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1	 Situering

Deze bijdrage fungeerde grotendeels als achtergrond bij 
een workshop op het VLA-symposium naar aanleiding van 
500 jaar Mercator. Het biedt uitzicht op een competentiege-
richt leren in ruimtelijke contexten. Instrumenteel nemen 
cartografische competenties daarin een vooraanstaande 
positie in. Alvast gelden hiervoor volgende doelstellingen:
•	 inzien dat competentiegericht onderwijs te maken heeft 

met een visie op leren en het hele leerproces beïnvloedt
•	 opbouwen van cartografische competenties die kaderen in 

een ontwikkeling van leerlijnen in het secundair onderwijs
•	 realiseren van zowel inhoudelijke als sociale leerdoelen 

via concreet kaartwerk op de klasvloer
•	 integreren van cartografische doelstellingen in leerpro-

cessen die gedifferentieerd leren omvatten van planning 
via evalueren tot remediëren over de graden heen

2	 CompetentieS

2.1	 Begripsverheldering

Hoewel de indruk bestaat dat ‘competenties’ een mode-
woord is, is het begrip reeds geruime tijd vanuit het be-
drijfsleven in onderwijs opgedoken (Bos, 1998). Ook in het 
aardrijkskunde-onderwijs werden reeds enige tijd geleden 
studiedagen vanuit een visie op competentie-ontwikkeling 
georganiseerd (Coolsaet, 2006).

Hebben competenties meer van doen dan in staat zijn om 
iets uit te voeren? Een soort bekwaamheid, dus? We beper-
ken ons tot de definitie die geconstrueerd werd door Dochy 
en Nickmans (2010) op basis van een uitgebreide litera-
tuurstudie:

Een competentie is een persoonlijke bekwaamheid, die zicht-
baar wordt in het vertonen van succesvol gedrag in een be-
paalde, contextgebonden situatie. Een competentie is veran-
derlijk in tijd en tot op bepaalde hoogte ontwikkelbaar en 
competentie bestaat uit een geïntegreerd geheel van kennis, 
vaardigheden en houdingen, waarbij persoonskarakteristie-
ken en aspecten van het professioneel functioneren eveneens 
op een bepaalde manier, en in een bepaalde mate, invloed 
uitoefenen op (de ontwikkeling van) competenties.

We leren eruit dat competenties weliswaar taak- of activi-
teitgebonden zijn, maar daarom niet beperkt zijn tot vaar-
digheden. Naast deze handelingsgerichtheid, zijn com-
petenties aanleerbaar en onderling afhankelijk. Het veel 
voorkomen van het woord ‘bepaalde’ wijst op de situatie-
gerelateerdheid. Competentie-ontwikkeling is gebaseerd 
op verantwoordelijkheidszin (ervoor zorgen dat iets goed 
komt) en op autonomie (de mogelijkheid om beslissingen 
te nemen).

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR, 2008) hanteert een on-
derwijsgerelateerde omschrijving die verbreed wordt naar 
het algemeen functioneren:

Een competentie is een geïntegreerde basiscluster van ken-
nis, vaardigheden en attitudes die aan een individu de ca-
paciteiten biedt om effectief te kunnen handelen, problemen 
te onderkennen en op te lossen en verantwoordelijkheid op 
te nemen in de context van een bepaalde complexe taak, 
beroep, functie, rol, netwerk en organisatie.

2.2	 Competentiegericht	onderwijs

Competentiegericht onderwijs beoogt zowel een goede 
voorbereiding op de flexibeler geworden arbeidsmarkt als 
op een goede maatschappelijke functionering. In de dy-
namische kennismaatschappij. Volgens Vandenbroucke 
(2011) moeten mensen in toenemende mate over een aan-
tal algemene competenties beschikken:
•	 zelf keuzes leren maken
•	 verantwoordelijkheid nemen
•	 samenwerken
•	 technologische veranderingen toepassen
•	 kunnen omgaan met een massa aan informatie
•	 leren leren
•	 kritisch analyseren

Valcke (2007) onderscheidt ruwweg traditioneel leren (een 
containerbegrip voor diverse leertypes) van competentiege-
richt leren: zie tabel 1.
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Uit bovenstaande blijkt dat competentiegericht leren aan-
leunt bij het (sociaal-)constructivisme dat in krachtige 
leeromgevingen actief leren uitlokt bij de leerlingen. De so-
ciale dimensie van competentiegericht leren heeft ook een 
invloed op de keuze van de werkvormen. Blijft begeleid zelf-
gestuurd leren belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling 
van leerlingen, dan dienen ook coöperatieve werkvormen 
goed gepland, uitgevoerd en geëvalueerd te worden. Verder 
wordt ingegaan op de wijzen waarop men voor cartografie 
hieraan tegemoet komt. Dit studiedomein is bovendien bij-
zonder geschikt om via veldwerk en excursies effectiviteit 
te bewijzen.

