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1 computer en ict:  
nu ook in AArdriJkskunde

1.1 Integratie van ICT in de maatschappij

De school en maatschappij zijn nauw met elkaar verbonden. 
De informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het da-
gelijkse leven is ook doorgedrongen in het onderwijs. Het 
doorstromen van informatie is in de loop van de jaren ver-
anderd. Hoe deze informatie wordt doorgegeven, volgt een 
aantal stappen (info: http://toll-net.be/boek/web-10-20-30)

1.1.1 Web 1.0, van 1994 tot 2004

Het internet is een grote boekenkast waarvan de pagina’s met 
informatie, op te zoeken via een URL, aan elkaar gekoppeld 
worden via hyperlinks. Websites werden gemaakt door web-
masters (kranten, firma’s, televisie, organisaties, …) en voor-
zien van inhoud door gespecialiseerde webredacteurs. De in-
ternetgebruiker was de passieve consument van deze inhoud. 
(info: http://www.youtube.com/watch?v=nHyGqIc8b5U)

1.1.2 Web 2.0, vanaf 2004 tot ongeveer 2010 

Bij Web 2.0 ligt de nadruk meer op communicatie en par-
ticipatie: sociale netwerken, je mening verkondigen, sa-
menwerken, websites bundelen en andere ontwikkelingen 
die ontstaan zijn uit discussieforums, chat, blog, webvideo 
(YouTube), foto’s delen (Flickr, Panoramio), netwerkweb-
sites (LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter), wiki, online 
kantoortoepassingen (Google Docs), RSS-feeds, …

De internetgebruiker is een actieve consument en produ-
cent geworden. De eigenaar van de website zorgt niet meer 
voor de inhoudelijke invulling maar stuurt en stelt voor-
waarden. De inhoud wordt door de gebruikers aangebracht, 
geëvalueerd en gecorrigeerd. (info: http://nl.wikipedia.org/
wiki/Hoofdpagina)

1.1.3 Web 3.0 in de nabije toekomst

Wat Web 3.0 precies zal worden in de toekomst, daar be-
staat nog heel wat discussie over. Web 3.0 wordt vaak aan-
geduid als het semantische web. Hiermee wordt bedoeld 
dat het web de inhoud van websites wil en gaat begrijpen. 
Het web is hierdoor in staat om steeds meer voor de gebrui-
ker te gaan denken. Verschillende typen data worden met 
elkaar gecombineerd waardoor het web in staat is om de 
gebruiker relevante suggesties en adviezen aan te bieden. 
Het web vervult hiermee een betekenisvolle rol in het da-
gelijkse leven van de gebruiker. Voorbeelden zijn: interes-
sante websites bijhouden, delen en evalueren (Delicious), 

Figuur 1: Web 1.0 en Web 2.0

Figuur 2: Web 3.0
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virtuele werelden verkennen (Second life), slimmere tools 
om te zoeken, te sorteren, te evalueren, … (info: https://
plus.google.com/ en http://taggalaxy.de/

1.2 Relevante eigenschappen bij het gebruik 
van ICT in de klas

1.2.1 Juist en snel

Een computer kan zeer snel gegevens opzoeken, uitkom-
sten berekenen, gegevens plaatsen en sorteren, grafische 
voorstellingen maken, … Het tijdrovende werk voor het uit-
rekenen, uittesten van simulaties, controleren van antwoor-
den (Drill and Practice), tekenen van grafieken, afdrukken 
van teksten is verdwenen. Er is meer tijd beschikbaar voor 
het interpreteren van resultaten. Deze eigenschappen van 
de computer zijn nu vanzelfsprekend. Enkele seconden 
wachten wordt als “traag” ervaren.

1.2.2 Interactiviteit en communicatie

De leerling gaat dagelijks interactief om met ICT. Op ICT 
gaat hij soms liever op zoek gaat naar oplossingen voor zijn 
vraag dan in gedrukte teksten. Via het internet bezoekt hij 
internationale websites, kan hij communiceren met zijn 
klasgenoten, kan hij dadelijk informatie opvragen voor een 
opdracht, kan hij op vele plaatsen inloggen om te commu-
niceren. Het is vooral deze eigenschap die de computer ui-
terst geschikt maakt als leermiddel. 

Via e-mail, chat en een elektronisch leerplatform is er een 
direct contact mogelijk tussen de leerlingen onderling en 
tussen (een groep van) leerlingen en de lesgever. Bestan-
den doorgeven, uitwerken en inleveren van taken, opvra-
gen van eerstelijnshulp, … het kan allemaal digitaal. 

1.2.3 Mobiliteit en flexibiliteit

Teksten en beelden (statisch of bewegend) kunnen in di-
gitale documenten worden samengevoegd (Word, Power-
Point), gedeeld met anderen, getoond in websites, opgesla-
gen op een externe harde schijf of “in the cloud”. Er bestaat 
een hele reeks programma’s (online meestal web 2.0-toe-
passingen bij Adobe, Microsoft of Google, …) om deze ge-
gevens te verwerken (edit) of te tonen (view), of om op te 
slaan (backup) of te structureren (layout) . De mogelijkhe-
den zijn legio. De integratie van tekst, beeld, geluid, is op 
verschillende manieren te verwezenlijken en … nog gratis 
ook, mits even zoeken op het internet.

