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inleiDing

Excursies vormen het hart van een aardrijkskunde oplei-
ding, het terrein is het laboratorium van de geograaf. Het 
zal dan ook niet verbazen dat excursies via leerplannen 
verplicht worden. Naast de duidelijke meerwaarde vormt 
een excursie ook een hoogtepunt in de aardrijkskundebe-
leving voor zowel de leraren als de leerlingen. Maar bij het 
organiseren van een excursie komen heel wat moeilijkhe-
den kijken, zoals het gebrek aan financiële middelen, het 
zoeken van geschikte excursiepunten, het inzetten van be-
geleiders en het wegvallen van lessen. Het is dan ook niet 
vanzelfsprekend om een of meerdere excursies per jaar te 
organiseren. 

In de lessen aardrijkskunde wordt er bijna elke les gebruik 
gemaakt van beeldmateriaal om de buitenwereld in de klas 
te brengen. Daarenboven zijn de laatste jaren de moge-
lijkheden op het vlak van ICT sterk toegenomen waardoor 
men zelfs virtueel op excursie kan gaan. Maar gebruik je 
die virtuele excursie om een excursie op het terrein te ver-
vangen of kan je die virtuele excursie ook inzetten om het 
aantal excursies uit te breiden? Hiervoor moet er uiteraard 
wel nagegaan worden aan welke voorwaarden een virtuele 
excursie moet voldoen om de lessen aardrijkskunde beter 
en/of interessanter te maken.

In het kader van een masterthesis aan de KU Leuven werd er 
daarom via een literatuurstudie nagegaan wat de meerwaar-
de van een excursie is, en aan welke voorwaarden deze ex-
cursie moet voldoen om effectief te slagen. Daarnaast werd 
er ook een enquête bij leraren afgenomen over het organise-
ren en uitvoeren van excursies in het onderwijs in Vlaande-
ren en de interesse in het gebruik van een virtuele excursie. 

1	 excUrsies:	wat	vertelt	De	literatUUr	ons?
Lonergan & Anderson formuleerden in 1988 de volgende 
definitie van ‘het veld’, en bij uitbreiding ook van veldwerk: 
‘Any area or zone within a subject where supervised lear-
ning can take place via firsthand experience, outside the 
constraints of the four-walls classroom setting’. Gold et 
al. (1991) namen deze definitie later over en maakten voor 
Groot-Brittannië een opdeling van verschillende soorten 
excursies die later werd veralgemeend door Fuller et al. 
(2006) (zie figuur 1).

Kent et al. (1997) plaatsten de verschillende soorten excur-
sies in het continuüm van mate van zelfstandigheid en me-
dewerking van leerlingen tijdens een excursie (zie figuur 1).  
Volgens hen kunnen excursies opgedeeld worden in vol-
gende categorieën: observatieveldwerk, participatieveld-

Figuur 1 Eigen vertaling van verschillende soorten excursies volgens Gold et al. (1991)veralgemeend door Fuller et al. (2006)

Soort excursie Korte beschrijving

1 Korte excursie Beperkte afstand en tijd

2 ‘Cook’s Tour’ Beperkte activiteit over een grote afstand

3 Meerdaagse excursie Grote afstand en lange tijd

4 Studietoer Meerdere locaties

5 Project werk i. ‘learner-practitioner’ 
ii. ‘participant observation’
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werk en ten slotte lerende deelnemer en participerende 
observatie.

Het grote voordeel van observatieveldwerk (aan de linker-
kant van figuur 2) is dat het relatief gemakkelijk te organise-
ren is. Het grootste nadeel ervan is dat er van de leerlingen 
enkel verwacht wordt dat ze aanwezig zijn. In hun gedach-
ten kunnen ze namelijk ergens anders zijn. Toch kan deze 
vorm van excursie goed zijn om de leerlingen vertrouwd te 
maken met de omgeving. De meest eenvoudige vorm van 
observatieveldwerk is de zogenaamde ‘Cook’s tour’: van de 
leerlingen wordt enkel verwacht dat ze luisteren, observe-
ren en de leraar volgen. Een iets meer activerende optie is 
om de leerlingen enkele vragen te laten beantwoorden tij-
dens het observeren. Deze vorm van excursie bevindt zich 
nog altijd aan de linkerkant van de figuur maar niet meer 
helemaal onderaan vermits de leerlingen zelfstandig ant-
woorden moeten formuleren. 

Het voordeel van participatieveldwerk (aan de rechterkant 
van figuur 1) is dat leerlingen worden geactiveerd. En naar-
gelang de zelfstandigheid die de leerlingen krijgen, moe-
ten de leerlingen een hogere vorm van denkactiviteit ge-
bruiken. Deze excursies hebben echter het nadeel dat een 
uitgebreide voorbereiding nodig is. Daarnaast is het niet 
vanzelfsprekend om deze excursie op een adequate manier 
te begeleiden.

