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1 Een tussenstand van
onderwijsgeografisch onderzoek

Wat weten we over het aardrijkskundeonderwijs? Hoe sluit het aan bij de
beelden die leerlingen in hun hoofd hebben? Welk venster op de wereld
bieden de schoolboeken? Wat werkt goed en wat niet als je leerlingen iets
wil leren? Kun je geografisch besef toetsen en hoe doe je dat dan? Hoe
leid je goede aardrijkskundeleraren op?
Vreemd eigenlijk dat er in Nederland geen overzicht is van verricht en
lopend onderzoek over het aardrijkskundeonderwijs. Natuurlijk zijn er wel
allerlei onderzoekspublicaties in boeken en tijdschriften. Maar niet
samengebracht in een bundel, zoals dat internationaal af en toe gebeurt,
zie bijvoorbeeld het International Handbook on Geographical Education
(Gerber, 2003). Dat betekent dat leraren (in opleiding) en lerarenopleiders
zelf moeten proberen overzicht te krijgen van wat er over het
aardrijkskundeonderwijs in Nederland onderzocht is. Dat valt niet mee.
Vandaar dit boek. Een eerste tussenstand van onderzoek over het
aardrijkskundeonderwijs, niets meer en niets minder.
Een boek over onderwijsgeografisch onderzoek. Onderwijsgeografie is het
vak dat zich bezig houdt met het ontsluiten van geografische kennis voor
het onderwijs (Hoekveld, 1969). Onderwijsgeografisch onderzoek richt
zich dus op de vraag hoe dat in de praktijk verloopt en verbeterd kan
worden. Het gaat over de keuze van vakinhouden en vakdidactische
strategieën. Van der Vaart (2001) merkt op dat de Nederlandse
onderwijsgeografie meer aandacht toont voor geografisch denken en
vaardigheden dan voor inhoud. ‘Door het onderwijsgeografisch accent op
het ‘hoe’ van de geografie is het debat over het ‘wat’ verstomd. En het is
juist dit inhoudelijk debat, dat ook de academische geografie bij het
schoolvak had kunnen betrekken’.
Dit boekje is een bundeling van onderzoek dat door onderwijsgeografische onderzoekers onlangs is afgerond of dat nog loopt. Het
bestaat uit 11 bijdragen. We vroegen een aantal promovendi kort te
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vertellen waar ze mee bezig zijn en wat ze al ontdekt hebben. Daarnaast
zijn er bijdragen van masterstudenten, leraren, lerarenopleiders en
onderzoekers. Het is een boeiend geheel geworden.
Bij boeken die verschillende bijdragen bundelen is er altijd de vraag naar
de rode draad. Elke auteur schrijft immers over zijn of haar eigen
onderzoek. Wat de verschillende bijdragen in dit boek bindt, is de
zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe de kwaliteit van het
aardrijkskundeonderwijs verbeterd kan worden. Dat kan uiteraard vanuit
verschillende invalshoeken worden aangepakt. Het boek zoomt dus in op
meer dan één thema.
Zijn dit de belangrijkste onderzoeksverhalen over het
aardrijkskundeonderwijs anno 2012? Wie zal het zeggen? Het is een
selectief en bepaald geen uitputtend overzicht. Ook hebben wij geen
onderzoek gedaan onder experts om te komen tot een selectie van de
beste onderzoeksverhalen. Maar oordeelt u zelf.
Wij horen graag uw reacties. En mocht u zelf een interessante
onderzoeksbijdrage over het aardrijkskundeonderwijs hebben, laat het
ons weten. Want onderzoek is nooit af. We willen graag verder werken aan
de ontsluiting van kennis om het aardrijkskundeonderwijs te verbeteren.
Dit boek is tot stand gekomen in het kader van het Landelijk
Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken mede dankzij een
subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Wij wensen u veel leesplezier met deze eerste onderwijsgeografische
onderzoeksbundel!
Joop van der Schee & Tine Béneker
Literatuur:
Gerber , R. (Ed.) (2003). International Handbook on Geographical
Education. Dordrecht: Kluwer.
Hoekveld, G. (1969). Zoeken naar inhoud en grenzen van het
onderwijsgeografisch bezig zijn. Geografisch Tijdschrift III (4), 334344.
Vaart, R. van der (2001). Kiezen en delen. Beschouwingen over de inhoud
van het schoolvak aardrijkskunde. Utrecht: Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen Universiteit Utrecht.

2 Toekomstbeelden van jongeren en hun
aardrijkskundeonderwijs

Als docent aardrijkskunde ben je iedere dag bezig de leerlingen meer te
leren over hun leefomgeving, dichtbij en veraf. Zodat ze kunnen
functioneren in de samenleving en deze in de toekomst mede vorm
kunnen geven. Maar hoe staan deze leerlingen eigenlijk in de wereld? Hoe
kijken ze naar de toekomst? En hoe sluit dit aan bij de wijze waarop ze
door het aardrijkskundeonderwijs worden aangesproken? Naar deze
vragen heb ik onderzoek gedaan in het kader van mijn masterstudie Geocommunicatie aan de Universiteit Utrecht.

2.1 Inleiding
Dit onderzoek komt voort uit een internationaal project ‘Young people;
cross cultural views and futures’, gecoördineerd door professor Margaret
Robertson vanuit Melbourne, Australië. Het project bestaat onder meer uit
een vergelijking tussen toekomstbeelden van 11 t/m 15 jarigen uit
diverse landen uit alle werelddelen. De Universiteit Utrecht verzorgt de
Nederlandse casestudie (Béneker & Wevers, 2012). Hiervoor is onderzoek
gedaan naar de toekomstbeelden van een klas vmbo-havo
brugklasleerlingen in Goirle (Wevers, 2010a; 2010b). De volgende
onderzoeksvraag stond centraal: Welke toekomstbeelden hebben
brugklasleerlingen in Goirle, en hoe verhoudt zich dat tot het
aardrijkskunde-onderwijs dat zij krijgen?

2.2 Theorie: Toekomstbeelden
De toekomstbeelden van jongeren zijn hun verwachtingen van de stand
van zaken over een aantal jaar (Ono, 2003). Het gaat om persoonlijke,
lokale, nationale en mondiale beelden. Persoonlijke toekomstbeelden
hebben betrekking op de jongeren zelf. Zij gaan over de toekomst van het
individu. De lokale, nationale en mondiale toekomstbeelden spelen elk op
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een ander schaalniveau en richten zich op de toekomst van de
maatschappij.
Naar deze toekomstbeelden van jongeren zijn enkele belangrijke
onderzoeken uitgevoerd. Zo ontdekte Toffler (1974) dat jongeren hun
persoonlijke toekomst vooral optimistisch zien, terwijl zij een overwegend
pessimistisch mondiaal toekomstbeeld hebben. Mary Brown (Hicks, 1995)
concludeerde in 1984 dat de toekomstbeelden van jongeren
samenhangen met de ruimtelijke en historische context waarin zij leven.
Huidige sociale, culturele en politieke zorgen worden geëxtrapoleerd naar
de toekomst. Het Henley Centre for Forecasting bouwt hier in 1991 op
voort wanneer zij de enorme bezorgdheid over mondiale milieukwesties
onder jongeren aantoont en de daarmee samenhangende hulpeloosheid
die jongeren ervaren (Ono, 2003). Eckersley (1997) laat zien dat er een
kloof bestaat tussen het verwachte toekomstbeeld en het gewenste
toekomstbeeld. De onderzoeken van Hicks en Holden uit de jaren ’90 en
‘00 onder kinderen en tieners wijzen uit dat jongeren minder optimistisch
worden over de toekomst naarmate zij ouder worden (Holden, 2007).
Onderwijs bereidt jongeren voor op de toekomst. Scholen richten zich op
de maatschappij waarin hun leerlingen later zullen leven. De leerlingen
doen kennis, inzicht en vaardigheden op waarmee ze zich straks kunnen
redden in de samenleving. Het gaat dan vooral om de korte termijn. Maar
minstens zo belangrijk is het verder vooruit kijken. Het onderwijs kan
leerlingen ook voorbereiden op het creëren van een toekomst waarin zij
willen leven: hun gewenste toekomst. Als jongeren zich bewust worden
van de invloed die zij zelf hebben, wordt de gewenste toekomst het
uitgangspunt voor hun gedrag in het heden (Eckersley, 1999). Het is de
vraag of dit voldoende gebeurt in ons onderwijs.
In dit onderzoek is gekozen om specifiek in te zoomen op het vak
aardrijkskunde, omdat dit zich niet alleen bezighoudt met beschrijvende
en verklarende vragen als ‘waar is dat?’, ‘hoe is dat daar?’ en ‘waarom is
dat daar zo?’, maar zich ook richt op voorspellende en probleemoplossende vragen als ‘Hoe zou het daar kunnen zijn?’ en ‘Wat kan daar?’.
Hiermee onderzoeken leerlingen de huidige situatie in de wereld,
verkennen mogelijke toekomstscenario’s en denken na over de invloed
die zij hierop kunnen uitoefenen (Van den Berg, 2009).
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2.3 Onderzoeksopzet
Het eerste deel van de onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van
de volgende deelvraag: Welke persoonlijke, lokale, nationale en mondiale
toekomstbeelden hebben vmbo/havo-brugklasleerlingen in Goirle? Hierbij
is de onderzoeksopzet gebruikt zoals aangereikt door het Australische
onderzoeksprogramma ‘Young people; cross cultural views and futures’.
Als eerste kreeg de vmbo/havo-brugklas een individuele
huiswerkopdracht, waarin zij brainstormden over zichzelf op dit moment,
hun leven en wat voor hen belangrijk is. De opdracht bleek erg lastig voor
de leerlingen, wat te wijten kan zijn aan het feit dat de leerlingen nog
jong zijn en volop bezig met het ontwikkelen van hun eigen identiteit.
Hierna gingen zes groepjes van elk vijf leerlingen aan de slag met het
maken van een poster. Deze groepjes werden door de docent
samengesteld, waarbij er een mix was tussen jongens, meisjes,
uitbundige en meer teruggetrokken leerlingen. Ook werd gelet op
verschillen in kennis, vaardigheden en attitude. In de groepjes bespraken
de leerlingen de huiswerkopdracht. De bedoeling was dat zij gezamenlijke
ideeën over de wereld en hun rol daarin identificeerden. Maar al snel
bleek dat leerlingen het moeilijk vonden met anderen hierover te praten.
Op de posters zetten de leerlingen hun toekomstbeelden aan de hand van
de volgende vragen:



Wat voor leven heb je in 2020?



Hoe ziet de wereld er in 2020 uit?



Wat zijn de grote uitdagingen of problemen die de mensen in 2020
hebben?



Hoe kunnen we ons nu voorbereiden op 2020?



Welke raad kun je geven aan docenten die jullie helpen je voor te
bereiden voor deze toekomstige wereld?

Twee weken later presenteerden de leerlingen hun posters aan de klas.
Via een follow-up interview met zes leerlingen is hierna extra informatie
verkregen. Uit elk groepje is één leerling gekozen. De interviewgroep
bestond zowel uit leerlingen met een pessimistisch als een optimistisch
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toekomstbeeld. Tijdens de interviews is dieper ingegaan op zaken die niet
aan de orde zijn gekomen tijdens de presentaties, zoals het rangschikken
van genoemde problemen naar prioriteit, ideeën over de lokale toekomst,
het beschrijven van een ideale toekomst, het denken in oplossingen en de
rol van technologie.

2.4 Resultaten
Uit deze casestudie komt naar voren dat de leerlingen hun persoonlijke
toekomst overwegend positief inschatten. Ze verwachten in 2020 een
goede en/of leuke baan te hebben, en een gezin of partner. Een aantal
leerlingen maakt tegen die tijd een hoop lol. Dit persoonlijke
toekomstbeeld contrasteert sterk met de toekomst die zij op mondiaal
niveau voorzien. Vier groepjes gaan uit van een overwegend
pessimistische toekomst in de wereld. Eén groepje noemt vooral positieve
aspecten, zoals het einde van de kredietcrisis, en het uitblijven van
oorlogen. Het zesde groepje heeft twee scenario’s uitgewerkt: drie
leerlingen gaan uit van een optimistisch en twee van een pessimistisch
scenario.
Onderwerp

Aantal keer genoemd

Milieuproblemen

10

Derde wereldoorlog

4

Natuurrampen

3

Toename armoede

2

Overbevolking

1

Ziektes

1
Tabel 1: Negatieve aspecten mondiaal toekomstbeeld

Onderwerp

Aantal keer genoemd

Technologische ontwikkeling

9

Verbetering milieu

2

Afname armoede

1

Geen oorlogen

1

Minder files

1

Kredietcrisis voorbij

1

Tabel 2: Positieve aspecten mondiaal toekomstbeeld
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Leerlingen maken zich vooral zorgen over milieuproblemen, oorlogen en
natuurrampen. Het belangrijkst vinden ze het versterkte broeikaseffect.
Hieruit vloeien namelijk veel andere problemen voort, zoals het smelten
van de Zuidpool, het stijgen van de zeespiegel en het verdwijnen van
ijsberen. Een leerling licht toe: ‘Het broeikaseffect, want dat zorgt voor al
die andere shit’. Een andere leerling maakt zich minder druk: ‘De
Noordpool is alleen maar ijs en als dat smelt, maakt dat helemaal niets
uit voor hoe hoog de zee is’. Verder noemen leerlingen de ontbossing,
luchtvervuiling, overbevissing en het uitsterven van diersoorten. Het zijn
problemen die ze vaak op televisie zien. Bijvoorbeeld in het Klokhuis en
het Jeugdjournaal, maar ook op zenders als Discovery Channel, National
Geographic en Animal Planet. Op tv maken ook oorlogen, zoals in Irak en
Afghanistan, diepe indruk. Vier groepjes denken dat er een Derde
Wereldoorlog zal uitbreken.
Toch voorzien de brugklasleerlingen ook positieve ontwikkelingen.
Nieuwe technologieën maken de wereld beter en vooral gemakkelijker,
bijvoorbeeld aanpassingen in auto’s. Sommige leerlingen verwachten dat
die in 2020 vliegen of op stroom of zonne-energie rijden. Ook zijn er in
de toekomst 3D-schermen en gaan mensen op ruimtereis. Maar ze
hebben ook twijfels over de technologie. Zo zegt een leerling: ‘We
bedenken steeds van alles. Maar wie zegt dat de mens hier echt iets aan
heeft?’ Sommige technologieën worden zelfs gevaarlijk gevonden: ‘Tanks
en geweren, die maken echt alles kapot. En in de toekomst worden die
alleen maar beter, dus nog gevaarlijker’. Ook huidige vervoersmiddelen
vallen onder de categorie ‘slechte technologie’. Auto’s en vliegtuigen
leiden bijvoorbeeld tot het ontstaan van het broeikaseffect.
Het valt op dat hun persoonlijke toekomstbeeld optimistisch is, terwijl ze
somber gestemd zijn over de mondiale toekomst. Blijkbaar beïnvloedt de
toekomst van de wereld hun individuele toekomst niet. Ook denken ze
dat hun persoonlijke toekomst nauwelijks invloed heeft op de mondiale
toekomst. Ann Nilsen (1999), hoogleraar sociologie in Noorwegen,
verklaart dit door de toekomst in te delen in dromen/nachtmerries,
verwachtingen/bedreigingen en plannen/risico’s. Die laatste zijn het
meest concreet en vinden op korte termijn plaats. Je hebt kennis van de
risico’s die samenhangen met deze plannen. Persoonlijke
toekomstbeelden zijn vaak gebaseerd op plannen en door het gevoel van
controle en zekerheid zijn ze optimistischer.
7

Mondiale toekomstbeelden zitten in de categorie van dromen en
nachtmerries. Die zijn tijd- en ruimteloos en verbonden met een verre
toekomst. Die is zo abstract en haast onrealistisch dat deze in de beleving
van jongeren bij iemand anders en op een andere plek plaatsvindt. Ze
relateren die verre toekomst niet aan hun persoonlijke toekomst, die een
kortere tijdspanne heeft. Plannen maken de jongeren dus niet voor die
verre mondiale toekomst, en de risico’s zijn onbekend. De
brugklasleerlingen geven aan dat ze niet genoeg weten over de
belangrijkste problemen in de huidige wereld, en de gevolgen en risico’s
ervan. ‘Wat gebeurt er nu eigenlijk? En wat heeft die ozonlaag er nou mee
te maken?’ vraagt een leerling zich af, waarna de klas in discussie gaat
over het versterkte broeikaseffect. Eén leerling sluit de discussie af met de
opmerking: ‘We kunnen hier wel over door blijven gaan, maar we weten
er eigenlijk helemaal niks van’.
Jongeren ontwikkelen een gevoel van ambivalentie. Zij geloven dat
verandering nodig is, maar worstelen met wat zij vinden dat ze moeten,
kunnen, willen en uiteindelijk werkelijk doen. ‘Ik hoop dat iedereen
gelukkig is in de toekomst, dat is het allerbelangrijkste’. Maar hun eigen
rol daarin, ook wanneer zij wat ouder zijn, schatten leerlingen minimaal
in. Zo geeft een leerling aan: ‘Ik kan wel zeggen wat er moet gebeuren,
maar ze doen er toch niets aan’. De brugklassers willen wel helpen de
problemen op te lossen, maar dan moeten producenten betere en
efﬁ ciëntere producten maken. Zo zegt een leerling: ‘Als ze nou gewoon
zuinigere auto’s maken, dat zou veel beter zijn’. De verantwoordelijkheid
voor het bereiken van een gewenste toekomst ligt dus in eerste instantie
bij overheden. Zo zegt een leerling: ‘Obama kan tegen andere landen
zeggen wat ze moeten doen’. Sommige leerlingen beseffen echter dat ook
zíj kunnen bijdragen aan de oplossing. ‘De wereld, iedereen moet
meehelpen’. Heel wat leerlingen worden echter moedeloos van alle
problemen. Zij weten dat zij de sleutel vormen tot de oplossing, maar
vinden het lastig plannen te maken voor deze verre mondiale toekomst.

2.5 Conclusie en discussie
Uit deze kleine casestudie komt naar voren dat deze brugklasleerlingen
grote moeite hebben een voorstelling te maken van een toekomst van hun
eigen leefomgeving, lokaal en mondiaal. Al snel domineren dan
8

stereotype beelden, vaak ook zonder enig besef van tijd (Tilburg aan zee
over 10 jaar?). Ook zijn een persoonlijke toekomst en een toekomst van
de wereld op geen enkele wijze met elkaar verbonden. De leerlingen
zeggen dat ze niet genoeg weten van de huidige mondiale problemen.
Toch baseren zij hun toekomstbeelden wel op die gebrekkige kennis. Het
aardrijkskunde-onderwijs kan hun kennisbasis aanvullen.
Uit een gesprek met de aardrijkskundedocenten op deze school blijken
deze zich ook te realiseren dat ze weinig expliciet aandacht besteden aan
een toekomstdimensie. Ook realiseren ze zich dat er impliciet allerlei
toekomstbeelden in hun onderwijs zitten en dat ze bijvoorbeeld door de
wijze van behandeling van mondiale vraagstukken een negatief
toekomstbeeld kunnen versterken.
Het aardrijkskundeonderwijs is zowel wat betreft inhoud als didactiek niet
erg toekomstgericht. De nadruk ligt op beschrijvende en verklarende
vragen als ‘Waar is dat?’, ‘Wat is daar?’, ‘Hoe is dat daar?’ en ‘Waarom is
dat daar (zo)?’. Hierbij is het eenvoudiger terug te kijken hoe
ontwikkelingen tot nu toe zijn gegaan. Ook bij aandacht voor grote
vraagstukken ontbreekt vaak de stap naar het denken in oplossingen en
ontbreekt de uitdaging voor leerlingen om met elkaar alternatieve
toekomsten op een creatieve en kritische manier te verkennen.
De Canadese wetenschapper Rogers (Slaughter, 1996) heeft laten zien dat
een cognitieve dimensie maar één stadium is in het proces waarin
jongeren leren hoe zij hun eigen toekomst kunnen creëren. Rogers
onderscheidt verschillende fasen.
Allereerst verwerven jongeren in de cognitieve dimensie kennis en inzicht
over de actuele mondiale situatie, over problemen die internationaal
spelen en over de verbondenheid van culturele, ecologische, politieke,
technologische en economische systemen. Jongeren krijgen een beter
beeld van de wereld waarin ze leven voordat zij aannames doen over
mogelijke toekomsten. Hierna denken jongeren in de affectieve dimensie
na over hun eigen gevoel en dat van anderen met betrekking tot het
onderwerp. Hier gaan zij in de existentiële dimensie dieper op in met
achterliggende waarden en leefstijlen. De empowerment dimensie vormt
eigenlijk de kern bij het voorbereiden van jongeren op hun gewenste
toekomst. Jongeren brengen in dit stadium de verbondenheid van
verleden, heden en toekomst in kaart. Zij bereiden zich voor op
toekomstige risico’s en overwegen alternatieve toekomsten. Dit creëert
9

solidariteit met toekomstige generaties. Jongeren houden hierbij niet vast
aan bepaalde waarden, maar kijken kritisch naar waarden, doelen en
visies, en creëren waar nodig nieuwe. Hierbij ontwikkelen zij een creatieve
houding. Creatieve mensen zijn namelijk gewend met onzekerheden om
te gaan en kunnen hier dankzij hun grote verbeeldingvermogen op
inspelen. Tevens dienen de jongeren kritisch na te denken om
alternatieven te kunnen afwegen en evalueren. Belangrijk hierbij is dat
leerlingen ook werkelijk hun zorgen en ideeën met elkaar delen. Zo
treden zij buiten hun eigen visies en grenzen. Tot slot werken jongeren in
de actiedimensie acties en plannen uit, die leiden tot een verandering van
hun eigen gedrag, en uiteindelijk tot een aanpassing van de werkelijke
toekomst.
Wanneer je, zoals in dit onderzoek, in een korte tijd met de leerlingen
over de toekomst praat, komen direct al verschillende dimensies aan de
orde: waaraan denken we, wat weten we en wat voelen we daarbij. Ook
het vertrouwen of wantrouwen in technologische oplossingen verwijst
naar alternatieve oplossingen. Dit laat zien dat er voldoende
aanknopingspunten zijn om met leerlingen over de toekomst te praten en
ze te leren hier kritischer en creatiever over na te denken. Er is veel winst
te behalen door op een meer gestructureerde wijze aandacht besteden
aan een toekomstdimensie, met behulp van de ideeën van Rogers,
Eckersley, Hicks en Holden en aan de hand van diverse opdrachten, zoals
een trendanalyse, een simulatie of eigen voorspelling.
NB. In deze bijdrage is gebruik gemaakt van eerder in Geografie
gepubliceerde teksten (Wevers, 2010b).
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3 De toekomst in aardrijkskundeschoolboeken

Aardrijkskundeonderwijs heeft als belangrijk doel jongeren voorbereiden
op hun toekomst in onze sterk globaliserende wereld vol met grote
vraagstukken en uitdagingen. Wij vragen ons af op welke wijze in het
huidige aardrijkskundeonderwijs over de mondiale toekomst wordt
gesproken en hoe leerlingen daarover leren nadenken. Geïnspireerd door
onderzoek van Hicks over ‘future education’ bekijken we in deze bijdrage
welke handvatten twee aardrijkskundemethoden uit de bovenbouw bieden
aan docenten en leerlingen om over de toekomst na te denken.