Massale hoeveelheden gegevens kunnen worden opgesla-
gen op een extern geheugen (USB-stick, harde schijf, on-
line) en grafisch worden verwerkt in een tabel, een histo-
gram of een grafiek. 

Op het internet is bijna alles te vinden wat gebeurd is in de 
laatste decennia. Kranten, tijdschriften, statistische gege-
vens zijn meestal gratis, zeer actueel en te vinden in enkele 
muisklikken. “Googelen” is een werkwoord dat gelijk staat 
met zoeken op het internet. Het is haast onvoorstelbaar dat 
het bovenhalen van citaten of gegevens zo vlot en gemak-
kelijk is geworden. Actuele cijfers verzamelen is geen pro-
bleem meer en zelfs grafieken zijn rechtstreeks te down-
loaden en kunnen online of offline worden bewerkt, foto’s 
kunnen op vorm en kleur worden gezocht, …

Steeds meer web 2.0 toepassingen zijn verzamelwebsites 
van teksten, wandelingen, beschrijvingen, foto’s, kaarten, 
berichten, video’s, …van jan en alleman. Web 2.0 toepas-
singen bewaren online en gestructureerd een massa gege-
vens en maken die toegankelijk op elk moment, op elke 
computer die verbonden is met het internet. Iedereen kan 
delen en nemen.

2 didActiscHe Aspecten
2.1 Een vernieuwende didactiek?

Elk vorm van onderwijs, zoals hier waar de computer in 
het klaslokaal opduikt, vraagt om een nieuwe invulling van 
het lesgeven. ICT speelt een functionele rol. De computer 
blijft steeds een hulpmiddel maar wel een enorm veelzijdig 
en krachtig hulpmiddel dat op verschillende manieren kan 
ingezet worden. 

2.1.1 Voor de leraar: voorbereiden en les geven met 
ICT

De computer wordt klassikaal ingeschakeld als een extra 
hulp voor de leerkracht, om te rekenen, voor grafische 
voorstellingen, voor het tonen van een proces, als presenta-
tiemiddel (PowerPoint, Prezi)... 

De computer wordt alleen gebruikt om te demonstreren. 
De computer wordt een extra hulpmiddel in het leren en 
vervangt een gewone wandkaart, een bord, een dia-appa-
raat, een overheadprojector, …. 

2.1.2 Voor de leerling: leren via ICT 

De leerlingen werken met de computer, individueel of in 
groep, voor het aanleren van nieuwe leerstof, voor het in-
oefenen of het remediëren van geziene leerstof, voor het 
maken van toetsen, voor simulaties. De computer treedt 
hier op als vervangende leerkracht. Als de leerling zonder 
voortdurende ondersteuning van de leraar aan de compu-
ter zijn eigen leren stuurt, worden dat weblessen genoemd. 
WebQuests zijn daar een voorbeeld van. 
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2.2 Het educatief gebruik van ICT in aardrijks-
kunde

2.2.1 ICT als leermachine en bron van weetjes 
(optiek: het verwerven van kennis en inzicht)

Vroeger was de 25-delige Winkler Prins encyclopedie de ul-
tieme verzameling van alles. De alfabetische opsomming 
van woorden met uitleg was de snelste manier om iets te 
weten te komen. Nu staat het ganse internet ter beschik-
king en het zoeken gebeurt via speciale zoekrobots die alles 
continu indexeren en razendsnel tonen. De oudere zoek-
websites (Altavista, Ilse, Yahoo, …) zijn bijna weggedrukt 
door Google. 

De computer biedt meer mogelijkheden dan de werkboe-
ken of werkbladen. Zo biedt ICT de mogelijkheid om naast 
de teksten, foto’s en kaarten, nu ook animatie te brengen 
in de bronnen. (bewegende schema’s, filmpjes met geluid, 
muziek en gesproken teksten …). Enkele voorbeelden:
•	 Een overzicht van het zonnestelstel  

(solarsystem.nasa.gov fig. 3 en http://nineplanets.org/
•	 Een online encyclopedie:  

http://nl.wikipedia.org/ 

2.2.2 Visualiseren via foto’s of beelden 

Een goede geografische foto of beeld is nog steeds een 
waardevolle informatiebron. Het verzamelen van goede 
beelden was vroeger een werk van lange adem voor de le-
raar aardrijkskunde en in de loop van de jaren groeide de 
verzameling gestaag aan. Het dupliceren van foto’s en dia’s 
was kostelijk en de kwaliteit was soms bedroevend laag. 
Boeken en tijdschriften waren de meest eenvoudige en ge-
bruikte dragers van beeldmateriaal.

