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Reflecties op de vragen van de 
iGEO 2013
(written test en fieldwork van de internationale  
Geo-olympiade in Kyoto, Japan)

Robert Neyt
International Board Member iGEO 2012 (Köln)-2013(Kyoto)

1	 context

Jaar na jaar groeit de internationale geo-olympiade in or-
ganisatie en inhoud. Dit jaar namen 32 landen deel met 
meestal 4 leerlingen (totaal 126). Als international board-
member waren we zowel betrokken bij het opstellen van 
de vragen als het evalueren van de antwoorden. Vanuit dit 
perspectief reflecteren we in volgend artikel over de inhoud 
van de iGEO en ons aardrijkskundeonderwijs.

In de richtlijnen voor de vragenstellers (een deelnemend 
land wordt gevraagd om twee vragen in te sturen) werd 
aangedrongen om de vragen volgens de kennisniveaus in 
de taxonomie van Bloom op te maken. Volgende doorlich-
ting van de vragen toont aan of men daar al dan niet in ge-
slaagd is. Het gebruik van het kernwerkwoord in de vragen 
en opdrachten is daarbij een leidraad. 

In totaal werden 30 vragen gesteld verdeeld over 16 vra-
gen met bronnenmateriaal en atlas en 14 zonder bronnen. 
(13 vragen gingen over fysische aardrijkskunde en 17 over 
socio-economische aardrijkskunde).

In het bestek van dit artikel kunnen we niet alle vragen 
overnemen. We formuleren hier wel wat ze nastreven. Alle 
vragen zijn terug te vinden op de website van de iGEO 
(www.geoolympiad.org).

2	 de	kennIsnIVeaus	In	de	wrItten	test

Een van de meest gebruikte methodes om verschillende 
kennisniveaus in te delen is de taxonomie van Bloom. 
Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onder-
wijspsycholoog Benjamin Bloom, als algemeen model voor 
de doelstellingen van het leerproces. De taxonomie onder-
scheidt verschillende niveaus, oplopend in moeilijkheids-
graad. Ter vergelijking vermelden we vergelijkbare catego-

rieën van Guilford en De Block&Heene die meer bij ons 
bekend zijn.

kennisniveaus van 

Bloom

Operaties van  

guilford

gedragsniveaus van 

De Block&Heene

Kennis reproductie Cognitie – geheugen Weten

Inzicht Convergent denken Inzien

Toepassing Toepassen

Analyse

Creatie/synthese Divergentie denken Integreren

Evaluatie Evaluatie

In de tabel op de volgende bladzijde geven we voorbeelden 
uit de written test. (naar cursuscurriculumontwerp.slo.nl)

3	 wat	deelnemers	moesten	kennen	en	
kunnen

3.1 Toeristische geografie

–  Aan de hand van de atlas drie regio’s onderscheiden 
(identify) waar toerisme belangrijk is op baisis van het 
relatief aantal bezoekers in verhouding tot het aantal in-
woners.

–  Een vergelijking (compare and contrast) met vier onderde-
len maken tussen Albir en Benidorm (met atlaskaarten).

–  Drie doelen van ecotoerisme beschrijven (describe).
–  Beschrijven waarom beschermde gebieden effectief zijn 

voor de bescherming van het natuurlijk milieu.
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Omschrijving Wat leerlingen moeten doen
Voorbeeldvraag 

(uit de igeO-vragen)

Kennis- 
reproductie

Een kennisvraag vraagt naar parate 
objectieve kennis zonder gebruik van 
bronnen (zgn. geheugenvraag).

Feiten of gebeurtenissen reproduce-
ren,
noemen of opsommen,
een begrip definiëren,
dingen beschrijven,
feitelijke verbanden leggen,
dingen herkennen, aanwijzen, on-
derstrepen, aankruisen.

Outline 2 ways in which scientist try 
to forecast vulcanic eruptions?