Rechtsboven in figuur 1 staan excursievormen waarbij de 
lerende zelfstandig en actief te werk gaat. Zo kan een leer-
ling bijvoorbeeld de rol van natuurbeheerder op zich ne-
men en vanuit die rol een gebied bezoeken. De taak van de 
leraar ligt vooral in het begeleiden van de leerlingen.

Figuur 2 Opdeling van verschillende soorten excursies op basis van de 

mate van zelfstandigheid en deelname van leerlingen tijdens een excursie 

(Kent, et al., 1997)

Naast de verschillende soorten excursies onderschei-
den Kent et al. (1997) ook vier verschillende delen van 
een excursie. Volgens hen begint een excursie met een 
voorbereiding. Hier worden de leerlingen ingelicht over 

de reden waarom ze een excursie zullen volgen en waar/
wanneer deze doorgaat. Ook kunnen ze hier reeds inge-
leid worden in de omgeving waarin ze het veldwerk zul-
len uitvoeren. Vervolgens zullen de leerlingen op het ter-
rein gaan om gegevens te verzamelen. In het derde deel 
zullen de verzamelde gegevens verwerkt en geanalyseerd 
worden. Het is ook in dit deel dat een rapport of verslag 
wordt gemaakt door het samenbrengen van verschillende 
bronnen. In het laatste gedeelte zullen de leerlingen van 
feedback voorzien worden door hun resultaten te linken 
aan de theorie.

De literatuur geeft verder duidelijk aan dat leerlingen op 
excursie voldoende vrijheid moeten krijgen om hun eigen 
methoden te kiezen en/of gegevens te verzamelen. Enkel 
dan zullen ze ‘diep leren’ en dus gebruik maken van ‘hi-
gher order thinking skills’ zoals toepassen, analyseren en 
evalueren, waardoor de leerlingen de leerstof beter zullen 
beheersen.

2	 waarom	is	een	excUrsie	Belangrijk?	
In de literatuur heerst de consensus dat excursies be-
langrijk zijn voor het aardrijkskundeonderwijs. De po-
sitieve elementen worden over het algemeen opgedeeld 
in drie categorieën. Leerlingen leren op excursie in de 
eerste plaats over het onderwerp zelf. Daarnaast worden 
er vaardigheden aangeleerd die gerelateerd zijn aan de 
opdracht maar die ook in andere situaties gebruikt kun-
nen worden. Voorbeelden hiervan zijn aardrijkskundige 
vaardigheden zoals het meten van een debiet maar ook 
sociale vaardigheden zoals het leren werken in groep of 
verantwoordelijkheid nemen. De laatste categorie omvat 
veel bredere aspecten zoals respect voor elkaar en het mi-
lieu, het gaat dus niet meer om vak- of onderwerp speci-
fieke aspecten. 

Grofweg kunnen deze categorieën dus gelijkgesteld wor-
den aan de opdeling in cognitieve, psychomotorische en 
affectieve doelen die ook in België in de leerplannen secun-
dair onderwijs naar voor wordt geschoven. Welke van deze 
drie categorieën het belangrijkste is, wordt niet gezegd, 
al wordt er door verschillende auteurs gesuggereerd dat 
vooral de affectieve doelen belangrijk zijn omdat geïnteres-
seerde leerlingen meer willen weten over het onderwerp 
en daarom ook beter zullen leren. Het merendeel van de 
publicaties gaat dus op zoek naar ‘de meerwaarde van een 
excursie’. Uit deze onderzoeken komen vaak dezelfde posi-
tieve punten terug (zie figuur 3).

Ondanks de meerwaarde die excursies hebben, worden ze 
toch niet altijd ingericht. Dat er niet meer zijn is bijna 
verwonderlijk (Oost, et al., 2011). Maar naast de vele po-
sitieve punten komen er ook enkele moeilijkheden kijken 
bij het organiseren van een excursie. Deze zijn opgelijst 
in figuur 4.
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3	 excUrsies	in	het	secUnDair	onDerwijs	
in	vlaanDeren

Hoewel heel wat van de eindtermen zich lenen om behaald 
te worden tijdens een excursie, wordt er noch in de vakge-
bonden noch in de vakoverschrijdende eindtermen van het 
secundair onderwijs in Vlaanderen vermeld dat er een ex-
cursie moet plaatsvinden (Vlaams Ministerie van Onderwijs 
en Vorming). Toch wordt dit wel verplicht door de leerplan-
nen van de verschillende onderwijsnetten.