Tegenwoordig is het maken van een digitaal beeld met een 
GSM, een smartphone of een digitale fototoestel zeer ge-
makkelijk Het delen van beelden onder geïnteresseerden is 
dat ook geworden door de talrijke online tools en websites. 
De kwaliteit van de beelden is meestal zeer hoog en de va-

riatie van beelden is enorm. De klassieke foto en diapresen-
tatie van vroeger kennen dynamische digitale opvolgers. 
De gedigitaliseerde beelden zijn beter manipuleerbaar dan 
hun equivalent op dia of op papier:

De volgorde van de beelden in een digitale presentatie is 
veel eenvoudiger vast te leggen. Opnieuw oproepen of du-
pliceren van getoonde beelden, de volgorde van de beelden 
wijzigen in functie van de didactische noden in de les kan 
veel gemakkelijker. Beelden kunnen in hun oorspronkelij-
ke opnamevorm worden getoond en in een volgende weer-
gave kunnen punten, lijnen en vlakken of tekst worden 
toegevoegd. 

De projectie van digitale beelden voor een ganse klas is 
minder omslachtig dan bij dia’s en overtreft in ruime mate 
het visualiseren met behulp van foto’s in een boek. Digitale 
beelden zijn beter, eenvoudiger en goedkoper dupliceer-
baar en te verdelen dan (kleuren)afdrukken op papier.

Voorbeelden van digitale beeldbanken: figuur 4 en
Astronomische beelden: http://apod.nasa.gov/apod/ af-
komstig van NASA, ESA, …
Geologische beelden: http://epod.usra.edu/blog/geology/ 
Panoramio: http://www.panoramio.com/, zoeken op plaats 
omdat deze beelden gegeorefereerd zijn 
Flickr: http://www.flickr.com/, zoeken op onderwerp, zelfs 
op kleur, 

2.2.3 Gegevensverwerking: de computer als infor-
matiebron  
(optiek: ontdekkend leren)

Het verwerken van databestanden en het interpreteren van 
de basisvaardigheden blijven belangrijk in de informatie-
maatschappij van de toekomst. In een klassieke les zijn 
de relevante gegevens door de leraar of de auteur van het 
handboek op voorhand geselecteerd en voorgesteld in de 
vorm van een tabel of van een grafische voorstelling. In-
dien men zelf gegevens in een andere vorm wil voorstellen, 
dan dat ook.

Met een programma voor gegevensbeheer kan men de sta-
tistische gegevens op een veel actievere manier benaderen 
dan voorheen.
•	 Zo kan men de leerlingen laten “grasduinen” in een veel 

grotere verzameling gegevens. Hierbij leren ze een aan-
tal vaardigheden om uit grote gegevensbestanden infor-
matie te halen.

Figuur 3: Eyes on the solar system: http://solarsystem.nasa.gov/eyes/

Figuur 4:  Geografische verzamelingen: http://photography. 
nationalgeographic.com/photography/photo-of-theday/
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•	 Zo kan men heel gemakkelijk en snel de gegevens rang-
schikken of sorteren volgens één eigenschap. 

•	 Door het instellen van de grenswaarden en het gebruik 
van logische operatoren als kan men op een snelle ma-
nier in een gegevensbestand groepen vormen. Met een 
databaseprogramma kan men ook de geldigheid van een 
hypothese onderzoeken en deze eventueel verfijnen.

•	 Dergelijke oefeningen zijn heel belangrijk, niet alleen 
voor het verwerven van kennis en inzicht over het be-
handelde thema maar ook om de leerlingen vertrouwd 
te maken voor wetenschappelijke onderzoeksmethoden 
uit het hoger onderwijs. Immers het herschikken van ge-
gevens tot overzichtelijke categorieën of groeperen is het 
uitgangspunt van vele analysetechnieken (factoranalyse, 
clusteranalyse).

•	 De meeste rekenprogramma’s bieden ook de mogelijk-
heid om bewerkingen uit te voeren. Zo kan men uit pri-
maire gegevens andere gegevens afleiden. (gemiddelde, 
mediaan, groepstotaal) 

•	 De leerlingen kunnen zelf de gegevens verzamelen bij 
experimenten of tijdens excursies. Wil men dit met suc-
ces doen, moet het verzamelen van die gegevens metho-
disch gebeuren, de leerling moet de gegevens ordenen 
om ze op te slaan in een extern geheugen met het oog 
op een later gebruik: ook dit zijn basisvaardigheden voor 
een later wetenschappelijk onderzoek.

Websites:
Statistieken van Vlaanderen: http://aps.vlaanderen.be/lo-
kaal/lokale_statistieken.htm en figuur 5

2.2.4 Gapminder, een geval apart

Een nieuwe ontwikkeling in het analyseren van cijfergege-
vens is Gapminder.

Rosling stichtte de Gapminder Foundation. Gapminder 
de Trendanalyzer-software die internationale statistieken 
omzet in bewegende, interactieve en onderhoudende gra-
fieken. De lezingen van Roslung aan de hand van Gapmin-
der-visualisaties vielen in de prijzen doordat ze grappig en 
toch doodernstig zijn. De interactieve animaties zijn vrij 
beschikbaar op de website van de stichting. 

