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1 inleiding

Vanaf 2009 worden de vragen van de provinciale proeven 
van de Geo-Olympiade niet enkel in een nieuwe layout aan-
geboden - ook het concept is veranderd.

De vragengroep kiest voor gesloten vragen in een meer-
keuzeconcept van vier mogelijkheden met slechts één goed 
antwoord. De antwoorden van de leerlingen worden ver-
zameld in exceltabellen. Dit biedt de mogelijkheid om de 
antwoorden te analyseren naar de scores en de keuze van 
de leerlingen. Vooralsnog wordt er geen giscorrectie inge-
voerd . Uit de analyse kunnen we evenwel de antwoorden 
van de leerlingen detecteren waar veel wordt gegokt .

Inhoudelijk vertrekken de meeste vragen van beeldmateri-
aal. Er wordt er over gewaakt dat er een evenwichtige ver-
deling is over fysische en socio-economische onderwerpen. 
De beste geografische vragen zijn n.o.m. vragen waar het 
verband tussen het fysische en socio-economische wordt ge-
legd en waar dit verband een ruimtelijke component kent. 
Toch komen er vragen voor die n.o.m. enkel een louter geo-
logisch, economisch of zelfs historisch inzicht vragen.

Dit nieuwe concept is niet zomaar gekozen. De leden van 
de werkgroep vragen willen meer leren over de manier van 
vraagstellen en de kennis en vaardigheden van de leerlin-
gen die zonder voorbereiding deelnemen. De proeven heb-
ben nooit de bedoeling om eindtermen te testen en zijn ze-
ker geen examenvragen. Inhoudelijk proberen we binnen 
- of aan de rand van - het curriculum van het S.O. te blijven. 
Het gaat daarenboven om vragen in een competitie, waar-
bij dikwijls gezocht wordt naar een originele invalshoek.

De vragen worden zoveel mogelijk gericht op toepassen 
van vaardigheden, alhoewel er altijd kennis bij komt kij-
ken. Zuivere weetjesvragen worden geweerd.

Uiteindelijk heeft de organisatie van een Geo-Olympiade 
ook als doel om ons schoolvak te promoten.

De selectie van de vragen toont een schoolvak met een 
breed spectrum aan onderwerpen en thema’s, iets wat we 
niet genoeg in de verf kunnen zetten. In juni 2011 stelde 
het Radio 1-programma ‘Peeters en Pichal’ nog dat derge-
lijke onderwerpen geen aardrijkskunde zijn maar een soort 
‘wereldoriëntatie’. 

In voorliggend artikel hebben we een beperkte selectie ge-
maakt van de vragen en antwoorden waarop we reflecteren 
zowel op de inhoud van de vragen als op de scores van de 
leerlingen. Om praktische redenen kunnen we niet alle 
voorbeeldvragen met het beeldmateriaal terug opnemen in 
dit artikel. We verwijzen daarom naar desbetreffende bun-
dels die nog altijd in pdf-formaat op de website http://www.
geo-olympiade.be/ te vinden zijn. 

Bij iedere proef worden in de inleiding de achterliggende 
doelstelling als een uitdagingen voor de leerling geformu-
leerd. We hernemen die bij volgende voorbeelden.

2 typologie VAn de VrAgen

2.1 Vragen zonder gebruik van een atlas

Bij iedere proef worden 10 vragen gesteld om de parate to-
pografische kennis van de leerlingen te testen. Ieder jaar 
kiezen we voor een andere variant zoals vormen van landen 
herkennen (2009), foto’s combineren met plaatsen op een 
blinde wereldkaart (2010) of rivieren en steden op satelliet-
foto’s herkennen (2011).

Met die vragen tonen we aan dat parate topografische ken-
nis in veel varianten kan gevraagd worden en niet enkel 
in het veel gebruikte concept: plaatsen op een blinde kaart 
benoemen.

Telkens wordt er beroep gedaan op de mentale (wereld)
kaart van de leerlingen.
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Uitdaging 1: kan je uit het hoofd plaatsen op de wereldkaart 
verbinden met hun breedteligging?

b.v. (vraag1/2009). New York heeft ongeveer dezelfde 
breedteligging als:
A Parijs (31%) – B Napels (16% = juist antwoord) – C 
Londen (30%) – D Kopenhagen (21 %)
(de procenten verwijzen naar het aantal lln. dat dit 
antwoord koos).