3.1 Inleiding
Nederlanders, en zeker ook de jongeren, zijn over het algemeen tevreden
met hun leven en optimistisch over hun toekomst. Dit staat vaak in
contrast met gevoelens en gedachten over de toekomst van het land en
van de wereld (Schnabel, 2004). Hier overheersen nogal eens negatieve
beelden. Jongeren maken zich zorgen over grote mondiale vraagstukken.
Ze kunnen zich de toekomst moeilijk voorstellen en zien maar zeer
beperkt voor zichzelf hierin een eigen rol weggelegd (Béneker & Wevers,
2012).
Verschillende auteurs (Hicks & Holden, 2007) wijzen op de mogelijkheden
en het belang van aandacht voor die mondiale toekomst in het onderwijs.
De grote mondiale vraagstukken, het tempo waarmee onze wereld
verandert en alle daarmee gepaard gaande onzekerheden, maken dat we
jonge mensen anders moeten voorbereiden op die toekomst. Waarbij
omgaan met onzekerheden en leren denken in scenario’s een grotere rol
krijgen. Van der Vaart (2002) noemt dit een verandering van
‘maintenance learning’ naar ‘innovative learning’.
Mondiale vraagstukken zijn inmiddels in het onderwijs terecht gekomen,
ook door de toegenomen aandacht voor duurzaamheid en
burgerschapsvorming. Maar vaak blijft het vooral bij het (cognitief)
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bestuderen van vraagstukken in heden en verleden en is er weinig
invulling voor een toekomstperspectief (Hicks, 2012).

3.2 Theorie: De toekomstdimensie in het onderwijs
In de literatuur zijn een aantal heldere aanknopingspunten te vinden voor
het analyseren van een toekomstdimensie in het onderwijs. David Hicks,
oorspronkelijk aardrijkskundedocent, is één van de toonaangevende
auteurs op dit gebied. Hij heeft zich sinds de jaren 80 van de vorige eeuw
ingezet op het terrein van ‘future studies’ en ‘future education’ in het
Verenigd Koninkrijk. Het doel van ‘future studies’ is om mogelijke
(‘possible’), waarschijnlijke (‘probable’) en wenselijke (‘preferable’)
toekomsten te onderzoeken. ‘Futures education’ gaat over de vertaling
van dit soort concepten in leerervaringen in het primair en voortgezet
onderwijs. In een recente special issue van het tijdschrift ‘Futures’ geeft
Hicks in een persoonlijke reflectie aan dat het een lastige opgave is om
een toekomstdimensie verankerd te krijgen in het onderwijs. Hij ziet op
dit moment de meeste kansen voor een grotere aandacht voor een
toekomstperspectief in het onderwijs via het stimuleren van docenten om
het in hun eigen curriculum toe te passen. Het Britse aardrijkskundecurriculum besteedt sinds kort expliciet aandacht aan een
toekomstperspectief (Hicks, 2012).
Meestal wordt de toekomst wel benoemd in het onderwijs. Gough (1988)
beschrijft drie wijzen waarop die toekomst – vaak tussen de regels door –
aan de orde komt via ‘tacit inferences’, ‘token invocations’ en ‘taken-forgranted assumptions’. Een veel voorkomende ‘taken for granted’ blik op
de toekomst is dat voortdurende economische groei het antwoord is op
alle toekomstige problemen (Hicks, 2012: 7). De ‘tacit future’ kunnen we
omschrijven als de zwijgende toekomst, niet benoemd maar aannamen
over de toekomst zijn impliciet aanwezig. De ‘token future’ is een
toekomst die benoemd wordt maar op clichématige, retorische wijze en
niet uitgewerkt of onderzocht. De ‘taken for granted future’ is een
onvermijdelijke toekomst zonder ruimte voor andere alternatieven.
De Canadese Martha Rogers (Rogers & Tough, 1996) schrijft over het
proces van leren over mogelijke toekomsten. Volgens haar gaat het niet
alleen om cognitieve veranderingen en persoonlijke keuzes voor
handelen. Ook emoties en existentiële vragen over betekenis en
wereldbeeld kunnen hier deel van uitmaken. De toekomst verbeelden
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roept vaak eerst weerstand op. Docenten moeten leerlingen goed
begeleiden om tot een actieve reconstructie van het eigen wereldbeeld en
bijbehorende houding te komen. Bijgaand kader kan daarbij helpen.
Het idee van verschillende toekomsten (Hicks, 2007a), geprojecteerde
toekomstbeelden (Gough, 1988) en dimensies in het leren over de
toekomst (Rogers & Tough, 1996) biedt voorlopig voldoende houvast om
een analyse te kunnen maken van de toekomstdimensie in de
aardrijkskundemethoden.

Cognitief: gericht op kennis
Affectief: gericht op beleving en gevoel
Existentieel: gericht op intrinsieke, persoonsgebonden vragen
‘Empowerment’: gericht op reconstructie en oplossing
Actie: gericht op bewuste keuze en activiteit

3.3 Onderzoeksmethode: inhoudsanalyse
Schoolboeken vervullen een dominante rol in veel klaslokalen (Lambert,
2000) en zijn daarom een geschikte eerste graadmeter om te bezien in
welke mate en op welke wijze een toekomstdimensie aan de orde komt.
Hiervoor zijn de twee marktleidende lesmethoden voor de bovenbouw
(vwo) geselecteerd, BuiteNLand en de Geo (SLO, 2011). Deze methoden
zijn gekozen op basis van populariteit en dus niet op basis van verschillen
in opzet en didactiek. Doel is het analyseren van de toekomstgerichtheid
en niet zozeer de verschillen tussen methoden.
Binnen het vwo examenprogramma is één van de vier domeinen
geanalyseerd. Gekozen is voor domein ‘Wereld’ waarin samenhang en
verscheidenheid in de wereld, waaronder het globaliseringsproces,
mondiale spreidingspatronen, wereldsteden én een mondiaal
verdelingsvraagstuk, het wereldvoedselvraagstuk, aan de orde komen.
Een mondiale toekomst zal hier eerder en meer dan in de andere
domeinen (aarde, leefomgeving, Zuidoost Azië) aan de orde kunnen
komen.
De methoden verschillen in opzet. BuiteNLand werkt in de bovenbouw
met drie tekstboeken en drie werkboeken: een set van een tekst- en een
werkboek voor elk jaar (VWO 4, 5 en 6). De methode de Geo werkt met
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thematische boeken, die in alle drie de bovenbouwjaren gebruikt kunnen
worden. Het domein Wereld bestaat bij de Geo uit de themaboeken ‘Arm
en Rijk’ en ‘Globalisering’. In de nu volgende tekst wordt telkens vermeld
uit welk boek de genoemde voorbeelden komen, door methodetitel
(BuiteNLand of de Geo) en jaarlaag (bij BuiteNLand VWO4, 5 of 6) of thema
(bij de Geo Arm en Rijk of Globalisering) te noemen. De volledige
bronvermelding staat in de literatuurlijst.
De boeken, inclusief de opdrachten zijn op verschillende wijzen
bestudeerd aan de hand van een inhoudsanalyse. Het tekstboek is
bekeken op enerzijds losse zinnen die op de één of andere manier aan de
toekomst refereren, meestal een indirecte vaak impliciete verwijzing en
anderzijds op alinea’s die aandacht besteden aan de toekomst op een
directe, meer expliciete wijze. De losse zinnen zijn enkel op de aard van
toekomst, zoals Gough dat doet, beoordeeld: ‘tacit’, ‘token’ en ‘taken-forgranted’.
De alinea’s met aandacht voor de toekomst zijn uitgebreider
geanalyseerd. Aan de hand van een schema zijn kenmerken van die
toekomst genoteerd zoals het onderwerp, de tijd waarop de toekomst
wordt geprojecteerd, het perspectief waar vanuit de toekomst wordt
bekeken (bepaalde groep of een individu) en de lading van de boodschap
(positief of negatief). Ook is gekeken naar de aanwezigheid van meerdere
alternatieve toekomsten, visies op de toekomst en reflectie op de
toekomst zoals Hicks (2007b) dat ook beschrijft.
De opdrachten waarbij de toekomst aan de orde komt, bekijken we op de
manier waarop leerlingen gevraagd wordt over de toekomst na te denken.
Is hier meer dan een cognitieve handeling vereist (Rogers & Tough, 1996)?
Is er een verwijzing naar de affectieve dimensie? Worden relaties gelegd
met de leefwereld van de leerlingen?

3.4 Resultaten
De nu volgende paragraaf bespreekt de wijze waarop de toekomst aan
bod komt in: (a) de losse zinnen, (b) de alinea’s en (c) de opdrachten in de
schoolboeken.

16

a) Losse zinnen
Bij BuiteNLand komt binnen het domein Wereld in de gehele bovenbouw
28 keer een losse zin voor die naar de toekomst verwijst. Bij de Geo
gebeurt dit 18 keer. Niet alle zinnen passen goed in Gough’s driedeling.
Er zijn ook samenvattende zinnen en meer feitelijke constateringen. Van
Gough’s driedeling komt de clichématige toekomst (‘token’) het vaakst
voor, bij beide methoden 7 keer.
‘Daar ( = Shanghai) ligt de toekomst, zegt de boer, maar wij zijn gelukkig
in ons dorp.’ (VWO 4, p.7)
‘Zo dreigt de wereld een eenheidsworst te worden.’ (de Geo, Globalisering,
p.92)
Maar er zijn ook voorbeelden van een ‘tacit’ (impliciete zwijgende)
toekomst:
‘Het gevolg is dat nu al veertig procent van de wereldhandel plaatsvindt
tussen de verschillende onderdelen van de eigen multinational.’
(BuiteNLand, VWO 5, p.17)
‘Daarnaast vragen milieuorganisaties zich af of de lange termijneffecten
van deze voedselgewassen wel zijn onderzocht.’ (de Geo, Arm en rijk,
p.39)
Net als een ‘taken for granted’ toekomst:
‘Outsourcing is een aspect van globalisering dat ook in de toekomst grote
invloed zal hebben op de ruimtelijke ontwikkeling van de global city.’
(BuiteNLand, VWO 6, p 47)
‘Als de vrede zal zijn teruggekeerd (in Irak) zal de olie weer rijkelijk
stromen, kan ons bedrijfsleven weer investeren en gaat de olieprijs dalen.’
(de Geo, Arm en Rijk, p. 131)
De methode Buitenland schetst in de losse toekomstgerichte zinnen
mogelijke toekomstige ontwikkelingen met voorzichtige aannamen door
woorden als ‘wellicht’ en ‘het ziet er naar uit dat’ te gebruiken zonder
verdere uitwerking of concretisering.
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‘De toekomst zal uitwijzen of er een global shift zal plaatsvinden, waarbij
het zwaartepunt bijvoorbeeld verschuift van de Atlantic Rim naar de
Pacific Rim’ (BuiteNLand, VWO 5, p. 32).
De methode de Geo geeft in de toekomstgerichte zinnen meer invulling,
waarbij een meer vastliggende toekomst (‘taken for granted’) vanuit
Westers perspectief herkenbaar is. Waarbij dit vastliggende
toekomstbeeld overwegend dreigend is.
‘Over 25 jaar zal minstens een derde van de geïrrigeerde
landbouwgebieden in veel grote stroomgebieden niet meer zeker zijn van
voldoende watertoevoer’.
‘Dat hier en daar een lichtpuntje te zien is bij de buitenlandse
investeringen, wil trouwens niet zeggen dat de grote massa het beter
krijgt’. (De Geo, Arm en Rijk, p. 17).

b) Alinea’s
Van de in totaal 325 geanalyseerde alinea’s is slechts 8% (26 alinea’s)
enigszins toekomstgericht. In BuiteNLand staan in het domein Wereld 11
alinea’s met een toekomstperspectief (9%). In de Geo betreft het binnen
het domein Wereld 15 alinea’s (8%). Deze relatief toekomstgerichte
alinea’s, vertonen vooral de volgende kenmerken.

1) De thema’s die centraal staan zijn herkenbaar als vraagstukken van
economische, politieke en culturele globalisering. Subthema’s zijn
bijvoorbeeld: ‘global shift’, grijze druk, ‘global governance’,
lokalisering en schaarstevraagstukken (rond zoet water, voedsel, olie
en ruimte).

2) Er wordt gewerkt met exemplarische voorbeeldlanden (in de Geo,
bijvoorbeeld Duitsland als centrumland) en voorbeeldgebieden (in
BuiteNLand, bijvoorbeeld het Mexicaans-Amerikaans grensgebied). De
gebieden en landen dienen als ‘casestudies’ om patronen en
processen te illustreren en als decor om de denklijnen over de
toekomst concreter uit te werken. De Geo kiest voor relatief minder
landen of gebieden die intensiever worden uitgewerkt, terwijl
BuiteNLand meer regio’s en landen noemt maar hierop minder diep in
gaat. Bij beide methoden liggen de voorbeeldgebieden telkens ver van
18

Nederland. Hiermee ontstaat het beeld dat de mondiale vraagstukken
‘elders’, dus ver weg van de leerling, spelen. Er zijn ook zinnen die wel
over ‘ons’ lijken te gaan, zoals de vraag: ‘En wij dan in Europa?’
(BuiteNLand, VWO 5, p. 28). In het antwoord wordt echter alleen
gesproken van de EU en Europa en ‘de afzonderlijke landen van
Europa’. Hierin is weinig relatie met het eigen leven of eigen invloed
op de toekomst herkenbaar.
‘De toekomst moet uitwijzen of Europa een zelfbewust, krachtig
continent wordt, of bangelijk moet afwachten hoe het door de nieuwe
‘artiesten’ van de wereld ‘in de lucht’ gehouden wordt.’ (BuiteNLand,
VWO 5, p. 29).

3) De in de aardrijkskunde belangrijke relatie tussen mens en aarde is
goed herkenbaar. In BuiteNLand ligt de nadruk meer op de mens.
Meestal blijven de geschetste toekomstlijnen dan abstract.
‘Het is wel de vraag of de wereldvoedselproductie ook in de toekomst
de sterke bevolkingsgroei zal kunnen bijhouden’ (BuiteNLand, p,25).
In de Geo ligt de nadruk meer op de draagkracht van de aarde. Er
wordt dan vaak voor een koppeling met een specifiek gebied gekozen
en de toekomstuitwerking is concreter. Vaak is deze ook negatiever,
de paragraaf over demografie in Egypte heeft bijvoorbeeld de titel ‘De
demografische tijdbom’ (de Geo, Globalisering, p. 138).

4) In ongeveer de helft van de toekomstgerichte alinea’s (14 van de 26,
54%) is geen termijn gekoppeld aan de genoemde toekomst. Als er wel
een termijn doorklinkt, gaat het meestal om de nabije toekomst. Het is
aan de lezer om in te schatten over welke tijdslijn het precies gaat.
‘De stadsplanologen staan voor de bijna onmogelijke opgave om het
voorzieningenniveau in de pas te laten lopen met de stedelijke
uitbreiding’ (de Geo, Globalisering, p.142)
‘Veel jonge mensen blijven het krijgen van kinderen maar uitstellen en
dus zal de neergaande trend doorgaan. De grijze druk zal toenemen’
(de Geo, Globalisering, p.113).

5) Er is nauwelijks tot geen bron vermeld; slechts 3 van de 26
toekomstgerichte alinea’s vermeldt een min of meer concrete bron
(11%) zoals het CIA factbook (BuiteNLand, VWO 4, p.23), de WTO
(BuiteNLand, VWO 5, p.28) en aardwetenschapper King Hubbert (de
Geo, Arm en Rijk, p.123). Soms wordt een bron gesuggereerd door een
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zinsnede als: ‘volgens de prognoses….’ (de Geo, Arm en Rijk, p.12) of
‘de meeste wetenschappers zijn van mening dat….’ ( de Geo, Arm en
Rijk, p.38).

6) De negatieve ondertoon is breed herkenbaar in de blik op de
toekomst.
‘Het land zal een enorme inspanning moeten leveren om deze jongeren
aan een baan te helpen.’ (BuiteNLand, VWO 4, p.23)
‘Door de uitzichtloze armoede oefenen steden een grote
aantrekkingskracht op hen uit.’ (de Geo, Arm en Rijk, p.13)

7) De gedane uitspraken over de toekomst worden in veel gevallen als
‘waarheid’ gepresenteerd. De door Hicks genoemde ‘waarschijnlijke’
toekomst wordt dan als de enige toekomst gepresenteerd.
Binnen de 26 toekomstgerichte alinea’s zijn er 7 alinea’s die meer
expliciet ingaan op de toekomst. Drie alinea’s gaan over een
schaarstevraagstuk (olie, water), drie over de toekomstige economische
en politieke machtsverhoudingen op de wereldkaart en één over de
toekomst van de stad (global city). Waaruit bestaat het meer
genuanceerde toekomstbeeld? Af en toe wordt er meer dan één visie op
de toekomst gepresenteerd. BuiteNLand behandelt stedelijke ontwikkeling
aan de hand van drie voorbeeldsteden: Tokyo, Shanghai en Sao Paolo. De
vraag ‘De toekomst dan?’ komt bij alle drie de steden aan bod. Ook wordt
onzekerheid benoemd. Bij Sao Paolo beantwoordt de auteur de
toekomstgerichte vraag met: ‘Tsja, lastig. Of de stad de sprong naar de
eredivisie van de global cities kan maken, zal de toekomst leren’
(Buitenland, VWO 6, p, 40).
De Geo presenteert meerdere perspectieven op economische transities. Zo
gaat de alinea ‘Kernregio’s, groeilanden en achterblijvers’ in op
verschillende perspectieven op opkomende economieën en
verschuivingen in concurrentiekracht. De alinea’s beschrijven soms beleid
ten aanzien van een toekomstig aandachtsgebied. In BuiteNLand wordt in
het VWO 5 boek bijvoorbeeld een hele paragraaf gewijd aan de
toekomstige economische en politieke globalisering (‘Globalisering, een
blik in de toekomst’, p. 28). Didactisch bieden deze alinea’s
mogelijkheden omdat ze opener naar de toekomst kijken, de bestaande
onzekerheid benoemen en meer op de leerling gericht zijn. Een van de
alinea’s uit de Geo betreft ‘duurzaam waterbeheer’. Dit is een relatief
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abstract thema, maar in tekst van het lesboek wordt de leerling op
individueel niveau aangesproken.‘Duurzaamheid staat voor het idee dat je
kunt voldoen aan de behoefte van vandaag, zonder dat je daarmee het
vermogen in gevaar brengt van toekomstige generaties om in hun
behoefte te voorzien’ (de Geo, Arm en Rijk, p 98).
Ook deze meer toekomstgericht uitgewerkte alinea’s zijn sterk cognitief
van aard. Leerlingen worden geïnformeerd over thematieken. Hierbij
klinken vaak impliciet affectieve boodschappen door. Een leerling
aanspreken op duurzaamheid kan een gevoel van verantwoordelijkheid of
schuld oproepen. De toon van de affectieve boodschappen is vaak
negatief of waarschuwend van aard.

c) Opdrachten
Van de geanalyseerde vragen in de werkboeken (BuiteNLand) en
opdrachtgedeelten (de Geo) blijkt het aandeel toekomstgerichte vragen
verwaarloosbaar klein (de Geo: 56 van de 1215 vragen = 4,6%,
BuiteNLand: 36 van de 1028 vragen = 3,5% ). Van de in totaal 2243
werkboekvragen in de beide methoden voor het domein Wereld gaan
slechts 8 vragen uit van het idee dat we invloed kunnen uitoefenen op de
toekomst. Er wordt gevraagd na te denken hoe ingezet kan worden op
een gewenste toekomst. Een viertal voorbeelden:
‘Stel: je bent minister van bevolkingszaken van Japan. Noem drie
maatregelen die je kunt treffen om de vruchtbaarheid in jouw land te
verhogen.’ (BuiteNLand, VWO 4, p.16)
‘Bedenk een manier om de voedselzekerheid in Ghana te verbeteren.’
(BuiteNLand, VWO 4, p.27).
‘Meneer Asfaw zegt dat zijn rampscenario (m.b.t. de verwoestijning in
Ethiopië) anders kan uitpakken als er iets wordt gedaan. Noem 3
atlaskaartjes die aangeven in welke richting je oplossingen kunt zoeken
om het tempo van de degradatie af te remmen.’ (de Geo, Arm en Rijk,
p.29).
‘In Tsjechië bestaat slechts 12 % van het totale wegennet uit
autosnelwegen. Noteer 3 autosnelwegverbindingen die prioriteit zouden
moeten hebben bij de aanleg en geef steeds de argumenten waarom jij
juist voor dit tracé hebt gekozen.’ (de Geo, Globalisering, p.118).
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Het beantwoorden van de vragen komt neer op het goed toepassen van
kennis die in het lesboek gegeven is en is hiermee in essentie dus
cognitief. De lesboeken benoemen het verloop van de (vaak impliciete,
clichématige, vastliggende) toekomst en de vragen gaan hierop in door
reproductie of toepassing van de gegeven informatie te vragen. Nadenken
over een gewenste toekomst en wat dit betekent, ook voor leerlingen zelf
ontbreekt veelal in de schoolboeken.