Figuur 5: Statistieken van België : http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/index.jsp

Figuur 6: Statistieken Hans Rosling in actie met Gapminder
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Gapminder biedt kant en klare videopresentaties aan . Met 
het programma Gapminder Desktop kunnen eigen cijfers 
omgezet worden naar bewegende statistieken. Hier voor 
wordt gebruik gemaakt van Google Docs.

Voorbeelden:
http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/videos/200-years-that-chan-
ged-the-world/

2.2.5 Animeren via video en filmfragmenten 

De periode van schooltelevisie met thematische uitzen-
dingen, het tonen van stukjes film met een filmprojec-
tor wordt een zeldzaamheid in het vaklokaal. Bewegende 
beelden tonen op een televisietoestel is sinds de opkomst 
van de videorecorder pas mogelijk geworden. Het pro-
bleem was het verzamelen van goede en informatieve 
video’s. Het tonen van korte stukjes of videofragmenten 
bleef omslachtig en deze uitrusting van het vaklokaal 
was niet in elke school aanwezig. De opkomst van de cd-
speler en het verspreiden van beelden door organisaties 
of via tijdschriften bracht het gebruik van cd’s dichterbij. 
Tegenwoordig worden bijna alle nieuwe films op dvd uit-
gebracht. Het afspelen ervan is op elke recente laptop of 
desktop mogelijk.

Vandaag zijn alle bewegende beelden digitaal ter beschik-
king en eenvoudig te verspreiden onder de collega’s. Op 
het internet zijn er verschillende websites waar videofrag-
menten online te bekijken zijn. Het afspelen van deze is 
met een beamer en een geluidsinstallatie eenvoudig ge-
worden. Voor actuele gebeurtenissen is een het aanbod 
bij de nieuwsdiensten zeer groot. De VRT-nieuwsdienst 
(deredactie), VTM, de buitenlandse mediaproducenten 
(BBC, NOS, Teleac, CNN, …) zelfs kranten en tijdschriften 
hebben een goed uitgebouwde digitale dienst voor artikels, 
foto’s en videomateriaal. Soms is het wel aangewezen om 
de videofragmenten te downloaden naar een informatie-
drager (USB, cd-rom, harde schijf, ...). Er zijn videopro-
gramma waarmee online filmpjes kunnen opgenomen en 
afgespeeld worden. (RealPlayer)

YouTube is nu bij de verzamelbanken van digitaal materi-
aal de standaard geworden. YouTube is een website voor 
het kosteloos uploaden, bekijken en delen van videofilm-
pjes door gebruikers. De site is opgericht in februari 2005 
en is momenteel eigendom van Google Inc. Op YouTube 
kunnen geregistreerde gebruikers de eigen videos uploa-
den. De filmpjes kunnen gerangschikt worden per thema, 
voorzien van een tekst of met een evaluatie door de kijker, 
gelinkt worden aan alle soorten van documenten, zelfs in-
gesloten worden (embedded) in digitale leerplatforms of 
websites, … Het verdelen van deze filmpjes is zeer gemak-
kelijk. 

Via PowerPoint of via aparte videosoftware is het afspelen 
van videofragmenten in het vaklokaal mogelijk. Een bea-
mer en geluidsinstallatie is voldoende. Het aanpassen van 
de fragmenten is mogelijk als de fragmenten in een eigen 
videokanaal op YouTube worden opgeladen. 

Andere voorbeelden van websites met video- en filmfrag-
menten
YouTube: http://www.youtube.com/?gl=NL&hl=nl 
Videozone van VRT: http://www.deredactie.be/cm/vrt-
nieuws/mediatheek 
BBC: http://www.bbc.co.uk/videonation/archive/, 
National Geographic: http://ngm.nationalgeographic.com/
video/player zoek video over Mount St Helens
Nederland: http://www.schooltv.nl/beeldbank/ 

2.2.6 Drill and Practice: de computer als  
oefenmachine  
(optiek: inoefenen van cognitieve vaardigheden)

Bij drill and practice moeten leerlingen oefeningen maken. 
Bij een goed antwoord wordt een volgende oefening aange-
boden, eventueel met een hogere moeilijkheidsgraad. Bij 
een fout antwoord wordt bijkomende informatie verstrekt. 
Slaagt de leerling er dan nog niet in de goede oplossing te 
vinden, dan geeft de computer zelf het antwoord en biedt 
daarna een nieuwe opgave aan. Na de oefening wordt de 
score gegeven en eventueel een foutenanalyse, met aandui-
ding welke leerstofonderdelen moeten hernomen worden.

Dergelijke programma’s zijn nuttig om leerlingen geogra-
fische kennis en feiten te laten inoefenen. Dit kan als reme-
diëring na een slechte toets, als leerstofuitbreiding of als 
oefening buiten de eigenlijke aardrijkskundeles (o.a. home 
education). Concreet wordt hier gedacht aan het inoefenen 
van lengte- en breedteligging, uurgordels, windrichtingen, 
schaalbegrip, het determineren van klimaattypes, het bere-
kenen van demografische kerngetallen, ...

Figuur 7: URL Nederland: http://www.schooltv.nl/beeldbank/.
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Er zijn collega’s die zeer interessante oefeningen maakten 
met Hot Potatoes, een toetsprogramma dat ook in een digi-
tale leeromgeving kan worden ingeschakeld. 