Dit voorbeeld illustreert ofwel dat Napels een niet gekende 
stad is of het feit dat men New York niet verbindt met een 
– t.o.v. onze breedte – zuidelijke breedteligging. Het toont 
meteen ook het belang aan van het inprenten van het beeld 
van de wereldkaart. We zien de wandkaarten in de vakloka-
len meer en meer verdwijnen in een uitschuifbaar gordijn-
systeem of nog erger, enkel geprojecteerd in een power-
pointpresentatie, terwijl de wereldkaart continu zichtbaar 
zou moeten zijn vooraan in de klas.

2.2 Vragen met gebruik van een atlas

2.2.1 Algemeen atlasgebruik

Een leerling die vlot een atlas kan gebruiken en snel inziet 
dat het antwoord op een vraag daar te vinden is zal zeker 
goed scoren op die vragen. In veel gevallen is de vraagstel-
ling zodanig dat de weg naar de atlas niet direct duidelijk 
is. In volgend voorbeeld kiezen we atlasinformatie die niet 
direct kaartinformatie is. Vandaar de lage score bij de leer-
lingen.

Uitdaging 2: kan je informatie uit je atlas toepassen in een 
andere context?

b.v. (vraag 15/2010). Hoeveel graden kan de zon 
maximaal (in volle graden) boven de horizon staan  
‘s middags in Calgary (Canada)?

In de atlas vinden de leerlingen een figuur (figuur 1) die de 
culminatiehoogte van de zon weergeeft op onze breedte-
ligging. Calgary ligt op een vergelijkbare breedteligging en 
heeft bijgevolg dezelfde culminatiehoogte.

We noteerden slechts 15 % goede antwoorden op deze vraag 
die eigenlijk atlasvaardigheden test in combinatie met in-
zicht in een figuur. Uit ervaring weten we dat dergelijke 
figuren veel leerlingen afschrikken. Het tekenen en ruim-
telijk voorstellen van gegevens is een vaardigheid die zeker 
mag versterkt worden.

2.2.2 Kaartvaardigheden

Met vragen rond kaartvaardigheden gaan we na of leerlin-
gen informatie uit een kaart kunnen halen die er niet recht-
streeks op af te lezen is. 

Uitdaging 3: kan je kaartlezen met toepassing van de l.O.S 
(line of sight)?

b.v. (vraag 11/2009) interpretatie van het patroon van 
isohypsen.
Robert, Annemie, Annie en Jozef zijn op stap in een 
heuvelachtig gebied (zonder vegetatiehindernissen) 
weergegeven op volgende kaart. Duid aan wie elkaar kan 
zien vanuit de aangegeven.

37 % van de leerlingen zagen in dat Annemie Annie kan zien.

In dit geval moeten leerlingen het verschil inzien tussen 
een concave en convexe helling en hoe die weergegeven 
wordt in het patroon van hoogtelijnen. Het maken van een 
reliëfdoorsnede kan daarbij helpen. Dit voorbeeld illus-
treert hoe een vaardigheid (reliëfdoorsnede) verbonden kan 
worden aan een praktisch gebruik (zichtbaarheid). Moeten 
we niet meer vaardigheden aanleren die b.v. bruikbaar zijn 
in allerlei buitensporten zoals navigeren, plaatsbepaling, 
GPS e.a.? (En er kunnen gerust enkele overbodige items 
uit het huidig curriculum geschrapt worden).

2.2.3 Combinatie foto-kaart

Op het einde van het S.O zouden er geen blinde vlekken 
meer mogen zijn op de wereldkaart. Aardrijkskunde draagt 
in een belangrijk mate bij tot de beeldvorming van plaatsen 
op aarde.

Figuur 1: De culminatiehoogte van de zon op 51° N. (bron: De Boeck Atlas)

Figuur 2: Isohypsenkaart (bron: provinciale proeven 2009)
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Uitdaging 4: kan je landschapsfoto’s verbinden met gese-
lecteerde plaatsen op kaart door analyse van het landbouw-
landschap?

b.v. (vraag 34/2010). 75 % van de leerlingen konden vier 
foto’s van landbouwlandschappen uit de VS verbinden met 
een vooraf aangeduide plaats op de blinde kaart van de VS.

Deze hogere score kunnen we verklaren door het feit dat de 
vraag nauw aansluit met de leerstof uit het S.O. en dat er 
vergelijkbare foto’s te vinden zijn in de atlas.

2.2.4 Oriëntatie naar de windstreken

Bij het lezen van landschappen is de oriëntatie een belang-
rijk gegeven. De vaardigheid bestaat erin om de foto te 
lokaliseren op een kaart (in de atlas) (in het voorbeeld de 
wereldkaart met de grote windsystemen).

