
Jaarboek De Aardrijkskunde 2012 19

GIS’sen maakt aardrijkskunde HIP 
(Hedendaags – Interactief –  
Praktijkgericht)
Ilka Gyselen, Lieselot Vandenhoute
lectoren aardrijkskunde, lerarenopleiding secundair onderwijs KATHO departement RENO, Torhout

Samenvatting

Dit artikel werd geschreven in het kader van een onderzoek 
naar de implementatiemogelijkheden en de integratie van 
Geografische Informatie Systemen binnen het vak en de 
leerplannen aardrijkskunde van het secundair onderwijs. 
Gefinancierd door het KATHO-Onderzoeksfonds.

Het gebruik van GIS is vakspecifiek (aardrijkskunde) en 
ontwikkelt zich razendsnel binnen de huidige multimedi-
ale maatschappij. Om aan deze evolutie en haar moge-
lijkheden tegemoet te komen, moeten praktijkrelevante en 
–gerichte pakketten ontwikkeld worden voor het werkveld. 
Deze multimediale pakketten worden best geïntegreerd in 
de reeds bestaande lessen aardrijkskunde en moeten gradu-
eel opgebouwd worden, zowel graad- als interessespecifiek. 
Om dit te realiseren worden GIS-leerlijnen uitgedacht en 
ingebed in het huidige leerplan aardrijkskunde. Deze GIS 
implementatie moet een meerwaarde bieden voor het aard-
rijkskundeonderwijs op diverse vlakken zoals: stimuleren 
van ruimtelijk denken, werken met actuele en aantrekke-
lijke bronnen, vertrekken vanuit uitdagende probleemstel-
lingen …

Op deze manier wordt het vak aardrijkskunde meer geënt 
op de hedendaagse interactieve voorstelling van de wereld 
zoals de jeugd ze kent. Via Google Earth, Map Windows, 
Quantum GIS, ArcGIS Explorer en andere GIS gerela-
teerde pakketten worden de leerlingen aangezet om relaties 
te onderzoeken tussen ruimtelijke gegevens en geografische 
data.

Steekwoorden:  GIS, KATHO, leerlijnen, GIS-oefeningen, 
Google Earth, geografische data, secundair 
onderwijs, GIS implementatie.

1	 kader

1.1	 GIS	

GIS staat voor Geografische Informatie Systemen. ‘Geo-
grafische informatiewetenschap is het fundamentele on-
derzoeksveld dat geografische concepten bestudeert en 
de primitieve elementen (objecten, fenomenen, gebieden) 
beschrijft, analyseert en modelleert. Geografische informa-
tiewetenschap leidt er toe dat de geografische concepten en 
de primitieve elementen in een omgeving van geografische 
informatiesystemen kunnen worden geïmplementeerd.’ (1) 

Volgens het GIS-Decreet van het Agentschap voor Geogra-
fische Informatie Vlaanderen (AGIV) wordt Geografische 
Informatie gedefinieerd als alle ruimtelijk gerefereerde 
informatie, en staat ‘Geografisch informatie Systeem’ voor 
‘informatiesysteem voor het opbouwen, beheren, verwer-
ken, presenteren, integreren en communiceren van geo-
grafische informatie’ (2)

GIS is een veelgebruikte tool om aan ruimtelijke analyse te 
doen en om data met een ruimtelijk aspect te visualiseren 
en te analyseren.

1.2	 Werkveld

Over de gehele wereld maakt men gebruik van ruimtelijk 
gerelateerde informatie; kaartmateriaal, luchtfoto’s, satel-
lietbeelden, … en de daaraan gekoppelde data-informatie. 
GISystemen koppelen het ruimtelijke aan statistische data 
en zorgen op deze manier voor een visualisatie. Hierdoor 
bekomt men een toegankelijke ruimtelijke voorstelling van 
de statistische gegevens. De ruimtelijke beelden en hun 
data kunnen met elkaar vergeleken worden, zodat de stu-
die van ruimtelijke relaties of ruimtelijke analyse mogelijk 
wordt.