Voorbeelden:
Quizzes: http://www.sheppardsoftware.com/Geography.
htm, oefen eerst via de Tutorial 
Kaartquiz: http://www.placespotting.com/solve.php 

2.2.7 De computer als imitator van de werkelijk-
heid: games en simulaties  
(optiek: inzicht in processen van de werkelijkheid)

Het is mogelijk met een computer allerhande processen, 
structuren en activiteiten te simuleren. De wetten, afspra-
ken en factoren die de werkelijkheid bepalen worden in 
een simulatieprogramma geprogrammeerd. De invloed 
van factoren, zoals weeromstandigheden en calamiteiten, 
waarop de mens geen invloed heeft, kunnen in het pro-
gramma door toevalsfactoren nagebootst worden.

Omdat de computer zoveel gegevens op een snelle ma-
nier kan verwerken, lijkt hij het ideale medium om in-
gewikkelde processen uit de werkelijkheid na te bootsen. 
Simulaties met geografische inslag treffen we aan onder 
de vorm van simulatiespelen of als toepassing van theore-
tische modellen.

Er is het simulatiespel waarin de leerlingen de rol van een 
persoon (beroep, bestuur ... ) moeten aannemen (-rollen-
spel) of in een situatie gebracht worden die door meerdere 
factoren beïnvloed wordt. Van de spelers wordt verwacht 

dat ze in een bepaalde situatie beslissingen kunnen nemen 
en daarbij direct met de gevolgen geconfronteerd worden 
van hun keuze. Het grote voordeel van een computer bij 
simulatiespelen is dat het vele rekenwerk, eigen aan simu-
latiespelen, wordt overgenomen. De leerling wordt onmid-
dellijk geconfronteerd met de gevolgen van zijn beslissin-
gen. Zeer complexe situaties kunnen bij een simulatie de 
werkelijkheid sterk benaderen.

In de lessen aardrijkskunde geraakte men inzake modellen 
en simulaties meestal niet verder dan een theoretische uit-
eenzetting. Het uitwerken van voorbeelden en het maken 
van verdere toepassingen waren erg complex. Door het in-
schakelen van een computer kan men de invloed van ver-
schillende factoren op een ingewikkeld proces beter bena-
deren omdat meer variabelen, prioriteiten en verschillende 
gewichten in het beslissingsproces kunnen ingebouwd wor-
den.

Andere websites met games en simulaties in de aardrijks-
kunde: figuur 8 en:
België: http://www.cjsm.vlaanderen.be/gaming/links/ 
informatie van de overheid 
Nederland: http://www.gamebasedlearning.nl/ 
UNO: http://www.wfp.org/how-to-help/individuals/food-
force 
Armoede: http://www.povertyisnotagame.com/ 
Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen (Seismic): http://
bingweb.binghamton.edu/~ajones/
Meten van een virtuele rivier: http://www.sciencecourse-
ware.org/VirtualRiver/ 

Figuur 8: Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen (Seismic): http://bingweb.binghamton.edu/~ajones/
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2.2.8 Luchtfoto’s, kaarten en Geographic Informa-
tion Systems (GIS)

Sinds Google en Microsoft elk apart wereldbedekkende 
luchtfoto’s zijn gaan publiceren, is de kijk op de aarde dras-
tisch verandert. Het gebruik van satellietbeelden is in de 
loop van de laatste jaren eenvoudiger geworden en gratis te 
raadplegen. Later is er reliëf of 3D aan toegevoegd, zijn er 
koppelingen met gesitueerde foto’s gemaakt en is er aller-
hande informatie toegevoegd in de vorm van lagen. Er kan 
terug in de tijd worden gekeken via een archief van histo-
rische kaarten. Er kan zelfs een virtuele rondrit worden ge-
maakt met beelden vanop een auto (Streetview bij Google, 
Streetside bij Bing Maps van Microsoft) of vanop een zeer 
kleine hoogte uit de lucht (Bird’s eye view)… 

Elk half jaar komen er nieuwe mogelijkheden bij. Ook het 
tekenen van punten, lijnen, vlakken en het maken van over-
lays op luchtfoto’s zijn op een eenvoudige manier aan te 
brengen. Een integratie met een GPS is ook mogelijk. 

Enkele websites:
Microsoft: http://www.bing.com/maps/ : bird’s eye view van 
de stad Mechelen (figuur 9)
Google Maps: http://maps.google.be/ 
Yahoo: http://maps.yahoo.com/ 