Uitdaging 5: kan je de relatie tussen leggen tussen land-
schapselementen en grote windsystemen?

b.v. (vraag 26/2010). Figuur 3 toont een wijngaard 
waarvan de La Geria-wijnen afkomstig zijn. De stenen 
muurtjes beschermen de struiken tegen de wind. Naar welke 
windrichting zijn de boogjes van gestapelde stenen gericht?
A ZW (17 %) 
B ZO (10 %) 
C NW (30 %) 
D NO (42 %)

(de procenten verwijzen naar het aantal lln dat koos voor 
dit antwoord). Hier scoorden het juiste antwoord D het 
hoogst. Ook hier is een adequaat atlasgebruik nodig.

2.2.5 Spreidingspatronen

Vooral in socio-economische vragen kunnen we gebruik 
maken van spreidingspatronen. 

Uitdaging 6: kan je in het patroon van productieplaatsen 
herkennen om welke teelt het gaat?

b.v (vraag48/2010) Welke graangewassen passen bij deze kaart?
A: rogge
B: tarwe
C: sorghum
D: rijst

(58 % van de lln. herkende in deze kaart het spreidingspa-
troon van rogge)

Ook dit antwoord kan men te weten komen door een verge-
lijkbare kaart te zoeken in de atlas of de andere antwoorden 
af te wegen (tarwe : zouden we sterker moeten aantreffen in VS 
– sorghum in Afrika en rijst in ZO-Azië). Het leren redene-
ren op een bepaald patroon, - zonder terug te grijpen naar 
steriele determineersystemen – is eveneens een relevante 
vaardigheid die we kunnen versterken. 

2.2.6 Processen in de tijd

Evolutiegrafieken lezen vraagt inzicht in de processen die 
ze voorstellen. In volgend voorbeeld werden op een lucht-
foto 2 plaatsen aangeduid in relatie met erosie-ingrepen 
door dammen en grasstroken.

Uitdaging 7: kan je de relatie leggen tussen erosie-ingrepen 
en afvoerdebieten van een beek door analyse van een lijn-
grafiek?

b.v. (vraag 23/2009)
Bovenstaande grafiek geeft de evolutie van de waterafvoer 
in de Heulengracht (tussen Gingelom en Sint-Truiden ) 
tijdens het onweer van 14 juni 2006.
Welke grafiek geeft de afvoerdebieten weer met erosie-
ingrepen door aanleg van dammen en grasstroken?
A  De zwarte curve waarvan de meting gebeurde in locatie 

2 (voor de ingreep) (21 %)

Figuur 3: Lanzarote op 29° N

Figuur 4:  De kleuren verwijzen enkel naar de grote wereldzones  

(bron: gapminder)

Figuur 5:  Afvoerdebieten tijdens hevige regenval (onweer ) in de 

Heulengracht (nabij Sint-Truiden)
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B  De zwarte curve waarvan de meting gebeurde in locatie 
1 (na de ingreep)(17 %)

C  De rode curve waarvan de meting gebeurde in locatie 1 
(39 %)

D  De rode curve waarvan de meting gebeurde in locatie 2 
(20 %)

39 % van de lln. kozen voor C en toonden dat ze inzicht 
hadden in de werking van erosie-ingrepen die piekdebieten 
aftoppen.

2.2.7 Combinatie doorsnede en landschap

Bij dergelijke vragen wordt er gevraagd uit welke geografi-
sche streek het voorgestelde landschap (op topografisch kaart 
en doorsnede) komt. Aan de hand van de hoogteligging en 
patronen in de hoogtelijnen kan men een antwoord vinden. 
Daarenboven biedt de atlas vergelijkbare voorbeelden.

Uitdaging 8: kan je landschappen herkennen door inter-
pretatie van landschapstransecten?

b.v.(vraag 15/2009). Uit een keuze tussen A: Lotharingen 
(16 %); B: De Condroz (9%); C: De Fagne Famenne 
(17%) en D: de Ardennen konden 55 % van de leerlingen 
de Ardennen herkennen op basis van de kenmerken (vooral 
hoogteligging) op volgende doorsnede.

2.2.8 Geologische/lithologische doorsneden

Bij een geologisch doorsnede kunnen de leerlingen de rela-
tie leggen tussen kenmerken van de gesteenten en andere 
processen.

Uitdaging 9: kan je de relatie leggen tussen eigenschappen 
van gesteenten en hun structureel voorkomen?

b.v. (vraag 38/ 2011). Op welke van de aangeduide contact-
zone tussen gesteentelagen op figuur 6 kan ondergronds wa-
ter weer te voorschijn komen.

32 % van de leerlingen herkenden dit bij 1 en 4.

