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1. INLEIDING

Opdrachten die leerlingen motiveren en geografisch leren 
denken, dat is volgens leraren aardrijkskunde in Nederland 
kenmerkend voor de methode ‘leren denken met aardrijks-
kunde’. Na meer dan tien jaar werken met deze methode kan 
gesteld worden dat er sprake is van een succes. Docenten 
spreken er lovend over. Om van een echt succes te kunnen 
spreken is echter meer nodig. Het blijkt niet eenvoudig voor 
docenten om met leerlingen te discussiëren over welke lessen 
getrokken kunnen worden uit de opdrachten in de methode. 
Met name het slot van de les laat nogal eens te wensen over.

2. MOTIVATIE

Geconfronteerd met ongemotiveerde leerlingen ontwikkel-
de een groep leraren en vakdidactici aardrijkskunde in de 
jaren negentig in Noordoost-Engeland een succesvolle stra-
tegie om de motivatie en denkvaardigheden van leerlingen 
te stimuleren. De boeken ‘Thinking Through Geography’ 
(Leat, 1998) en ‘More Thinking Through Geography’ (Ni-
chols & Kinninment, 2001) werden geschreven vanuit de 
wens dat aardrijkskunde een uitdagend vak zou zijn dat 
leerlingen helpt beter te leren. Daarbij bouwde men voort 
op het werk van Adey & Shayer (1994) en sloot men zich 
aan bij een sociaal-constructivistische kijk op leren. Leer-
lingen kunnen samen nieuwe kennis opbouwen als ze in 
gesprek met anderen hun bestaande kennis weten te expli-
citeren en als kader weten te gebruiken om nieuwe infor-
matie zich eigen te maken, is het idee.

Gefascineerd door het werk van hun Engelse collega’s be-
sloten Nederlandse vakdidactici aardrijkskunde de Engelse 
boeken om te zetten in twee Nederlandstalige boeken ‘Le-
ren denken met aardrijkskunde (Vankan & Van der Schee, 
2004) en ‘Meer leren denken met aardrijkskunde’ (Van der 
Schee & Vankan, 2006). Grotendeels zijn deze boeken een 
vertaling van de Engelse versie, gedeeltelijk is sprake van 
nieuwe onderdelen. Zowel in Engeland als in Nederland 
heeft het succes van de aardrijkskundeboeken geleid tot 
boeken voor andere schoolvakken. In Engeland is inmid-
dels voor bijna elk schoolvak een ‘leren denken’-boek op 
de markt, in Nederland voor geschiedenis, economie en 
maatschappijleer.

3. ENTHOUSIASME

Een aardrijkskundedocente uit Zwolle schrijft op  
22 september 2010: “Ik vind dit zo bijzonder dat ik het niet 
kan laten om je even te mailen, eigenlijk moet je dit met 
eigen ogen zien. Op dit moment zit ik bij een 4e klas havo. 
We zijn bezig met het mysterie over de aardbeving in Kobe. 
Het werken in groepjes ging prima, ze begrepen al snel wat 
de bedoeling was en het ordenen ging heel goed. Toen de 
vellen papier. Niet duidelijk gezegd dat het in korte tijd op 
papier moest komen en voor dat ik er erg in heb komen er 
de mooiste tekeningen en strips op papier. Ze zijn al een 
heel uur bezig, zeer enthousiast, verdelen de taken goed. 
Atlassen worden erbij gehaald, het lesboek. Ik vind het zo 
jammer om zoveel enthousiasme af te breken, dus laat het 
ze maar afmaken als werkstukje. We hebben wel 7 hele 
mooie posters voor de klas!”

Het succes van de ‘leren denken’-strategie is niet alleen af 
te leiden uit de enthousiaste reacties van docenten en de 
goedlopende verkoop van de boeken, maar ook uit onder-
zoeksgegevens. 