Er zijn talrijke routeplanners op het internet te consulte-
ren. Elke grote vervoersmaatschappij heeft een website met 
een kaart van het transportnet (bus, trein, metro, tram, ..) 
maar ook andere organisaties zetten kaarten op het inter-
net (voetwegen, fietspaden, …): 
Routenet: http://www.routenet.be/ 
Michelin: http://nl.viamichelin.be/ 

giS, per definitie een typisch aardrijkskundige ICT toepas-
sing, combineert kaartbeelden met gegevensverwerking. 
Het kan samengevat worden als het werken met gegevens-
banken die aan een punt, lijn of vlak worden gekoppeld. 
De technische diensten van een gemeentebestuur kunnen 
op die manier de leidingen van de nutsvoorzieningen bij-
houden en visualiseren. (aansluitingspunten, ligging van 
de gasleiding, beschermde zone rond een waterwinnings-
gebied). Socio-economische gegevens kunnen ook worden 
gekoppeld aan gisbestanden en geanalyseerd, de relatie 
tussen bodemgebruik en bevolking kan worden onder-
zocht met behulp van layers. ESRI en andere GISfirma’s 
leveren de software voor deze toepassingen (ArcGIS). En-
kele resultaten van GIS zijn te vinden op het internet. Het 
Vlaamse gewest heeft een dienst die gegevens op deze ma-
nier verwerkt en ter beschikking stelt voor het onderwijs.

Figuur 9

Figuur 10
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gPS: Het Global Positioning Systeem is een satellietge-
stuurd plaatsbepalingsysteem dat gekoppeld aan wordt aan 
een kaart. De GPS toont de gebruiker waar hij zich bevindt 
en welke weg hij moet volgen om naar zijn bestemming 
te reizen. Een wandelGPS kan niet alleen kaartgegevens 
opslaan maar ook de gevolgde weg, het tijdstip, de snel-
heid en de richting weergeven. Deze toepassing biedt grote 
opportuniteiten voor de leraar aardrijkskunde. Een excur-
siebespreking is niet meer hetzelfde als vroeger. Elke stop-
plaats, elke verplaatsing, elke snelheidsverandering wordt 
geregistreerd. De route van een wandeling kan onmiddel-
lijk op een luchtfoto of digitale kaart worden aangebracht. 

Websites met kaarten:
Geo-Vlaanderen: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaan-
deren/kleurenortho/# (figuur 10)
Digitale ondergrond Vlaanderen (DOV): https://dov.vlaan-
deren.be/dov/DOVInternet/startup.jsp 
Geologische kaart van Wallonië: http://carto1.wallonie.be/
geologie/viewer.htm 

2.3 Didactische toepassingen voor aardrijks-
kunde met ICT

2.3.1 Pedagogische ondersteuning

Het stimuleren van ICT in het onderwijs gebeurt voor ver-
schillende niveau’s en door meerdere organisaties.

Organisatie voor ICT in het onderwijs. Ook het departe-
ment Onderwijs en vorming van de Vlaamse gemeenschap 
heeft een goede website met een uitgebreide verzameling 
van informatie over het ICTgebruik in het onderwijs. Naast 
visieteksten staat er ook bruikbare informatie die online te 
bestellen is. (info: http://www.ond.vlaanderen.be/ict/)

Klassement: een zeer goed uitgebouwde website waarop le-
raren van alle vakken hun digitale lessen met elkaar delen. 
Wie deelt mag ook downloaden! Wie veel deelt, stijgt in de 
ranking en kan meer downloaden. Naast lesvoorbereidin-
gen en lesideeën komen alle aspecten van het ICT-gebruik 
aan bod. De fundamenten van KlasCement werden gelegd 
in mei 1998. Intussen is de site gegroeid tot het vertrek-
punt voor vele leerkrachten uit Vlaanderen én Nederland 
en zijn er verschillende bouwstenen voor het delen van les-
materiaal. (info: http://www.klascement.be/) 

In Nederland is er KennisNET die een permanente on-
dersteuning voor ICT geeft. Zij geven informatie over het 
ontwikkelen van een visie in het gebruik van ICT (vier op 
een rij), over de ervaringen en het gebruik van digiborden, 
over innovatieve programma’s, over social media … (info: 
http://www.kennisnet.nl/)

Het Belgisch netwerk voor open- en digitaal leren (BE-
ODL, figuur 11) gelooft in de toekomst van e-learning en 
onderneemt tal van acties om deze leermethodiek te on-

dersteunen. (info http://www.be-odl.org/). Deze organisa-
tie heeft enkele heel interessante producten gemaakt voor 
leraren (http://www.be-odl.org/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=65&Itemid=60&lang=nl). De ver-
schillende begeleidingsdiensten van de netten (vrij onder-
wijs (bisdommen, congregaties), gemeenschapsonderwijs, 
steden en gemeenten, provincies) hebben ook een website 
met praktische ICT-informatie.

2.3.2 Digitale werkbladen

Alle uitgeverijen van aardrijkskundige handboeken geven 
bij het werkboek en/of leerwerkboek vaak ook een cd-rom 
of dvd uit. Tegenwoordig hoort bij de papieren versie van 
elke uitgeverij ook een digitale ondersteuning. Elke uitge-
verij heeft een pedagogisch-didactische website waarop de 
leraren en/of leerlingen het digitale informatiemateriaal 
kunnen afhalen met een persoonlijke code. Deze online 
werkbladen/leerwerkboeken/werkboeken zijn gelinkt aan 
het handboek en worden jaarlijks vernieuwd.