Binnen het Vlaams Katholieke Secundair Onderwijs is 
men overtuigd van de meerwaarde van een excursie. In de 
leerplannen van de derde graad van het ASO is volgende 
paragraaf terug te vinden: ‘De directe waarneming via een 
excursie of veldwerk blijft het meest aangewezen en specifiek 
aardrijkskundig leermiddel. Leren van de werkelijkheid is on-
eindig veel boeiender en uitdagender dan leren uit beelden in 

de klas. Een leeruitstap is de gelegenheid waar schoolse kennis 
en ervaringskennis elkaar ontmoeten. Tijdens de excursie moe-
ten de werkvormen erop gericht zijn om leerlingen via waarne-
mingsopdrachten effectief een onderzoekende houding te laten 
aannemen.’ (VVKSO, 2012, p. 10). In deze leerplannen zijn 
er dan ook twee excursies verplicht opgenomen. In het eer-
ste jaar van de eerste graad is er een excursie verplicht om 
de leerlingen vertrouwd te maken met de ‘eigen leefruim-
te’. In de derde graad is er een verplichte excursie over het 
thema ‘Opbouw en afbraak van fysische landschappen’. In 
de andere leerjaren wordt het gebruik van excursies aange-
moedigd. 

Ook in het GO! kent men de meerwaarde van een excur-
sie. In de leerplannen van de eerste graad (A-stroom) staat: 
‘De meest optimale benadering van de kenmerken van de lokale 
leefruimten wordt gerealiseerd door terreinobservatie en de ver-
werking van veldwerk via wetenschappelijke werkmethodieken.’ 

Figuur 3 Meerwaarde van een excursie (op basis van Boyle et al. (2007), Foskett (1999), Fuller et al. (2003 en 2006), Gold et al. (1991), Hsu & Chen 

(2010), Jenkins (1994), Kent et al. (1997), Kisiel (2005), Livingstone et al. (1998), McEwen (1996), Scott et al. (2006), Wall & Speake (2012), Warburton & 

Higgitt (1997))

Cognitieve doelen Leerlingen leren andere plaatsen kennen

Leerlingen weten wat onderzoek doen inhoudt

Leerlingen kennen de wetenschappelijke concepten beter

Leerlingen zien de theorie in de praktijk

Psychomotorische doelen Leerlingen leren observeren

Leerlingen leren analytisch denken

Leerlingen leren in groep te werken

Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen

Leerlingen leren verschillende technieken

Affectieve doelen Leerlingen krijgen respect voor het milieu

Leerlingen zijn meer gemotiveerd

Leerlingen leren elkaar en de leraar beter kennen

Leerlingen hebben de ervaring van op het terrein te gaan

Figuur 4 Moeilijkheden bij het organiseren van een excursie vanuit het standpunt van de leraar (op basis van Boyle et al. (2007), Fuller et al. (2003), Han 

& Foskett (2007), Kent et al. (1997), Munday (2008), Nairn et al. (2000), Pawson & Teather (2002), Rickinson et al. (2004), Stainfield et al. (2000), Zhang 

(1999))

Beperkte hoeveelheid tijd om de excursie uit te voeren (omdat de leerlingen andere lessen missen / omdat er lessen ‘verloren’ gaan aan 
voorbereiding en nabeschouwing) en voor te bereiden of materiaal te ontwikkelen.

Beperkte ondersteuning van collega’s voor het begeleiden van excursies.

Het is moeilijk om een programma uit te werken voor grote groepen.

Het is financieel zwaar.

Het is niet voor alle studenten mogelijk om de stopplaatsen te bereiken (door handicap of zwakke conditie).

Het is niet mogelijk om grote afstanden af te leggen.

Het is moeilijk om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.
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(GO!, 2010, p.2). Via de leerplannen is men dan ook ver-
plicht één keer in de tweede graad (GO!, 2002, p.17), en in 
het vijfde en het zesde leerjaar (GO!, 2007, p.26) op excursie 
te gaan. In de leerplannen wordt echter ook aangegeven dat 
veldwerk niet altijd haalbaar is, maar dat de buitenwereld 
in de klas kan voorgesteld worden door gebruik te maken 
van kaart-, cijfer- en tekstmateriaal. In de toekomst ziet het 
GO! hier een noodzaak van het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie (GO!, 2010, p.2).

4	virtUele	excUrsies	
Uit de literatuur blijkt duidelijk dat een virtuele excursie 
gebaseerd is op een excursie op het terrein, maar het ter-
rein wordt vervangen door een voorstelling met behulp 
van ICT. Men spreekt van Virtual Fieldwork, Virtual Field 
Trip en Virtual Field Guide. Daarnaast wordt er geopperd 
dat een virtuele excursie verschillende soorten materia-
len moet bevatten zoals kaarten, foto’s, video’s, animaties, 
achtergrondinformatie en oefeningen en dat er interactie 
mogelijk moet zijn door gebruik te maken van probleem-
gebaseerde oefeningen.