In 2005 vulden 32 Nederlandse docenten aardrijkskunde 
een enquête in over leren denken met aardrijkskunde. Drie 
tot negen maanden eerder hadden zij een nascholing ge-
volgd waarin geoefend was met verschillende ‘leren den-
ken’-strategieën. Op één na hadden alle docenten die de 
enquête retourneerden na de nascholing een of meer stra-
tegieën in hun lessen gebruikt. Vooral de eenvoudige en 
korte strategieën zoals ‘Taboe’ en ‘Welk woord weg’ bleken 
populair (zie tabel 1). Bij de eenvoudige strategieën maak-
ten ook heel wat leraren hun eigen variant.

De twee belangrijkste effecten van de ‘leren denken’-op-
drachten zijn volgens de docenten:
1. Het motiveert de leerlingen (52%).
2. Het stimuleert het denken van leerlingen( 48%).

Sommige leraren noemden beide effecten. Verder wer-
den als positieve punten genoemd dat de strategieën het 
samenwerken tussen leerlingen en het actief zelfstandig 
leren bevorderen. Negatief vonden sommige leraren dat de 
opdrachten veel voorbereidingstijd kosten en kunnen lei-
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den tot veel drukte in het klaslokaal. De meeste leerkrach-
ten waren evenwel positief, zoals blijkt uit enkele van de 
door de docenten gegeven reacties:

“Het is een genot mijn klas zo actief met aardrijkskunde 
aan de gang te zien en het geeft mij tijd de langzaam leren-
den beter te helpen”
“Ik leer dat het niet belangrijk is dat leerlingen afkrijgen 
wat ik gepland heb, maar dat ze denken en leren”.
“Nu leer ik op een nieuwe manier na te denken, maar als je 
deze strategieën gebruikt moet je wel tijd voor reflectie uit-
trekken, anders is het effect nul”.

Tabel 1. Het percentage leraren dat een ‘leren denken’-strategie in de klas 

gebruikt en het percentage leraren dat een eigen variant van een ‘leren 

denken’-strategie gebruikt (Leat, Van der Schee & Vankan, 2005)

De laatstgenoemde reactie slaat de spijker op de kop. 
Het eind van de les blijkt lastig. Zowel in Nederland 
als in Engeland is de ervaring dat veel leraren de stra-
tegieën wel met succes aan leerlingen aanbieden, maar 
niet geheel tot hun recht laten komen. De start van een 
les waarin ‘leren denken’-strategieën worden ingezet is 
meestal veelbelovend. De opdrachten zijn motiverend en 
vragen de volle aandacht van de leerlingen. Hoewel er 
bij de opdrachten heel wat vakkennis komt kijken, kan 
ieder er op zijn eigen niveau mee aan de slag. Het intri-
gerende is ook dat er net als in de samenleving vaak niet 
sprake is van één goed antwoord. Verschillende antwoor-
den moeten tegen elkaar worden afgewogen en dat kost 
vakkennis en overleg. Al doende breiden de leerlingen 
hun kennis uit. Zijn de verschillende antwoorden een-
maal besproken, dan stokt echter nogal eens het leer-
proces. Ook in het relaas van de aardrijkskundedocente 
uit Zwolle vraag je je af hoe de les eindigt en met welke 
inzichten de leerlingen het klaslokaal verlaten. Transfer 
van de verworven kennis naar andere situaties komt wei-
nig voor, geven veel docenten die met de ‘leren denken’-
strategieën werkten toe. Waarom praten veel docenten 
niet met hun leerlingen na zo’n stimulerende opdracht 
na over de betekenis van wat en hoe geleerd is? Een ge-
miste kans zou je zeggen.