Op klascement staan heel wat interessante werkbladen van 
en voor leraren aardrijkskunde. (info: http://www.klasce-
ment.be/) 

Op de website van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde 
(Vla) is lesinformatie te vinden van leraren uit het vrij on-
derwijs en van het gemeenschapsonderwijs, steden en ge-
meenten en provincies. (info: http://www.vla-geo.be/) 

De Nederlandste zusterorganisatie het Koninklijk Neder-
lands Aardrijkskundig Genootschap (knag) heeft een goed 
uitgebouwde en interessante website. (info: http://www.
knag.nl/) 

Fegepro is de Franstalige zusterorganisatie van de VLA. 
(info: http://www.fegepro.be/pages/accueil.html) 

De lerarenopleiding van de verschillende universiteiten en 
hogescholen plaatsen regelmatig actuele informatie over 
ICT en nascholingen voor de leraren aardrijkskunde. 

De nascholingen voor de KULeuven bv. zijn te vinden op 
http://www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis/nascholin-
gen/index.htm 

Figuur 11
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2.3.3 Weblessen, een nieuwe vorm van leren door 
zelfstandig werken 

Zeer vermeldingswaardig zijn de didactische websites van 
Bart Van Bossuyt die samen met collega Adrien Van den Bos-
sche de website Begeleidzelfstandigleren onderhoudt en een 
digitale vorm van werkbladen voor verschillende websites 
heeft uitgewerkt. Info: http://www.begeleidzelfstandigleren.
com (nieuwe versie) of http://www.begeleidzelfstandigleren.
com/aardrijkskunde/start_aardrijkskunde.html (oude versie)

2.3.4 WebQuest of GeoQuest: zelfstudie op een  
e-leerplatform

e-Leerplatformen waar de leerlingen op individuele basis 
of in duo leerpaden of ganse lessen instuderen bevatten 
digitale werkbladen. Maar omdat de lengte en de moeilijk-
heidsgraad nogal kan variëren van werkbladen, is er bij het 
maken van webquests gezocht naar een universele vorm 
die zowel de leraar een stevige houvast biedt bij het maken 
van een werkblad/webles en voor de leerling een herken-
baar overzicht geeft op verwerkingstijd en de taakbelas-
ting. Deze uniforme lesstructuren worden WebQuests of 
webkwesties genoemd. Deze methode is in de Engelstalige 
landen reeds in gebruik binnen e-leerplatformen. Een We-

bQuest heeft een strikte opbouw die ervoor zorgt dat er een 
standaardisatie optreedt in de leermethode.

Een goede inhoudelijke webquest kan digitaal worden op-
geslagen en naar een e-leerplatform worden gekopieerd. 
Een leerpad dat werd gemaakt als een SCORMpakket kan 
in verschillende leerplatformen worden gebruikt. Alle 
didactische werkvormen, puntenverdelingen, evaluatie,  
video’s en beelden zullen na het overdragen en uitpakken 
blijven functioneren, zoals de auteur dat heeft bedoeld. 
SCORMpakketten zijn universele pakketten en kunnen 
o.a. in Moodle en eloV worden ingevoerd. 

Kennisnet Nederland heeft een overzichtelijk document ge-
publiceerd dat de structuur van dit soort lessen goed vertaalt 
naar de leerkracht. Het maken van WebQuests is een zware 
opdracht voor de individuele leraar en gebeurt vaak in teamver-
band waarbij er voldoende kritische en positieve feedback op 
het resultaat wordt gegeven. (info: http://webquestmaker.nl/)

Aan de universiteit van Amsterdam is er in de academi-
sche lerarenopleiding door Gotze Kalsbeek een oplijsting 
gemaakt van enkele aardrijkskundige WebQuests die hij 
GeoQuests noemt (figuur 13). 

De indeling van een webquest en een GeoQuest hebben 
dezelfde structuur (tabel 1).

Figuur 12 Figuur 13: http://www.geoquest.nl/

Tabel 1

WebQuest structuur geoQuest structuur

1 Titel Titel

2 Inleiding Introductie

3 Opdrachten Omschrijving leertaak

4 Verwerking Eisen en eindproduct

5 Informatiebronnen Verwerven van kennis

6 Beoordeling Organiseren van kennis

7 Afsluiting Verwerking in een opdracht of een verslag

8 Leerkracht Check en evaluatie
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Interessant is de opdeling van de GeoQuests in niveau’s. 
Elke webquest is niet even moeilijk om op te lossen. Got-
ze Kalsbeek maakt een oplijsting in 4 niveau’s in de Geo-
Quests (tabel 2). 

2.4 Computergebruik: ja of nee?

De computer heeft als leermiddel is het onderwijs voorde-
len maar ook beperkingen. Zoals voor de andere leermid-
delen moet de computer in de lessen ingeschakeld kunnen 
worden op het gepaste moment en op de juiste manier. Dit 
geldt des te meer omdat het installeren van de computer 
in een vaklokaal een aantal praktische en financiële pro-
blemen met zich meebrengt. Sneller dan gewoonlijk ver-
schijnt het digitale bord (figuur 14) dat samen met de bea-
mer ook een computer nodig heeft. 