Net zoals excursies op het terrein kunnen ook virtuele excur-
sies in verschillende categorieën ingedeeld worden. Ener-
zijds zijn er excursies die de leerlingen de mogelijkheid ge-
ven om enkel te observeren of te luisteren. Daarnaast zijn er 
excursies waarbij leerlingen input leveren. Daarnaast zijn er 
excursies die op het terrein zelf ICT gebruiken. Informatie 
uit de echte wereld wordt gecombineerd met informatie die 
beschikbaar is op een computer of smartphone.

Het merendeel van de virtuele excursies heeft als doel 
een excursie op het terrein te vervangen of te simuleren, 
of wordt als aanvulling bij een excursie op het terrein ge-
bruikt. Wanneer een virtuele excursie als voorbereiding 
op een terreinexcursie wordt georganiseerd, vermindert 
het zogenaamde Novelty Effect dat verwijst naar de invloed 
van een nieuwe omgeving op het gedrag en het leren van 
leerlingen. Wanneer men zich in een nieuwe omgeving 
bevindt, wordt de aandacht immers vooral gebruikt om de 
omgeving te leren kennen en dit helpt het leren niet. Met 
een voorbereidende virtuele excursie is de aandacht van de 
leerlingen meer gericht op het leren.

Studies die een vergelijking maken tussen een virtuele 
excursie en een excursie op terrein besluiten op enkele 
uitzonderingen na dat een virtuele excursie een excursie 
op het terrein niet kan vervangen. Zo laat het gebruik van 
een webcam de leerlingen voldoende toe om een algemeen 
beeld van de omgeving te schetsen maar geeft het geen ge-
detailleerd beeld. Ook verschillen in de meningen en attitu-
des van de studenten worden waargenomen.

De voor- en nadelen van virtuele excursies ten opzichte van 
excursies op het terrein worden in figuur 5 samengevat. 
Voordelen zijn uiteraard de mogelijkheid om gebieden van 
op verschillende schalen en standpunten te bestuderen als-
ook het elimineren van de tijd die nodig is om een excursie-
punt te bereiken. Als nadeel wordt het beperkende karakter 
van de excursie aangehaald alsook de beschikbaarheid van 
voldoende en voldoende krachtige ICT en de digitale gelet-
terdheid van de leerlingen en de leraar.

Figuur 5 Voor- en nadelen van een virtuele excursie ten opzichte van een excursie op het terrein (op basis van Arrowsmith et al. (2005), Caliskan (2011), 

Chang et al. (2009), Fletcher et al. (2007), Hurst (1998), Kolivras et al. (2012), Stainfield et al. (2000), Stumpf II et al. (2008), Taylor (2000), Warburton 

& Higgitt (1997)).

Voordelen Nadelen

Geen / Minder vervoerskosten

Mogelijk met grote groepen

Mogelijkheid tot bezoeken van afgelegen gebieden

Minder logistieke problemen

Mogelijkheid tot het opnieuw afleggen van de excursie

Mogelijkheid om een gebied te bekijken op verschillende schaal of 
verschillend standpunt

Studenten kunnen op hun eigen tempo de excursie doorlopen

Mogelijkheid van integreren van verschillende type gegevens

Leerlingen leren met de computer werken

Geen echte veldactiviteiten zoals meten

Leerlingen kunnen niet ruiken, horen of voelen

Leerlingen kunnen niet interageren met lokale mensen

Minder interactie tussen studenten en leraar

(Voldoende krachtige) ICT is nodig

Vergt veel tijd om te ontwikkelen

Digitale geletterdheid van leerlingen en leraren
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5	 virtUele	excUrsies	en	technologie

Het organiseren van virtuele excursies is echter geen sine-
cure. Immers, waar leraren vroeger enkel rekening moes-
ten houden met de manier waarop een bepaald onderwerp 
aangebracht wordt bij de leerlingen (Pedagogical Content 
Knowledge), moeten ze nu ook nagaan wat de pedagogische 
meerwaarde van de gebruikte en aanwezige technologie is 
(Technological Pedagogical Knowledge). Daarnaast zijn ook 
de mogelijkheden van de technologie en hoe deze het on-
derwerp zelf of de weergave ervan kunnen beïnvloeden be-
langrijk (Technological Content Knowledge). Alle drie soorten 
kennis zijn belangrijk bij het effectief integreren van tech-
nologie in het onderwijs. Dit betekent dat voor elk thema, 
elke situatie (aanwezigheid van technologie en kennis over 
het gebruik ervan) en elke groep leerlingen (per school, 
richting, taal, leeftijd, …) een andere technologie of soft-
ware het meest effectief is. Hierdoor krijgt men een grote 
verscheidenheid aan virtuele excursies.