In dit geval wordt kennis van eigenschappen van gesteen-
ten toegepast. Wie die kennis niet heeft kan zelfs door in-
terpretatie van de tekening (symboliek) een afleiding ma-
ken. Deze vraag toont opnieuw het belang aan van het con-
sequent gebruik van symboliek in arcering of kleur.

2.2.9 Systemen analyseren

Geografisch systemen zijn systemen waarvan minstens één 
element (functiedrager) ruimtelijk is. Dit wil zeggen dat een 
of meer elementen een plaats of gebied vormen. In veel ge-
vallen zijn ze niet direct herkenbaar in de vraag maar een 
goed antwoord vraagt wel een inzicht in zo’n systeem.

Uitdaging 10: kan je het afvloeiingssysteem van een vlakte-
rivier toepassen om overstromingsrisico’s te voorspellen?

b.v. (vraag 41/2011). Op een kaart met een meanderende 
rivier (de Leie) aanduiden welke delen risico’s lopen op 
overstroming. 

Er werden drie plaatsen aangeduid aan de holle oever en 1 
plaats langs de bolle oever. De vraag werd aangevuld met 
een dwarsprofiel met hoogteverschillen van 9 tot 20 m.

39% van de leerlingen kozen voor het deel aan de bolle oe-
ver. Dergelijk score wijst nog op teveel gokken voor een 
eenvoudig inzicht in rivierwerking.

2.2.10 Weerkaarten en klimatogrammen

Uitdaging 11: kan je klimatogrammen verbinden aan een 
specifieke plaats op kaart?

Uitdaging 12: kan je windrichtingen afleiden uit het pa-
troon van isobaren?

Ieder jaar komen er vragen voor om de kenmerken van een 
klimatogram te verbinden met de plaats op een kaart. Der-
gelijke vragen scoren vrij goed (tot 80 % in 2011).

Ook windrichtingen afleiden van isobarenpatronen scoren 
gemiddeld beter (47 % in 2009).

Het thema klimaat komt inderdaad als een doorlopende 
leerlijn voor in het S.O. en kan een verklaring vormen voor 
dit resultaat.

Dit toont dan het belang aan van leerlijnen. Recent werd de 
leerplannen dan ook in die optiek bijgesteld.

Figuur 6: Landschapstransect (bron: Hallet et al)

Figuur 7: Blokdiagram uit het gebied van Col du Perthus
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2.2.11 Foto-interpretatie

Het internetgebruik heeft het aardrijkskundeonderwijs on-
omkeerbaar sterk beïnvloed. Het kunnen beschikken over 
een enorme hoeveelheid foto’s en kaarten al dan niet in een 
GIS-applicatie is een zegen voor de schoolaardrijkskunde. 
De vragen die we daarover stellen zijn dan ook eerder ge-
richt om meer te zien dan de uiterlijke kenmerken van de 
foto.

Uitdaging 13: kan je ontginningsplaatsen van gesteenten 
verbinden met industrie?

Met figuur 8 werd er gevraagd om de mijn(1) en de fa-
briek(2) te herkennen. 46 % herkenden in 1 de krijtgroeve 
en 2 een cementfabriek. De anderen verwarden dit met een 
ijzerertsmijn en staalfabriek. Ook hier is dit geen weetje 
maar men kan het antwoord vinden door goed atlasgebruik.

2.2.12 Actua-vragen

Ieder jaar maakt de vragengroep gebruik van de actualiteit 
om na te gaan in hoeverre leerlingen dit vanuit geografisch 
standpunt opvolgen. Dergelijk vragen scoren gemiddeld 
sterker dan de andere, wat ons doet besluiten dat er aan-
dacht is voor geografisch relevante actualiteit in de lessen.

Uitdaging 14: kan je actuele thema’s in relatie brengen met 
geografische gegevens?

Zo in 2009: problematiek van de BAM( 46 %) – Lange 
Wapper (58%) – Oosterweeltunnel (34 %)
2010: Frank De Winne in het ISS (interpretatie banen van 
ISS (52 %)
2011: overstromingen in alluviale vlakte van Belgische ri-
vieren (60%)

2.2.13 Gesteenten herkennen

Gesteenten herkent men best in natura omdat men zowel 
van uitzicht, kleur, aanvoelen, geur enz. moet uitgaan. 

Toch probeerden we dit een keer met foto’s met volgende 
uitdaging en vraagstelling:

Uitdaging 15: kan je gesteenten herkennen op foto’s?

Welke foto stelt geen kalksteen voor? Slecht 27% koos voor 
het goede antwoord (3). Deze lage score kan verklaard wor-
den door de negatie ‘geen’ in de vraagstelling of door ge-
brek aan waarnemingsgegevens.