(5 dergelijke vragen)

Inzicht Eerder verworven kennis en inzich-
ten aanboren en in eigen woorden 
omschrijven, samenvatten, 
uitleggen of toelichten.

Selecteren en samenvatten 
een verklaring, bewijs of onderbou-
wing geven,
in eigen woorden weergeven,
in een tekening of schema weerge-
ven,
gevolgen voorspellen.

(met atlaskaart)
Explain how the different ecozones/
vegetation types surrounding Juba 
and Cuzco are influenced by climate.

(6 dergelijke vragen)

Toepassing Bij toepassingsvragen moet eerder 
verworven kennis en inzichten in een 
nieuwe situatie worden gebruikt om 
een probleem op te lossen.

Laten zien hoe
een probleemsituatie met kennis van 
zaken aanpakken
concrete gevallen toetsen aan ab-
stracte definities
een opgave oplossen of berekening 
maken.

Sketch on the map of Sudan your pre-
diction for location of the 500 mm 
rainfall isohyet for the period 2010-
2039 if the trends continue (zie fig. 1)

(2 dergelijke vragen).

Analyse Bij een analysevraag moet een inge-
wikkeld probleem worden vereen-
voudigd om er met de eigen kennis 
en inzicht vat op te krijgen. Bijvoor-
beeld door deelproblemen aan te 
wijzen, door er een patroon of een 
onderliggend probleem in te herken-
nen, er relevante aspecten van aan te 
wijzen, zoals belangrijke kenmerken, 
oorzaken of gevolgen. Een analyse-
vraag vergt doorgaans kritische en 
gedegen (voor)onderzoek.

In delen splitsen,
patronen beschrijven,
bewijzen voor conclusies aangeven,
classificeren,
onderzoeken,
vergelijken.

Study in the Resource Booklet the 
block diagram showing the fracking 
process. Give 2 possible impacts on 
the environment of increasing shale 
gas extraction.

(8 dergelijke vragen)

Creatie/ 
synthese

Creatievragen zijn erop gericht met 
de eigen kennis en inzicht nieuwe 
ideeën, producten of zienswijzen tot 
stand te brengen. Dat vergt creativi-
teit. Bij synthesevragen zijn uiteenlo-
pende antwoorden mogelijk.

Ontwerpen,
scheppen,
samenstellen,
schrijven,
ontwikkelen,
voorspellen en extrapoleren,
kennis op verschillende terreinen 
combineren.

(Na het opmaken van een ranking 
van landen volgens verschillende ont-
wikkelingsmaatstaven).
Using he sum of rankings column 
and create 4 categories of develop-
ment and use this to complete the 
(blind) worldmap to show variation 
in stages of development.
(7 dergelijke vragen)

Evaluatie Een evaluatievraag vraagt naar een 
beargumenteerd oordeel en stand-
punt, zoals een handelwijze verant-
woorden, de waarde van iets of ie-
mand bepalen, de beste oplossing uit 
verschillende mogelijkheden kiezen, 
een eigen mening verdedigen.

Concluderen,
beargumenteren,
waarde aangeven,
bekritiseren,
kiezen en keuze verantwoorden,
besluiten.

Discuss the causes and consequenc-
es of development gaps within coun-
tries. Illustrate your answers with 
examples.

(2 dergelijke vragen)
Zie 3.5.
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reflectie: in sommige van hoger vermelde vragen missen 
we de ruimtelijke dimensie die eigen is aan ons vak. Doe-
len van ecotoerisme en beschermde gebieden zijn maat-
schappelijke vragen en geen geografische. Vragen naar 
waar en waarom daar precies beschermde gebieden wor-
den geselecteerd zijn dit wel. Op die manier krijgt men ook 
eenduidiger antwoorden i.v.m. maatschappelijke vragen 
die teveel goede antwoorden generen en aldus moeilijk te 
evalueren zijn.