Figuur 6 De idee achter Technological Pedagogical Content Knowledge 

(Koehler & Mishra, 2009)

Ook is de aanwezigheid van ICT een voorwaarde voor een 
virtuele excursie. Op 29 november 2013 werd het MICTIVO 
2012 (Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs) 
vrijgegeven. De resultaten van dit grootschalig onderzoek 
geven aan dat voor het secundair onderwijs gemiddeld on-
geveer één computer of laptop met internet beschikbaar is 
per 1,8 leerlingen (Pynoo et al., 2013). Bijna de helft van 
deze computers is terug te vinden in een computerlokaal, 
ongeveer 35% in een leslokaal. Slechts een beperkt aantal 
heeft geen vaste plaats of is terug te vinden in een studie-
lokaal. 92% van de scholen heeft een breedband internet-
aansluiting. 

Computers zijn dus niet langer een rariteit in het secun-
dair onderwijs. Er dient wel rekening gehouden te worden 
met het feit dat een computerlokaal vaak gebruikt wordt als 
leslokaal voor vakken zoals informatica en dus niet altijd 
beschikbaar is. Toch geven de leraren aan dat ze over het 
algemeen wel tevreden zijn met de aanwezige ICT (School 
of Education, 2013).

Maar uit de MICTIVO-resultaten blijkt dat leraren de com-
puter vooral gebruiken bij de voorbereiding van hun les-
sen, en minder tijdens de les zelf. Het zijn vooral de jon-
gere leraren die ICT gebruiken in de les. Gemiddeld gezien 
wordt ICT slechts enkele keren per jaar in de les gebruikt 
terwijl deze meerdere keren per maand gebruikt wordt bij 
de lesvoorbereiding. Een virtuele excursie in de les gebrui-
ken lijkt dus ook niet evident. 

6	methoDologie	van	De	enqUête	over		
excUrsies

Via een online enquête werden leraren in Vlaanderen 
uitgenodigd om een enquête in te vullen. 99 leraren vul-
den de enquête in. Het doel van deze enquête was om na 
te gaan of de conclusies uit de literatuurstudie ook van 
toepassing zijn op het Vlaams secundair onderwijs. Ook 
werd de enquête gebruikt om na te gaan wat Vlaamse 
leraren belangrijke elementen van een virtuele excursie 
vinden. 

De enquête werd opgedeeld in drie delen: 

A Enerzijds werd er getracht na te gaan wat volgens de 
leraren positieve en negatieve punten van excursies op 
het terrein zijn. Dit werd bevraagd met volgende open 
vragen:
– Wat is volgens u de meerwaarde van een excursie?
– Wat zijn moeilijkheden bij het organiseren van een 

excursie?
– Hoe staan je leerlingen tegenover excursies? Wat vin-

den zij de positieve en de negatieve punten?

B Daarnaast werd er ook gevraagd naar de werkvormen 
die gebruikt worden tijdens een excursie. Hiervoor werd 
volgende opdeling gemaakt:
Tijdens een excursie zijn mijn leerlingen aan het...
– …luisteren naar de leerstof die gedoceerd wordt door 

de leraar.
– …toepassen van de geziene leerstof op het terrein.
– …zelfstandig verwerken van leerstof a.d.h.v. verschil-

lende bronnen.

Aan de leraren werd gevraagd om via percentages – in stap-
pen van 10% – aan te geven hoeveel tijd de leerlingen op 
excursie bezig zijn met de hierboven beschreven activitei-
ten.
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C Tot slot werden er ook enkele vragen gesteld die polsen 
naar de kennis en mening van de leraren over virtue-
le excursies. Volgende open vragen werden de leraren 
voorgelegd:
– Als u het begrip virtuele excursie zou definiëren, hoe 

zou u dat dan doen?
– Op welke manier kan een virtuele excursie een meer-

waarde zijn voor de lessen aardrijkskunde?
– Wat zijn volgens u de kenmerken van een goede virtu-

ele excursie?
– Wat zijn uw bedenkingen bij het gebruik van een vir-

tuele excursie?

Daarnaast werden enkele algemene vragen gesteld zoals in 
welk onderwijstype, in welke onderwijsvorm en in welke 
jaren de leraar lesgaf. Verder werden de vakken waarin de 
leraar excursies tegenkomt bevraagd, alsook zijn rol tijdens 
de excursie (organisator of begeleider).