2.2.14 Kosmografie

Kosmografie blijft een populair onderdeel van de school-
aardrijkskunde. Dit is uniek voor Vlaanderen. In andere 
landen komt dit onderdeel enkel voor in fysica. Inzichte-
lijke vragen stellen over kosmografie is niet moeilijk. De 
antwoorden vragen een sterk ruimtelijk inzicht die we te-
rugvinden bij leerlingen die aanleg hebben voor wiskunde. 
Voor een voorbeeld verwijzen we naar de vraag bij figuur 1.

2.2.15 Theoretische concepten

Theorievorming in aardrijkskunde ligt voor velen moeilijk. 
De schoolaardrijkskunde lijdt onder in teveel aan anecdo-
tiek. De langzame introductie en discussie rond onder-
zoekscompetenties in het vak toont dit aan. Theorieën toet-
sen vraagt meer abstractie maar is een uitstekend middel 
om leerlingen kritisch te leren nadenken.

Uitdaging 16: kan je de vestiging van een industrietak ver-
klaren vanuit een lokalistietheorie?

b.v. Een oude bekende lokalisatietheorie verklaart de 
vestiging van de industrie dicht bij de vindplaats van 
grondstoffen als bij die grondstoffen in het productieproces 
een groot gewichtsverlies optreedt en of moeilijk te vervoeren 
zijn.
Deze theorie verklaart de vestiging van
A De staalfabriek van Arcelor Mittal in Zelzate (27%)
B De suikerfabriek van Tienen (42 % =goed antwoord)
C de autoassemblage bij Volvo in Gent (10 %)
D de non-ferroverwerking bij Nyrstar in Balen (20 %)

Figuur 8: luchtfoto met mijnbouw en industrie (bron: Google Earth)

Figuur 9: Visuele kenmerken van gesteenten
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2.2.16 Maatschappelijk gerichte vragen

Leerlingen (leren) denken in vakjes. In de les aardrijkskun-
de kunnen ze plots geen wiskundige formule meer toepas-
sen en de leraar geschiedenis klaagt dat ze moeite hebben 
om de eilanden in de Middellandse zee te benoemen. Dit 
wordt bewezen in volgend antwoord dat slechts 21 % scoort 
(2011). Het inzicht dat hier gevraagd wordt is evenwel niet 
echt geografisch maar historisch. De vraag minst de ruim-
telijke context die eigen is aan ons vak.

Uitdaging 17: kan je principes van ruimtelijke ordening 
verbinden aan een maatschappelijke context?

b.v. (26/2011).Het aanleggen en bouwen van tuinwijken 
voor arbeiders met gemeenschappelijke voorzieningen is in 
het recente verleden een principe van ruimtelijke ordening 
geweest. Met welk maatschappelijk-economisch gegeven 
hieronder vermeld, komt dit overeen?
A  De industriële revolutie : uitbuiting van arbeiders en 

meestal slechte werk- en leefomstandigheden.
B  Katholieke en socialistische vakbonden leggen andere 

klemtonen voor de sociale ontvoogding van arbeiders.
C  Naoorlogse (na 1945) periode kent een economische groei 

met meer vraag naar consumptiegoederen.
D  Einde van de 20ste eeuw kent een stijgende vraag naar 

luxe goederen. Het bezit van een auto per gezin behoort 
tot de mogelijkheden van de meeste gezinnen.

3 scores en conclusie

Uit figuur 10 blijkt vooral de vragen zonder atlas (vraag 1 
t/m 10) goed scoren. Dit kan verklaard worden door de (te 
sterke) sturing in de vraag van 2011. Leerlingen moesten 
steden en rivieren herkennen op satellietbeelden a.d.h.v. 
een keuze uit een lijst met de namen.

De vragen met atlas tonen een meer gedifferentieerd beeld. 
Slechts 7 vragen scoren boven de 50% ! Vragen die rond 
de 30 % per keuze scoren wijzen op gokken. Een test met 
giscorrectie dringt zich op. Uiteraard worden scores ook 
beïnvloed door het feit dan de helft van de deelnemende 
leerlingen behoren tot het voorlaatste jaar van het S.O en 
dus een aantal thema’s nog niet zijn behandeld in de les.

De verdeling van de scores van de leerlingen toont aan dat 
de provinciale proeven erin slagen de beste leerlingen te 
selecteren. In 2011 scoorde de beste leerlingen boven de 
80 % van de punten en ongeveer de helft van de leerlingen 
scoort meer dan 50 %.

Figuur 10: Aantal leerlingen op 100 met een juist antwoord per vraag.(2011)

Figuur 11: Puntenverdeling over 584 leerlingen