3.5 Conclusie en discussie
Onderwijs is er op gericht jonge mensen voor te bereiden op hun
toekomst. Dit kan en zou moeten gebeuren door het voeden en
verhelderen van toekomstbeelden. Deze beelden worden momenteel
summier besproken en gevoed door een informatieve, cognitieve
kennisbasis die impliciet de boodschap uitdraagt dat de toekomst een
voortzetting van patronen en dynamiek uit het heden is. Van der Vaart
(2002) noemt dit, in navolging van Botkin, ‘behoudend leren’ (Botkin et
al., 1979). De toekomstgerichte alinea’s geven een beeld van de mondiale
problemen in de nabije toekomst, concreet gemaakt aan de hand van case
studies, die veelal (ver) buiten Nederland zijn gesitueerd. De toekomst
wordt zelden echt onderzocht of vanuit meerdere invalshoeken bekeken.
Vaak is er niet veel meer dan een verwijzing naar ‘de tijd zal het leren’.
Daarbij is een negatieve ondertoon herkenbaar: de toekomst lijkt iets om
bang voor te zijn; ‘a big scary blur’ (Rogers & Tough, 1996). De
geschetste toekomst raakt hierbij dus wel een affectief niveau in het
leren, maar deze is weinig constructief. Als de toekomst negatieve
associaties en angst op roept, willen leerlingen er niet mee aan de slag,
maar er juist van weg. Slechts een verwaarloosbaar klein aantal
opdrachten veronderstelt expliciet dat we invloed hebben op de toekomst.
Het examenprogramma VWO vraagt - in domein A vaardigheden - om het
formuleren van voorspellende geografische vragen op basis van een
voorspellend principe. Deze vaardigheid is nodig om een breder
toekomstperspectief te ontwikkelen dan het louter zien van de toekomst
als een voortzetting van het heden. Het formuleren van voorspellende
principes en vragen komt in de huidige schoolboeken niet uit de verf. Ook
het stellen van waarderende vragen (waarom gaat dat zo?) en
geografische vragen gericht op het maken van een toekomstgerichte
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keuze (dilemma’s afwegen en scenario’s uitwerken) is niet herkenbaar in
de tekst en de opdrachten in de lesboeken.
De onderzochte schoolboeken bieden maar zeer summier een cognitief
aanknopingspunt voor toekomstgericht onderwijs, maar vormen geen
leidraad of houvast voor docenten of leerlingen. Van der Vaart (2002) pleit
voor een meer innovatieve manier van leren, waarbij leerlingen
uitgedaagd worden om anticiperend en participerend de vraagstukken van
de toekomst te onderzoeken. Vragen en oplossingen liggen hierbij minder
vast maar zijn onderwerp van gesprek en onderzoek. Ook staat de
leerling niet ‘los’ van het vraagstuk maar maakt er herkenbaar deel van
uit, heeft er invloed op en (in gepaste mate) verantwoordelijkheid in. Deze
manier van creatiever en meer flexibel denken, timmert de toekomst niet
dicht. Innoverend onderwijs geeft de leerling naast een degelijke
kennisbasis mogelijkheden van anticiperen op en participeren in de
toekomst.
De vragen die nu bij ons opkomen, betreffen de lespraktijk. Zijn docenten
in staat om zelf die toekomstdimensie vorm te geven? Op welke wijze
zouden zij ondersteund kunnen worden? Hoe kan de cognitieve basis van
het schoolboek verdiept wordt met een meer inhoudelijke
toekomstdimensie? En hoe kan deze aangevuld worden met affectieve,
stimulerende (dus niet alleen dreigende) opdrachten die ook aandacht
besteden aan een mogelijke en een gewenste toekomst? Wordt vervolgd!
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4 De stad in het aardrijkskundeonderwijs

Stedelijke gebieden veranderen ingrijpend in snel tempo. Veel jongeren
leven in deze dynamische omgeving. Kunnen we in het
aardrijkskundeonderwijs jongeren helpen deze leefomgeving te duiden?
Wat leren we jongeren eigenlijk over steden? En wat heeft de academische
geografie te bieden om de hedendaagse stedelijke omgeving te kunnen
begrijpen? Sluit dat aan bij de leefwereld van jongeren? In deze bijdrage
proberen we aan de hand van kleine case studies een antwoord te geven
op dit soort vragen.

4.1 Inleiding
Het startpunt voor dit onderzoek was een gedeelde interesse van een
aantal onderzoekers in de relatie tussen de schoolaardrijkskunde, de
academische geografie en het dagelijks leven en de percepties van jonge
mensen. Enkele jaren geleden werd er door onderwijsgeografen
gesproken over een vermeende kloof tussen de academische geografie en
de schoolaardrijkskunde (Bonnett, 2003; Marsden, 1997; Rawling, 2000;
Tani, 2004; Van der Vaart, 2001) en wat dit zou kunnen betekenen voor
het onderwijs aan jonge mensen. We vroegen ons af of de geografie die
op school werd onderwezen de ‘meeste’ relevantie had voor het leven van
jonge mensen en of de meest relevante inzichten uit de academische
geografie werden gebruikt in het onderwijs. De culturele omslag (‘cultural
turn’) in de geografie heeft naar ons idee interessante perspectieven
opgeleverd over identiteiten, verschillen, macht, representatie en gebruik
van ruimte. Perspectieven die toegepast in school de aardrijkskunde
misschien wel dichter bij de leefwereld van jongeren kunnen brengen.
Onze discussies hebben geleid tot empirisch onderzoek naar
verschillende visies over en perspectieven op de ‘stadsgeografie’ in het
aardrijkskundeonderwijs, met als uiteindelijk doel om informatie te
leveren voor curriculumontwikkeling. Het onderzoek is uitgevoerd door
25

Liz Taylor uit Cambridge, Sirpa Tani uit Helsinki, Rickie Sanders uit
Philadelphia en Rob van der Vaart en Tine Béneker uit Utrecht.
Verschillende fasen in het onderzoek zijn gepresenteerd (IGU 2004
Glasgow, IGU 2010 Tsukuba) en gepubliceerd (Béneker et al., 2010;
Béneker, Tani & Taylor, 2009; Béneker et al., 2007; Béneker et al, 2004).
Dit artikel is op deze publicaties gebaseerd.

4.2 Onderzoeksmethode
We hebben voor de stad als onderwerp gekozen om verschillende
redenen. De stedelijke context is belangrijk omdat een meerderheid van
de kinderen in zo’n omgeving leeft en opgroeit. Daarnaast zijn steden
duidelijk gerepresenteerd in de media en dat betekent dat leerlingen al
geïnformeerd zijn over stedelijke onderwerpen. Bovendien zijn er veel
interessante conceptuele ontwikkelingen in de academische
stadsgeografie. Uiteindelijk hebben we in vier landen (Finland, Engeland,
Nederland en de VS) gegevens verzameld vanuit vijf verschillende
bronnen: curricula, schoolboeken, wetenschappers, docenten en
leerlingen. Hiermee kunnen we een aantal perspectieven met elkaar
confronteren: hoe denken universitair geografen over leren over de stad
(wat zijn belangrijke nieuwe inzichten, ontwikkelingen en debatten), wat
wordt geleerd over steden in het aardrijkskundeonderwijs (hoe worden
steden gerepresenteerd in het curriculum en in schoolboeken en wat
vinden docenten belangrijk) én hoe zien leerlingen de stad en waarin zijn
zij geïnteresseerd om over te leren.
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van kleine gevalstudies (case
study: Bassey, 1999) waarbij het accent meer lag op het vergelijken van
de perspectieven dan het vergelijken van de landen. We hebben gekozen
voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs en leerlingen in de leeftijd
van 11 tot 15 jaar omdat in sommige landen aardrijkskunde daarna een
keuzevak wordt. Voor ieder land hebben we het curriculum en twee
verschillende sets van lesmethoden met inhoudsanalyse bekeken op de
belangrijkste stedelijke onderwerpen. Bovendien is een kleine groep
docenten geënquêteerd (27 in Engeland, 26 in Finland, 18 in Nederland
en 9 in VS) over hun ideeën over het lesgeven in stadsgeografische
onderwerpen. Deze gegevens refereren aan de situatie rond 2004 en
2005. Dus recentere curriculumwijzigingen zijn niet meegenomen.
Daarnaast zijn 19 hoogleraren of senior docentonderzoekers in de
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stadsgeografie en culturele geografie in de vier landen geïnterviewd over
hun ideeën over de stand van zaken in hun vakgebied. In een tweede fase
van het onderzoek hebben we gegevens verzameld onder jongeren.
Leerlingen in alle vier de landen is gevraagd om een ‘stadsquiz’ in te
vullen die bestond uit:



een woord-associatie-oefening;



een stad te tekenen vanuit een raam bekeken;



een ansichtkaart te schrijven met een tekening en tekst over hun
favoriete plek in de stad;



enkele vragen te beantwoorden over hoe zij de stad gebruiken en wat
ze er interessant aan vinden om over te leren.

Dit is ingevuld door 128 leerlingen van twee scholen in Peterborough,
Engeland, 181 leerlingen van 3 scholen in Helsinki, Finland, 156
leerlingen van 2 scholen in Rotterdam en 72 leerlingen van scholen in
Denver, Silver Spring en Philadelphia, VS. De tekeningen zijn met behulp
van een inhoudsanalyse uit de ‘visual anthropology’ (Collier & Collier,
1986) geanalyseerd en de andere gegevens zijn in tabellen verwerkt.
In deze bijdrage besteed ik aandacht aan de verschillende perspectieven
en zal daarbij iets uitgebreider ingaan op het perspectief van de
leerlingen. Aan het eind ga ik in op de vraag wat bevindingen betekenen
voor het denken over het aardrijkskundeonderwijs.

4.3 Resultaten
Academische geografie
De academisch geografen lieten een brede blik op de stad zien. Figuur 1
laat hun ideeën ‘samen’ zien, bij elkaar gebracht door de onderzoekers.
De kernconcepten die genoemd werden, bestaan uit aspecten van vorm
en functie van steden en uit processen in steden zoals segregatie,
stedelijke vernieuwing en het ontstaan van consumptielandschappen. De
sociaal-culturele dimensie verwijst naar begrippen zoals ongelijkheid,
uitsluiting, insluiting, integratie, multiculturalisme en migratie. De
politieke dimensie verwijst naar participatie, burgerschap en bestuur en
de economische dimensie gaat over competitie, innovatie en plaatspromotie. De geografen benadrukken het belang van de bredere
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maatschappelijke context waarin steden bekeken moeten worden,
variërend van globalisering, neo-liberalisme, de rol van de staat en
privatisering tot en met de postindustriële stad.

CONTEXT: globalisation, internationalisation, neoliberalism, role of state, privatization, postindustrial society

POLITICAL
DIMENSION

THE CITY

urban governance
power
citizenship
resistance
participation
rights
smart growth
urban development models
political transition

polarization, fortification, segregation,
gentrification, specialization, fragmentation,
clustering, urban renewal
FORM / FUNCTION:
(cosnumer) landscapes, social space,
neighbourhood(effect),
congestion, network city, compact city,
sustainable city

PROCESS:

ECONOMIC
DIMENSION
competitiveness
economic structuring
cultural industries
innovation/ ICT
place promotion

SOCIO-CULTURAL DIMENSION
GEOGRAPHICAL
FOCUS

scale, change
past/present
path dependency

Social capital, inequality, exclusion, inclusion,
heterogeneity, community capacity, images,
identity, integration, quality of life,
multiculturalism, transnationalism, racism,
migration, fear / safety, subcultures,
religion, sexuality, social cohesion

GEOGRAPHICAL
FOCUS

urbanisation
global city

Figuur 1: Concepten en benaderingswijze van academisch geografen bij de
bestudering van de stad

De academici hebben ook enkele suggesties gedaan voor interessante
thema’s in een onderwijscontext. Zij zien steden als plaatsen waar je de
ontwikkelingen in de wereld kunt zien en lezen en het ‘mondiale’ dus
kunt begrijpen in het stedelijke ‘lokale’. Overal vinden dezelfde
ontwikkelingen plaats maar tegelijkertijd zijn steden uniek en bijzonder
en werkt het overal weer anders uit. Steden verschillen ook in hun
ontwikkeling naar tijd en ruimte. Bovendien zijn steden de plek om over
de sociaal-culturele diversiteit van de bevolking te leren in relatie tot
marginalisering en stedelijke welvaart. Als een ander belangrijk
onderwerp noemen ze de betekenis van plaatsen en in steden dus wijken
en buurten voor mensen.

28

Aardrijkskundeonderwijs
De curricula zijn in de vier landen verschillend gestructureerd, maar in
alle vier zijn stadsgeografische onderwerpen te vinden (Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1998; National Board of Education,
1994; DfEE/QCA, 1999; Geography Education Standards Project, 1994).
Over het algemeen zijn de beschrijvingen zeer algemeen en weinig
specifiek, bijvoorbeeld ‘steden worden gezien als onderdeel van een
mondiaal netwerk’, waarmee veel wordt overgelaten aan de interpretatie
van docenten en auteurs van methoden. In tabel 1 staat een samenvatting
van de belangrijkste stedelijke onderwerpen in de curricula.

Engeland

Finland

Nederland

VS

Nederzetting
(lokatie, groei,
structuur,
functies,
veranderingen)

Finland

Eigen omgeving

Nederzetting
(processen,
patronen en
functies)

Plaatsen,
patronen en
processen

Europa

Stedelijke en
plattelandsgebieden
(in Nederland)

Plaatsen

Rest van
de
wereld

Multiculturele
samenleving

Economische
onafhankelijkheid
Ruraal-urbane
relaties

Tabel 1: De stad in het curriculum in de vier onderzochte landen

Het Engelse en het Amerikaanse curriculum zijn het meest specifiek in de
beschrijving van stadsgeografische elementen onder het kopje
‘settlement’ (nederzetting), waar vorm, functie en verandering naar voren
komt.
Voor ieder land zijn ook twee series lesmethoden bestudeerd (zie bijlage).
De acht series verschillen in opbouw en structuur, bijvoorbeeld met een
regionale of thematische insteek, maar er zijn zeker ook veel
overeenkomsten. Zeven thema’s komen in alle series naar voren:
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Stedelijke functies, zoals detailhandel en wonen;



Geschiedenis van specifieke nederzettingen, bijvoorbeeld de
verklaring van de ligging;



Vraagstukken over de kwaliteit van het leven, bijvoorbeeld met
betrekking tot huisvesting;



Stedelijke groei, bijvoorbeeld aan de hand van migratie;



Bevolkingsverdeling en de belangrijkste wereldsteden;



Stedelijk landgebruik, vooral met betrekking tot verschillen in
huisvesting;



Ervaringen van mensen met het leven in de stad.

Er zijn nog drie onderwerpen die in drie van de vier landen aan de orde
komen:



Verschillen in welvaart en economische vraagstukken (niet in Finland);



Milieuvraagstukken in de stad (niet in VS);



Sociale vraagstukken in de stad, bijvoorbeeld criminaliteit (niet in VS).

Er is een duidelijke nadruk op de bebouwde omgeving en de stedelijke
functies en ook een tendens om negatieve aspecten van het stedelijk
leven te behandelen. Dus elementen van ‘vorm’, ‘functies’ en
‘vraagstukken’ worden gerepresenteerd in de schoolboeken. Voor één van
de Engelse schoolboeken hebben we dit ter illustratie weergegeven in
figuur 2. Alle begrippen uit het schoolboek zijn opgenomen in de figuur
en door ons zijn daar met drie kaders de labels ‘Form’, ‘Function’ en
‘Problems’ aan gehangen. De schaal waarop steden bekeken worden, is
hoofdzakelijk lokaal of regionaal. Vaak wordt de stad gepresenteerd als
een aparte eenheid, geïsoleerd van de rurale omgeving of de mondiale
context. Weinig methoden schenken aandacht aan processen zoals
gentrification, segregatie en polarisatie of verandering en bijna nooit op
het niveau van individuele ervaringen en keuzen.
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Problems
Nairobi

Mexico City
solutions

shanty towns

Cairo

traffic

poor services
rich/poor contrasts

cities in LEDCs
growth

push/pull factors

attractions

rural-urban migration

rapid growth

N. Italy

growth
site

hierarchy

population distribution
and density

benefits

Tokyo

urban climate

dereliction

URBAN
SETTLEMENT

hierarchy
site, situation
shape
change

functions

land use

transport

land cost
suburbs

settlement
pattern

areas

green belt

Function

controlling
growth

shops
offices

greenfield
sites

built environment
growth

development

+/-

shops
offices

inner city

+/change in built
environment

London
crowded

diversity

industrial change
brownfield sites

Form

Tokyo
change

Central Business District

zones

edge-of-town development
growth
+/-

San Francisco

city as context for hazards
earthquakes

problems

industry

shopping

water
contamination

lack of
space

global warming

informal
employment

change

Newcastle

solutions

pollution

environmental
problems

population
pressure
Uk cities
World cities

waste
disposal

effects on
people
redevelopment

science/business
parks
London

Key Geography series, England
Concepts which receive the most
attention shown in boxes.
Case studies in italics.

landmarks
image

Figuur 2: Begrippen met betrekking tot de stad in de Engelse lesmethode Key
Geography Series.

De ondervraagde docenten laten een zelfde visie zien op de stad als in het
curriculum en de methoden naar voren komt. De reactie van docenten op
hun gebruikte methode is overwegend positief, bijvoorbeeld 85% van de
Engelse docenten en 71% van de Nederlandse docenten geven aan
tevreden tot zeer tevreden te zijn. Finse en Amerikaanse docenten zijn dat
iets minder (50% en 55%). De top vier van belangrijke onderwerpen is
hetzelfde voor de Europese docenten en door een iets andere volgorde
een beetje anders voor de Amerikaanse docenten. Deze top vier is:
stedelijke planning, stedelijke verandering, stedelijke structuur en sociale
vraagstukken. De docenten vinden de culturele, politieke en economische
dimensies minder belangrijk voor hun leerlingen.
De docenten geven in hun antwoorden de suggestie dat leerlingen
moeten leren over steden als ruimtelijk gestructureerde plaatsen waar
verandering in optreedt, waar de bevolkingssamenstelling wijzigt, die
leidt tot sociale problemen, die mogelijkerwijs met stedelijke planning
kunnen worden aangepakt.
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Jongeren
Ook de leerlingen hebben net als de docenten aangegeven wat ze
interessant zouden vinden om over te leren. Vijftien onderwerpen werden
voorgelegd, om te kunnen vergelijken met de antwoorden van de
docenten. De Engelse leerlingen waren over meer onderwerpen
enthousiast dan de Nederlandse en de Finse leerlingen. Van de
Amerikaanse leerlingen hebben we helaas hierover geen gegevens.
Vergelijkbare onderwerpen scoren hoog: grote wereldsteden en hoe
steden milieuvriendelijk / duurzaam kunnen zijn. In tabel 2 staan de
onderwerpen die een meerderheid van de leerlingen interessant vinden.
Engeland

Finland

Nederland

Grote steden zoals Rio de Grote steden zoals Rio
Janeiro of New York (76%) de Janeiro of New York
(66%)

Grote steden zoals Rio
de Janeiro of New York
(58%)

Hoe steden zijn
ontworpen (55%)

Hoe steden
milieuvriendelijk
kunnen zijn (72%)

Hoe steden
milieuvriendelijk kunnen
zijn (55%)

Hoe steden zijn
georganiseerd en door
wie (66%)

Hoe steden zijn
ontworpen (55%)

Hoe steden eruit zien
(54%)

Hoe steden
milieuvriendelijk kunnen
zijn (66%)

Mensen met
verschillende culturen in
steden (50%)

Hoe steden groeien (58%)
De mondiale netwerken
van steden (57%)
Waarom sommige
mensen rijker zijn dan
anderen (56%)
Mensen met verschillende
culturen in steden (56%)
Wat mensen denken van
steden (52%)
Waarom mensen in
bepaalde gebieden wonen
(51%)
Tabel 2: Onderwerpen die de meerderheid van de leerlingen interessant vinden
voor hun aardrijkskundeonderwijs
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Vergeleken met de docenten valt op dat de leerlingen maar zeer beperkt
de vraagstukken noemen die docenten belangrijk vinden. Daar kunnen
meerdere redenen voor zijn. Allereerst kan de vraag voor leerlingen lastig
zijn geweest. Daarnaast lijkt het dat studenten hun aandacht richten op
stedelijke vraagstukken ‘ver weg’, en niet in eigen buurt of wijk.
Voordat we de leerlingen hun interesse lieten aangeven, hebben ze een
tekening gemaakt van een stad. Hieruit zijn verschillende beelden te
destilleren. Veel leerlingen tekenen stereotype of door de media gevoede
beelden van het fenomeen stad in plaats van werkelijke beelden van hun
eigen woonplaats of van steden in hun land. Opvallend is dat in alle
landen de ‘grote, drukke stad’ werd afgebeeld met hoge gebouwen,
skylines, drukke wegen en verkeer, zie tabel 3. Groene ruimte komt veel
minder voor en op veel tekeningen zijn geen mensen te zien. Wanneer
leerlingen een bekende of herkenbare stad tekenen, bijvoorbeeld in het
geval van Rotterdam of Londen, dan zijn de ‘landmarks’
buitenproportioneel groot waarmee hun belang wordt gedramatiseerd.
Voor Rotterdam zijn dat bijvoorbeeld De Kuip, de Erasmusbrug en de
Euromast.
Tekeningen