2.3	 Competentiegericht	leren	via	cartografie

Iedere nevenwetenschap van de geografie kan aandacht 
krijgen in de leerplannen secundair onderwijs aardrijks-
kunde. De verleiding is groot om hierbij overdreven aan 
begripsstichting en kennisoverdracht te doen. Vaardighe-

den zijn er dan vaak op gericht om na te gaan of die ken-
nis functioneel kan aangewend worden. Door de aandacht 
nog verder te leggen op toepassingen in andere contexten, 
wordt competentiegericht leren mogelijk.

Illustratief kan een nevendiscipline zoals cartografie of 
het werken met kaartmateriaal in andere hoofdstukken of 
gevalstudies, beantwoorden aan de principes die Vanden-
broucke (2010, tabel 2) toeschrijft aan competentiegericht 
leren.

Competentiegericht leren kan binnen specifieke cartogra-
fische hoofdstukken van het leerplan, maar ook in de tech-
nische aspecten van andere contexten (bv. landschapsana-
lyse, geologisch kaartmateriaal, weerkunde, lokalisatiefac-
toren van economische sectoren, planning van toerisme, 
demografische evolutie, …) binnen geografische entiteiten 
van verschillende schaal en ligging. Het wordt duidelijk dat 
competentiegericht leren op cartografisch vlak in een conti-

Tabel 1: 

Traditioneel leren Competentiegericht leren

Vakkennis en -vaardigheden zijn uitgangspunten voor het cur-
riculum

Realistische praktijksituaties als uitgangspunt voor het curriculum

Het onderwijsproces staat centraal Het leerproces staat centraal

Sturing door de leraar Geleidelijk meer sturing door de leerling

De leerling neemt passief de leerinhouden op De leerling constructueert mee de leerinhouden

De leerinhouden weerspiegelen een vakgerichte visie op de oplei-
ding

De leerinhouden zijn voor een belangrijk deel interdisciplinair

Er zijn afzonderlijke en opgesplitste vaardigheidsmodules Algemene vaardigheden zijn in heel het curriculum geïntegreerd

Klassikale instructie Individuele, coöperatieve en klassikale instructie

Summatieve evaluatie Summatieve en formatieve instructie

Toetsen is de taak van de leraar Zelfreflectie en zelftoetsing spelen een belangrijke rol

Kennisgerichte evaluatie domineert Praktijkgerichte procesevaluatie domineert

Tabel 2: 

Principes Voorbeelden van cartografische toepassingsmogelijkheden

Kennistoepassingen Kennis van de symbolen op een kaart maakt kaartlezen mogelijk

Authentieke, complexe leer- 
en taaksituaties

Gebruik van kaartmateriaal op terrein past complexer wordende interpretaties van kaartmateriaal via 
leerlijnen toe

Focus op output Kaartgebruik in levensechte situaties

Gebaseerd op eerder verwor-
ven competenties

Benutten van referentiekaders van leerlingen omtrent ruimtelijk gedrag

Leerlingensturing van het 
leerproces

Beslissingen uitlokken voor lokalisaties door rekening te houden met omgevingsfactoren die op kaart 
herkenbaar zijn

Vakoverschrijdend leren Bij cartografische analyse van ruimtelijke spanningsvelden rekening houden met prioriteiten van 
verschillende belangstellenden/domeinen

Evaluatie in het kader van een 
zelfsturing van het leerproces

Portfolio’s, casussen en evoluerend kaartmateriaal betrekken bij al dan niet alternatieve evaluatietypes 
(bv. peer evaluation)

Leraar als coach van leerpro-
cessen

Ontwerpvaardigheden en reflectieve vaardigheden bij het op dreef houden van cartografische op-
drachten
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nuüm moet gezien worden. De ontwikkeling van leerlijnen 
van verschillend allooi is dan ook essentieel.