Overheden gebruiken GIS voor hun beleid. Het agent-
schap voor Geografische Informatie in Vlaanderen (AGIV) 
verzamelt deze data en stelt ze ter beschikking van de di-
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verse instanties. In de bedrijfswereld wordt GIS gebruikt 
voor klantenprospectie, voor de efficiëntieverhoging van 
goederenverkeer, om bereikbaarheid van de onderneming 
in kaart te brengen, om marketingstrategieën te optimali-
seren … (3)

Binnen het schoolvak aardrijkskunde is de atlas is nog 
steeds de bijbel. Een goed gebruik hiervan staat dan ook 
buiten kijf. Maar in tegenstelling tot een atlas, kan GIS ge-
actualiseerd kaartmateriaal ten allen tijde aanbieden. Elke 
atlaskaart kan door middel van GIS met de nodige actuele 
data tot een nieuwe kaart leiden. De leerlingen stellen deze 
zelf samen, passen aan en bevragen, afhankelijk van het 
gestelde probleem. Op die manier biedt GIS naast atlasge-
bruik, zonder enige twijfel een meerwaarde voor het vak 
aardrijkskunde.

GIS kan leerlingen in staat stellen om relaties te leggen 
die het ruimtelijk denken bevorderen. Vooral het koppelen 
van informatie op één en dezelfde kaart. Een zelf ontwik-
kelde kaart werkt niet alleen motiverend maar ook leerver-
rijkend. Relaties leggen tussen afzonderlijke atlaskaarten 
is niet voor elke leerling uit het secundair een evidentie, 
waardoor niet elke leerling de essentiële verbanden ziet. 
Door aangeleverde kaartlagen te bevragen en te koppelen, 
leggen leerlingen zelf de relatie en verhoogt dit de moge-
lijkheid om de doelen rond ruimtelijk denken bij een hoger 
aantal leerlingen te bereiken.

1.3	 Problemen	m.b.t.	GIS	integratie	(4)

In het secundair onderwijs komt GIS nauwelijks 
aan bod, nochtans is -door het toegenomen gebruik 
van GIS bij allerlei beleidsdomeinen en in bedrij-
ven- de vraag naar GIS geschoolde mensen groot. 
Vele leerkrachten staan weigerachtig of ‘angstig’ tegen-
over de implementatie van GIS in hun onderwijs. De GIS 
nascholingen die momenteel te volgen zijn, zijn vaak erg 
theoretisch. Er wordt misschien nog iets te veel de nadruk 
gelegd op het softwarematige in plaats van de didactische 
toepassing ervan. Hierdoor zien vele leerkrachten het toe-
passen van GIS in hun lesgebeuren als, ‘te moeilijk’, ‘te 
omslachtig’ en ‘niet realistisch voor een éénuursvak als 
aardrijkskunde’.

GIS wordt in de leerplannen van de eerste en de tweede 
graad slechts vermeld bij de didactische wenken en mist 
een overkoepelende visie. 

Ze bevinden zich omwille van praktische problemen, zo-
als beperkte ICT-voorzieningen en door het gebrek aan de 
nodige know-how, vaak binnen de uitbreiding (U) van de 
verschillende leerplannen. De implementatie van GIS bin-
nen de leerplannen beperkt zich tot het consulteren van 
een GIS toepassing en GIS wordt weinig toegepast door de 
leerlingen zelf.

In de tweede graad zouden de leerlingen zeker in staat 
moeten zijn om geselecteerde data aan een bepaalde ruim-
te (kaart) te koppelen via GIS. Op deze manier formuleren 
ze een zelf opgebouwde analyse en ontwikkelen ze nieuw 
materiaal en nieuwe inzichten, dit werkt beklijvend. Nu 
gebeurt de koppeling tussen data en ruimte niet door de 
leerlingen, de analyse wordt voor hen uitgewerkt, GIS als 
documentatiemateriaal.