Tekeningen

Tekeningen

met hoge

met groene of

zonder

gebouwen

open ruimte

mensen

Engeland (128)

67%

29%

60%

Finland (173)

81%

38%

53%

Nederland
(151)

72%

32%

78%

VS (72)

88%

21%

75%

Tabel 3: Kenmerken van een stedelijke omgeving in de tekeningen

Uit de tekeningen is, in combinatie met de gestelde vragen, ook af te
leiden waar volgens de leerlingen steden voor gebruikt worden, met wat
voor activiteiten ze geassocieerd worden. Zo zijn huizen herkenbaar op de
tekeningen, dus wonen is van belang. Transport is een andere functie die
heel herkenbaar is, vooral de Finnen tekenen heel veel auto’s. Winkelen is
een ander gebruik dat goed herkenbaar is aan de hand van de vele shops
en internationale en nationale merken en ketens. In de Amerikaanse
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tekeningen zijn de winkels wat minder herkenbaar, begrijpelijk omdat
winkels daar vaak in ‘malls’ zitten en minder het beeld van het centrum
bepalen. Ook restaurants (herkenbare hamburger ketens) zijn herkenbaar.
Wat mist in de tekeningen zijn scholen en aanduidingen voor werk in
bijvoorbeeld de financiële dienstverlening of bij de overheid.
Een belangrijk deel van de tekeningen van de Rotterdamse leerlingen (58
tekeningen) laten een ‘landschap van consumptie’ zien. Identiteit wordt
immers steeds meer afgeleid van lifestyle en consumptiepatronen en dat
laten ook de leerlingen zien. De Rotterdamse tekeningen laten winkels, vaak
modewinkels, bioscopen en de ‘Koopgoot’ zien. De winkels zijn voorzien
van merknamen en soms uitverkoopaankondigingen. Sommige tekeningen
zijn zeer specifiek qua lokalisering van de verschillende winkels in de straat.
In totaal worden 115 winkels getekend, waarvan 61 modewinkels,
waaronder internationale merken als Dolce & Gabbana, Björn Borg, Tommy
Hilfiger, Esprit, Ralph Lauren en La Coste. Andere winkels zijn drogisterijen
en enkele warenhuizen. Ook fastfood restaurants als McDonalds (meer dan
10 keer), Kentucky Fried Chicken en Burger King worden getekend. De Pathé
bioscoop is af en toe zichtbaar en grote merken als Coca Cola, Shell, ING
bank en Nationale Nederlanden staan op gebouwen. Uit hun antwoord op de
vraag hoe de leerlingen de stad gebruiken, blijkt dat bijna 100% voor hun
plezier gaat ‘shoppen’. Rotterdam heeft in hun ogen enorme mogelijkheden
om rond te kijken, te hangen, te chillen en te kopen in het stadscentrum. De
winkels zijn 7 dagen in de week open, er zijn muzikanten op straat en er is
altijd iets te beleven.

Uit de tekeningen doemen een paar vraagstukken op die leerlingen
associëren met de stad. Sociale problemen zoals geweld, alcohol en
drugsgebruik komen maar in zeer bescheiden mate voor. Jongeren uit
Helsinki tekenen deze het vaakst (16% van de tekeningen, tegenover 8% in
Engeland en 4% in zowel Nederland als de VS). In Nederland, Finland en
Engeland zijn op 2 tekeningen aanwijzingen voor terrorisme te vinden, op
geen uit de VS. Milieuvraagstukken zijn duidelijk aanwezig in de Finse
tekeningen (31%), maar ook in de Engelse (23%) en wat minder in de
tekeningen uit Nederland (14%) en de VS (10%). Het gaat vooral om
uitlaatgassen van auto’s en uitstoot uit fabrieksschoorstenen. Het is
onduidelijk waarom de Fins jongeren meer gefocust zijn op problemen. In
ieder geval heeft Finland geen grotere problemen dan de andere landen.
Opvallend is wel dat de Finse jongeren in veel grotere mate aangeven dat
de bronnen voor hun ideeën van TV programma’s, films, boeken en
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tijdschriften komen. Maar een echte verklaring voor de verschillen zou
meer en ander onderzoek vergen.

4.4 Conclusie
De stedelijke omgeving en stedelijke vraagstukken zouden essentiële
onderdelen van het aardrijkskundeonderwijs moeten zijn, alleen al omdat
de meerderheid van de bevolking in steden leeft. Tussen de
benaderingswijze van de stad door de academisch geografen en die van
docenten schoolaardrijkskunde was op het moment van analyse een
duidelijke kloof te constateren. Van der Vaart (2001) zegt in zijn oratie
dat de nadruk in de schoolaardrijkskunde in het voortgezet onderwijs in
Nederland vooral ligt op maatschappelijke thema’s en vraagstukken en
dat er ook aandacht is voor geografische werkwijzen en vaardigheden.
Aandacht voor het benutten van geografische inzichten om thema’s en
vraagstukken te structureren ontbreekt in hoge mate, volgens Van der
Vaart. Ook in dit onderzoek kunnen we een soortgelijke conclusie
trekken. De kennisbasis wordt gevuld met de beschrijving aan de hand
van de vorm en functie van steden en het aankaarten van problemen in de
stad. Het deel ontbreekt waarin de vraagstukken en daaraan gelieerde
processen die in de stad spelen inhoudelijk geduid kunnen worden.
Hierbij kunnen de politieke, economische en sociaal-culturele dimensies
uit figuur 1 een rol spelen, net als de mondiale context.
Natuurlijk is het niet de bedoeling om die academische geografie direct te
vertalen naar de schoolaardrijkskunde. Maar een heel relevant punt is dat
de steden in de schoolaardrijkskunde nogal overgesimplificeerd lijken te
zijn en ver weg te staan van de complexe en verwarrende stedelijke
gebieden waar leerlingen in leven. De academisch geografen benadrukken
in dit verband steeds weer de context en de relaties tussen het mondiale
en lokale van het leven in steden. In de casestudies van steden in de
lesmethoden zijn schaalniveaus en grotere contexten meestal afwezig.
Ook het dagelijks leven in de stad en de verbondenheid van mensen met
hun lokale omgeving ontbreekt als onderwerp. Docenten geven aan wel in
te zijn voor veldwerk en observaties in de stad, maar staan aarzelend
tegenover het gebruik van de ervaringen en belevingen van hun leerlingen
als bron bij het leren over de stad. In die zin is de opvatting van leerlingen
dat leren over de stad niet zoveel met hun dagelijks leven te maken heeft
geen verrassing. In hun aardrijkskundeonderwijs gaat het over de
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morfologische kenmerken en problemen van steden terwijl in hun
beleving de stad een plaats is waarin ze hun vrije tijd besteden en een
deel van hun identiteit aan ontlenen. De ervaringen van leerlingen lijken
in een aantal opzichten dan ook dichter te staan bij de thematieken die in
die academische geografie worden bestudeerd.
Uit een opdracht voor de aardrijkskunde-olympiade in 2008, blijkt dat ook
de Nederlandse leerlingen uit de bovenbouw vooral geleerd hebben
steden te bekijken op basis van vorm en functie. De opdracht was om de
identiteit van de Nijmeegse binnenstad in een mondialiserende wereld te
onderzoeken. De Nijmeegse binnenstad werd gelijk gesteld met de stad
Nijmegen en haar historische en locatiekenmerken. Het specifieke van de
huidige binnenstad, de verweving tussen het lokale en mondiale, en
meervoudige betekenissen en identiteiten gekoppeld aan verschillende
groepen gebruikers kwamen niet uit de verf (Ernste, Hooghuis &
Spierings, 2009).
Voor het Nederlandse aardrijkskundeonderwijs zou het zinvol kunnen zijn
om een blik te werpen op initiatieven uit de buurlanden. Ernste et al.
wijzen op het werk van de Duitse vakdidacticus Tilman Rhode-Jüchten
(1998). En ook in Engeland zijn er initiatieven als ‘Living Geography’ van
de Geographical Association, waarin nieuwe benaderingen van de lokale
omgeving door leerlingen in het aardrijkskundeonderwijs worden
gestimuleerd. Maar ook de interesse voor milieuvriendelijke steden zou in
het onderwijs gevoed kunnen worden met het werk uit de academische
wereld over een duurzame toekomst.
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5 Aardrijkskunde en overstromingsrisicobewustzijn

Hoe onderbouwleerlingen havo en vwo aankijken tegen het
overstromingsrisico in hun eigen omgeving en in Nederland als geheel,
daarover gaat deze bijdrage. Het is een eerste deel van een
promotieonderzoek naar de bijdrage van aardrijkskundeonderwijs aan
het bewustzijn van overstromingsrisico’s. Uit de resultaten van een
uitgebreide enquête onder 800 leerlingen blijkt dat leerlingen de kans op
een overstroming laag in schatten en dat er voor het
aardrijkskundeonderwijs werk aan de winkel is.

5.1 Inleiding
Klimaatverandering en zeespiegelstijging werpen de vraag op of
Nederland wel voldoende beschermd is tegen overstromingen. De
Deltacommissie, een adviescommissie van de Nederlandse regering, geeft
in haar rapport ‘Samen werken aan water’ (2008) het belang aan van een
sterke maatschappelijke betrokkenheid bij de waterveiligheid van ons
land. Deze betrokkenheid acht de Deltacommissie noodzakelijk voor het
slagen van de door haar voorgestelde aanpak. Het gaat er om dat
draagvlak gecreëerd wordt voor ingrepen die nodig zijn om de kans op
overstromingen en de gevolgen van overstromingen te beperken.
Want hoewel de bescherming tegen overstromingen nog nooit zo goed is
geweest als nu, er bestaat wel degelijk een overstromingsrisico.
Uit de literatuur blijkt dat de risicoperceptie van burgers in Nederland
zodanig is dat men zich weinig zorgen maakt over mogelijke
overstromingen (Terpstra, 2009; Lijklema, 2001; Natuur en
milieuplanbureau RIVM, 2004; Intomart/GfK, 2010). Steeds meer echter
begint het idee te ontstaan dat we in Nederland niet alleen aan preventie
van overstromingen moeten werken maar dat er ook nagedacht moet
worden hoe de gevolgen van een overstroming beperkt kunnen blijven.
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Dit principe wordt ‘meerlaagse veiligheid’ genoemd. Het bewustzijn en de
rol van de burger speelt hierbij een belangrijke rol.
Over hoe jongeren aankijken tegen overstromingsrisico’s is weinig
bekend. Zij zijn evenwel de burgers van morgen. Als het gaat om
draagvlak creëren voor ruimtelijke ingrepen die nodig zijn om
overstromingen en de eventuele gevolgen daarvan te beperken, zijn zij
een cruciale doelgroep. De vraag is: draagt het aardrijkskundeonderwijs al
voldoende bij aan het bewustzijn van jongeren ten aanzien van
overstromingsrisico’s of valt er nog een slag te winnen? Daarover gaat het
hier beschreven onderzoek.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Op welke wijze kan het
aardrijkskundeonderwijs het risicobewustzijn t.a.v. overstromingsgevaar
bij leerlingen in de onderbouw havo en vwo bevorderen? Onder deze
hoofdvraag vallen vier deelvragen:

1) Hoe overstromingsrisicobewust is de Nederlandse leerling in de
onderbouw van havo en vwo?

2) Welke cognitieve en affectieve aspecten beïnvloeden de vorming van
het overstromingsrisicobewustzijn bij leerlingen in de onderbouw van
havo en vwo?

3) Wat is volgens experts een effectieve strategie waarmee het
aardrijkskundeonderwijs het overstromingsrisicobewustzijn van
leerlingen in de onderbouw van havo en vwo kan bevorderen?

4) Wat zijn de effecten van het toepassen van de ontwikkelde strategie op
het overstromingsrisicobewustzijn van leerlingen in de onderbouw van
havo en vwo?

De eerste twee deelvragen van dit nog lopende onderzoek zullen hier aan
de orde komen.

5.2 Onderzoeksopzet
De belangrijkste onderdelen van het onderzoek zijn in schematische vorm
weergegeven in figuur 1. Hierin is te zien dat in dit onderzoek uitgegaan
wordt van het idee dat leerlingen niet blanco beginnen aan
aardrijkskundelessen over watermanagement, maar binnenkomen met
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bepaalde ideeën daarover. In het schema is dat weergegeven met de term
risicobewustzijn van de leerling op tijdstip t0. Aardrijkskundeonderwijs
beïnvloedt het denken van leerlingen. Aan het einde van de lessen zullen
leerlingen als het goed is nieuwe en meer genuanceerdere ideeën hebben
over watermanagement rond overstromingen. In het schema is dat
weergegeven met de term risicobewustzijn van de leerling op tijdstip t1.
De docent heeft invloed op het leerproces. Zijn handelen wordt sterk
bepaald door de vakinhoud in schoolboeken en vakliteratuur en door
leertheoretische principes over hoe leerlingen optimaal leren. In het
bijzonder spelen risicostudies en risicocommunicatie een rol naast de
beleving van water en landschap. De onderzoeksdeelvragen 3 en 4 gaan
over het handelen van de docent en het effect daarvan. De hieronder
uitgewerkte onderzoeksdeelvragen 1 en 2 brengen de beginsituatie op
tijdstip t0 in kaart.

Figuur 1: Het onderzoeksschema

Om een antwoord te vinden op deelvraag 1 is een uitgebreide online
enquête afgenomen onder ruim 800 leerlingen uit laag Nederland. Deze
enquête bestond uit 50 uitspraken (items) over overstromingsrisico’s en
een kennistest. In de enquêtevragen is onderscheid aangebracht tussen
het persoonlijk risicobewustzijn, dat wil zeggen het risicobewustzijn met

41

betrekking tot de omgeving van de school, en het algemeen
risicobewustzijn, dat wil zeggen het risicobewustzijn met betrekking tot
Nederland als geheel. Bij de uitspraken konden de leerlingen op een 5punts schaal (oneens – beetje mee oneens – deels mee eens, deels mee
oneens – beetje mee eens – mee eens) aangegeven wat ze van een serie
stellingen vonden. De kennistest is ingebouwd om te zien in hoeverre
kennis al dan niet van invloed is op het overstromingsrisicobewustzijn. De
kennistest bestond uit 25 vragen die verdeeld waren over drie
categorieën: kennis van overstromingen, kennis van waterbeheer en
kennis van water en landschap in de schoolomgeving.
De groep van 800 leerlingen bestond uit leerlingen uit klas 1 en klas 3
havo en vwo van elf scholen uit verschillende gebieden in Nederland (zie
figuur 2). Om de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen vergelijken, is
het onderzoek ook uitgevoerd onder een groep van 180 leerlingen op een
drietal scholen in hoog Nederland. Tevens is onder een groep van vijftig
aardrijkskundeleraren in laag Nederland het
overstromingsrisicobewustzijn bepaald.

Figuur 2: De ligging van de aan het onderzoek deelnemende scholen
(● laag Nederland; ○ hoog Nederland)
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Variabelen zijn bepaald door het gemiddelde te nemen van een aantal
enquêtevragen die allemaal een aspect van die variabele meten. Om te
bepalen in welke mate de items per variabele hetzelfde concept meten is
de Cronbachs alfa bepaald. Dit is een maat voor de interne consistentie
van een schaal of variabele. Om de gemiddelden tussen de verschillende
leeftijdsgroepen met elkaar te vergelijken en te bepalen in hoeverre er
sprake is van significante verschillen is een MANOVA (Multivariate analysis
of variance) uitgevoerd. Om te onderzoeken of er een samenhang is
tussen kennis en de risicovariabelen zijn correlaties bepaald. Omdat
correlaties nog niets zeggen over een oorzakelijk verband is ook een
regressieanalyse uitgevoerd waarbij onderzocht is welke (onafhankelijke)
variabelen de (afhankelijke variabelen) risicoperceptie van
overstromingsgevaar en perceptie van preventie en zelfredzaamheid
beïnvloeden. Omdat de leerlingen die deelgenomen hebben aan het
onderzoek afkomstig zijn van verschillende scholen en omdat het goed
mogelijk is dat leerlingen van één school in hun perceptie en hun kennis
op elkaar lijken is er sprake van een ‘hierarchische datastructuur’. Bij de
statistische analyse is hiermee rekening gehouden door het gebruik van
multilevel modellen.
Om een antwoord te vinden op de tweede onderzoeksvraag zijn leerlingen
geïnterviewd. In deze interviews is vooral gekeken naar de volgende
zaken:



In welke mate maakt het het onderwerp overstromingen en
overstromingsgevaar deel uit van hun belevingswereld? ?



Welke mentale modellen hebben leerlingen van overstromingsgevaar?



Waar komt het grote vertrouwen in het waterbeheer uit voort?



Hoe kijken leerlingen aan tegen landschappelijke elementen die met
waterbeheer en waterveiligheid te maken hebben en hoe bewust zijn
ze zich van deze elementen en hun functie in hun omgeving?

Op een tweetal scholen hebben in totaal 50 leerlingen uit het derde
leerjaar havo en vwo deelgenomen aan deze interviews. Het gaat om een
school in Culemborg (overstromingsgevaar van de grote rivieren) en een
school in Gouda (overstromingsgevaar van de zee en de grote rivieren).
Beide gebieden hebben een meer dan gemiddelde inundatiediepte
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wanneer er een overstroming zou plaatsvinden, zie www.risicokaart.nl. In
de omgeving van beide scholen zijn foto’s gemaakt ten behoeve van de
bovengenoemde vragen a en d. Met betrekking tot vraag b is de methode
omtrent mentale modellen toegepast (Morgan et al., 2002). Deze methode
houdt in dat bepaald wordt welke overtuigingen burgers hebben in
vergelijking tot een soort expertmodel of beïnvloedingsschema.
Voorafgaand aan de interviews is in overleg met deskundigen van de
waterschappen, waartoe Culemborg en Gouda behoren, een
beïnvloedingsschema’s opgesteld. Zo’n beïnvloedingsschema omvat de
concepten die van invloed zijn op de blootstelling aan en de gevolgen van
overstromingen. De opzet van dit expertmodel is weergegeven in figuur
3.
Categorie Blootstelling
H
soort
concept
S
Situatie

F
Factoren en
processen
die de
situatie
beïnvloeden

Gevolgen
D

O

Hoog water

Dijkdoorbraken

Overstromingen

Kenmerken van
hoog water

Kenmerken
van dijkdoorbraken

Kenmerken van Kenmerken
overstromingen van de
gevolgen van
een
overstroming
voor bewoners

Factoren en
processen die
hoog water
beïnvloeden

Factoren en
processen die
dijkdoorbraken

Factoren en
processen die
overstromingen
beïnvloeden

Factoren en
processen die
de gevolgen
van een
overstroming
voor bewoners
beïnvloeden

Maatregelen
die de
inundatiediepte
beïnvloeden na
een
dijkdoorbraak

Maatregelen
om de
gevolgen van
een
overstroming
voor bewoners
te verminderen
als de dijk is
doorgebroken

beïnvloeden

(Inzicht en
Begrip)
Kt
Rampenbestrijding
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G

Maatregelen
tijdens een
periode van hoog
water

Maatregelen
om de
dijkdoorbraken tegen
te gaan
tijdens hoog
water

Gevolgen voor
bewoners

Lt
Preventie

Maatregelen om
hoge
waterstanden te
voorkomen op de
lange termijn

Maatregelen
om de
dijkdoorbraken tegen
te gaan op de
lange termijn

Maatregelen
om de
inundatiediepte te
beïnvloeden op
de lange
termijn

Maatregelen
om de
gevolgen van
een
overstroming
voor bewoners
te verminderen
op de lange
termijn

Figuur 3: Structuur expertmodel of beïnvloedingsschema

Uiteindelijk is een interviewprotocol opgesteld waarbij het principe van
‘funnelling’ is toegepast. Bij deze interviewstrategie wordt geprobeerd om
de leerlingen in eerste instantie zoveel mogelijk aan het praten te krijgen
zonder hen op ideeën te brengen of begrippen te noemen. Na deze eerste
fase worden de hoofdonderwerpen uit figuur 3 (de categorieën hoog
water, dijkdoorbraken, bescherming tegen overstromingen en de
gevolgen voor bewoners) aan de orde gesteld. Ook hier geldt weer dat de
leerlingen eerst de gelegenheid krijgen om zoveel te vertellen wat ze
hiervan weten en hoe ze hierover denken. Vervolgens wordt doorgevraagd
om te voorkomen dat er aspecten zijn die ze vergeten te noemen of
waarvan leerlingen zouden kunnen denken dat ze niet relevant zouden
zijn.
De leerlingen zijn in tweetallen geïnterviewd om een veilige situatie te
creëren. Om te voorkomen dat de leerlingen zich zouden kunnen
voorbereiden of zich reeds vooraf een oordeel zouden vormen, is hen van
tevoren niet verteld waar het interview over zou gaan.
De interviews zijn opgenomen en vervolgens uitgeschreven. Bij de analyse
is op verschillende manieren te werk gegaan. Niet alleen is bepaald hoe
vaak leerlingen bepaalde foto’s aanwezen bij de interviewvraag naar
voorbeelden van een risicogebieden, ook zijn uitspraken van leerlingen
gecategoriseerd en misconcepties verzameld.