3	 LeerLijnen	en	werkvormen	in	het	kader	
van	CartografiSChe	CompetentieS

3.1	 Leer-	en	ontwikkelingslijnen

Het Taaluniversum hanteert een brede toelichting in de de-
finitie van een leerlijn:

Een leerlijn is een didactische term die verwijst naar de op-
bouw van les- en leerstofonderdelen volgens bepaalde crite-
ria. Deze criteria kunnen variëren en worden gekoppeld aan 
doelen. Een leerlijn kan chronologisch zijn, maar kan ook 
een traject weerspiegelen van gemakkelijk naar moeilijk, van 
concreet naar abstract, van vertrouwd naar niet-vertrouwd, 
van deel naar geheel (of omgekeerd) enz.
Het begrip leerlijn wordt meestal genoemd in verband met 
een jaarplan of breed curriculum, maar wordt ook toegepast 
binnen één les. In dat geval betekent leerlijn de constructieve 
en logische opeenvolging van fasen en activiteiten van het 
onderwijsproces.

Cumulatief leren bevordert de effectiviteit van leerproces-
sen. Vooraleer leerlingen in het secundair onderwijs kennis 
maken met het vak aardrijkskunde hebben ze ruimtelijke 
ervaring opgedaan via het domein ruimte in het leergebied 
wereldoriëntatie en in hun alledaagse leefwereld. Hierop 
wordt geleidelijk verder gebouwd. Inhoudelijke leerlijnen 
vormen op macroniveau de ruggengraat van de leerplan-
nen: ofwel via geografische criteria (van nabij naar veraf), 
via veranderend schaalniveau (van lokaal via regionaal naar 
mondiaal niveau) of via complexiteit van de thematiek. Op 
de klasvloer kan de leraar hopelijk hierin nog voldoende 
flexibiliteit vinden om concrete invulling te geven op basis 
van de actualiteit, doelgroepkenmerken, beschikbare leer-
middelen, voorkennis, terreinervaring, enz. 

Deze variabelen gelden niet alleen voor inhoudelijke leer-
lijnen. Ook aan de keuze van werkvormen, de inbreng van 
ICT en bronnen, de diepgang van de leerdoelen, de par-
ticipatiegraad van leerlingen, talenbeleid, remediëring en 
evaluatie, … kan een geleidelijke verschuiving van niveau, 
moeilijkheidsgraad en diepgang, … verbonden zijn. Het 
komt er vaak op neer dat voor bijvoorbeeld eenzelfde in-
houd een complexer leerdoel verbonden is per onderwijs-
vorm, studierichting of leerjaar.

3.2	 Activerende	werkvormen	voor		
cartografische	doelen

Hoogeveen & Winkels (2008) noemen activerende werk-
vormen deze die de leerlingen uitdagen tot actie, kritisch 
leren denken en reflectie. Ze zijn geschikt voor competen-
tiegericht leren omdat ze de leraar terugdringen van een 
dominerend instructieve functie naar een rol van begelei-

der van leerprocessen. Ten opzichte van een goed voor te 
bereiden leerproces waarin er voor de leraar een veilige 
leersfeer heerst, houdt de keuze voor interactiviteit meer 
risico’s in. Onderwijsdeskundigen onderscheiden een veel-
heid aan kenmerken die een keuze van werkvormen beïn-
vloeden, maar indien vertrouwdheid ontbreekt – bij leraar 
en/of leerlingen – verdient het aanbeveling om uit het con-
tinuüm leraargestuurde – leerlinggestuurde werkvormen 
geleidelijkheid te hanteren bij een keuze naar verhoogde 
leerlingeninbreng. Begeleidende maatregelen (bv. een 
doelgerichte planning, een bewaakt klasmanagement, een 
voorziene evaluatie, enz.) blijven hoe dan ook nodig. Ook 
het aanbieden van beperkte probleemstellingen biedt een 
aanzet naar competentiegerichtheid. Door het formuleren 
van kleine vragen kan de leraar leerlingen actief betrekken 
bij het leerproces en competentiegerichtheid nastreven.

3.3	 Specifieke	leerlijnen	voor	cartografie

Hoewel leerplannen in onderwijsnetten kunnen verschil-
len, zijn er dezelfde eindtermen voor de vakken uit de ba-
sisvorming. Hierdoor kan met enig gevoel voor transferabi-
liteit een graduele uitbouw via leerlijnen van de thematiek 
cartografie operationeel gemaakt worden. Veel hangt af van 
de geformuleerde doelstellingen en vooral van hun inbed-
ding op de klasvloer. Vanuit een competentiegerichte visie 
gaan we ervan uit dat de opgedane kennis, vaardigheden 
en attitudes moeten bruikbaar zijn in andere en reële con-
texten, latere leersituaties en hun effect via leerlingenacties 
meetbaar zijn. 