3.2 Vulkanen en tectonische activiteit

1 De volgende vulkanen typeren en hun tektonische con-
dities weergeven: de Haleakalà , Merapi en Surtsey. (met 
atlas).

2 Het verschil in vorm verklaren tussen de Haleakalà en 
de Merapi (op basis van foto’s).

3 Het risico voor de bevolking en het milieu inschatten 
voor deze drie vulkanen.

4 De fasen in vulkanische activiteit beschrijven.
5 Twee methoden voor voorspelling van vulkanische uit-

barsting schetsen (outline).
6 Verklaren (explain) waarom mensen wonen op hellin-

gen van actieve vulkanen.

reflectie: meestal leiden vragen over fysische aardrijks-
kunde tot meer eenduidige antwoorden. Kenmerkend 
voor deze vragen is dat er hier wel de relatie naar het 
socio-economsiche wordt gelegd. Omgekeerd, bij socio-
economische vragen wordt dit wel eens vergeten om een 
link met het fysische te leggen. We argumenteren graag 
dat aardrijkskunde zowat het enige vak is die linken legt 
tussen beide.

3.3 Stadsgeografie

– De oorzaken en gevolgen van de groei van steden ver-
klaren.(geen bronnen, enkel een cartoon waarvan de in-
houd niet bevraagd werd).

– De effecten van verstedelijking op het microklimaat uit-
leggen (outline) (voor temperatuur, wind, vochtigheid).

– identify en discuss – twee manieren om stedelijke gebie-
den meer duurzaam te maken.

reflectie: met deze laatste vraag trapt men weer in de val-
kuil van maatschappelijk vorming. Op een geo-olympiade 
mag men toch verwachten dat men naar geografische in-
zichten vraagt. Steunend op dezelfde inzichten kan men 
daar een geografisch vraag van maken. 

B.v. Toon aan hoe compacter wonen (= iets ruimtelijks) 
de duurzaamheid van een stedelijk gebied vergroot. (ant-
woord – minder vervoer en distributienetwerken nodig). 
Opvallend is ook hoe de term ‘duurzaamheid’ verschillen-
de keren opduikt – ook in ons onderwijs – zonder dat daar 
een duidelijke geografische afbakening voor is gemaakt. 
De antwoordsleutel van die vraag toont veel mogelijkhe-
den maar weinig echt geografische. Hier volgen enkele 

antwoorden uit de antwoordsleutel (cursief een mogelijk 
geografisch raakpunt):

The principles of sustainable urban management include 
providing:

•	 Economic	 security	 –	 people	 should	 have	 access	 to	 em-
ployment and en adequate livelihood,

•	 Housing	–	this	should	be	healthy,	safe,	secure,	affordable	
and within a neighbourhood that provides piped water, 
sanitation, drainage and transport,

•	 Health	 care	 provision	 –	 universal	 education,	 and	 child	
welfare,

•	 Resource	 conservation	 –	 by	 reducing	 consumption	 of	
fossil fuels in housing, commerce, industry and transport 
and substituting renewable resources where possible,

•	 Clean	water	supply	cities	should	draw	on	water	resources	
up to their maximum sustainable yield and not beyond,

•	 Waste	minimisation,	recycling,	reuse	and	reclamation,
•	 Conservation	 of	 cultural,	 architectural,	 historical	 and	

natural assets,
•	 Green space such as urban parks and playgrounds – The 

Green Agenda’
•	 Reclamation,	refurbishment	or	rebuilding	on	existing	in-

ner urban sites – ‘The Brown Agenda’.
•	 Active	involvement	of	local	communities	in	the	process-

es of improving their local neighbourhoods.

Echt geografische reden – dus ruimtelijke – vinden we te-
rug in b.v.:
•	 Compactheid	 van	 ontwikkelingen:	 de	 compacte	 stad,	

controleren van de landbezetting door urbanisatie.
•	 Ruimteconsumptie:	 intensief	 en	meervoudig	 ruimtege-

bruik.
•	 Wooninbreiding	 in	 de	 stadsregio’s	 (voldoende	 hoge	

woondichtheid).
•	 Beperken	van	leegstand	en	langdurig	ongebruikte	ruim-

ten.
•	 Brownfieldontwikkelingen.
•	 Bundeling	van	activiteiten.