5.3 Resultaten
Uit tabel 1 blijkt dat leerlingen in laag Nederland de kans op een
overstroming in hun omgeving duidelijk hoger inschatten dan leerlingen
in hoog Nederland. Dit is logisch aangezien gebieden in hoog Nederland
niet bedreigd worden door het water van de grote rivieren of de zee.
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Daarentegen schatten leerlingen in laag Nederland de kans op een
overstroming veel lager in dan de aardrijkskundedocenten. Tevens
schatten de leerlingen de kans op een overstroming in Nederland veel
hoger in dan de kans op een overstroming in hun eigen omgeving.
Blijkbaar weten leerlingen wel dat overstromingen in Nederland voor
kunnen komen maar beschouwen ze zichzelf onkwetsbaar hiervoor.
Hierbij kan een rol een rol spelen dat veel leerlingen nog nooit een
overstroming hebben meegemaakt.
Over het algemeen geven leerlingen aan dat ze het niet belangrijk vinden
om na te denken over preventie en zelfredzaamheid en dat de gedachte
aan overstromingen geen angst inboezemt. Het vertrouwen in
waterveiligheidsmaatregelen is hoog en leerlingen zijn zich maar weinig
bewust van extreme (weers-)omstandigheden die kunnen leiden tot
overstromingen. Tevens is de kennis over dit onderwerp laag. Dit geldt in
het bijzonder voor de eigen schoolomgeving. De verschillen tussen 12- en
15-jarige leerlingen zijn niet groot. Het kennisniveau van 15-jarigen is wel
hoger dan dat van 12-jarigen.
Met betrekking tot de 15-jarigen blijkt er een positieve samenhang te zijn
tussen kennis en de risicovariabelen. Het persoonlijk overstromingsrisico
laat een sterkere relatie zien met kennis die gebaseerd is op beelden van
water en landschap in de schoolomgeving. Het algemene
overstromingsrisico laat een sterkere relatie zien met de feitelijke kennis
omtrent waterbeheer en overstromingen. Regressie-analyse laat zien dat
de persoonlijke risicoperceptie vooral beïnvloed wordt door de variabelen
angst, kennis van water en landschap in de omgeving en het bewustzijn
van hoge waterstanden en stormachtig weer in de omgeving.
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Laag Nederland
Leraren
aardrijkskunde
N=50

Hoog
Nederland
Leerlingen
van 12 en 15
jaar

Leerlingen van
12 en 15 jaar
N=184

N=820
Gem.

SD

Gem.

Perceptie van
4.30*** 0.97
de kans op een
overstroming

Gem.

2.45

1.42

1.37*** 0.86

Perceptie van
de gevolgen
van een
overstroming

3.65*** 0.87

3.10

0.94

2.65*** 1.04

Perceptie van
4.84*** 0.42
de kans op een
overstroming

3.84

1.20

3.41*

1.36

Perceptie van
de gevolgen
van een
overstroming

4.11*** 0.83

3.45

0.99

3.41

1.06

Perceptie t.a.v. preventie en
zelfredzaamheid

3.49*** 0.89

2.47

1.03

2.32

1.03

Met
betrekking
tot de
schoolomgeving
(persoonlijk)
Met
betrekking
tot
Nederland in
zijn geheel
(algemeen)

SD

SD

(*p<.05, **p<.01, ***p<.001)
Tabel 1: Door leerlingen gepercipieerde kans op overstromingen en de gevolgen
daarvan, gemeten met een vijf-puntsschaal, alsmede significante afwijkingen van
leerlingen in laag Nederland t.o.v. leerlingen in hoog Nederland.

De interviews met 24 leerlingen in Culemborg leverde de volgende
resultaten op:
a. Bewustzijn in eigen omgeving:
Aan de hand van negen foto’s uit de schoolomgeving, waarvan vier die
betrekking hebben op overstromingsgevaar, is de leerlingen de vraag
gesteld: ‘Op welke foto’s gebeuren dingen die invloed kunnen hebben op
je gezondheid of waardoor je in een levensbedreigende situatie kunt
komen? Noteer de nummers van de foto’s en schrijf de reden er achter.’
Uit figuur 4 blijkt dat overstromingsgevaar niet of nauwelijks een rol
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speelt in de gedachten van leerlingen, ook wanneer ze op een idee
worden gebracht met foto’s.
b. Mentale modellen van overstromingsgevaar:
Uit de figuren 5 en 6 blijkt dat de mentale modellen van leerlingen vooral
betrekking hebben op hoog water en in mindere mate op de gevolgen van
overstromingen. Dijkdoorbraken of overstromingen spelen als concept
vrijwel geen rol. Mentale modellen bestaan vooral uit beschrijvende
kenmerken en niet uit factoren en processen die er aan ten grondslag
liggen of die te maken hebben met rampenbestrijding of preventie. Er
bestaan misconcepties over de hoogte van het overstromingswater en de
omvang van het gebied dat overstroomd wordt. Leerlingen schatten dit
laag in. Ze denken dat alleen het gebied vlakbijde dijk overstroomd raakt.
Ook hebben nogal wat leerlingen geen goed beeld wat het plan Ruimte
voor de Rivier inhoudt.
c.Vertrouwen in waterbeheer:
Uit het onderzoek in fase 1 is gebleken dat leerlingen een zeer hoog
vertrouwen hebben in de waterveiligheidsmaatregelen. Figuur 7 laat zien
welke redenen de leerlingen hiervoor geven. Veel leerlingen hebben nog
nooit hierover nagedacht en tijdens het interview proberen ze te verklaren
waarom ze het gevoel hebben dat het met de waterveiligheid wel goed zit.
Één leerling brengt duidelijk onder woorden dat de inschatting van het
vertrouwen is gebaseerd op wat hij denkt en niet op wat hij weet. Dit lijkt
van toepassing op veel leerlingen.
d. Landschappelijke elementen die met waterveiligheid en waterbeheer te
maken hebben:
Voor de omgeving van Culemborg geldt dat een groot deel van de
leerlingen dijken herkennen als element dat met waterveiligheid te maken
heeft. Andere elementen in het landschap, zoals terpen, gemalen en
dijkverzwaring worden niet als zodanig herkend of daarvan kunnen de
leerlingen niet zeggen wat de functie is.
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Figuur 4: De door leerlingen genoemde bedreigingscategorieen en het deel van de
leerlingen dat deze heeft genoemd.

Figuur 5: Het deel van de concepten dat door meer dan 50% van de leerlingen is
genoemd per blootstellings- en effect-categorie.
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Figuur 6: Het deel van de concepten dat door meer dan 50% van de leerlingen is
genoemd per soort concept.

Figuur 7: De door leerlingen genoemde redenen voor het grote vertrouwen in
waterbeheer en het deel van de leerlingen dat deze heeft genoemd.
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5.4 Conclusies en discussie
Uit het bovenbeschreven onderzoek blijkt dat leerlingen in laag Nederland
de kans op een overstroming laag inschatten en dat zij niet de noodzaak
zien om zich voor te bereiden op een mogelijke overstroming. Tevens
blijkt dat leerlingen weinig kennis over en inzicht in overstromingsgevaar
hebben en dat er fundamentele misconcepties voorkomen. Zowel
cognitieve als affectieve factoren beïnvloeden de risicoperceptie van
leerlingen. Angstgevoelens en kennis over water en landschap in de
omgeving versterken de risicoperceptie. Het hoge vertrouwen in
waterveiligheid lijkt niet zozeer gebaseerd op ervaring met en kennis van
de omgeving, maar eerder op een algemeen gevoel of overtuiging dat de
overheid hier goed voor zorgt.
Leerlingen aan het eind van de onderbouw havo/vwo weten wel iets meer
over overstromingen, waterbeheer en water en landschap in hun
schoolomgeving dan brugklasleerlingen. Aardrijkskundeonderwijs lijkt
dus haar steentje bij te dragen. Maar ook 15 jarige leerlingen hebben een
beperkt beeld van overstromingsrisico's en de mogelijke gevolgen
daarvan. Dat betekent dat het gewenst is een effectieve strategie te
ontwerpen waarmee we het overstromingsrisicobewustzijn van leerlingen
in de onderbouw kunnen bevorderen.
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6 Het beeld van landen en regio’s in
aardrijkskundeboeken

In de lerarenopleiding aardrijkskunde gaat het uiteraard over de doelen
van het aardrijkskundeonderwijs zoals het ontwikkelen van een
geografisch beeld van landen en regio’s. Natuurlijk komt daarbij ook het
meest gebruikte hulpmiddel in de klas om dit doel te bereiken aan bod: de
aardrijkskundemethode. Over de keuzen en beeldvorming van landen en
regio’s in aardrijkskundeboeken gaat dit onderzoek. Het is belangrijk dat
aardrijkskundedocenten een kritische houding ten aanzien van
schoolboeken innemen en een eigen visie op vakdoelen ontwikkelen.

6.1 Inleiding
Aardrijkskunde gaat over plaatsen en gebieden in verandering en over
complexe thema’s en processen op aarde (Van der Schee, 2009). Kennis
hierover draagt bij aan de opbouw van een eigentijds wereldbeeld, één
van de kerndoelen van zowel primair onderwijs als de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. De uitwerking van de kerndoelen is beperkt en
daarmee ontbreekt een inhoudelijke beschrijving van de mondiale
geledingen en (macro) regio’s die onderdeel zouden moeten zijn van het
eigentijds wereldbeeld. Dit doet een beroep op de inhoudelijke
competentie van de aardrijkskundeleraren (Van der Vaart, 2006). Zij
moeten zelf kerndoelen in de les uitwerken. Het schoolboek is daarbij
voor veel leraren een belangrijk hulpmiddel. Bij het vormgeven van lessen
en leeractiviteiten voor de leerlingen, maken leraren gebruik van een
aardrijkskundemethode die niet alleen een functie heeft van leermiddel,
maar voor velen ook van leerplan (Van den Berg, 2009). De vraag is of
aardrijkskundeleraren zich bewust zijn van de keuzes die
schoolboekauteurs maken.
Deze bijdrage gaat in op de wijze waarop landen en regio’s in
Nederlandse aardrijkskundeboeken voor de onderbouw havo/vwo worden
gerepresenteerd. Het is gebaseerd op een omvangrijker onderzoek in het
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kader van mijn masterthesis Geo- Communicatie aan de Universiteit
Utrecht (Palings, 2011). In deze bijdrage komen de volgende drie vragen
aan de orde: Voor welke landen en regio’s kiezen de onderbouwmethoden
havo/vwo aardrijkskunde? Welke beelden van die landen en regio’s
presenteren de methoden? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen
tussen de methoden?

6.2 Onderzoek naar beeldvorming van gebieden in
aardrijkskundemethoden
Gebieden en beeldvorming in aardrijkskundeboeken zijn een terugkerend
onderzoeksthema binnen de onderwijsgeografie. Het merendeel van de
onderzoeken richt zich op de wijze waarop een land, een regio of een
werelddeel in lesboeken wordt gerepresenteerd. Beperkingen in de
omvang van een aardrijkskundemethode betekent dat sommige landen en
regio’s worden gekozen en andere niet. Bepaalde gebieden kunnen in een
methode sterk vertegenwoordigd zijn terwijl andere landen en regio’s,
hoewel economisch, politiek of cultureel op mondiaal niveau belangrijk,
relatief minder aandacht krijgen (Hopkin, 2001). Het kiezen betekent ook
dat van de landen en regio’s die wel een plaats in de methode hebben
gevonden, vaak één bepaald thema of aspect wordt behandeld. Een
andere mogelijkheid is dat landen worden gekozen als exemplarisch
voorbeeld voor een geheel werelddeel. In Amerikaanse
aardrijkskundemethoden worden China en Japan opgevoerd als
voorbeeldlanden voor geheel Azië waarbij voorbij wordt gegaan aan de
grote diversiteit binnen dit werelddeel (Hong, 2009). Tegelijkertijd worden
China en Japan tegenover elkaar geplaatst als een traditioneel land (China)
en een modern land (Japan).
Eendimensionale beeldvorming komt vaak voor (Béneker & Van der Vaart,
2000; Béneker, 2002; Kraemer & Stassen, 1991; Hamann, 2005). Bij
Europese landen wordt Frankrijk voorgesteld als een vakantieland en
Duitsland als het land van het Ruhrgebied en transportassen (Béneker &
van der Vaart, 2000). Bij de behandeling van Europa is vooral aandacht
voor fysisch-geografische en culturele kenmerken met soms onjuiste en
onvolledige beschrijvingen. Een ander opmerkelijk beeld is dat van grote
milieuproblemen in Europa: vanwege de zure regen bestaat het Zwarte
Woud alleen nog maar uit boomstompen, de Rijn is een afvoerkanaal en
de Middellandse Zee een vuilnisdump (Hamann, 2005).
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De keuze voor specifieke gebieden die in een aardrijkskundemethode
worden behandeld, kan leiden tot overaccentueringen en ‘blinde vlekken’.
Soms bevatten schoolboeken negatieve en stereotype beelden over
andere landen en samenlevingen, met name ontwikkelingslanden (Tanner,
1999). Myers (2001) toont aan dat in Noord - Amerikaanse
sociaalgeografische handboeken vooral negatieve, stereotype en
achterhaalde beelden van Afrika naar voren komen en dat er nauwelijks
plaats is voor positieve visies en de resutaten van actueel geografisch
onderzoek. De leerboeken worden gekenmerkt door grove generalisaties
en simplificaties waarbij Afrikaanse voorbeelden worden gebruikt om
crises, rampen en conflicten te illustreren. Dit beeld wordt versterkt door
het fotomateriaal dat in de handboeken wordt gebruikt.
Ook de beeldvorming van Zuid-Italië in Engelse schoolboeken blijkt
overwegend negatief te zijn (Roberts, 2007). Zuid-Italië kent slechte
omstandigheden voor de landbouw en een achterblijvende industrie en
deze ‘negatieve lens’ beïnvloedt ook de keuze voor foto’s, cijfermateriaal
en opdrachten voor de leerlingen.
Uit dit soort onderzoek blijkt dat - soms onbewuste - keuzen om landen
of werelddelen wel of niet te behandelen, het wereldbeeld in de methoden
sterk kan beïnvloeden. Bovendien leiden exemplarische voorbeelden snel
tot stereotyperingen van gebieden. En het vergelijken van gebieden heeft
het gevaar in zich om het ‘andere’ gebied negatiever, met meer
problemen, te beoordelen dan de ‘eigen’ regio. Wat doen we in de
Nederlandse schoolboeken?

6.3 Onderzoeksmethode
Bij het onderzoek naar de beeldvorming van gebieden is gekozen om alle
aardrijkskundemethoden voor klas 1 t/m 3 h/v, die in 2011 in de
onderbouw werden gebruikt, te betrekken. Het gaat daarbij om de handen werkboeken van BuiteNLand, De Geo, De nieuwe Terra en Wereldwijs.
Het basisboek van De Geo is niet in de analyse meegenomen. Verder zijn
de docentenhandleiding en additionele leermiddelen bij de methoden
buiten beschouwing gelaten.
Het onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve
inhoudsanalyse van de genoemde methoden. In de kwantitatieve
inhoudsanalyse is een overzicht gemaakt van de gebieden op het
schaalniveau van landen (anders dan Nederland), macroregio’s of
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werelddelen die in de afzonderlijke methoden aan bod komen. Van iedere
aardrijkskundemethode zijn de afzonderlijke leseenheden geteld die
betrekking hebben op één gebied. Het gaat daarbij om paragrafen,
projecten of onderzoeksopdrachten waarbij in de titel de naam van een
gebied expliciet is vermeld. Gebieden die ‘geïsoleerd’ als voorbeeld
worden gebruikt in een paragraaf of hoofdstuk ter verduidelijking van een
geografisch begrip of regel zijn buiten beschouwing gebleven. De
frequentie en omvang van het aantal leseenheden dat betrekking heeft op
een land of regio, is vervolgens in tabellen weergegeven. Hierdoor
ontstaat een overzicht van alle gebieden die in een methode aan bod
komen en het laat ook zien welke gebieden naar verhouding de meeste
aandacht krijgen en welke niet. Op deze manier is geprobeerd om een
eventuele (over)accentuering van bepaalde landen en regio’s in een
aardrijkskundemethode naar voren te brengen.
Met behulp van een kwalitatieve inhoudsanalyse is gekeken naar de
inhoudelijke representatie van een gebied met behulp van tekst, kaarten
en beeldmateriaal in het handboek en naar bijbehorende
verwerkingsopdrachten in het werkboek. Aan de hand van
samenvattingen en een analyseschema is gekeken naar thema’s,
vraagstukken, kernbegrippen en invalshoeken die aan de orde komen bij
de behandeling van gebieden.

6.4 Resultaten
De methoden verschillen in de mate van het gebruik van regionale
contexten. In tabel 1 is dit zichtbaar, waarbij Terra in de helft van de
leseenheden geen gebied gebruikt en de Geo maar in 7% van de
eenheden. Hierbij moet worden opgemerkt dat in het basisboek van De
Geo algemene geografische begrippen en regels uitgebreid aan bod
komen. Dit basisboek, dat zoals eerder vermeld niet in de analyse is
meegenomen, wordt naast het handboek en werkboek van De Geo
gebruikt. In de andere methoden zijn de algemene begrippen en regels in
de lesstof van het handboek opgenomen. BuiteNLand en Wereldwijs zitten
hier tussenin. Nederland krijgt als individueel land de meeste aandacht
van alle methoden. Het werelddeel Europa krijgt in de methoden
vervolgens de meeste aandacht, met uitzondering van Wereldwijs.
Wereldwijs besteedt relatief de meeste aandacht aan de wereld buiten
Europa en daarbinnen aan Azië (17,5%). Bij de andere methoden is ook
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Azië het belangrijkste ‘andere’ continent na Europa. De meeste gebieden
(anders dan Nederland en de eigen omgeving) die in de vier methoden
worden behandeld, liggen dus in Europa en Azië.
BuiteNLand

De Geo

De nieuwe

Wereldwijs

Nederland

25,5

23,9

14,7

22,5

Europa

17,9

25,8

7,7

15,0

Rest wereld

27,7

34,4

27,6

43,4

Geen context

28,9

6,9

50,0

19,1

Terra

Tabel 1: Verdeling in procenten van de leseenheden die in de vier onderzochte
aardrijkskundemethoden worden besteed aan Nederland, Europa, overige
werelddelen en aan algemene thema’s.

Het aantal landen en regio’s dat aan de orde komt, varieert per methode.
In BuiteNLand, De Geo en De nieuwe Terra komen meer dan dertig
afzonderlijke gebieden aan bod; in Wereldwijs zijn er dat negentien. De
diversiteit aan landen en regio’s is groot. Figuur 1 geeft een indicatie
hiervoor. In BuiteNLand springen Europa en de Europese Unie eruit en
bovendien ook nog Duitsland, Frankrijk, Italië en België. Ook enkele grote,
belangrijke landen als China, India, Rusland, VS en Japan komen naar
voren. Marokko valt op, ook omdat het niet in de andere methoden
herkenbaar is. De Geo laat een ander selectie zien waar Rusland en de VS
prominenter aanwezig zijn. Gevolgd door Australië, India, Europa en
Frankrijk, Zuid-Afrika en China. Het beeld laat grote landen zien met een
grote spreiding in de wereld. De aandacht voor Australië is niet
herkenbaar in de andere methoden. De nieuwe Terra kiest voor weer een
heel andere selectie. De Islamitische Wereld krijgt relatief veel aandacht,
net als in samenhang de opkomende economieën, die BRICs genoemd
worden (Brazilië, Rusland, India en China). Europese landen zijn niet
duidelijk herkenbaar, net als bij Wereldwijs. Wel is de Europese Unie
prominent aanwezig bij Wereldwijs net als het Midden-Oosten en de
opkomende economieën. Bij Wereldwijs valt de aandacht voor NieuwZeeland op.
Hoewel er duidelijk overeenkomsten zijn, bijvoorbeeld de vier BRIC landen
zijn bij allemaal aanwezig, komt uit deze figuren ook een heel eigen
insteek per methode naar voren. Er zijn keuzen gemaakt om een groot
accent te leggen op één of enkele regio’s, om ‘belangrijke’ landen
57

substantieel aandacht te geven of om veel landen kort de revue te laten
passeren. Daarbij zijn dus ook keuzen gemaakt om bepaalde regio’s
nauwelijks te behandelen, zo is Afrika bezuiden de Sahara maar zeer
beperkt vertegenwoordigd.
BuiteNLand

De Geo

De nieuwe Terra
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Wereldwijs

Figuur 1: De relatieve aandacht voor gebieden per methode exclusief Nederland

De volgende vraag is welk beeld van de landen en gebieden naar voren
komt. Hier onder volgt een korte samenvatting per werelddeel waarbij de
bevindingen uit de vier methoden samen genomen zijn.