Vakgroepwerking is een hefboom bij leerlijnontwikkeling. 
Leraren kunnen binnen een jaar of een graad overleggen 
met bv. aanverwante vakken (bv. wetenschappen, toerisme) 
om de aansluiting tussen de vakken te bevorderen en des-
kundigheid maximaal te laten renderen (horizontale leer-
lijnen). Een vakgroep over de graden heen brengt de na te 
streven doelen, de voorgestelde prioriteiten en de als ver-
worven beschouwde competenties in kaart. Hierdoor krijgt 
remediëring een andere invulling en krijgt efficiëntie bete-
kenis (verticale leerlijnen).

3.4	 Coöperatief	leren	ten	behoeve	van	carto-
grafische	competenties

De maatschappelijke betekenis van competenties vereist 
een krachtige leeromgeving zodat de kans op sociaal sco-
ren verhoogt. Het leren functioneren en leren in groep 
verhoogt de succeskans op een latere professionele situatie 
(Dochy, 2000). Omdat onderlinge interactie tussen leer-
lingen bevorderend werkt voor hun sociale competenties, 
wordt coöperatief leren als erg belangrijk beschouwd. Leen-
ders e.a. (2010) neemt volgende definitie van coöperatief 
leren aan en vermelden daarbij een vijftal basiskenmerken:

Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin de leer-
lingen in kleine, heterogene groepen op een gestructureerde 
manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk 
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doel. Over het algemeen worden vijf basiskenmerken onder-
scheiden die de structuur van coöperatief leren bepalen: po-
sitieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoor-
delijkheid, directe interactie, samenwerkingsvaardigheden 
en een evaluatie die peilt naar zowel het inhoudelijke als 
het sociale doel.

Cartografische opdrachten kunnen zowel professioneel als 
persoonlijk opdoemen voor een individuele persoon, maar 
doorgaans zijn ruimtelijke problemen met kaartmateriaal 
in groepsverband oplosbaar. Er bestaan een aantal coöpera-
tieve werkvormen die hiervoor in aanmerking komen:

➠ Duo’s
Eén leerling lost hardop denkend een opgave op; de an-
dere leerling luistert en gaat na of de opgave goed op-
gelost wordt, eventueel vult hij/zij aan. Dan worden de 
rollen omgekeerd. De samenwerking wordt geëvalueerd.

➠ Expertengroepjes
Een gemeenschappelijke opdracht wordt opgesplitst in 
deeltaken waaraan deelgroepjes vorm moeten geven. Ze 
worden geconfronteerd met de visie en concept van de 
andere groepjes en zoeken een gemeenschappelijke op-
lossing voor het eindproduct. Zowel sociale als inhou-
delijke processen worden gerapporteerd.

➠ Genummerde hoofden
Aan groepjes van een viertal leerlingen worden de in-
houdelijke en sociale doelen van de opdracht meege-
geven. Ze krijgen elk een nummer zodat op het einde 
van de opdracht iemand willekeurig aangeduid wordt 
om te rapporteren. Ieder denkt eerst individueel over 

de oplossing na, schrijft de eigen ideeën op en overlegt 
daarna om gemeenschappelijk tot de beste oplossing te 
komen.

➠ Denken – delen – uitwisselen
Beide leerlingen uit een duo denken na over de oplos-
sing van een taak; vervolgens delen ze hun ideeën en 
nemen ze een gemeenschappelijk besluit. Enkele, aan-
geduide leerlingen wisselen hun besluiten uit met de 
hele groep.

➠ Woordweb
Alle leerlingen uit een groepje bekomen een stift met 
een verschillende kleur; centraal op een blad komt het 
kernwoord van de opdracht en leerlingen vullen aan 
met ideeën. Relaties en onderverdelingen kunnen vorm 
krijgen. Een rapporteur licht het proces en resultaat toe.

➠ Placemat
Een viertal plaatst eigen ideeën over een opdracht in het 
voor hen liggend gedeelte van een in vier gedeeld blad 
(figuur 1) blad. Na overleg worden gemeenschappelijke 
besluiten centraal gezet. Verslag wordt uitgebracht aan 
de hele klas. 

Figuur 1

Tabel 3: 

Competentie Samenwerken

Je kunt deelnemen aan overleg en discussie in een groep en met anderen een taak uitvoeren.  
Je draagt positief bij aan het gezamenlijk resultaat. 