Om een idee te krijgen van de activiteit van de leerlingen in 
een gemiddelde les of tijdens een excursiedag werd de le-
raar gevraagd om in te schatten hoeveel percent van de tijd 
dat leerlingen op beide plaatsen bezig zijn met (i) het luis-
teren naar de leerstof die gedoceerd wordt, (ii) het maken 
van oefeningen gebaseerd op de geziene theorie, en (iii) het 
zelfstandig of in kleine groepjes verwerken van leerstof aan 
de hand van verschillende bronnen.

7	 resUltaten	van	De	enqUête

7.1	 Kenmerken	van	de	respondenten

95 percent van de respondenten die de enquête invulden 
komen in contact met een excursie voor het vak aardrijks-
kunde. 87 percent van deze is organisator van een excursie. 
Iets meer dan één vijfde van de respondenten komt in con-
tact met een excursie voor het vak natuurwetenschappen. 
Hoewel 16 percent aangeeft dat ze in contact komen met 
een excursie voor het vak geschiedenis is slechts 3 percent 
van de respondenten de organisator. Ook voor de vakken 
biologie en Nederlands zijn ze vooral begeleiders van de 
excursies (figuur 7).

Ongeveer twee derde van de respondenten komt in contact 
met een excursie in de derde graad van het secundair on-
derwijs. Voor ongeveer één derde is dit in de tweede en de 
derde graad (figuur 8).

Drie vierde van de respondenten geeft les in het ASO, iets 
meer dan de helft geeft les in het TSO. Slechts een minder-
heid van de respondenten geeft les in het beroeps- en het 
kunstsecundair onderwijs (figuur 9).

Er kan dus gesteld worden dat bijna alle respondenten 
aardrijkskunde geven in het ASO en TSO, en dat bijna 70 
percent in contact komt met een excursie in de derde graad.

Figuur 7 Percentage van de respondenten dat voor een bepaald vak in 

contact komt met een excursie en de manier waarop.

Figuur 8 Verdeling van de excursies per graad waarmee de respondenten 

in contact komen.

Figuur 9 Percentage van de respondenten per onderwijsvorm.

7.2	 Mate	van	activering	tijdens	een	excursie

Leraren schatten dat hun leerlingen tijdens een gemiddel-
de les 56 percent van de tijd bezig met het luisteren naar 
de leraar, 24 percent van de tijd met het inoefenen van de 
geziene leerstof en slechts 19 percent van de tijd met het 
uitvoeren van een onderzoek (figuur 10). Maar tijdens een 
gemiddelde excursie liggen de verhoudingen anders: dan 
wordt slechts 35 percent van de tijd gespendeerd aan het 
doceren. De leerlingen zijn zelf 35 percent van de tijd de 
geziene leerstof aan het inoefenen en 30 percent van de tijd 
zelf een onderzoek aan het uitvoeren (figuur 10). Er kan 
dus gesteld worden dat leerlingen op een excursie actiever 
bezig zijn dan in een les. Nog belangrijker is dat leerlingen 
op excursies meer bezig zijn met ‘higher order thinking 
skills’ (zoals onderzoeken) die nodig zijn voor het uitvoe-
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ren van een onderzoek. Deze resultaten bevestigen dan ook 
de literatuur die stelt dat excursies ideaal zijn om leerlin-
gen te activeren.

7.3	 Voor-	en	nadelen	van	excursies	volgens	de	
respondenten

In figuur 11 worden de voordelen die de respondenten 
aanhaalden opgelijst. Deze werden in categorieën onder-
verdeeld. 44 percent van de antwoorden kon in de cate-
gorie ‘Koppelen van theorie en praktijk’ geplaatst wor-
den. 37 percent van de respondenten gaven aan dat het 
visuele aspect een meerwaarde is, terwijl 21 percent ook 
enkele of alle andere zintuigen vermeldt. 14 percent van 
de respondenten geeft aan dat een excursie de leerlin-
gen activeert en 11 percent dat een excursie relatiebevor-
derend is. In deze categorie zitten zowel de onderlinge 
relaties tussen de leerlingen als de relatie tussen leraar 
en leerlingen. Daarnaast geeft 9% van de respondenten 
aan dat ze de extra tijd voor het vak aardrijkskunde als 
meerwaarde zien.

Zoals reeds in de literatuur werd aangehaald gaan er echter 
ook moeilijkheden gepaard met het organiseren van een 
excursie. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat 
de hoge kost een struikelblok vormt. 

Daarnaast worden vooral de planning en de grote groepen 
als moeilijkheid vermeld. Slechts 1 percent van de respon-
denten geeft aan geen moeilijkheden te ondervinden bij het 
voorbereiden en uitvoeren van een excursie (zie figuur 12).