Beeld van Europa: tegenstellingen en verschillen
Europa of de EU is in alle aardrijkskundemethoden een zelfstandig
hoofdstuk of project. Met uitzondering van Wereldwijs is in de methoden
Europa de regionale context voor het aan de orde stellen van fysischgeografische onderwerpen. Klimaat, reliëf en rivieren komen bijna
allemaal aan bod met Europese voorbeelden. Europa is een werelddeel
met veel verschillen waarbij het accent ligt op de economische verschillen
tussen West- en Oost-Europa met verwijzing naar begrippen als modern
en traditioneel. De politieke tegenstelling ten tijde van de Koude Oorlog
heeft plaats gemaakt voor een economische tegenstelling. De twee
migratiebewegingen als gevolg van welvaartsverschillen staan centraal:
vestiging van West-Europese bedrijven in Oost-Europa en een
arbeidsmigratie van Oost- naar West-Europa. Bijvoorbeeld:
‘Deze nieuwe EU-burgers pakken hun kans om naar Nederland te komen
om te werken. Geef ze eens ongelijk, in Nederland verdienen ze in één
maand een jaarsalaris vergeleken met thuis.’ (BuiteNLand deel 2 h/v: 55).
‘...dan zie je dat in West-Europa en Noord-Europa de bevolkingskenmerken
gunstig zijn. Het BNP per inwoner is er gemiddeld hoog. .... De situatie in
Zuid-Europa is minder goed en in Oost-Europa zijn deze

59

bevolkingskenmerken ronduit slecht. Geen wonder dat veel mensen uit
Oost-Europa hun geluk zoeken in West of Noord-Europa.’(De nieuwe Terra
deel 2 h/v: 108)

Beeld van Azië: economische groei en natuurrampen
Aziatische landen vormen de regionale context voor het aan de orde
stellen van twee thema’s: economische globalisering en natuurrampen.
Dit laatste bijvoorbeeld in De Geo onder de hoofdstuktitel ‘Azië:
verwoestende krachten’. Het beeld van een snelle en sterke economische
ontwikkeling in Azië, veroorzaakt door de lage lonen, is toegespitst op
India en China. Beide landen staan model voor de economische groei in
dit werelddeel. Ook Vietnam en Indonesië zijn een enkele keer als
voorbeeld gebruikt. Er is ook aandacht voor de gevolgen van de snelle
economische groei. De nadruk ligt daarbij op negatieve gevolgen zoals
een groeiende welvaartskloof tussen bevolkingsgroepen en daarnaast
milieuproblemen. China is bij beide gevolgen het voorbeeldland.

Beeld van Afrika: grote mondiale problemen
Het werelddeel Afrika en afzonderlijke Afrikaanse landen komen in de
onderzochte aardrijkskundemethode maar in zeer beperkte mate aan de
orde. Het beeld is zeker niet in alle opzichten negatief. Maar toch zijn het
werelddeel Afrika en ook de afzonderlijke Afrikaanse landen in de
handboeken de regionale context voor het concretiseren van mondiale
vraagstukken zoals armoede, onderontwikkeling en conflicten. In de
methoden wordt het beeld van Afrika als voorbeeld van deze problemen
ondersteund door de foto’s en de bijschriften die in de handboeken zijn
opgenomen. Bijvoorbeeld in Wereldwijs waar in jaar 3 conflicten in Afrika
aan de orde komen met voorbeelden van stammenoorlogen in Kenia,
vluchtelingen in Darfur en rebellen in Sudan.

Beeld van Noord- en Zuid-Amerika: bedreiging van het
Amazonegebied en de VS als multiculturele samenleving
De beeldvorming van Latijns-Amerika komt vooral tot stand door leerstof
over het Amazonegebied. Dit in samenhang met aantasting van het milieu
en duurzame ontwikkeling. Wereldwijs en De Geo zoomen verder ieder in
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op een Latijns-Amerikaans land in het kader van ontwikkelingsproblematiek.
De Geo en Wereldwijs zijn, van de vier onderzochte methoden, de enige
die een afzonderlijk hoofdstuk aan de VS wijden. Beide methoden doen
dat vooral vanuit de culturele dimensie en schenken aandacht aan de VS
als migrantenland en land met een multiculturele samenleving. Hierdoor
krijgt de rol van de VS als economische en politieke wereldmacht minder
accent.
Verschillen tussen de methoden komen vaak tot stand doordat de
hoofdstukken anders worden gestructureerd. Een methode, zoals De Geo,
kan een concrete regio als uitgangspunt nemen en naast een bepaalde
thematiek aandacht besteden aan meerdere gebiedskenmerken. Hierdoor
biedt de methode een meer compleet beeld van een gebied. In een ander
geval, zoals in De nieuwe Terra, wordt gestart vanuit een algemeen thema
of vraagstuk en dient een gebied als een verhelderend regionaal
voorbeeld. Het gebied komt dan als het ware model te staan voor het
desbetreffende onderwerp of vraagstuk. In dat geval is er sprake van een
meer eendimensionale benadering van het gebied. Figuur 2 vat op
hoofdlijnen samen voor welke thema’s de verschillende werelddelen en de
daartoe behorende landen als voorbeeld dienen. Uit deze figuur zou je
alles bij elkaar genomen voorzichtig kunnen concluderen dat hieruit een
etnocentrisch beeld naar voren komt. West-Europa wordt (bijna altijd,
vaak impliciet) positief gepositioneerd tegenover Oost-Europa en de rest
van de wereld.
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Figuur 2: Werelddelen als voorbeeld voor een thema of vraagstuk

6.5 Conclusie en discussie
Voor de onderzochte methoden is niet zomaar een eenduidige en
allesomvattende conclusie met betrekking tot de beeldvorming van
gebieden en regio’s te trekken. De opzet en invulling van de vier
onderzochte methoden is daarvoor te verschillend. De kwantitatieve
analyse laat zien dat er in de methoden veel verschillende landen en
regio’s aan de orde worden gesteld. Het niet met naam en toenaam
noemen van gebieden in de kerndoelen, die belangrijk zijn om te
behandelen, geeft meer keuzevrijheid in de methoden voor het kiezen
voor bepaalde landen en regio’s. Sommige gekozen gebieden liggen
daarbij meer voor de hand dan anderen. Nederland, Europa en Europese
landen komen het meest uitgebreid aan bod. Daartegenover staat de
geringe belangstelling voor het werelddeel Afrika. In alle geanalyseerde
methoden wordt in meer of mindere mate aandacht besteed aan de VS,
China, India, Brazilië en Rusland en Europa / EU. Hierdoor bieden de
methoden aanknopingspunten om binnen de aardrijkskundelessen een
geografisch beeld te geven van de gebieden die momenteel vanuit een
politiek, economisch of cultureel perspectief op mondiaal niveau een rol
van betekenis spelen. Toch worden deze verschillende gebieden nogal
eens eenzijdig of slechts vanuit één perspectief neer gezet.
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De wijze waarop gebieden, als voorbeeld voor een bepaald vraagstuk of
thema, in een methode door middel van teksten, kaarten, foto’s en andere
bronnen worden weergegeven, vormt een belangrijk deel van wat de
leerlingen over de wereld leren. Op die manier draagt een methode bij aan
de beeldvorming over de wereld en afzonderlijke gebieden. Een
aardrijkskundemethode is echter slechts één van de producenten van
kennis over de wereld (Harvey, 2005). Immers, ook de informatie van de
overheid, allerlei instanties en organisaties, de beelden die via de media
tot ons komen en eigen reiservaringen zijn bouwstenen voor
beeldvorming over gebieden.
Beeldvorming van gebieden vindt niet alleen plaats op basis van de
informatie die over landen en regio’s in de methode wordt gegeven, maar
ook door de invalshoek die daarbij is gekozen. In de meeste gevallen
leggen de methoden de nadruk op de diversiteit die er in de wereld
bestaat: de verschillen tussen landen of binnen regio’s. Dit komt onder
andere in de werkboeken tot uitdrukking in de opdrachten waarin
leerlingen gebieden met elkaar moeten vergelijken met Nederland
regelmatig als referentiekader. De aardrijkskundemethoden bieden ook
aanknopingspunten om vanuit andere invalshoeken dan diversiteit naar
landen en regio’s te kijken zoals de samenhang tussen ontwikkelingen in
China, Europa, de VS en Rusland. In de geanalyseerde methoden
ontbreekt het perspectief van de perceptie en representatie van gebieden,
de manier waarop informatie over gebieden wordt gegeven en de wijze
waarop mensen naar gebieden kijken (Taylor, 2008). Juist dit perspectief
biedt docenten aanknopingspunten om samen met leerlingen kritisch te
kijken naar informatie over landen en regio’s en dus ook naar de
informatie die in de lesboeken staan.
De lesmethoden zijn, ondanks alle vernieuwingen en ICT-mogelijkheden,
nog steeds de meest gebruikte middelen om aardrijkskunde te geven en
te leren (Graves & Murphy, 2000; Marsden, 2001; Widdowson & Lambert,
2006). Het aardrijkskundeboek wordt gezien als een ‘bron’ van
betrouwbare geografische kennis (Hong, 2009). De inhoud, zoals die in
een aardrijkskundeboek is opgeschreven, heeft voor leraren en leerlingen
zeggingskracht en straalt een inhoudelijke betrouwbaarheid uit, alleen al
door het feit dat het is opgeschreven en uitgegeven in boekvorm. Auteurs
fungeren als ‘gatekeeper’ die met behulp van teksten, kaarten en foto’s
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op een bepaalde manier landen en regio’s weergeven. Het beeld dat van
gebieden in een methode voor het voetlicht wordt gebracht, kan evenwel
eendimensionaal zijn of onvolledig. Het is van belang dat (aankomende)
docenten zich hiervan bewust zijn en niet alleen de didactische aanpak en
praktische bruikbaarheid van een methode in overweging nemen, maar
zich ook vragen stellen die voortkomen uit de doelen van het
aardrijkskundeonderwijs. Welke inhouden in de vorm van thema’s en
regio’s staan centraal? Welke beelden worden van landen en regio’s
gegeven? Welk beeld zou ik hier tegenover willen zetten? Bewustwording
van en kritische reflectie op de in een aardrijkskundemethode gemaakte
keuzes, stelt docenten in staat hun eigen opvattingen ten aanzien van
relevante kennis over de wereld, landen en regio’s te expliciteren. Dat
vormt daarmee een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een eigen
visie op doelen, inhoud en didactische aanpak van hun
aardrijkskundelessen.
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7 Onderzoek naar veldwerk bij
aardrijkskunde in het vmbo

Deze bijdrage geeft een korte tussenstand van een promotieonderzoek
naar veldwerk aardrijkskunde in het vmbo. Na een beknopte bespreking
van belangrijke literatuur over veldwerk worden enkele resultaten van
een vragenlijst over veldwerk onder aardrijkskundedocenten
gepresenteerd. De focus ligt echter op een van de eerste stappen van een
ontwerponderzoek waarbij samen met vmbo docenten aardrijkskunde
getracht is veldwerk zo op te zetten dat er meer diepgang in het leren van
leerlingen plaats vindt.

7.1 Waarom dit onderzoek?
Al decennia lang wordt veldwerk genoemd in de doelen en eindtermen
voor het aardrijkskunde onderwijs (Adviescommissie voor
Leerplanontwikkeling Aardrijkskunde, 1983; KNAG Commissie
Aardrijkskunde Tweede Fase, 2003; KNAG Commissie examen
aardrijkskunde vmbo, 2008). Veldwerk wordt door aardrijkskundig
Nederland belangrijk gevonden, dit in navolging van het gidsland voor
onderwijsgeografen, het Verenigd Koninkrijk. Er is niet veel empirisch
onderzoek naar het effect van veldwerk, maar uit een van de weinige
onderzoeken blijkt dat leerlingen die eigen ervaringen opdoen in een
relatief open veldwerk het geleerde langer onthouden (Mackenzie & White,
1982).
In de praktijk van het Nederlandse aardrijkskundeonderwijs lijkt veldwerk
niet echt van de grond te komen (Van der Vaart, 1990; Van der Schee,
2007). Ook in Nederland is weinig onderzoek gedaan naar veldwerk bij
aardrijkskunde (Swaan & Wijnstekers, 1995). Wel kwam uit een onderzoek
van De Bock (2006) naar voren wat de belangrijkste barrières zijn die
docenten aardrijkskunde ervaren bij veldwerk: gebrek aan tijd, middelen
en medewerking op school. Docenten voelen zich via hun opleiding of
ervaring vaak niet voldoende toegerust om veldwerk in het
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aardrijkskundecurriculum op school te integreren, daarin een leerlijn aan
te brengen en veldwerk effectief uit te voeren. Veel veldwerk bestaat uit
incidenteel ‘leuk bezig zijn’ (Van der Vaart, 1990), terwijl voor het slagen
van het leerproces een goede voorbereiding en nabespreking is vereist
(Van der Schee, 2007).
Reden dus om nader onderzoek te doen naar de aard en kwaliteit van
veldwerk in het Nederlandse voortgezet onderwijs en te zien of en hoe
veldwerk in het curriculum een betere plaats kan krijgen.
De hoofdvraag van het hier gepresenteerde onderzoek is: Welke
kenmerken heeft een relevant, bruikbaar en effectief scenario voor het
ontwerpen van onderzoekend veldwerk aardrijkskunde in het vmbo?
Onder de hoofdvraag vallen deelvragen, die via een literatuuronderzoek,
een inventarisatieonderzoek en een ontwerponderzoek zullen worden
onderzocht:
Literatuuronderzoek



Wat is er bekend vanuit vakspecifieke en vakoverstijgende
(inter)nationale literatuur over het soort leren bij veldwerk en de
leereffecten van veldwerk?

Inventarisatieonderzoek



Wat voor soort veldwerk vindt plaats bij aardrijkskunde in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs op Nederlandse scholen?



Komt dit overeen met de door experts op het gebied van veldwerk
wenselijk geachte situatie?



Voelen docenten zich competent in het organiseren van
onderzoekend veldwerk en het ontwerpen van een leerarrangement
daarvoor?

Ontwerponderzoek



Welk scenario hebben docenten nodig om zelf een leerarrangement
voor onderzoekend veldwerk te ontwerpen?
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Hoe leidt dit scenario tot een succesvol onderzoekend veldwerk?

Het onderzoek richt zich specifiek op het ontwerpen van veldwerk voor
aardrijkskunde in het vmbo. Misschien nog wel meer dan voor havo en
vwo leerlingen is voor de minder theoretisch ingestelde vmbo leerlingen
het leggen van een link tussen theorie en praktijk via veldwerk belangrijk.
Bovendien leren vmbo leerlingen graag door dingen te doen. Vakgericht
empirisch wetenschappelijk onderzoek is zelden gericht op het vmbo,
terwijl meer dan 60% van alle leerlingen het vmbo volgen.

7.2 Theoretisch kader
Het hier gepresenteerde onderzoek sluit aan bij de uitgangspunten van
het constructivisme waarin de leerling zelf kennis construeert door het
verbinden van nieuwe informatie aan eerder opgedane kennis en
persoonlijke ervaringen. Onderzoekend veldwerk (‘enquiry-driven
fieldwork’) is bij uitstek geschikt om dit te bereiken. Onder onderzoekend
veldwerk verstaan we:

1) veldwerk in een open leeromgeving, met gestructureerde vrijheid voor
de leerling;

2) waarbij de leerling actief handelend optreedt, cognitief én affectief
betrokken;

3) en dat gericht is op diep leren: het construeren van nieuwe
aardrijkskundige kennis via het actief zoeken naar betekenis door een
verbinding te leggen met eerder opgedane kennis en (leer)ervaringen.
De leerling bouwt op deze manier aan een eigen geografisch
wereldbeeld.

Volgens veel auteurs bestaat effectief veldwerk uit drie fasen: (1) de
voorbereiding, (2) het werk buiten, en (3) de nabespreking (Foskett, 1997;
Job, Day & Smyth, 1999; Kent, Gilbertson & Hunt, 1997; Kisiel, 2009;
McLoughlin, 2004). Deze fasen zijn alle drie belangrijk om onderzoekend
veldwerk te laten slagen. Een onvoldoende voorbereiding leidt ertoe dat
leerlingen weinig leren in het veld (Bradbeer & Livingstone, 1996), terwijl
goed voorbereide leerlingen meer opsteken van hun ervaringen (CoxPetersen & Melber, 2001; Falk & Balling,1982; Falk & Dierking, 1992;
Knapp, 2000). De nabespreking, in de vorm van een dialoog over de
resultaten van het veldwerk en het leerproces, is belangrijk om te
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achterhalen of en hoe de leerlingen de juiste geografische kennis en
vaardigheden hebben opgepikt. De docent checkt op deze manier
eventuele misconcepten en kennishiaten. Ook kan de docent tijdens deze
dialoog het verband tussen de wereld buiten de klas en die in de klas
verhelderen (Foskett, 1997; Uzzell, Rutland, & Whistance, 1995).
Daarnaast is de gehanteerde didactiek in de drie fasen belangrijk. Deze
zou activerend en leerlinggestuurd moeten zijn. Een voorbereiding die
sterk docent gestuurd is, leidt eerder tot passief en oppervlakkig leren.
Als het werk buiten sterk docent gestuurd is, geeft dat leerlingen weinig
kans zich actief op te stellen in hun leerproces en echt onderzoekend te
leren (Job, 1996; Job et al., 1999).

7.3 Onderzoeksopzet
Het literatuuronderzoek van deze studie vormt het kader van waaruit het
inventarisatie- en ontwerponderzoek plaatsvindt. Het
inventarisatieonderzoek bestaat uit een landelijke enquête onder
docenten aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs naar de praktijk van
veldwerk in Nederland. De enquête is gebaseerd op een literatuurstudie
naar effectieve kenmerken van veldwerk en enkele diepte-interviews met
docenten en veldwerkexperts. Iets meer dan 200 docenten vulden in 2010
de online vragenlijst in over hun opvattingen en ervaringen met veldwerk.
Vervolgens is een ontwerponderzoek uitgevoerd, waarin een scenario voor
onderzoekend veldwerk is uitgeprobeerd. Vijf docenten hebben volgens
dit scenario onderzoekend veldwerk ontworpen en uitgevoerd met eerste,
tweede en derde klassen vmbo. Daarbij bestaat het veldwerk uit een
voorbereidende les in de klas, individueel veldwerk door leerlingen buiten
de school in hun eigen tijd en een klassikale nabespreking op school. De
voorbereidende les en de nabesprekingsles zijn geobserveerd en de
materialen van de docenten en de leerlingen zijn verzameld om een beeld
te krijgen van de bruikbaarheid van het scenario en de aard en kwaliteit
van het onderzoekende veldwerk. Na analyse van deze studie voeren we
een tweede ontwerpstudie uit met een verbeterd scenario en meer
docenten en leerlingen.
Het inrichten en uitvoeren van onderzoekend veldwerk stelt bepaalde
eisen aan de docent als ontwerper. De vraag is hoe docenten hier goed
voor kunnen worden toegerust. In de praktijk blijkt dat vooral het
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ontwerpen en uitvoeren van de voorbereidende les(sen) en de
nabesprekingsles(sen) van veldwerk niet goed van de grond komen. Om
meer ruimte te geven aan de leerlingen om hun eigen leerproces vorm te
geven en onderzoekend te leren is het belangrijk een leeromgeving te
creëren met gestructureerde vrijheid. Dit betekent een open dialoog met
de leerlingen tijdens de voorbereiding en de nabespreking, rond de
belangrijkste kernconcepten die centraal staan in het veldwerk. Als
startpunt voor zo’n open dialoog is in dit onderzoek de mindmap
geïntroduceerd, een visueel schematisch overzicht van geografische
begrippen, voorbeelden, waarden en gevoelens en hun onderlinge
relaties. Uit onderzoek van Stokhof en De Vries (2009) komt naar voren
dat de mindmap ingezet kan worden met verschillende doelen: (1) om
overzicht te krijgen van belangrijkste concepten en begrippen in relatie
tot een bepaald leergebied; (2) om voorkennis te activeren; (3) als
ontwerpstrategie voor docenten, waarbij het de leerstof weergeeft die
voor alle leerlingen geborgd moet worden, maar tegelijkertijd ruimte
geeft voor eigen leervragen van leerlingen; (4) als instrument om kennis
te construeren; (5) als toetsinstrument. Dat de mindmap een effectief
hulpmiddel is in het leerproces en bij toetsing, blijkt onder andere ook uit
onderzoek van Akinsanya & Williams (2004), Koopmans (2010) en Novak
(2002). In dit onderzoek dient de mindmap als leer- en discussieplatform
en kern rond welke docent en leerlingen onderzoekend veldwerk gaan
doen en kennis en ervaringen uitwisselen. In de volgende paragraaf wordt
nader op deze mindmaps ingegaan.