3.4 Wereldenergieproductie

– Vanuit een anamorfosekaart het ruimtelijk patroon van 
de globale electriciteitproductie van gas beschrijven.

– aangeven waarom schalie dikwijls gas bevat.
– Uitleggen waarom extractie van schaliegas door ‘frac-

king’ moeilijker is dan conventionele gasexploitatie.
– Twee milieu-invloeden van toenemende schaliegasex-

ploitatie geven.
– Twee redenen geven waarom Venezuela en Brazilië geen 

prioriteit geven aan schaliegasexploitatie.
– Twee redenen geven waarom Westeuropese landen wel 

geïnteresseerd zijn in schaliegasexploitatie als aanvul-
ling voor hun conventionele energieproductie.

– De mogelijkheden van overheden aangeven om de stij-
ging van energieverbruik in hun land te verminderen.
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reflectie: idem als voorgaande. Ook bij fysische vragen 
vergeet men wel eens de geografische component. Naar 
milieu-invloeden vragen van schaliegasexploitatie is niet 
echt gelokaliseerd. Verander de vraag met een geografische 
component als b.v.:
– op continentale schaal: twee gebieden aangeven op de 

geologische kaart van Noord-Amerika waar schaliegas 
kan gewonnen worden.

– op regionale schaal: welke drinkwatervoorziening kan 
aangetast worden door de exploitatie.

3.5 Climate change in Sudan

– Drie klimatologische verschillen geven tussen Juba  
(Z-Sudan) en Cuzco (Peru). (met atlas).

Hier vonden we een mooie vraag die peilde naar het 
kritisch inzicht van de deelnemers (evaluatie volgens 
Bloom).

Study de graph showing climate aspects of Southern-Sudan. 
The rise in averige air temperature could be used to support 
the argument for global warming. Suggest 2 reasons why 
people might oppose this view, using the graph (fig. 1).

answer:
– there is nothing in the graph to show that the rise in the air 

temperature is outside the range of usual climate variability

– In order to make sound conclusions in climatology usu-
ally 30 year cycles are used. The graph is only for 20 years.

– the graph presents no proof that change in climate is human 
induces which is the main argument of global warming.

Nog een vraag (inzicht) op zelfde diagram.

The degrease in evaporation is greater than the rainfall. Why 
in very warm regions can increasing air temperature reduce 
evapotranspiration.

answer: As already high temperature rise, the environment be-
comes less hospitable to plants, leading to less biomass causing 
less transpiration.

3.6 World development

- Aan de hand van twee spreidingsdiagrammen de re-
latie vergelijken tussen welvaart en energieverbruik en 
aantal geneeskundigen per duizend en kindersterfte. 
- Met de atlas een ranking aanvullen op basis van geletterd-
heid en rekening houden met 6 verschillende maatstaven 
een indeling maken en voorstellen in een choropletenkaart. 
- De relatie omschrijven tussen ontwikkelingsniveau en afhan-
kelijk en koloniaal verleden en wereldhandel en globalisering. 
- De oorzaken en gevolgen van de ontwikkelingskloof tus-
sen landen bediscussiëren (discuss) en illustreren met 
voorbeelden.

Figuur 1 (http://pubs.usgs.gov/fs/2011/3072/pdf/FS2011-3072.pdf)
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reflectie: in totaal werd slechts tweemaal gevraagd om iets 
cartografisch voor te stellen. Dit is n.o.m. te weinig zeker 
bij deelnemers die verbaal minder sterk zijn t.o.v. native 
speakers. Het gebrek aan cartografische vaardigheden 
kwam trouwens tot uiting in het veldwerk.