Overzicht van de aanwezigheid van giS in de 
leerplannen van het vvKSO (5):

1ste graad,  
leerplan VVKSO Aardrijkskunde D/2008/7841/038:

Thema 4.3 Landschap en kaart
•	 doel 4.2: Leren werken met GPS en routeplanners (U) – 

Gebruik van Google Earth
•	 doel 5.1: Afstanden bepalen met lijnschalen – Gebruik 

van GIS-Vlaanderen

Thema 4.4 Reliëf
•	 doel 1: Op het terrein en op foto’s het reliëf waarne-

men en beschrijven door middel van kenmerken van de  
3 visuele reliëfelementen – Gebruik Geo-Vlaanderen en 
Google Earth

Thema 4.5 Bebouwing en bevolking
•	 doel 1.1: Vertrekkende vanuit satellietbeelden en/of lucht-

foto’s en/of terreinwaarnemingen van België/Vlaande-
ren of eigen leefruimte vaststellen dat het landschap een 
afwisseling is van open ruimte en bebouwing. – Gebruik 
Google Earth

Thema 4.10 Landschappelijke verkenning van Europa 
•	 doel 1: Vanuit luchtfoto’s en/of satellietbeelden een on-

derscheid maken tussen natuur- en cultuurlandschap-
pen. – Gebruik Google Earth

Thema 4.13 Industrielandschappen
•	 1: Vanuit satellietbeelden, Google Earth, landschapfoto’s 

of terreinwerk de elementen van industrielandschappen 
herkennen en industrietypes afleiden

2de graad aSO,  
leerplan VVKSO Aardrijkskunde D/2010/7841/071:

Thema 4.1 themaoverschrijdende doelstellingen
•	 doel 6: Op een eenvoudige manier aardrijkskundige ge-

gevens cartografisch kunnen voorstellen; bijvoorbeeld: 
kwantitatieve gegevens volgens de klasse-indeling van de 
legende op een werkkaart inkleuren – Voor de presenta-
tie van een aardrijkskundig onderzoek leren leerlingen 
gegevens, conclusies voor te stellen op kaart zodat het 
ruimtelijk aspect van een verschijnsel benadrukt wordt. 
NOOT: hier wordt niet vermeld of deze gegevens digi-
taal/analoog voorgesteld worden.
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•	 doel 9: Zelfstandig een aangepast en beperkt aardrijks-
kundig onderzoek uitvoeren ondersteund door ICT (U). 
– Geen didactische wenken.

Thema 4.3 Aantrekkelijke landschappen en toerisme
•	 doel 1: Door analyse van beelden, van kaarten en van an-

dere informatiebronnen de grote natuurlandschappen in 
een continent buiten Europa onderscheiden en de aan-
trekkelijkheid ervan nagaan (U) – Gebruik Google Earth 
als informatiebron voor beeldmateriaal.

Thema 4.4 Verschillen tussen agrarische regio’s
•	 doel 2, 7, 8: Door analyse van beelden, van kaarten en 

van andere informatiebronnen één agrarisch landschap 
en de traditionele landbouw van Afrika Sub-Sahara (vroe-
ger Zwart-Afrika genoemd) in relatie brengen met het 
natuurlijk milieu en met menselijke omstandigheden. 
(Idem Noord-Amerika en Moesson-Azië) – Gebruik 
Google Earth als informatiebron voor beeldmateriaal.

•	 doel 6: Door analyse van beelden, van kaarten en van 
andere informatiebronnen de relaties tussen plantage-
landbouw en de fysische en sociale omstandigheden na-
gaan (U) – Gebruik Google Earth als informatiebron voor 
beeldmateriaal.

Thema 4.9 Verstedelijking
•	 doel 1: Door analyse van beelden, van kaarten en van an-

dere informatiebronnen het uitzicht en tertiaire activitei-
ten van een Latijns-Amerikaanse grootstad beschrijven. 
– Gebruik Google Earth als informatiebron voor beeld-
materiaal.

2de graad TSO/kSO,  
leerplan VVKSO Aardrijkskunde D/2010/7841/072

Thema 4.1 themaoverschrijdende doelstellingen
•	 doel 6: Op een eenvoudige manier aardrijkskundige ge-

gevens cartografisch kunnen voorstellen; bijvoorbeeld: 
kwantitatieve gegevens volgens de klasse-indeling van de 
legende op een werkkaart inkleuren – Voor de presenta-
tie van een aardrijkskundig onderzoek leren leerlingen 
gegevens, conclusies voor te stellen op kaart zodat het 
ruimtelijk aspect van een verschijnsel benadrukt wordt. 
NOOT: hier wordt niet vermeld of deze gegevens digi-
taal/analoog voorgesteld worden.