7.4 Resultaten
Uit het inventarisatieonderzoek blijkt dat veel aardrijkskundedocenten,
ongeacht schooltype, veldwerk positief waarderen en een of enkele malen
per jaar uitvoeren (Oost, De Vries & Van der Schee, 2011). Tabel 1 toont
dat eenmaal per jaar een veldwerk uitvoeren het meest voorkomt zowel in
onderbouw als bovenbouw en zowel bij vmbo als bij havo/vwo.
Verder blijkt dat driekwart van de 145 leraren leerlingen bij het veldwerk
of de excursie een werkblad of invulblad laat invullen. Er lijkt weinig
ruimte voor inbreng van leerlingen en of daarbij een open dialoog plaats
vindt, is de vraag. Docenten blijken vooral gericht op het verwerven van
kennis en vaardigheden door leerlingen en veel minder op het betrekken
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van niet cognitieve aspecten en persoonlijke betekenisgeving. De helft
van de docenten zegt geen aandacht te besteden aan andere zintuigen
dan kijken. Ook valt op dat de docenten wel zeggen het veldwerk na te
bespreken maar dat driekwart daarbij zegt geen relatie te leggen met de
leerdoelen. Op het gebied van betekenisgeving aan het veldwerk lijkt nog
een slag te winnen. Tenslotte geeft 70% van de respondenten aan te
weinig tijd te hebben en geeft 30% aan te betwijfelen zelf in staat te zijn
veldwerk met leerlingen te ondernemen.
Aantal

Onderbouw

Bovenbouw

Onderbouw

Bovenbouw

keren

vmbo (%)

vmbo (%)

havo/vwo

havo/vwo

veldwerk

(n=54)

(n=38)

(%) (n=113)

(%) (n=99)

0

13,0

31,6

8,0

19,2

1

53,7

44,7

51,3

41,4

2

24,1

13,2

24,8

23,2

3

1,9

10,5

12,4

6,1

4

3,7

0

1,8

5,1

5

0

0

0,9

1,0

>5

3,7

0

0,9

4,0

per jaar

*docenten geven veelal in verschillende schooltypen tegelijk les
Tabel 1: Veldwerkfrequentie per schooltype per jaar (N=145*) (Oost, De Vries &
Van der Schee, 2011)

De resultaten van deze inventariserende studie hebben geleid tot een
eerste ontwerpstudie, waarin vmbo docenten werkten met een scenario
voor onderzoekend veldwerk. Daarin staat de vraag centraal: Helpt het
scenario docenten onderzoekend veldwerk te ontwerpen en uit te voeren?
Het scenario heeft als doel docenten te helpen om: (1) een open
leeromgeving te creëren, en (2) een open en onderzoekende dialoog in de
voor- en nabespreking te initiëren. Het scenario gaat uit van veldwerk als
huiswerkopdracht, waarbij de vakinhoudelijke begrippen niet te veel zijn
ingevuld. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke voorkennis van de
leerling en zijn of haar eigen beleving en waardering. Aan de hand van het
scenario ontwerpt de docent een kleinschalig onderzoekend veldwerk dat
als huiswerk wordt uitgevoerd, met een voorbereidende les, en een
nabesprekingsles. In het scenario wordt de docent een aantal keuzes
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aangeboden om de lessen en huiswerkopdracht meer of minder open te
ontwerpen. De docent kan het scenario op deze manier laten aansluiten
bij de wijze van werken die hij gewend is en van daaruit oefenen met het
realiseren van meer leerlinggestuurd en onderzoekend veldwerk. De
docent brengt de kern van wat de leerlingen moeten kennen en kunnen in
kaart in een mindmap (zie figuur 1). Vanuit deze mindmap bedenkt de
docent de huiswerkopdracht en de opzet van de voor- en
nabesprekingsles. De leerlingen maken ook mindmaps: om hun
voorkennis te activeren en nadien te verwerken wat en hoe ze hebben
geleerd, zie figuur 2 en 3.
Uit een eerste analyse van de verzamelde data (observaties, docent- en
leerlingmaterialen, interviews) blijkt dat: :



leerlingen in staat zijn veldwerk zelfstandig als huiswerkopdracht uit
te voeren;



elke docent een eigen balans creëert tussen het bieden van structuur
en het geven van vrijheid;



het gebruik van een mindmap docenten helpt om het begrippenkader
van het veldwerk in kaart te brengen en om meer aandacht te geven
aan de betrokkenheid van de leerlingen in zowel cognitieve als
affectieve zin;



docenten in de dialoog met leerlingen kansen missen als het gaat om
betekenisgeving aan ervaringen en ook als het gaat om het bij het
leerproces betrekken van de leerling in meer dan alleen cognitieve
zin.

7.5 Conclusie en discussie
Uit dit nog lopende onderzoek lijkt de voorlopige conclusie getrokken te
kunnen worden dat veel docenten aardrijkskunde in Nederland graag
veldwerk doen, maar niet heel vaak en niet erg onderzoekend. De eerste
ontwerpstudie laat zien dat: (1) docenten met het scenario voor
onderzoekend veldwerk uit te nodigen zijn tot meer open en
onderzoekend werken, met meer aandacht voor het affectieve in de
dialoog; (2) de mindmap daarin een belangrijke ondersteunende functie
heeft; (3) het ontwerpen en uitvoeren van onderzoekend veldwerk nog
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moeilijk blijkt en meer ondersteuning nodig is. Vooral in de dialoog
blijven kansen liggen. In de tweede ontwerpstudie willen we daarom
verder kijken naar de mindmap als platform voor een open en
onderzoekende dialoog.

Figuur 1. Mindmap van een docent

Figuur 2. Mind map van een leerling vóór het veldwerk.

76

Figuur 3. Mind map van een leerling ná het veldwerk.
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8 Leergedrag en toetsaanpak onder de
loep

Als docent krijg je regelmatig te maken met leerlingen die na het maken
van een toets teleurgesteld zijn. Ze zeggen er uren flink voor te hebben
geblokt, maar toch hebben ze de toets naar eigen zeggen verprutst. Bij
het nakijken van de toets blijken deze leerlingen er inderdaad regelmatig
naast te zitten. Het is onze taak om deze leerlingen te helpen en te
begeleiden, zodat ze het bij een volgende toets beter doen. Dit is echter
niet gemakkelijk, zeker als je niet weet hoe ze leren en denken. In deze
bijdrage een verslag van ons - in het kader van de VU lerarenopleiding
aardrijkskunde uitgevoerde – verkennend onderzoek naar het leergedrag
en de toetsaanpak van 4 havo leerlingen op de scholen waar wij werken.
Aan het slot staan tips voor de onderwijspraktijk.

8.1 Inleiding
De meeste experts in onderwijsland stellen dat leren denken het
belangrijkste is dat leerlingen op school kunnen leren. De rol die leraren
hierbij spelen is groot, omdat zij leerlingen kunnen helpen hun
denkproces te verbeteren. Een eerste vereiste hiervoor is dat je als docent
achterhaalt hoe leerlingen denken. Vervolgens dien je als docent te weten
welke aanpak beter is en hoe je leerlingen kunt helpen hun antwoorden te
verbeteren (Vankan & Van der Schee, 2004). Dit is geen eenvoudige
opgave en in onze dagelijkse lespraktijk hebben wij ervaren dat wij op dit
punt nog tekort schieten. Willen wij onze leerlingen op een zinvolle
manier begeleiden en zo goed mogelijk voorbereiden op het examen, dan
is het belangrijk dat wij meer inzicht hebben in hun leerproces en de
denkstappen die ze maken. De hoofdvraag van ons onderzoek luidt dan
ook: ‘Welke leerstrategieën hanteren leerlingen bij het voorbereiden op
(examen)toetsen en tegen welke moeilijkheden lopen zij aan bij het maken
van toetsvragen?’.
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Dat dit een relevante en actuele vraag is, blijkt uit de toenemende
interesse van onderzoekers en onderwijskundigen in het denken, het
leren en de werking van onze hersenen (Van den Berg, 2009). Ons
onderzoek sluit onder andere goed aan bij onderzoek dat door de
Radboud Universiteit in Nijmegen en het Onderwijscentrum van de Vrije
Universiteit is uitgevoerd in het kader van ‘leren denken in de gammavakken’. De Britse vakdidacticus David Leat verzamelde succesvolle
strategieën voor het effectief leren leren van leerlingen. In Nederland zijn
de ideeën van Leat vertaald en uitgewerkt in boeken als Leren denken met
aardrijkskunde, Actief historisch denken, Leren denken met economie en
Actief denken met maatschappijleer. Onderzoek onder docenten (Van der
Schee, Leat & Vankan, 2006) wijst echter uit dat veel docenten wel
enthousiast zijn over deze leerstrategieën, maar dat niet elke leraar de
lesstrategieën optimaal weet te gebruiken.
Ook in het vaktijdschrift Geografie zijn de afgelopen jaren met enige
regelmaat artikelen gepubliceerd die dieper ingaan het op (geografisch)
leren denken. Wildschut, Van der Schee & Beishuizen (2006) stellen
bijvoorbeeld dat leerlingen het ‘geografisch denken’ nauwelijks toepassen
en dat de meningen onder docenten en deskundigen over de noodzaak en
de aanpak van het geografisch leren denken behoorlijk uiteenlopen.
Relevant zijn ook de studies van Vankan & Van Erp Taalman Kip (2002 en
2003). Zij stellen dat veel havo-kandidaten examenvragen verkeerd
aanpakken en dat met het oefenen in kritisch denken, argumenteren en
het trainen van effectieve denkgewoonten veel winst valt te behalen. Uit
een onderzoek naar de kaartvaardigheden van leerlingen (Van der Schee,
Schomaker & Trimp, 2009) blijkt dat leerlingen die kaartvaardigheden
weten te combineren met geografische kennis het beste presteren. Het
trainen van kaartvaardigheden wordt door de auteurs gezien als een
must, omdat deze vaardigheden getoetst worden bij de examens en
omdat de kaart hét hulpmiddel van de geograaf is.
Last but not least, willen scholen natuurlijk dat hun leerlingen goed
scoren op het eindexamen. Een veelgehoorde klacht van leerlingen na
afloop van een examen is zeker op de havo dat ze hard hadden geleerd,
maar dat de vragen over hele andere zaken gingen dan wat ze geleerd
hadden. Of dat het examen gewoon heel moeilijk was. Dit is vaak te zien
in de behaalde resultaten. Wanneer wij als docenten beter in staat zijn om
hierop te anticiperen, dan levert dit scholen ook iets op.
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8.2 Leren en denken: een theoretisch kader
Bij een onderzoek naar het leergedrag van leerlingen, is de term
leerstrategie goed bruikbaar. Bolhuis definieert het als volgt: ‘Een
bepaalde aanpak van leren, bepaalde combinaties en sequenties van
(verschillende) leeractiviteiten. De term ‘strategie’ suggereert een bewuste
hantering van de leeractiviteiten, maar het is maar de vraag of een
leerstrategie altijd zo bewust is of zou moeten zijn.’ (Bolhuis, 2004: 5). Er
zijn verschillende manieren van leren, dus ook heel uiteenlopende
leeractiviteiten. Deze leeractiviteiten zijn ondergebracht in verschillende
leerstijlen. De meest bekende theorieën hierover zijn omschreven door
Kolb en Vermunt. In het kader van ons praktijkonderzoek is de indeling
van Vermunt het beste toepasbaar, omdat deze indeling opbouwend is
van ongericht naar betekenisgevend. Vermunt (1996) onderscheidt vier
leerstijlen (zie figuur 1) en stelt dat leerlingen alle leerstijlen laten zien,
maar dat er vaak één dominant is. Uit figuur 1 valt af te lezen hoe de
leerstijlen op een aantal punten van elkaar verschillen (Vermunt, 1996;
Vermetten, Lodewijks & Vermunt, 2000).
Wanneer we spreken over het denken van leerlingen is de indeling die
Fogarty & Bellanca (1987) op basis van de taxonomie van Bloom hebben
gemaakt goed bruikbaar. Zij onderscheiden drie fasen van denken en
omschrijven daarbij welke leeractiviteiten er nodig zijn om tot de
beheersingsniveaus van Bloom te komen. In hun drie-verdiepingen-denken
model maken zij onderscheid in drie soorten denkactiviteiten:
verzamelen, verwerken en toepassen. Bij elke ‘etage’ horen bepaalde
activiteiten die de leerlingen kunnen uitvoeren (zie figuur 2).
Wanneer wij als docenten het leren en het denken van onze leerlingen
willen verbeteren, moet tot slot niet voorbij worden gegaan aan het
belang van een grotere kennis van leerlingen over hun eigen leerproces
(metacognitieve kennis). Voor zelfstandig leren is het een absolute
voorwaarde en het vergroot de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van
leerlingen. Bovendien helpt inzicht in het leren bij de transfer van kennis
en het zien van relaties en verbanden tussen verschillende onderwerpen
en vakken (Van der Schee, Vankan & Pauw, 2009).
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8.3 De opzet van het onderzoek
Aan de hand van drie deelvragen hebben we ons onderzoek opgesplitst in
drie deelonderzoeken, die wij tussen januari en mei 2012 hebben
uitgevoerd op het Rudolf Steiner College in Rotterdam en het Veenlanden
College in Mijdrecht. De deelvragen en de gehanteerde
onderzoeksmethoden zullen wij kort toelichten.
Welke leerstijlen komen in onze bovenbouwklassen veel voor?
Op basis van de Inventarisatie Leerstijlen van Vermunt hebben wij een
korte leerstijlentest samengesteld en in maart 2012 tijdens de
aardrijkskundeles afgenomen onder 38 havo-4 leerlingen van het Rudolf
Steiner College en 38 havo-4 leerlingen van het Veenlanden College. De
resultaten van de test hebben wij ook gebruikt om leerlingen met
verschillende leerstijlen te selecteren voor het afnemen van de interviews.
Hoe bereiden onze bovenbouwleerlingen zich voor op een (examen)toets en
welke leerstrategieën hanteren ze daarbij?
Voor het beantwoorden van deze deelvraag hebben wij interviews
afgenomen. Deze onderzoeksmethode leent zich goed om opvattingen
van leerlingen te onderzoeken. In totaal hebben wij twaalf leerlingen
geselecteerd, waarvan vier leerlingen met een ongerichte leerstijl, vier
leerlingen met een reproductiegerichte leerstijl en vier leerlingen met een
toepassingsgerichte of betekenisvolle leerstijl. De interviews hebben we in
april 2012 tijdens tussenuren of na schooltijd afgenomen aan de hand
van een gestructureerde vragenlijst. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Ben jij
in bepaalde vormen van leren goed en in andere vormen van leren minder
goed?’ en ’Wat doe je als je een toetsvraag moeilijk vindt?’.
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Figuur 1: De kenmerken van vier leerstijlen van Vermunt

Figuur 2: Drie verdiepingen denken van Fogarty en Bellanca (Van den Berg, 2009)
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Welke moeilijkheden ondervinden deze leerlingen bij het beantwoorden
van toetsvragen en hoe kunnen de leerlingen geholpen worden bij
dergelijke moeilijkheden?
Voor dit deelonderzoek hebben wij gebruik gemaakt van een hardopdenken opdracht. Deze onderzoeksmethode stelde ons in staat om het
denkproces dat leerlingen doorlopen wanneer zij een toetsvraag
beantwoorden zo nauwgezet en natuurlijk mogelijk te volgen. Een
voorbeeld van een opdracht staat in figuur 3.
Opdracht
Beargumenteer, door te wisselen van ruimtelijke schaal, waarom het door
Indonesië gevoerde transmigratiebeleid de centrum-periferie tegenstelling in
Indonesië zowel heeft versterkt als verminderd.
Antwoord
Vermindering van de centrum-periferie tegenstelling op nationale schaal:
door ontwikkeling van de Buitengewesten werden de verschillen tussen
centrum en periferie kleiner.
Versterking van de centrum-periferie tegenstelling op regionale/lokale
schaal: vooral arme Javaanse boerengezinnen kregen steun van de overheid,
terwijl de oorspronkelijke inwoners van de eilanden dit niet kregen,
waardoor verschillen werden versterkt / wat leidde tot botsing van
verschillende culturen en godsdiensten
Figuur 3: Opdracht uit hardop-denken onderzoek (Kasbergen & Maas, 2010)

We hebben de twaalf leerlingen in duo’s (twee leerlingen met dezelfde
leerstijl) vier vragen uit de examenbundel al samenwerkend en hardop
denkend laten maken. Hierbij waren wij als observator aanwezig en
hebben wij genoteerd welke denkstappen werden genomen en welke
moeilijkheden de leerlingen ondervonden. Welke stappen kosten veel
moeite? Waar loopt een leerling vast? Na de observaties hebben wij de
resultaten geanalyseerd en een ‘diagnose’ gesteld.

8.4 Resultaten
De interviews en de hardop-denk opdracht hebben ons veel inzicht
gegeven in het leergedrag en de toetsaanpak van onze leerlingen. Een
aantal bekende problemen werd bevestigd, maar er waren ook
verrassende ‘eyeopeners’.
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Leerstijlen
De leerstijlentest bestond uit 32 stellingen die de leerlingen konden
scoren met 1, 2 of 3 (resp. niet herkenbaar, enigszins herkenbaar of goed
herkenbaar voor mijn manier van leren). Per leerstijl konden de leerlingen
minimaal 8 en maximaal 24 punten halen. In tabel 1 is goed te zien dat
de leerlingen een gemengde leerstijl hebben, dat wil zeggen een mix van
leerstijlen met een (kleine) uitschieter bij één van de leerstijlen. Alle
scores van de leerstijlentest bijeen opgeteld laat zien dat op het Rudolf
Steiner College de betekenisgerichte leerstijl het meest voorkomt. Op het
Veenlanden College komt de toepassingsgerichte leerstijl het meest voor.

Ongericht Reproductie Toepassing Betekenis

Totale
score

Rudolf Steiner
College

578
(23%)

607
(24%)

672
(26%)

684
(27%)

2541
(100%)

Veenlanden
College

585
(23%)

588
(24%)

657
(27%)

627
(26%)

2457
(100%)

Tabel 1: Resultaten leerstijlentest van 4 havo leerlingen (N=76)

Leerstrategieën
Uit de interviews blijkt dat de meeste leerlingen met de ongerichte en
reproductieve leerstijl vroeg met leren voor een toets beginnen. Ze
beginnen twee tot drie weken van te voren met het maken van lange
samenvattingen en leren deze. Deze leerlingen volgen de structuur die
het boek biedt en richten zich vooral op de begrippen. Ze hebben vrijwel
allemaal moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Ook
hebben ze veel houvast nodig. Ze willen graag van de docent horen wat
het belangrijkst is en hechten veel waarde aan uitleg. Een opvallende
‘strategie’ van deze leerlingen is dat ze veel tijd besteden aan het
constant lezen en herlezen van het boek en hun samenvattingen. Ze gaan
zo lang door tot het erin zit: stampwerk dus. Een leerling vertelde: ‘Ik ben
vaak bang dat ik iets vergeet. Dus dan ga ik de tekst gewoon nog een keer
lezen’ (Eva, 15 jaar).
De leerlingen met een toepassingsgerichte en betekenisgerichte leerstijl
besteden minder tijd aan hun leerwerk (gemiddeld een week van tevoren).
Daarnaast hebben ze weinig moeite met het onderscheiden van hoofd- en
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bijzaken. Een aantal van hen maakt samenvattingen, maar die zijn
compacter dan de samenvattingen van de leerlingen met de andere
leerstijlen. Deze samenvattingen zijn vaak in de vorm van aantekeningen,
schema’s, steekwoorden of mindmaps. Ze leren vooral wat ze moeilijk
vinden, aan zaken die ze ‘logisch’ vinden besteden ze minder tijd. Ook
geven ze aan veel te leren van concrete voorbeelden uit de les. Dit
onthouden ze vaak beter dan zaken die in het boek beschreven worden.
Sommige leerlingen gaan zelf op zoek naar voorbeelden uit het dagelijks
leven: ’Aardrijkskunde is vrij logisch, omdat je het vaak in de praktijk
hebt gezien. Ik stel altijd heel veel vragen, omdat ik wil dat het logisch
wordt in mijn hoofd. Als ik zelf een voorbeeld in mijn hoofd heb, dan
vraag ik mezelf af: Is dit ook een voorbeeld van…?’ (Mariel, 15 jaar).
Leerlingen met deze leerstijl zijn constant op zoek naar verbanden,
relaties en overeenkomsten. Het werkwoord ‘stampen’ komt dan ook niet
voor in hun woordenboek.
Vrijwel alle leerlingen, ongeacht de leerstijl, zeggen het maken van
huiswerk belangrijk te vinden. In de praktijk blijkt echter dat minder dan
de helft het huiswerk regelmatig maakt. Het maken van huiswerkopgaven
wordt door veel leerlingen niet gezien als een effectieve leerstrategie. Ze
geven de voorkeur meestal aan het lezen en leren van de teksten en het
maken van samenvattingen. Een andere overeenkomst is dat vrijwel alle
geïnterviewden aangeven dat ze vragen waarin een bron of atlaskaart
voorkomt lastig vinden. Ze vinden het moeilijk de bron te interpreteren en
de belangrijke informatie eruit te halen. Leerlingen met een
toepassingsgerichte en betekenisgerichte leerstijl proberen de bron te
koppelen aan wat ze geleerd hebben, leerlingen met de overige leerstijlen
hebben hier moeite mee. Ook vinden de meeste leerlingen vragen met
veel tekst lastig, vooral als er om een geografische vaardigheid gevraagd
wordt zoals het wisselen van schaalniveaus of een verschijnsel
onderverdelen in dimensies.
Denkstappen en moeilijkheden
Uit de hardop-denk opdracht is gebleken dat de meeste leerlingen
dezelfde denkstappen zetten:
Vraag lezen: Logischerwijs begint de leerling met het lezen van de vraag.
Het is gebleken dat deze stap al de nodige problemen met zich
meebrengt. Leerlingen worstelen regelmatig met de formulering van de
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vraag en lezen de vraag daarom meerdere keren. Ook wordt de vraag niet
altijd goed gelezen. In plaats van de droge periode op Java wordt de natte
periode op Java verklaard; bij de centrum-periferie tegenstellingen in
Indonesië, wordt de mondiale schaal genoemd.
Begrippen duiden: Vaak proberen de leerlingen eerst de begrippen en
moeilijke woorden van inhoud te voorzien voordat ze eigenlijk weten wat
ze gaan beantwoorden. Hier wordt opvallend veel tijd aan besteed en bij
de ongerichte leerstijl lijkt de aanwezige begripsmatige kennis erg klein
te zijn. Een treffend voorbeeld is dat gedacht werd dat
ontwikkelingslanden in Oost-Europa liggen. Andere opvallende
voorbeelden zijn zelfvoorzieningsgraad (’Hier heb ik nog nooit van
gehoord!’), transmigratie (’Dat is toch migratie naar Java?’) en subsidie
(‘Krijg je dan geld of moet je dan betalen?’). We zagen dat de leerlingen
met een ongerichte en reproductieve leerstijl dichtklappen op het moment
dat ze een begrip niet kennen, terwijl de leerlingen met de andere
leerstijlen actiever nadenken en volhouden om het begrip alsnog te
kunnen plaatsen. De leerlingen hadden zich niet voorbereid op de hardopdenk opdracht, maar de vragen gingen wel over reeds behandelde
leerstof. We zien dus dat bij veel leerlingen een deel van de theorie
wegzakt na een toets.
Bronnen bestuderen: Het gebruik van bronnen en kaarten is een
essentieel onderdeel van het aardrijkskundeonderwijs. Vaak moet een
kaart of bron gekoppeld worden aan de vraag en in veel gevallen zou dit
verhelderend moeten werken. De leerling kan hier immers een hoop
informatie uit halen. Maar in werkelijkheid kunnen veel leerlingen er niet
goed mee uit de voeten. Er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van alle
informatie die een atlaskaart en de legenda geven. Bij de vraag over de
moessons in Indonesië werd gevraagd de relatief droge periode op Java te
verklaren. Wat je dan ziet is dat de meeste leerlingen eerst letterlijk gaan
graven (’Wanneer was nou die droge periode, in de zomer of de winter?’)
terwijl dit op een presenteerblaadje voor ze klaar ligt! Ook mogen ze
kaarten raadplegen over de ligging van de luchtdrukgebieden, maar hier
weten de leerlingen niet goed gebruik van te maken. Een leerling riep
letterlijk: ’Er staat veel teveel informatie op de kaart!’.
Verbanden leggen: Opvallend is dat na het duiden van de begrippen en
het bestuderen van de bronnen veel leerlingen de vraag ondertussen uit
het oog verloren zijn. De vraag moet weer opnieuw gelezen worden, maar
dan blijkt dat leerlingen niet tot een volledig antwoord kunnen komen. Ze
89

hebben de puzzelstukjes in handen maar zijn niet in staat er een geheel
van te maken. Ze kunnen voorbeelden geven van centrum-periferie
tegenstellingen, maar dit kunnen ze niet toepassen op het gevraagde
juiste ruimtelijke schaalniveau. Of ze kennen de begrippen maar kunnen
ze niet met elkaar in verband brengen.
Vraag beantwoorden: Tot slot gaat er nog het één en ander mis bij het
beantwoorden van de vraag. Leerlingen kunnen moeilijk verwoorden wat
ze bedoelen. ’Ja. maar dat staat er toch?!’ is een veel gehoorde uitspraak
wanneer je als docent een toets bespreekt. Onvolledigheid uit zich
doordat de leerlingen met vage termen werken en niet concreet en
specifiek genoeg zijn. Wanneer een antwoord uit meerdere elementen
moet bestaan, zoals een situatiebeschrijving en een algemene regel, zien
we dat de leerlingen regelmatig slechts één element in hun antwoord
noemen. Dit kost helaas punten. Leerlingen met de toepassingsgerichte
en betekenisgerichte leerstijl lezen de vraag nogmaals om te bepalen in
welke richting ze het antwoord moeten formuleren of om achteraf te
controleren of ze alle onderdelen van de vraag beantwoord hebben. Dit
zie je nauwelijks bij de ongerichte en reproductieve leerstijl.