In het vaklokaal zijn traditioneel nog andere hulp- en leer-
middelen voorhanden om grafische voorstellingen te tonen. 
Er is nog steeds het traditionele bord voor wit en kleurkrijt, 
er staat nog steeds de overheadprojector met hele fardes aan 
transparanten, er hangen nog wandkaarten, er ligt een sta-
pel atlassen, …en deze beelden op vaste dragers zijn steeds te 
raadplegen ook als er een technisch defect optreedt.

2.4.1 Voordelen

De inspanningen die aan de leraar worden gevraagd om 
het technisch computergebruik te beheersen worden ruim-

schoots gecompenseerd door de positieve houding van de 
leerlingen als de lessen met een ICT-invulling worden ge-
geven. Het gebruik van nieuwe technologie is voor leerlin-
gen dagelijkse kost en herkenbaar. Het is hun manier van 
leven en leren geworden.

Het gebruik van ICT laat toe om de werkmethoden en het 
leerproces bij de leerlingen opnieuw te overdenken. Leer-
lingen worden in een (inter)actieve leersituatie geplaatst. 
Het zelfstandig werken en zelfsturend leren kan gestimu-
leerd worden. ICT-gebruik laat toe sneller en nauwkeuriger 
te werken, niet alleen waardevol voor berekeningen maar 
ook voor opzoeken, grafisch afbeelden en lokaliseren.

Voor de leraar is het computergebruik ook positief. De re-
latie ten opzichte van de leerlingen wijzigt omdat de leraar 
niet meer de persoon is die kennis overdraagt maar die het 
verwerven van kennis begeleidt. De computer laat simu-
laties en experimenteren toe. De traditionele kennisover-
dracht wordt vervangen door een leerproces waarin de leer-
ling zelf meer en actief betrokken wordt.

2.4.2 Nadelen

In sommige vaklokalen is de computer vooraan aanwezig 
voor de leraar: om te projecteren, om te demonstreren, om 
op het internet te gaan en om actuele beelden te tonen. In 
zulke opstelling is steeds een beamer noodzakelijk. Vaak 
is de werkvorm die wordt opgedrongen door het presente-
ren achter een computer gelijkaardig aan het doceren. Het 
verhaal in woorden wordt vervangen door een album van 
beelden en kant en klare schema’s.

De problemen bij het gebruik van ICT blijft de kostprijs van 
de computer(s) in het vaklokaal. Alhoewel de andere leer-
middelen ook duur in aankoop zijn. Een computer moet 
regelmatig worden vervangen, omdat die verslijt, trager 
wordt, er zwaardere programma moeten gebruikt worden. 
De investering is na enkele jaren verdwenen. Nochtans 
daalt de prijs van de computers en neemt de rekenkracht 
toe. Indien individueel werken aan de computer gewenst 
is, zijn meerdere computers noodzakelijk. De beschikbaar-
heid van een openleercentrum is dan een prima oplossing.

De didactisch apparaat zoals een computer, beamer en 
digitaal bord kunnen niet zonder stroom en een internet-
verbinding. Bij een defect aan een van de onderdelen is 

Tabel 2

Basis geoquest  Standaard geoquest Complexe geoquest Open geoquest

Een volledig gestuurde op-
dracht in de vorm van een 
invullesbrief.  
Verwerven, organiseren en 
verwerking van de informatie 
gaat via opdrachten 

Een niet volledig gesloten op-
dracht.  
Het organiseren en verwerven 
van de informatie gaat via op-
drachten maar de verwerking 
komt in een open verslag.

De structuur is als de Basis en 
Standaard Geoquest behalve 
dat bij het verwerven van ken-
nis meerdere sites en denk 
vaardigheden uit de 3e Dimen-
sie worden gebruikt

De structuur hiervan is open.  
De introductie, de leertaak, de 
eisen &eindproduct zijn gege-
ven en leerlingen vullen zelf 
de stappen van het verwerven, 
organiseren en verwerking in. 

Figuur 14: het digitaal bord in actie
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de hele keten van apparaten onbruikbaar. Onderhoud van 
computers in het vaklokaal, het onderhoud van laptops van 
leerlingen, technische ondersteuning van de leraren en 
leerlingen, softwareproblemen voor en na installeren, be-
veiliging van de toestellen, controle op het “doen en laten” 
van de leerling, … zijn bijkomende taken die voor sommige 
leraren zwaar vallen.

2.3.3 Conclusie

Het gebruik van de ICT in het aardrijkskundeonderwijs 
verdient een grotere aandacht dan elk ander hulpmiddel 

dat nog toe in het aardrijkskundelokaal is binnengebracht. 
Omdat het een vrij complex leermiddel is, moet er wel re-
kening worden gehouden met een leerproces van de leraar 
en de didactische meerwaarde voor het leerproces. De an-
dere hulpmiddelen die in het lokaal aanwezig zijn, blijven 
hun waarde behouden. Het kunnen wisselen tussen leer-
middelen blijft een meerwaarde houden. En wat niet wij-
zigt is de persoon van de leraar. Als die er niet is, is er ook 
geen school.