Naast hun eigen mening werd de respondenten (leraren 
dus) ook gevraagd welke positieve en negatieve elementen 
door de leerlingen zouden aangehaald worden. 

Volgens de respondenten wordt vooral het buiten zijn 
en dus het uit de school zijn positief onthaald door de 
leerlingen. Ze vinden een excursie dan weer minder leuk 
wanneer deze langer duurt dan een normale schooldag 
(figuur 13).

Figuur 11 De meerwaarde van een excursie zoals aangehaald door res-

pondenten in de enquête.

Figuur 12 Moeilijkheden bij het organiseren van een excursie zoals aan-

gehaald door respondenten in de enquête.

Samenvattend kan dus gesteld worden dat de literatuur be-
vestigd wordt door de antwoorden van de respondenten. 
De hoge kost blijkt inderdaad een groot struikelblok te zijn 
naast het feit dat er veel werk kruipt in het uitwerken van 
een excursie en dat het moeilijk is om met grote groepen 
op stap te gaan. Als meerwaarde geven de respondenten, 
net als de literatuur, aan dat de koppeling van theorie en 
praktijk een meerwaarde is van excursies.

In vergelijking met de literatuur komt de meerwaarde van 
het activeren van de leerlingen echter relatief weinig naar 
voor. Daarnaast blijkt uit de antwoorden dat de leerlingen 
een excursie vaak linken met veel werk, een langere school-
dag en een fysiek en mentaal zware dag. De respondenten 

Tabel 10 Verdeling van de tijd in verschillende werkvormen tijdens een gemiddelde les en excursie. Enkel die antwoorden waarvan de som 100% was zijn 

meegenomen in deze analyse.

Doceren Oefenen Onderzoeken

Les Gemiddelde 56% 24% 19%

Standaarddeviatie 18% 12% 12%

Mediaan 60% 20% 20%

Excursie Gemiddelde 35% 35% 30%

Standaarddeviatie 17% 15% 17%

Mediaan 35% 30% 30%
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merken echter dat de leerlingen het leuk vinden om buiten 
en actief bezig te zijn.

Figuur 13 Positieve en negatieve punten van een excursie vanuit het 

standpunt van de leerlingen op basis van de antwoorden van de respon-

denten op de enquête.

7.4	 Gebruik	van	een	virtuele	excursie

Net zoals bij de vragen over excursies werden de antwoor-
den op de vragen over de definitie en de meerwaarde van 
een virtuele excursie samengevoegd en gecategoriseerd 
(figuur 14). Vooral het besparen van tijd en geld is, vol-
gens de respondenten, een meerwaarde van een virtuele 
excursie. Respectievelijk 30% en 21% van de responden-
ten vermelden dit in hun antwoord. Ook het koppelen 
van theorie en praktijk (18%), het bezoeken van meer 
en moeilijk bereikbare plaatsen (17%) en het feit dat een 
virtuele excursie integreerbaar is in de les (17%) worden 
aangehaald.

Wat vooral opvalt, is dat enkele van deze categorieën enkel 
toepasbaar zijn wanneer de virtuele excursie als vervanging 
van een excursie op het terrein wordt gezien. Zo zijn bij-
voorbeeld het feit dat een virtuele excursie tijds- en geldbe-
sparend en weersonafhankelijk is aanwijzingen dat de res-
pondenten de virtuele excursie als een vervanging van een 
excursie op het terrein zien. Dit is toch opvallend vermits 
er nergens in de enquête werd vermeld of geïnsinueerd dat 
de virtuele excursie als een vervanging van een excursie op 
het terrein zou gebruikt worden.

Er werd tevens gevraagd naar bedenkingen bij het gebruik 
van virtuele excursies in het secundair onderwijs. De be-
denking die het meest vermeld werd is het feit dat een 
virtuele excursie slechts een simulatie is van een beperk-
te werkelijkheid. Dit houdt in dat leerlingen bijvoorbeeld 
niet kunnen ruiken en voelen. Daarnaast kunnen ze en-
kel observeren wat er via ICT beschikbaar is gesteld. Ook 
de aanwezigheid van voldoende en voldoende krachtige 

ICT en internetconnectie is voor ongeveer één vijfde van 
de respondenten een minpunt. Dit is in tegenspraak met 
de MICTIVO-resultaten (zie hoger) die aangeven dat er de 
laatste jaren een sprong voorwaarts is gemaakt in termen 
van ICT in het secundair onderwijs. De reden waarom toch 
18% van de respondenten dit als struikelblok zien kan deels 
verklaard worden door het feit dat sommige respondenten 
denken dat een virtuele excursie zware software vraagt. 
Ook het vinden van een beschikbaar computerlokaal en de 
verplaatsing ernaar met de hele klas zijn redenen die aan-
gehaald worden. Er waren ook respondenten die aangaven 
dat vooral de internetverbinding de zwakke schakel is. 8% 
van de respondenten geeft aan dat ze geen bedenking heb-
ben en slechts 3% van de respondenten vreest dat de leraar 
en / of de leerlingen niet voldoende digitaal geletterd zijn 
(zie figuur 15).