4	Veldwerk	en	het	nut	Van	cartografIe

4.1 Dwarsdoorsnede (cross-section) en  
kartering

De studenten werden afgezet in een stadswijk van Kyoto 
(Fushimi) met als leidraad een op kaart (1/10  000) aan-
geduid traject. Op een gemarkeerde plaats moest men 
een dwarsdoorsnede maken waarin de relatie tussen het 
landschap en de aanwezigheid van water tot uiting kwam. 
In een afgebakend deel van de wijk moest verder het ste-
delijk bodemgebruik gekarteerd worden in relatie met de 
aanwezigheid van water. De opdrachten werden als volgt 
omschreven:

You have to walk with your designated group unit to observa-
tion Site A to observe Uji River and a lock on the river. After-
wards, you proceed to Sites B and C. You should take account of 
the observations at Site A, and answer the assignments regard-
ing Sites B and C. Answer sheets will be collected in Fushimi 
Minamihama Elementary School. They will be collected 120 
minutes after your group starts assignment.

4.2 Cartography Task

1. Observe the characteristics of Site B, with particular atten-
tion to the physical geography of the area. Using the template 
provided, make an annotated cross-sectional diagram between 
the points labelled ‘X’ and ‘Y’ on the map. Describe the nature 
of the physical geography and the land use on your cross section 
(30 minutes, 7 marks).

2. Make an annotated land use map of Site C using the base 
map provided. Refer to the association between land use and 
water resources/management in your annotations (120 min-
utes, 13 marks). Write down your observations of the area on 
the tally sheet, along with your comments on land use and its 
association with water. Make a land use map in the following 
way:
•	 Using	property	boundaries,	show	land	use	based	on	classifi-

cation codes you have been given. You should use coloured 
pencils to represent a number of different land uses.

•	 Provide	 a	 descriptive	 key,	 including	 land	 use	 classification	
and reference to the physical and human dimensions of wa-
ter in the environment. The physical and human dimensions 
of water should be symbolised on your map as an overlay on 
the land use classification. Include descriptions of your sym-
bols in the key.

You can work on your cross section and land-use in the field, or 
at the Minamihama elementary school. The school gymnasium 
will be available.

In een tweede sessie werden bijkomende vragen gesteld over 
het veldwerk. Voorafgaand hadden alle studenten een pre-
sentatie over de waterproblematiek van Kyoto bijgewoond.

4.3 Fieldwork Written Task

1. With reference to the fieldwork Site B, planners aim to come 
up with new strategies that will minimize the risk of flood 
damage in the larger river catchment shown in the maps 
provided. There are 7 marks for this task.
– In terms of (a) infrastructural development (hard) and 

(b) socio-communal activities (soft), list six strategies 
(three infrastructural and three socio-communal) that 
can be applied in the catchment. Specify the locations 
where they apply.

– Then, write expanded notes on each of the strategies you 
propose, using text (and possibly graphics) to explain the 
effects of your strategies on flood hazard management in 
the catchment.

2. Fushimi’s historical development has been based on water 
and the importance of its site near Kyoto. The history is re-
flected in historical landscape preservation, with visitors to a 
local temple, sake brewing sites, and canal-based activities. 
Planners now need to develop a strategic plan that provides 
a sustainable future for the community. Strategic plans of-
ten make reference to residential environments, retail and 
commercial provision, manufacturing and industry, trans-
port infrastructure, education and social services, recreation/
cultural activities and reserves and open spaces. There are 13 
marks for this task.
– Write a one sentence ‘vision statement’ for a sustainable 

Fushimi in 2035. Outline at least four strategies that link 
directly to this vision statement. The importance of water 
and the opportunities provided by tourism should not be 
ignored.

– Using the map template provided, make an annotated 
map that shows the generalised spatial extent of the vari-
ous activities you propose for the Fushimi area. Provide a 
suitable map legend.