4. VAKINHOUD EN VAKMETHODIEK

Leraren in Nederland werken vaak volgens een min op meer 
vast stramien van instructie, opdrachten en nabespreken 
(Boersma, 2010), waarbij het nabespreken er nogal eens 
bij inschiet vanwege tijdgebrek of afnemende concentratie 
bij leerlingen en leerkracht naarmate de les vordert. Voorts 
dient opgemerkt dat het geen sinecure is om toe te werken 
naar een climax in de vorm van conclusies en inzichten 
die de lesopdrachten overstijgen. Een dergelijk niveau van 
anderen leren denken kan in een initiële lerarenopleiding 
niet altijd bereikt worden. In een nascholingscursus met 
ervaren docenten bleek het pijnpunt duidelijk herkend te 
worden en oefenden de cursisten met succes aan de hand 
van een ‘good practice’ hoe ze zelf dieper leren (Säljö, 1979) 
kunnen bevorderen. Om dat te bereiken is een sterkere 
focus dan gebruikelijk nodig op de leerdoelen die bereikt 
dienen te worden. Daarbij speelt zowel vakinhoudelijke als 
methodische kennis een rol. Leren is immers een kwestie 
van kennis én vaardigheden. 

Simpel gezegd is de evaluatie in ‘leren denken’-lessen veel-
al te beperkt en te oppervlakkig. De centrale vraag in de 
opdracht van het mysterie over de aardbeving in Kobe luidt: 
‘Wie is er bij de aardbeving in Kobe overleden en waardoor 
komt dat?’ Leerlingen krijgen een dertigtal strookjes met 
uiteenlopende informatie over de aardbeving voorgelegd 
en worden uitgedaagd om deze informatie te ordenen en te 
analyseren. De strookjes geven zowel informatie over het 
lot van de familie Endo als over de algehele situatie in en 
rond Kobe. 

Een uitvoerige evaluatie vraagt om verschillende invalshoe-
ken en leidt tot verschillende antwoorden. Op verschillende 
schaalniveaus (methodische kennis) kunnen verschillende 
zaken (inhoudelijke kennis) worden onderscheiden:

de situatie van de familie Endo die een dode te betreuren 
heeft en woont in een deel van Kobe met oude ingestorte 
huizen;
de situatie in de stad Kobe als geheel met een ontwrichte 
infrastructuur na de aardbeving;
de situatie in Japan waar burgers slechts een beperkt ver-
trouwen hebben in de overheid; 
de situatie in dit deel van de wereld waar een aardbeving 
plaats vindt aan de rand van twee tektonische platen 

Door verschillende schaalniveaus in de beschouwing te be-
trekken, verdiepen we de analyse. Er wordt meer kennis ver-
gaard en tegelijkertijd een methodiek aangeleerd die meer 
kennis oplevert. Daarnaast kunnen mogelijke verklaringen 
(inhoudelijke kennis) van wat er gebeurd is, beschreven wor-
den vanuit vier dimensies (methodische kennis):

de enorme kracht van de beving die dichtbij Kobe en op 
geringe diepte plaats vond (de dimensie natuur);
de ineffectiviteit van de hulpdiensten die niet in staat 
waren binnen 48 uur mensen te bereiken die onder het 
puin lagen (de dimensie economie);

Strategie
% dat de strategie  
in de klas gebruikt 

(N=32)

% dat een eigen variant 
van de strategie in de 
klas gebruikt (N=32)

1. Taboe 56 41

2. Welk woord weg 56 50

3. Kaartbeeld 44 31

4. Begrippenweb 22 19

5. Koppen kiezen 13 0

6. Mysterie 28 3

7. Wat is er nodig? 25 3

8. Feit of mening 9 3
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de gedogende overheid die niet in staat is om bouwvoor-
schriften te handhaven in oude, arme wijken (de dimen-
sie politiek);
het collectieve bewustzijn dat volledig gericht is op het 
gevaar van de regelmatig voorkomende taifoens en daar-
bij de meer zeldzame aardbevingen verdringt (de dimen-
sie cultuur).