Tot slot werd de respondenten gevraagd naar wat volgens 
hen de kenmerken van een goede virtuele excursie zijn. 
Een kleine helft van de respondenten gaf aan het belangrijk 
te vinden dat er in de virtuele excursie duidelijke beelden 
gebruikt worden. Eén vierde van de respondenten vindt het 
belangrijk dat de leerlingen geactiveerd worden (Figuur 
16). Daarnaast kwamen het gebruik van duidelijke en ge-
varieerde opdrachten en goed en voldoende kaartmateriaal 
duidelijk naar voren. 

Het is treffend dat een grote groep van de respondenten 
een virtuele excursie zien als een vervanging van een ex-
cursie op het terrein. 13% van de respondenten geeft ook 
aan dat ze bang zijn dat een virtuele excursie een excursie 
op het terrein zal vervangen. Als er gekeken wordt naar 
de nadelen van virtuele excursies volgens de leraren dan 
komen met het feit dat een virtuele excursie slechts een 
weergave is van de werkelijkheid en de voldoende aanwe-
zigheid van ICT twee ook veel in de literatuur vermelde 
bedenkingen naar boven. Duidelijke beelden, het active-
ren van de leerlingen en duidelijke en gevarieerde op-
drachten zijn dan volgens de leraren kenmerken van een 
goede virtuele excursie.

Figuur 14 Meerwaarde van een virtuele excursie op basis van de antwoor-

den van de respondenten.



Jaarboek De Aardrijkskunde 2014 93

Figuur 15 Bedenkingen bij een virtuele excursie op basis van de antwoor-

den van de respondenten.

Figuur 16 Kenmerken van een goede virtuele excursie op basis van de ant-

woorden van de respondenten.

8	conclUsie

Algemeen kan er gesteld worden dat de antwoorden van 
de respondenten de literatuur in grote mate bevestigen. 
Excursies werken activerend en worden door de leerlin-
gen als aangenaam ervaren ondanks de moeilijkheden die 
komen kijken bij het organiseren ervan. Net zoals in de li-
teratuur geopperd wordt, geven ook de respondenten aan 
dat een virtuele excursie een excursie op het terrein niet 
kan en mag vervangen. Toch denken veel respondenten 
spontaan eraan om een virtuele excursie te gebruiken als 
een vervanging van een excursie op het terrein. Omdat 
er in de literatuur ook duidelijk meer publicaties terug-
gevonden worden die onderzoeken of een virtuele excur-
sie even effectief is als een excursie op het terrein dan 
publicaties die onderzoeken of virtuele excursies de les-
sen meer activerend maken, is dit niet geheel onlogisch. 
Er is echter ook een minderheid van respondenten, net 
zoals er een minderheid aan publicaties is, die aangeven 
dat een virtuele excursie als een activerende werkvorm 
gebruikt kan worden. Naast de discussie over hoe een vir-
tuele excursie het best gebruikt wordt, is het volgens de 
respondenten vooral belangrijk om duidelijke beelden en 
variërende opdrachten te gebruiken, en de leerlingen te 
activeren.

Hoewel de MICTIVO-resultaten aangeven dat er relatief 
veel ICT aanwezig is in het secundair onderwijs, wordt er 
door de respondenten aangegeven dat ze bedenkingen heb-
ben bij de aanwezigheid van voldoende en voldoende ster-
ke ICT op hun school. Dit kan deels verklaard worden door 
het feit dat sommige respondenten denken dat een virtuele 
excursie enkel mogelijk is met zware software. Daarnaast is 
het belangrijk niet te vergeten dat de aanwezigheid van ICT 
van school tot school verschilt.

Ter aanvulling:

De resultaten van deze enquête werden gebruikt om een 
virtuele excursie naar de Vaartkom in Leuven te ontwik-
kelen die aansluit bij het leerplan 3de graad secundair on-
derwijs, thema ‘Verstedelijking en Ruimtelijke Ordening’. 
Deze virtuele excursie is voor iedereen, online, beschik-
baar. Mocht u interesse hebben om deze in uw klas uit te 
voeren, kan u contact opnemen met een van de auteurs van 
dit artikel.
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