Reflectie

Zoals figuur 2 aangeeft, scoren de deelnemers het slechtst 
op het veldwerk. De mediaan ligt zelfs onder de helft van 
de punten. De vragenstellers hebben hier duidelijk te hoge 
verwachtingen gehad. Om in een vreemde omgeving, met 
daarenboven voor de meeste deelnemers niet te lezen op-
schriften is het karteren van de functie van gebouwen te 
moeilijk. De opdracht kan o.i. beter geformuleerd worden 
– meer in schuifjes zoals onze leerlingen dit gewoon zijn. 
Maar wellicht ligt de lage score ook aan het te kort aan car-
tografische skills.
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5	 het	Vlaamse	InVuldIdactIek-aardrIjks-
kundeonderwIjs	In	het	perspectIef	Van	
de	Igeo-landenrangschIkkIng

De laatste jaren halen onze geselecteerde studenten telkens 
minstens 1 bronzen medaille. Maar landen zoals Roeme-
nië en Kroatië haalden in 2013 respectievelijk 3 en 2 gou-
den medailles. In de landenklassering nemen we de 24ste 
plaats in (op 32 deelnemende landen). Nederland scoort ie-
der jaar beter dan Vlaanderen. En Oosteuropese landen zo-
als Polen, Slovakije, Estland, Hongarije, Slovenië, Lithou-
wen, Letland staan ieder jaar veel hoger in de ranking. Aan 
de taal kan het zeker niet liggen (goed scorende landen zijn 
geen native speakers van het Engels).

Het Vlaamse onderwijs in het algemeen scoort volgens de 
OESO-rapporten (PISA-test) goed tot zeer goed en een in-
ternationale competitie is uiteraard geen onderzoek naar 
de kwaliteit van het aardrijkskundeonderwijs. Maar juist 
daardoor hebben we een hogere verwachting van onze 
deelnemers. Maar dit zeer matig scoren kan toch geen toe-
val zijn? 

Voor de deelname 2013 waren er een aantal omgevingsom-
standigheden (misverstanden) waardoor onze studenten 
tijd verloren in het veldwerk. Maar ook de resultaten in 
de written test en multimediatest waren maar zeer matig 
(best scorende student 47ste plaats op 125 op written test en  
63ste plaats op multimedia test).

Het kan goed zijn dat de beter scorende landen een beter 
selectiesysteem hebben om bekwame studenten mee te ne-
men naar de finale. Sommige landen geven zelfs nog een 
bijkomende ‘spoedcursus’ in de vakantie terwijl wij moeite 
hebben om een gaatje te vinden tussen de zomerfestivals 
en reeds geboekte buitenlandse reizen. Het onderwijs in 
de beter scorende landen is wellicht ook minder beïnvloed 
door ‘verleuking’ en ‘het moet uit de leerlingen komen’ en 
een overdreven aandacht voor het eigen milieu zoals in ons 
onderwijs.

Evenwel, het gaat vooral over inhoud. Hoger toonden we 
aan hoe divers de vragen waren in de verschillende niveaus. 
Afgaande op een veel gebruikte praktijk in ons onderwijs – 
ook meer en meer in de derde graad – van invulboeken ligt 
n.o.m. hier de oorzaak. 

We onderzochten de gebruikte ‘werkwoorden’ in het hoofd-
stuk ‘Draagkracht en mondiale verschuivingen ‘ van een 
van de meest gebruikte methoden in Vlaanderen (WDM) 
die nu ook voor de derde graad de invuldidactiek pro-
moten. Welnu, in de 8 doelstellingen van het hoofdstuk 
‘Draagkracht’ gebruikt men 4 keer ‘bespreken’ naast, ‘terug-
vinden, berekenen en tips geven’. Ook in andere hoofdstukken 
is ‘beschrijven’ telkens voor de helft de dominerende vaar-
digheid. Kijken we dan naar de uitwerking in de zgn. werk-
map, dan vinden we volgende werkwoorden terug: ‘lees af, 
ga na, noteer, wat stel je vast, markeer, zoek op, vul in, som 
op...e.a’. We zijn hier ver af van het aanleren en inoefenen 

Figuur 2: Histogram van de puntenverdeling
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van diverse kennisniveaus zoals in het schema van Bloom 
hoger aangeven.