•	 doel 9: Zelfstandig een aangepast en beperkt aardrijks-
kundig onderzoek uitvoeren ondersteund door ICT (U). 
– Geen didactische wenken.

Thema 4.3 Aantrekkelijke landschappen en toerisme
•	 doel 1: Door analyse van beelden, van kaarten en van an-

dere informatiebronnen de grote natuurlandschappen in 
een continent buiten Europa onderscheiden en de aan-
trekkelijkheid ervan nagaan – Gebruik Google Earth als 
informatiebron voor beeldmateriaal.

Thema 4.4 Verschillen tussen agrarische regio’s
•	 doel 2, 8, 10: Door analyse van beelden, van kaarten en 

van andere informatiebronnen de elementen van de tra-
ditionele landbouw en/of plantagelandbouw van Afrika 
Sub-Sahara (vroeger Zwart-Afrika genoemd) beschrij-
ven. (Idem Noord-Amerika en Moesson-Azië) – Gebruik 
Google Earth als informatiebron voor beeldmateriaal.

•	 doel 7: Door analyse van beelden, van kaarten en van andere 
informatiebronnen de relaties tussen plantagelandbouw en 
de fysische en sociale omstandigheden nagaan (U) – Ge-
bruik Google Earth als informatiebron voor beeldmateriaal.

Thema 4.9 Verstedelijking
•	 doel 1: Door analyse van beelden, van kaarten en van andere 

informatiebronnen het uitzicht en tertiaire activiteiten van 
een Latijns-Amerikaanse grootstad beschrijven. – Gebruik 
Google Earth als informatiebron voor beeldmateriaal.

3de graad aSO zonder wetenschappen,  
leerplan VVKSO Aardrijkskunde D/2004/0279/028

Thema 4.1 themaoverschrijdende doelstellingen
•	 doel 2 cartografie: Met een toepassing van GIS de beteke-

nis ervan voor de samenleving illustreren – met ook in de 
didactische wenken de nadruk op ‘de betekenis illustre-
ren’ aan de hand van diverse websites.

Thema 4.2 Verstedelijking en Ruimtelijke ordening
•	 doel 5: Vertrekkend vanuit een probleem van spanning 

tussen verschillende ruimtegebruikers in de eigen omge-
ving, zoeken naar een duurzame oplossing. – mogelijk-
heid om GIS te betrekken.

3de graad aSO met wetenschappen,  
leerplan VVKSO Aardrijkskunde D/2010/7841/073

Thema 4.1 themaoverschrijdende doelstellingen
•	 doel 2 cartografie: Met een toepassing van GIS de beteke-

nis ervan voor de samenleving illustreren – met ook in de 
didactische wenken de nadruk op ‘de betekenis illustre-
ren’ aan de hand van diverse websites.

Thema 4.2 Verstedelijking en Ruimtelijke ordening
•	 doel 5: Vertrekkend vanuit een probleem van spanning 

tussen verschillende ruimtegebruikers in de eigen omge-
ving, zoeken naar een duurzame oplossing. – mogelijk-
heid om GIS te betrekken.

Thema 4.8 Keuzethema’s
•	 doel 2: GIS-toepassingen (U)

Kennismaken met de werking van GIS.
Aan de hand van concrete voorbeelden het nut van GIS 
aantonen. Hier wordt gevraagd om de leerlingen ver-
trouwd te maken met de werking van GIS door middel 
van enkele eenvoudige ‘bestaande’ voorbeelden. Er wor-
den 4 lestijden voor voorzien, 2 uur kennismaking en 2 
uur toepassingen.
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3de graad TSO,  
leerplan VVKSO Aardrijkskunde D/2004/0279/029

Thema 4.1 themaoverschrijdende doelstellingen
•	 doel 2 cartografie: Met een toepassing van GIS de beteke-

nis ervan voor de samenleving illustreren – met ook in de 
didactische wenken de nadruk op ‘de betekenis illustre-
ren’ aan de hand van diverse websites.