Wat is nodig om 
goed samen te 
werken?

Wat je moet weten:
- de rollen die in een groep verdeeld kunnen worden
- de manieren waarop je taken kunt verdelen
Wat je moet kunnen: 
- je eigen mening geven en met argumenten verdedigen
- tegenargumenten bedenken
- kritisch luisteren
- kritische vragen stellen 
- feiten van meningen onderscheiden
- informatie beoordelen op betrouwbaarheid
- je inleven
- beoordelen of je voldoende informatie hebt om je mening te geven
Welke houdingen en eigenschappen belangrijk zijn:
- ruimte geven voor de inbreng van anderen
- rekening houden met wat anderen willen en kunnen
- kritiek kunnen accepteren
- kritiek durven geven
je houden aan afspraken
je verantwoordelijk voelen voor de prestatie van de groep
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4	CartografiSChe	CompetentieS	evaLueren

Het evalueren van leerlingen moet kaderen binnen de vige-
rende reglementering, het evaluatiebeleid van de school en 
de afspraken met ouders en leerlingen. Leerlingen moeten 
op de hoogte zijn van de wijze waarop geëvalueerd wordt en 
de eventuele gevolgen ervan voor hun beoordeling of atteste-
ring. Er wordt op gelet dat er geen vermenging is van een at-
testeringsbeleid met het evaluatiebeleid. Vandaar het belang 
van een onderscheid tussen algemene attitudes en vakatti-
tudes. Het hanteren van een kijkwijzer voor het peilen naar 
competenties, zoals bv. Luyckx en Verbelen (2011, tabel 3) 
dat doen voor het aspect samenwerken, is bijzonder zinvol.

Tabel 4

32/40 an Bart Chris Dave

An 8 8 8 8

Bart 7 6 9 10

Chris 6 8 8 10

Dave 7 7 10 8

gemiddeld 7 7,25 8,75 9

Evaluatie en remediëring gaan uit van leerplandoelen en 
het leerproces. Het is dan ook aangewezen om reeds bij de 

voorbereiding van de lessen aandacht te hebben voor evalu-
atie en remediëring.

Bij competentiegericht leren worden ook bij de evaluatie 
zowel inhoudelijke als sociale doelen geëvalueerd. Indien 
coöperatieve werkvormen gehanteerd werden, wordt aan-
dacht geschonken aan specifieke evaluatietechnieken die 
gelden voor groepswerk, overleg, gemeenschappelijk ont-
wikkelde leerprocessen met een hoge graad aan interactivi-
teit, enz. Het louter klassikaal toetsen van kennis en vaar-
digheden is niet aangewezen. Vandaar een pleidooi voor 
peer evaluation, waarbij interne toetsing van afwijkingen 
wordt onderzocht. Indien bijvoorbeeld de groepsbeoorde-
ling te sterk afwijkt van de zelfevaluatie of de evaluatie door 
de leerkracht (ijking door de standaarddeviatie) is bijko-
mend overleg met betrokkene(n) nodig. Luyckx en Verbe-
len (2011) geven ook hiervoor een concreet voorbeeld:

Geef het cijfer voor de hele groep en laat de leerlingen on-
der elkaar de score verdelen. Je kunt daarbij op de volgende 
wijze te werk gaan: 

– Je geeft als leerkracht een evaluatie op het product van 
de ganse groep. Je geeft dit getal terug aan elk lid van de 
groep en elk van de groepsleden verdeelt dit over alle groeps-
leden. Het spreekt voor zich dat je de leerlingen een aantal 
criteria geeft waarop ze deze verdeling dienen te baseren 
(deze criteria houden verband met het proces tijdens het 
groepswerk). 

Tabel 5: 

Onvoldoende Matig goed Zeer goed

Geeft geregeld aanleiding tot 
conflicten.

Kan zich handhaven in de 
groep, maar wordt afgeschrikt 
door conflictsituaties. Laat 
ruzies overgaan.

Wil ruzies bijleggen en zet 
hiervoor actief stappen.

Bemiddelt bij conflicten in de 
groep en werkt aan een com-
promis.

Is onbeleefd of zelfs onbe-
schoft.

Doet weinig moeite om vrien-
delijk of beleefd te zijn.

Volgt de essentiële regels van 
vriendelijkheid en beleefdheid.

Is op een natuurlijke manier 
vriendelijk en beleefd.

Heeft over niets een eigen me-
ning. Blijft defensief en vaag.

Ontwikkelt een eigen mening 
indien de anderen hem/haar 
een zetje in de goede richting 
geven.