Ook door verschillende dimensies te onderzoeken verdie-
pen we de verklaring. De volgende stap van de evaluatie is 
de transfer. Transfer van het geleerde vereist verbreding en 
ver dieping. In een evaluatie kunnen beide aan de orde ko-
men. Verbreding door te vragen: waar kun je het geleerde 
ook gebruiken? Niet alleen bij aardbevingen in Japan, maar 
overal en bij alle natuurrampen. Verdieping door te vragen: 
hoe kun je het geleerde gebruiken? Als je kijkt hoe men-
sen omgaan met risico’s van de natuur kun je altijd de vier 
dimensies met elkaar con fronteren. Een goede evaluatie is 
dus niet alleen zo moeilijk omdat de inhoudelijke verbre-
ding van de casus Kobe naar het omgaan met natuurrisico’s 
in het algemeen vaak niet lukt, maar vooral ook omdat de 
methodische verdieping in de vorm van het benoemen en 
beschrijven van de geleerde methode achterwege blijft. Als 
na de Kobe-opdracht de vraag wordt gesteld: ‘Hoe gaan sa-
menlevingen om met de risico’s van aardbevingen?’ dan 
is dat een goed voor beeld van een inhoudelijke verbreding 
(van ramp naar risicoperceptie en risicogedrag) en metho-
dische verdieping (toepassing van een vergelijking maken, 
bijvoorbeeld tussen Japan en Turkije).

Wanneer we het probleem van de evaluatie eenmaal op dit 
niveau van complexiteit hebben getild dan komen er ook 
interessante oplossingen in zicht.
1. inhoudelijke verbreding door na te gaan om wat voor 

thematiek het gaat, waar zien we dezelfde of een soort-
gelijk thema’s?

2. methodische verdieping door analyse van de gebruikte 
methode: hoe ben je te werk gegaan, hoe heb je gedacht?  

3. koppeling van verbreding en verdieping door een nieu-
we opdracht waarin de inhoudelijke en methodische 
kennis moet worden toegepast.

5. OVERZICHT

Het gaat in het onderwijs niet om het memoriseren van fei-
ten en begrippen, maar om kritisch leren denken. Natuurlijk 
zijn basiskennis en basisvaardigheden noodzakelijke bagage 
om te kunnen denken, maar uiteindelijk gaat het om het 
betekenis geven. De belangrijkste rol van de leraar is het 
aansturen en in goede banen leiden van de discussie. Leer-
lingen waarderen die discussie als een nieuw venster voor ze 
opengaat en ze dingen in een nieuw perspectief zien en als 
ze zien “dat praten met elkaar iets oplevert”(Vankan & Van 

der Schee, 2004). De kern van de les zit aan het eind van 
het lesuur wanneer de instructie en opdrachten achter de 
rug zijn. Bij de nabespreking moedigt de leraar via positieve 
feedback de leerlingen aan vrijuit te praten en vraagt naar 
verschillende strategieën en oplossingsmethoden van de op-
drachten. Door leerlingen te coachen in het gebruik van vak-
inhoudelijke kennis zoals feiten, begrippen en processen, 
en methodische kennis zoals schaal en dimensies, laat hij 
leerlingen in een klas van elkaar leren. Zijn overzicht over de 
vakinhoud en zijn ervaring met leerprocessen stelt de leraar 
in staat de leerlingen op een hoger niveau te laten komen, 
een niveau dat ze uit zichzelf niet gemakkelijk bereiken. Het 
uitzicht op dit hogere niveau is voor de leerlingen de moeite 
waard. Het helpt hen de grotere lijnen in de samenleving 
te zien, zin van onzin te onderscheiden en bewuster eigen 
keuzes te maken. 

De leraar is dan een gerespecteerd gids die perspectief 
biedt. Omgekeerd is het geen wonder dat het imago van 
leraren daalt als zij zich beperken tot leerlingen aan het 
werk houden met opdrachten zonder dat daarop een bete-
kenisvol gesprek volgt. Er is nog weinig bekend over hoe 
precies we leerlingen kunnen leren denken. Een start van-
uit motiverende opdrachten en leerlingen hardop daarover 
leren denken onder leiding van een goede gids is een stap 
in de goede richting. Maar veel hangt ook af van hoe de 
les eindigt. En daarbij speelt zicht op verschillende soorten 
kennis en het houden van inhoudelijke en methodische 
dialogen een belangrijke rol.
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