Thema 4.2 Verstedelijking en Ruimtelijke ordening
•	 doel 5: Vertrekkend vanuit een probleem van spanning 

tussen verschillende ruimtegebruikers in de eigen omge-
ving, zoeken naar een duurzame oplossing. – mogelijk-
heid om GIS te betrekken.

1.4	 GIS	onderwijs	in	het	buitenland?

Overal ter wereld tracht men GIS te implementeren in de 
educatieve context. Vaak betreft het losstaande initiatieven 
van een aantal gedreven geografen te velde. Maar weinig 
worden er leerlijnen gekoppeld aan de bestaande doelge-
richte context van een curriculum. 

In het kader van het project werden de meeste Europese 
landen onderzocht. Er wordt algemeen opgemerkt dat de 
integratie van GIS binnen de opleidingen tot geografen op 
masterniveau een sterke opmars kent. De implementatie 

van GIS in het schoolvak aardrijkskunde is echter zeer ver-
snipperd, en hangt af van de leerkracht ter plaatse.

Twee goede voorbeelden

nederland staat al verder, zij hebben een portaal ontwik-
keld: EduGIS (6). Ze trachten via een goede en vooral laag-
drempelige manier, de leerkrachten warm te maken om 
GIS te integreren binnen hun lessen aardrijkskunde. Het 
portaal bevat vooral voorbeelden van lessen die ze kunnen 
koppelen aan bestaande thema’s. Zij stellen dat GIS reeds 
als verplicht onderdeel geïntegreerd wordt in het curricu-
lum van de bovenbouw, maar dit zonder dat het vorm gege-
ven wordt. Ook de lesmodules volgen geen leerlijn, het zijn 
eerder losstaande entiteiten. Desalniettemin bieden ze een 
variatie aan werkvormen die de ruimtelijke analyse verho-
gen! Hun doel is eigenlijk eerder gericht op het onderzoek 
naar een succesvolle didactiek voor het lesgeven met GIS.

De pioniers op het vlak van GIS zijn echter de Verenigde Sta-
ten en Canada. Reeds 20 jaar geleden onderzochten zij de 
implementatie van GIS binnen het secundair onderwijs. Ze 
kwamen tot gelijkaardige conclusies zoals die zich nu voor-
doen in de meeste Europese landen. De implementatie is te 
fragmentarisch en wordt vooral gedragen door initiatieven 
van enkele docenten die voorstander zijn van de analytische, 
probleemoplossende vorm van lesgeven. Struikelblokken zijn 

Vergroot de kennis van GIS 
de kansen van jongeren op 

de arbeidsmarkt?

Kunnen we alle 
aardrijkskunde leerkrachten 

motiveren om GIS te 
integreren in hun lessen?

Kan de systematisch 
integratie van GIS in de 

leerplannen aardrijkskunde 
leiden tot interesse-

verhoging?

GIS is een vakspecifiek en 
noodzakelijk onderdeel 
van het hedendaagse 

aardrijkskunde onderwijs!

Draagt GIS bij tot een 
betere ruimtelijke analyse 
bij de leerlingen secundair 

onderwijs?

Zijn GIS een tool om 
de kloof tussen de 

aardrijkskunde theorie en 
praktijk te dichten?

Is GIS de volgende 
stap in het proces van 
ICT integratie in het 

aardrijkskunde onderwijs?

Leiden praktijkgerichte 
voorbeelden tot een 

verhoogd gebruik van 
GIS bij leerkrachten 

aardrijkskunde?

Is het gebruik van GIS 
een meerwaarde t.o.v. het 

huidige atlasgebruik?