Verder stellen we vast dat leerlingen die dergelijke metho-
de gebruiken zeer weinig opdrachten krijgen waarbij ge-
gevens cartografisch worden voorgesteld. Het gaat meestal 
niet verder dan op een wereldkaart landen benoemen waar 
een bepaald verschijnsel optreedt.

In de veldwerkproef 2013 werd gevraagd om een stadswijk 
te karteren naar ruimtegebruik, daarbij een indeling te ma-
ken in de legende en er voor te zorgen dat er minstens 2 
‘layers’ in het kaartbeeld werden verwerkt. Dit is naar onze 
mening de ware aard van geografie. Sommigen zullen 
zeggen dat daar geen tijd voor is in een éénuursvak. We 
zouden er goed aan doen om aardrijkskunde als schoolvak 
uit te zuiveren van alles wat geen geografie is maar maat-
schappelijke vorming of beter in een andere wetenschap 
wordt gegeven. Ook alle hoofdstukken die louter sterren-
kunde zijn of geologie verschuiven we beter naar vakken 
zoals sterrenkunde en geologie die we dan maar moeten 
invoeren naast geografie als men vindt dat dit ook in het 
secundair onderwijs moet.

Om de ruimtelijke component van geografie en cartografie 
sterker te benadrukken is het aanleren van eenvoudige GIS 
onmisbaar geworden. Doen we dat niet dan zullen anderen 
onze taak overnemen. 

6	Voor	de	toekomst

Hoe kunnen we de studenten beter voorbereiden of hoe 
kunnen we uit de finale de beste studenten voor iGeo selec-
teren? We onderschrijven hierin de voorstellen van Ingrid 
Van den Zegel, coördinatrice van de Vlaamse Geo-Olympi-
ade: ‘de Vlaamse finale meer gelijkaardig aan iGeo opstel-
len’:
•	 Geen	groepswerk	maar	individueel	werken.
•	 Voorbrengen	voor	een	jury	is	geen	onderdeel	van	iGeo.	

Volgens mij wel waardevol voor de studenten zelf. Maar 
moet dan persoonlijk gebeuren, niet in groep.

•	 Doordat	we	nu	met	2	voorrondes	werken	kunnen	we	in	
de tweede ronde al een duidelijkere selectie maken door 
meer open vragen te stellen en zelfs een deeltje in En-
gels lijkt me noodzakelijk. Natuurlijk blijft Nederlands 
de voertaal. De MMT is al in Engels. Eventueel 1 vraag 
halen uit de WRT is een mogelijkheid.

•	 Veldwerk	in	finale	op	zelfde	manier	inbouwen	zoals	op	
iGeo gebeurt. De uitleg moet wel beter zijn maar zorgen 
dat onze finalisten weten wat van hen verwacht wordt 
bij zo een opdracht. Ieder jaar is een deel van het veld-
werk een kleine kartering van een gebied. We hebben 
de indruk dat onze leerlingen dat niet gewoon zijn. Het 
is meer dan gebiedjes kleuren en een legenden aanleg-
gen. Voor de opdracht in Kyoto verwachtte men diverse 
‘layers’ en gradatie in de legende. We zouden er best 
over waken dergelijke opdrachten in de finale op te ne-
men... en i.p.v. te verschijnen voor een jury, feedback ge-
ven op hun antwoorden zodat ze leren uit hun fouten. 
Daarenboven was er op het initiatief van onze voorzitter  
Luc Zwartjes om GIS te integreren via een online  
GIS-pakket een meerderheid van deelnemende landen 
te vinden voor die vernieuwing. 

•	 Voorbereidende	uitleg	op	vrijdagavond	met	daarin	geo-
grafische technieken die nuttig zijn voor de finale/iGeo. 
Dit gebeurde bij editie 16 en dat gaf (al dan niet toeval-
lig) een mooi resultaat. We eindigden in Taiwan op de 
4de plaats met 1 zilveren en 2 bronzen medailles.  
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