
oneel denken, met of zonder geo-ICT, lijkt dus het nuttig 
om aandacht te besteden aan de grammatica en de repre-
sentaties die horen bij deze manier van denken. Voor de 
didactiek betekent dit dat leerlingen gestimuleerd zouden 
moeten worden om kennis over relaties te verbaliseren in 
de standaard vorm van generalisaties en regels, en deze 

Figuur 2: Screenshot van Gapminder, waarin de levensverwachting (Y-as) is uitgezet tegen de X-as. Ieder bolletje stelt een land voor.
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kennis te visualiseren in een conceptueel raamwerk. Hier-
bij moeten ze steeds verbale kennis over relaties (generali-
saties en regels) vertalen naar de visuele vorm (scatterplots, 
kaarten, en conceptuele raamwerken), en vice versa. 

3.	onderzoek	naar	de	leereffecten

Tot aan het begin van de 21e eeuw werd geo-ICT nog weinig 
toegepast in het voortgezet onderwijs (Kerski, 2003; Cremer, 
Richter, and Schäfer, 2004; Shin, 2006; Doering and Ve-
letsianos, 2007; Aladag, 2009; Lam, Lai, and Wong, 2009; 
Zink and Scheffer, 2009). De meest genoemde barrières 
voor toepassing van geo-ICT waren de beschikbaarheid van 
hardware, software en lesmaterialen, het ontbreken van dui-
delijke examennormen voor geo-ICT, en de beperkte vaar-
digheden van docenten in het lesgeven met geo-ICT. Echter, 
in de afgelopen 5 jaar zijn de computerfaciliteiten op veel 
scholen sterk verbeterd en zijn er veel gratis en gebruiks-
vriendelijke applicaties ontwikkeld. Ook komt er steeds 
meer lesmateriaal beschikbaar voor docenten. Sindsdien 
hebben veel docenten een eerste stap gezet (Milson, Demirci 
and Kerski, 2012). Echter, er zijn nog een aantal belangrijke 
uitdagingen voor de verdere implementatie en diffusie van 
geo-ICT op scholen. Eén van die uitdagingen is dat er wei-
nig bekend is over de effectiviteit van lesmethodes met geo-
ICT in vergelijking met conventionele lesmethodes met de 
atlas. Ook al denken veel docenten en lerarenopleiders dat 
geo-ICT kan bijdragen aan hogere leeropbrengsten bij het 
vak aardrijkskunde, er zijn ook veel docenten die niet over-
tuigd zijn van de meerwaarde van geo-ICT voor het leren 
en lesgeven. Vragen over de leereffecten van lesmethodes 
met geo-ICT komen steeds weer boven, aangezien er nog 
weinig onderzoek is gedaan op dit vlak. Om bij te dragen aan 
de kennisontwikkeling over de effectiviteit van lesmethodes 
met geo-ICT is in 2012 een onderzoek opgestart aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. De eerste resultaten van het onder-
zoek worden eind 2013 verwacht.
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