Figuur 1: Onderzoeksvragen
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vooral de ‘angst’ voor het technische aspect. De onderzoeken 
tonen aan dat GIS de ruimtelijke analyse van schoolkinderen 
verbetert en de geografische kennis van locaties verhoogt. Ze 
concluderen dat het aanreiken van gemakkelijk te gebruiken 
en curriculum gebonden GIS-pakketten ontwikkeld moeten 
worden, opdat de integratie ervan zou verhogen. GIS is effec-
tief als er in een schoolomgeving ‘nieuwsgierigheid naar het 
onderzoeken en ontdekken van de wereld’ gecreëerd wordt. (7)

2	 projeCt

2.1	 Brainstorm

Het doel van het project is om leerkrachten voldoende, 
werkbare (en haalbare) tools in handen te geven, waardoor 
ze GIS in hun aardrijkskundeonderwijs kunnen integre-
ren. Er worden leerlijnen opgesteld en gekoppeld aan de 

huidige leerplannen, zodat de leerlingen tegen het eind 
van het secundair onderwijs voldoende GIS-geschoold zijn. 
Op langere termijn wordt de implementatie van GIS in de 
aardrijkskunde leerplannen van het secundair onderwijs 
beoogd en moeten leerkrachten bewust nageschoold wor-
den op technisch en didactisch vlak.

Binnen het onderzoek is de toetsing van de vooropgestelde 
GIS toepassingen in het werkveld een onmiskenbaar gege-
ven om de haalbaarheid en effecten na te gaan.
Het is van groot belang in het kader van het project om de 
integratie op alle vlakken parallel te laten verlopen. 
Uitgaande van de bestaande leerlijnen, GIS leerlijnen vorm 
te geven.
Voorbeeldpakketten, gebonden aan de verschillende leer-
planthema’s, aanbieden 

GIS integreren als verplicht onderdeel binnen leerplannen

Titel werkpakket Doelstelling

FASE 0: projectdossier Oplijsten en verwoorden van de projectdoelen, aanpak, relevantie, partners en disseminatie. Formu-
leren van de onderzoeksvragen, uitwerken van het werkplan.

FASE 1: Verkenningsfase 1) GIS implementatie in het buitenland onderzoeken
2) GIS implementatie in de huidige leerplannen aardrijkskunde binnen de context van het bestaan-
de leerprogramma onderzoeken
3) Bundelen van 1) en 2)

FASE 2: 
Uitvoeringsfase 1
Leerlijnen 1e graad

Uitwerken van leerlijnen voor eerste graad voor GIS implementatie vertrekkend van het huidige 
leerplan, gekoppeld aan de bevindingen uit de verkenningsfase.

Uitvoeringsfase 2
Werkpakket 1e graad

Uitwerken van GIS toepassingen die geënt zijn op de leerplandoelen voor de 1e graad van het secun-
dair onderwijs, dit in via Google Earth. Deze toepassingen moeten als doel hebben: vertrouwd gera-
ken met de basis giS vaardigheden.
Aanzet tot uitproberen van enkele uitgewerkte GIS toepassingen binnen de lerarenopleiding met de 
studenten aardrijkskunde.
Optimaliseren van de GIS toepassingen op basis van de ervaringen en bevragingen.

Testfase 1
Volledig werkpakket 1e graad

Uitproberen van het volledige pakket uitgewerkte Google Earth toepassingen in reële klassituaties 
en de haalbaarheid ervan nagaan.

Reflectie 1
Volledig werkpakket en leerlij-
nen 1e graad

Terugkoppeling en haalbaarheid opgestelde leerlijnen.
Nagaan in welke mate wijzigingen nodig zijn aan het leerplan aardrijkskunde om GIS implementa-
tie in het secundair onderwijs te optimaliseren.

Uitvoeringsfase 3
Leerlijnen 2e graad

Uitwerken van leerlijnen voor tweede graad voor GIS implementatie vertrekkend van het huidige 
leerplan, gekoppeld aan de bevindingen uit de verkenningsfase.

Uitvoeringsfase 4
Werkpakket 2e graad

Uitwerken van GIS toepassingen die geënt zijn op de leerplandoelen voor de 2e graad van het secundair 
onderwijs, dit via GIS platformen: MapWindow, Quantum, ArcGIS. Deze toepassingen moeten als doel 
hebben: giS doelgericht kunnen bevragen (met het oog op het bereiken van de leerplandoelen).
Aanzet tot uitproberen van enkele uitgewerkte GIS toepassingen binnen de lerarenopleiding met de 
studenten aardrijkskunde.
Optimaliseren van de GIS toepassingen op basis van de ervaringen en bevragingen.