Durft het aan een ander idee te 
verdedigen, mits iemand zijn 
mening deelt.

Zelfs waar zijn/haar mening 
niet verwacht wordt, wil hij/zij 
de anderen voor zijn/haar idee 
winnen.

Kan de anderen niet overtui-
gen. Wordt keer op keer zelf 
overtuigd.

Heeft het moeilijk om de an-
deren te overtuigen. Lukt enkel 
indien die al enigszins enthou-
siast zijn.

Durft actie te ondernemen om 
de anderen te overtuigen.

Overtuigen gebeurt spontaan 
op basis van weldoordachte 
argumenten.

Kan gedachten niet duidelijk 
onder woorden brengen.

Heeft moeite met gedachten 
duidelijk onder woorden te 
brengen.

Kan gedachten onder woorden 
brengen.

Brengt makkelijk gedachten 
onder woorden.

Bijna geen interactie met de 
anderen.

Weinig interactie met de an-
deren.

Wisselende interactie met de 
anderen.

Goede interactie met de ande-
ren als het nodig is.

Kan moeilijk luisteren. Is soms afgeleid bij het luis-
teren.

Luistert in gewone situaties. Luistervaardigheid verslapt niet 
in uitzonderlijke situaties.

Taalgebruik is doorspekt met 
dialect of andere talen.

Taalgebruik is soms onaange-
past.

Taalgebruik is aangepast als ge-
volg van consequente aandacht.

Taalgebruik is natuurlijk aan-
gepast.
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– Als leerkracht maak je daarna het gemiddelde van de ver-
kregen cijfers per leerling. In nevenstaand voorbeeld heeft 
een groep van 4 leerlingen 32 op 40 bekomen:

Leerlingen presteren verschillend in coöperatief leren dan 
wanneer ze louter individueel werken. Dit levert belangrijke 
informatie op voor de studie- of beroepskeuze, de generieke 
competenties van de leerlingen en een eventueel passende 
remediëring. Ook het beantwoorden aan de inhoudelijk 
specifieke doelen kan bijkomende informatie opleveren. Bij 
cartografisch georiënteerde opdrachten kunnen de beoogde 
eindproducten verschillende antwoorden opleveren. Dat is 
meestal niet het geval bij courante open of gesloten vragen; 
enkele voorbeelden illustreren het belang van de ontwikkeling 
van een kijkwijzer, specifiek voor cartografische opdrachten:
•	 bij kaartontwerp kunnen vakinhoudelijke attitudes (zoals 

zorg en precisie, zin voor vormgeving, enz.) belangrijk zijn;
•	 bij te vervolledigen kaarten dient de foutenmarge opge-

geven te worden en richtlijnen over bv. de opmaak van 
een legende, gebruik van symbolen, enz.;

•	 bij het verwijzen naar kaarten in de atlas kan een deel-
vraag peilen naar de overwegingen die leiden tot de keu-
zen van die specifieke kaart;

•	 bij het integreren van data in map design kunnen ook 
best criteria worden opgegeven, tenzij men motivatie 
voor frequentiebreedtes, relatieve of absolute gegevens, 
enz. opvraagt en evalueert;

•	 bij veldwerk tracht men te weten te komen welke fase-
ring gehanteerd werd, op welk mede-onderzoek men re-
kent, hoe bijgestuurd werd, hoe de werkomstandigheden 
beoordeeld werden, enz.

Luyckx en Verbelen (2011) geven verschillende technieken 
aan om de resultaten van coöperatief leren bespreekbaar 
te maken. Een eerste voorbeeld is de SAM-schaal (tabel5).

Jonge leerlingen kunnen ook zichzelf en de medeleerlin-
gen evalueren door hun vermeende positie in de blob-tree 
te duiden (figuur 2).

BeSLuit

Cartografie biedt in alle graden van het secundair onderwijs 
een waaier aan mogelijkheden om leerlingen zowel weten-
schappelijk als maatschappelijk behulpzaam te zijn in de 
ontwikkeling van hun competenties. Een goed geplande 
aanpak op macroniveau (via leerlijnen te ontwikkelen in 
de vakgroep) als op mesoniveau (binnen een leerplan) en 
microniveau (in de lessen en op terrein) kunnen rekening 
houden met metadoelen, ICT-ontwikkeling, passend reme-
diëren en evalueren en kan leerlingen ervan overtuigen dat 
schoolaardrijkskunde best leuk en toekomstgericht kan zijn.
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