Testfase 2
Volledig werkpakket 2e graad

Uitproberen van het volledige pakket uitgewerkte Google Earth toepassingen in reële klassituaties 
en de haalbaarheid ervan nagaan.
Terugkoppeling en haalbaarheid opgestelde leerlijnen nagaan.

Reflectie 2
Volledig werkpakket en leerlij-
nen 2e graad

Terugkoppeling en haalbaarheid opgestelde leerlijnen.
Nagaan in welke mate wijzigingen nodig zijn aan het leerplan aardrijkskunde om GIS implementa-
tie in het secundair onderwijs te optimaliseren.

2.2	 Werkplan
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2.3	 Output	

Voor de drie graden van het secundair onderwijs:

Leerlijnen voor GIS implementatie in het schoolvak aard-
rijkskunde van het secundair onderwijs: Er wordt binnen 
het onderzoek vooropgesteld dat deze leerlijnen haalbaar 
moeten zijn en de huidige leerplandoelen/eindtermen 
moeten ondersteunen. Voorlopige leerlijnen voor de drie 
graden werden uitgewerkt, de oefeningen zijn daarop afge-
stemd. Na het afwerken van alle oefeningen evolueren de 
leerlingen in hun GIS vaardigheden en doorlopen ze het 
pad voorgeschreven door de leerlijnen.

Voor elke graad worden volgende onderdelen uitgewerkt:

Instructiefiche bij het gebruikte GIS programma (figuur 2): 
een korte en gemakkelijk hanteerbare visueel opgebouwde 
handleiding in volgorde van de door ons opgestelde leer-
lijnen.

Per thema in het leerplan wordt er ongeveer (waar relevant) 
één GIS oefening ontwikkeld (figuur 3). Hierbij wordt uit-
gegaan van de zelfwerkzaamheid van de leerlingen, waar-
bij ze gestimuleerd worden om – waar mogelijk – zelf te 
komen tot de te doorlopen stappen. De leerkracht krijgt ter 
ondersteuning een leidraad die volgende elementen bevat:
•	 verwijzing naar het leerplan
•	 doelstelling en de eraan gekoppelde leerlijnen
•	 nodige datasets
•	 onderzoeksvraag en deelvragen
•	 stapsgewijze uitwerking met didactische wenken voor de 

leerkracht en verwijzing naar de instructiefiche
•	 beoogde eindresultaat

Binnen elke graad worden de algemene leerlijnen verder 
geconcretiseerd. Na toetsing van de oefeningen in reële les-
situaties, worden aan de hand van de bevindingen, de voor-
opgestelde GIS leerlijnen voor het secundair onderwijs bij-
gestuurd tot een bruikbaar en werkbaar geheel. 

Figuur 2: instructiefiche Google Earth
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3	 aLgemene	oproep

Momenteel bevindt het project zich op het einde van de 
eerste testfase en reflectiefase (zie werkplan). De Google 
Earth oefeningen voor de verschillende leerplandoelen 
van de eerste graad zijn afgewerkt en worden getest in de 
Vlaamse klassen. De feedback van de mentoren zijn voor 
het verdere verloop van het project van groot belang. Door 
testing kan de haalbaarheid en de meerwaarde van de oe-
feningen ingeschat worden en kunnen de oefeningen en 
leerlijnen aangepast worden aan de reële lessituatie.

Vandaar deze oproep
Wil je graag één of meerdere oefeningen in jouw klas 
testen (eerste of tweede graad)?  
Mail dan naar lieselot.vandenhoute@katho.be of  
ilka.gyselen@katho.be).

Op het einde van het academiejaar 2012-2013 wordt het 
verdere verloop van dit project, met resultaten, toegelicht. 
Het ontwikkelde materiaal zal dan via diverse kanalen ter 
beschikking gesteld worden in de hoop de GIS-geletterd-
heid bij de leerlingen te verhogen.
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Figuur 3: deeltje van het werkplan voor de leerkracht, oefening bebouwing en bevolking