8.5 Conclusie en discussie
Dit onderzoek heeft ons als beginnende docenten veel inzicht gegeven in
de valkuilen waar leerlingen bij het voorbereiden op en het maken van
toetsen mee te maken krijgen. Tegen onze verwachting in blijken de
leerlingen bij alle denkactiviteiten uit het model van Fogarty & Bellanca
(1987) op moeilijkheden te stuiten. Het is noodzakelijk om in de
aardrijkskundeles aan alle drie de beheersingsniveaus aandacht te
besteden en niet te snel aan het ‘lagere orde denken’ voorbij te gaan. Op
basis van onze bevindingen kunnen wij een aantal concrete
aandachtspunten en aanbevelingen noemen.
Leerlingen met een ongerichte en reproductieve leerstijl hebben veel
moeite met het organiseren van het leerwerk. Veelal hanteren ze de
inefficiënte strategie van het steeds maar doorlezen van de leertekst. Wij
als docenten moeten deze leerlingen handvatten aanbieden waarmee ze
in de les of thuis direct aan de slag kunnen. Hierbij moet de focus worden
verschoven van de leeractiviteit ‘onthouden’ naar de leeractiviteiten
‘begrijpen’, ‘integreren’ en uiteindelijk ‘creatief toepassen’. Regelmatige
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feedback op hun leerproces kan bijdragen aan het meer zicht krijgen op
het eigen leerproces.
Wanneer leerlingen moeite hebben om hoofd- en bijzaken te
onderscheiden, kan actief worden getraind op het maken van
schematische samenvattingen. Hierbij is het raadzaam om de leerlingen
deze zoveel mogelijk in hun eigen woorden te laten maken. Vervolgens
zou de leerling een vertaalslag moeten maken, waarbij ze het geleerde
kunnen koppelen aan eerder geleerde thema´s of voorbeelden uit hun
dagelijks leven. Laat de leerling voorbeelden of situaties bedenken die
overeen komen met hetgeen ze geleerd hebben, zodat het gaat leven. De
docent kan hierbij helpen door in de les regelmatig sprekende
voorbeelden te geven.
Leerlingen die veel moeite hebben met de vele begrippen en moeilijke
woorden kan de opdracht worden gegeven om de definitie van moeilijke
begrippen niet letterlijk uit het hoofd te leren, maar op zoek te gaan naar
afbeeldingen op internet die in de ogen van de leerling typerend zijn voor
het begrip. Ook is het verstandig om leerlingen te laten werken aan hun
woordkennis, door ze een ‘moeilijke woordenlijst’ te laten maken en deze
regelmatig onder de aandacht te brengen.
Verbanden leggen kunnen leerlingen leren, maar gemakkelijk is dat niet
dus het moet veel en expliciet geoefend worden. Een analyse van
gemaakte examens toont aan dat havo-leerlingen de meeste moeite
hebben met het leggen van relaties binnen een gebied en tussen gebieden
(Karkdijk, 2012). Ditzelfde onderzoek toont tevens aan dat het inzetten
van mysteries het geografisch relateren van leerlingen bevordert. Voor
ons als docenten is het dus raadzaam om hier in onze lessen meer mee te
doen.
Daarnaast is het belangrijk om de leerlingen in te laten zien dat het
proces vaak hetzelfde is en zelfs dichtbij huis te vinden is. Aansluiten bij
de belevingswereld van de leerling is een goede manier om abstracte
regels en verbanden concreter en herkenbaarder te maken. Het is mooi
om te zien wanneer het leerlingen lukt om een juist verband te leggen. Dit
hebben we vooral gezien bij de leerlingen met de betekenisgerichte
leerstijl. De situatie van het wegconcurreren van Afrikaanse boeren door
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dumpingpraktijken werd vergeleken met de uitverkoop bij de H&M en de
afgeprijsde artikelen bij de Albert Heijn met als verklaring, als er van iets
teveel is wordt het goedkoper. ’Ja, dat was toch ook zo bij die Mexicaanse
maïsboeren die weggeconcurreerd werden door de VS en die
exportsubsidies?!’ roept een andere leerling als reactie. Prachtig!
Een belangrijke andere conclusie van ons onderzoek is dat een goed
gebruik van bronnen en kaarten voor veel leerlingen niet vanzelfsprekend
is. Ons advies is: oefenen, oefenen en oefenen! Laat de atlas elke les wel
een keer tevoorschijn komen en maak leerlingen door middel van kleine
lees-, analyse- en interpretatie-opdrachten bekend met de atlas en de
nodige vaardigheden.
Tot slot het maken van een toets. Bij met maken van toetsvragen zijn er
twee momenten die extra aandacht vragen: het lezen en het
beantwoorden van de vraag. Wij zijn van mening dat er in de les
voldoende aandacht moet worden besteed aan deze momenten.
Leerlingen moeten hier gerichter op getraind worden. In figuur 4 staan
een aantal aandachtspunten die leerlingen dienen te kennen.

1) Let op het verschil tussen de vragen bijvoorbeeld ‘Noem een
sociaalgeografische reden….’ en ‘Noem een fysisch-geografische reden…’ of
‘Noem een politieke oorzaak…’ en ‘Noem een economische oorzaak’.

2) Wordt er een reden, een oorzaak, een gevolg, of iets anders gevraagd?
3) Onderstreep sleutelwoorden in de vraag die helpen om de richting van het
antwoord te bepalen.

4) Uit hoeveel en welke elementen moet het antwoord bestaan?
5) Welke informatiebronnen heb je nodig voor het beantwoorden van de vraag?
6) Antwoord kort, zakelijk en gericht.
7) Worden er meerdere antwoorden gevraagd (bijvoorbeeld twee oorzaken),
noteer die dan overzichtelijk.

8) Antwoord zo gericht en concreet mogelijk en vermijdt algemene termen.
9) Kijk of het gegeven antwoord wel echt een antwoord is op de gestelde
vraag. Wat was ook alweer de essentie van de vraag?

10) Ga na of het antwoord volledig is.
Figuur 4: Aandachtspunten bij het lezen (1-5) en beantwoorden (6-10) van vragen
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Samenvattend kunnen we het volgende antwoord geven op onze
hoofdvraag ‘Welke leerstrategieën hanteren leerlingen bij het
voorbereiden op (examen)toetsen en tegen welke moeilijkheden lopen zij
aan bij het maken van toetsvragen?’: Er is een duidelijk onderscheid
tussen de leerstijlen ongericht en reproductie ten opzichte van toepassing
en betekenis. De eerste groep kiest voor een strategie van lezen en
stampen met een focus op de begrippen waarbij lange samenvattingen
worden gemaakt omdat hoofd- en bijzaken moeilijk van elkaar gescheiden
worden. De tweede groep focust op de lastige zaken, leert verbanden
door middel van concrete voorbeelden, ziet de rode draad en maakt
compacte samenvattingen, schema’s of mindmaps.
Bij het maken van toetsvragen lopen alle leerlingen tegen moeilijkheden
aan. Ze hebben moeite met begrippen, het lezen van bronnen, het leggen
van verbanden en het goed lezen en beantwoorden van de vraag. Over het
algemeen doen leerlingen met de ongerichte en reproductiegerichte
leerstijl dit slechter dan leerlingen met een toepassingsgerichte of
betekenisvolle leerstijl.
Tot slot nog enkele kanttekeningen. Motivatie is een factor die voor het
denken erg belangrijk is maar die we in ons onderzoek niet betrokken
hebben. Van Rens (2005) toonde met haar onderzoek aan dat de
motivatie om te leren onlosmakelijk verbonden is met wat leerlingen al in
huis hebben aan kennis en wat zij daarmee kunnen. Het is niet alleen een
kwestie van weten en kunnen maar zeker ook van willen. Niet voor niets
noemen Ebbens en Ettekoven (2009) het een van de sleutelbegrippen van
effectief leren. Als docenten moeten wij, naast het herkennen van
valkuilen en moeilijkheden, ook in staat zijn om de leerlingen te
motiveren en te enthousiasmeren.
Ons onderzoek hebben we nu uitgevoerd onder havo-4 leerlingen die niet
voorbereid waren. Het zou interessant geweest zijn om
eindexamenleerlingen te nemen, zij zijn beter voorbereid en zouden in
staat moeten zijn de vragen inhoudelijk beter te kunnen beantwoorden.
Ook zou het interessant geweest zijn om juist aan de slag te gaan met
jongere leerlingen. Of je dan met examenvragen moet werken is de vraag,
maar in plaats van alleen maar te constateren waar de problemen zitten
zou je je dan kunnen richten op de aanpak van deze problemen. Volgens
Vermetten (1999) houden veel studenten vast aan de studiemethoden die
ze zich in hun schoolcarrière hebben aangewend. Het karakter van de
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student is daarbij van doorslaggevend belang voor het leren.
Bewustwording van hoe men leert en kritische reflectie lijken een
belangrijke rol te spelen in de verbetering van leerstijlen. Tot op zekere
hoogte zou metacognitieve kennis en op jonge leeftijd beginnen met
leren leren in de les de leerstijlen van leerlingen moeten kunnen
verbeteren.
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9 Met mysteries het geografisch denken
van leerlingen bevorderen

Bovenbouwleerlingen havo/vwo blijken bij aardrijkskunde moeite te
hebben met het zien van relaties tussen allerlei verschijnselen en
processen. Een mysterie is een strategie die beoogt leerlingen op
uitdagende wijze te leren allerlei informatie zelfstandig te analyseren en
te combineren. In deze bijdrage wordt een onderzoek besproken waaruit
blijkt dat mysteries leerlingen helpen geografische relaties te leggen.

9.1 Inleiding
Na bijna 25 jaar als aardrijkskundedocent in de bovenbouw van havo en
vwo ervaar ik het geven van aardrijkskunde nog steeds als een uitdaging
van formaat. Voor veel leerlingen in de bovenbouw havo en vwo is
aardrijkskunde namelijk een lastig vak. Hoewel er heel wat geleerd moet
worden bij aardrijkskunde, is het zeker niet alleen een leervak. Leerlingen
moeten met het geleerde ook heel wat kunnen: ze moeten geografisch
leren denken door zich de geografische benaderingswijze eigen te maken.
Het geografisch analysemodel in het handboek vakdidactiek
aardrijkskunde (Van den Berg et al., 2009) noemt als belangrijke
componenten van de geografische benaderingswijze: de analyse van de
relaties tussen mens en natuur; de analyse van de relaties tussen en
binnen gebieden en de analyse van de genese en de planning van een
gebied. Leerlingen leren zich zo de geografische benadering eigen te
maken, waardoor ze een geografische wereldbeeld verkrijgen en kennis
en inzicht verwerven in ruimtelijke vraagstukken (Van der Schee, 2009).
In het huidige examenprogramma aardrijkskunde havo en vwo wordt in
domein A de geografische benadering nader uitgewerkt (CEVO, 2007).
Naast het kunnen stellen van verschillende typen geografische vragen en
het kunnen omgaan met verschillende soorten geografische informatie is
het van belang dat leerlingen zes belangrijke geografische werkwijzen
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kunnen hanteren. Leerlingen moeten 1) verschijnselen en gebieden
kunnen vergelijken in ruimte en tijd; 2) relaties kunnen leggen binnen een
gebied en tussen gebieden; 3) verschijnselen en gebieden vanuit
verschillende dimensies kunnen beschrijven en analyseren; 4)
verschijnselen en gebieden in hun geografische context kunnen plaatsen;
5) verschijnselen en gebieden op verschillende ruimtelijke schalen
beschrijven en analyseren en 6) verschijnselen en gebieden kunnen
beschrijven en analyseren door relaties te leggen tussen het bijzondere en
het algemene. Deze invulling van de geografische benaderingswijze in het
examenprogramma van 2007 is niet nieuw: al in 2002 heeft de CEVO in
de explicitering van de examenstof voor de tweede fase havo en vwo de
geografische benaderingswijze zo handen en voeten gegeven (CEVO,
2002).
Omdat ik benieuwd was naar de toetsing van de geografische werkwijzen
in de eindexamens en de behaalde resultaten door leerlingen, heb ik in
2011 de eindexamens havo van 2009 en 2010 hierop onderzocht.
Onderzocht is of er werkwijzen zijn die moeilijk zijn voor leerlingen en of
die in het havo-examen aardrijkskunde veel gevraagd worden. Daarvoor
zijn de examenopgaven eerst door mij ingedeeld naar de gevraagde
werkwijze en vervolgens is deze indeling gecontroleerd door drie andere
ervaren docenten aardrijkskunde. Analyse van de havo-examens
aardrijkskunde 2009 en 2010 (1e tijdvak) heeft duidelijk gemaakt dat het
leggen van relaties binnen een gebied en tussen gebieden veruit de meest
gevraagde geografische werkwijze was, maar ook de werkwijze waar het
slechtst op gescoord werd (Karkdijk, 2012; Karkdijk, Van der Schee &
Admiraal, 2013). Relaties leggen is belangrijk in de schoolaardrijkskunde,
maar blijkbaar heel lastig voor leerlingen.

9.2 Theorie
Hoe we de geografische werkwijze moeten aanleren en toetsen is een
zoektocht. Artikelen die hierover verschenen zijn in het tijdschrift
Geografie illustreren deze zoektocht. Béneker & Van der Schee merkten in
2002 reeds op dat schoolboekenauteurs, docenten en examenmakers met
de vraag worstelen hoe ze moeten omgaan met geografische werkwijzen.
Onderzoek naar de aanpak van examenvragen aardrijkskunde door
havoleerlingen maakte duidelijk dat deze aanpak verbeterd kan worden
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wanneer docenten het hanteren van geografische werkwijzen
nadrukkelijker aan de orde stellen (Vankan & Van Erp Taalman Kip, 2003).
Uit interviews met leraren en leerplanontwikkelaars bleek niet alleen dat
leerlingen het ‘geografische denken’ nauwelijks toepassen, maar ook dat
er verschillend gedacht wordt over de wijze waarop het geografisch leren
denken moet worden onderwezen (Wildschut, Van der Schee & Beishuizen,
2006). Uit gesprekken met docenten en vakdidactici bleek dat veel
leerlingen moeite hebben hun onderzoek voor een praktische opdracht of
het profielwerkstuk echt aardrijkskundig te maken, terwijl docenten het
moeilijk vinden leerlingen de geografische benadering te leren hanteren
bij het doen van geografisch onderzoek (Wildschut & Van der Schee,
2008).
Als vervolg op het genoemde onderzoek naar de toetsing van
geografische werkwijzen in de eindexamens havo, heb ik de vraag
onderzocht of het inzetten van bepaalde strategieën van Thinking
Through Geography (TTG) van Leat (1998) zou kunnen helpen bij het
leren geografisch relateren. De TTG-strategieën kwamen in 2004 in
Nederland op de markt door de publicatie van ‘Leren denken met
aardrijkskunde’ van Vankan en Van der Schee, grotendeels een vertaling
van het werk van Leat. De TTG-strategieën dagen leerlingen uit door een
concreet maatschappelijk of ruimtelijk probleem centraal te stellen. Voor
de oplossing van het probleem is constructieve samenwerking tussen
leerlingen nodig. Een ander belangrijk kenmerk van de strategieën is dat
meerdere oplossingsstrategieën en uitkomsten mogelijk zijn. In de
nabespreking onder leiding van de docent worden de verschillende
strategieën die leerlingen hebben bedacht, besproken en wordt de stap
naar het metacognitieve niveau gezet, om het geleerde in nieuwe
contexten toe te kunnen passen (Lambert & Balderstone, 2010). Een
eerste quasi-experimenteel onderzoek op drie verschillende scholen
onder 153 leerlingen van 13-14 jaar toonde aan dat leerlingen die drie
lessen met de methode TTG hadden gewerkt, meer vooruitgang maakten
in het leggen van geografische relaties dan leerlingen die de reguliere
lessen hadden gevolgd (Van der Schee, Leat & Vankan, 2006). De drie
strategieën die werden ingezet, waren aanpassingen van ‘Five W’s’,
‘Reading Photographs’ en ‘Mystery’. Voor mijn onderzoek heb ik mij
beperkt tot het effect van het inzetten van slechts een bepaalde strategie:
het mysterie.
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Bij een mysterie werken leerlingen in groepjes. De opdracht is een actuele
gebeurtenis te reconstrueren zoals een aardverschuiving of een belangrijk
maatschappelijk probleem te analyseren zoals milieuschade door de
aanleg van oliepalmplantages. Thema’s die direct van invloed zijn op het
leven van mensen. Leerlingen krijgen de informatie die ze nodig hebben
aangereikt in 15-30 strookjes. Sommige strookjes bevatten concrete
informatie over de verhaallijn, andere meer abstracte al dan niet
vakinhoudelijke achtergrondinformatie. Enkele strookjes zijn ‘red
herrings’ en bevatten informatie die niet bij het probleem hoort. In de
informatie op de strookjes zelf worden geen relaties gelegd. Het is de
bedoeling dat de leerlingen de strookjes zo selecteren en organiseren dat
ze onderling op een juiste manier met elkaar verbonden worden. Er is niet
één oplossing, de opdracht is open: meerdere oplossingen van het
mysterie en strategieën om daar te komen zijn mogelijk. Door intensief
groepswerk, waarbij aan elkaar uitgelegd wordt wat de betekenis van de
informatie op de strookjes is of waarom bepaalde strookjes op een
bepaalde wijze geordend moeten worden, wordt het mysterie opgelost.
De verschillende oplossingsstrategieën worden klassikaal nabesproken. In
‘Leren denken met aardrijkskunde’ wordt van het mysterie aangegeven
dat het met name geschikt is om de denkvaardigheid relateren te
ontwikkelen. In de ontwerptips van Vankan en Van der Schee voor een
mysterie komen de geografische werkwijzen expliciet ter sprake: het
onderscheiden van meerdere dimensies, wisselen van ruimtelijk
schaalniveau, plaatsen van verschijnselen in de juiste geografische
context en het leggen van relaties worden genoemd als onderdelen van
een te ontwerpen mysterie. De nabespreking moet zich vervolgens richten
op het bevorderen van het geografisch leren denken van leerlingen, door
expliciet aan de orde te stellen hoe leerlingen het probleem hebben
aangepakt en te laten zien dat soortgelijke problemen in andere
contexten zo ook aangepakt kunnen worden. De nabespreking, gericht op
transfer van het geleerde, is niet eenvoudig en vraagt expliciete training
en oefening (Van der Schee, Leat & Vankan, 2006). Vankan en Van der
Schee (2004) hebben daarom in ‘Leren denken met aardrijkskunde’ een
aantal richtlijnen voor de nabespreking opgenomen. Zij vinden deze
formatieve evaluatie met leerlingen essentieel voor de verbetering van het
leerresultaat. Gezien de cognitieve strategieën en vaardigheden die
leerlingen moeten inzetten bij het oplossen van een mysterie, lijkt de
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typering “één van de meest krachtige en motiverende activiteiten in het
leren denken repertoire” (Vankan & Van der Schee, 2004) niet teveel
gezegd. Verwacht mag worden dat het inzetten van mysteries leidt tot een
betere beheersing van de geografische werkwijzen, met name geografisch
relateren.
De onderzoeksvraag waar ik mij in dit onderzoek op heb gericht, luidt
dan ook: Welk effect heeft de inzet van mysteries in aardrijkskundelessen
in havo-4 op het kunnen leggen van geografische relaties door de
leerlingen?

9.3 Methode van het onderzoek
De interventie in het curriculum betrof het inzetten van drie of vier
geografische mysteries. Docenten hadden de keus uit een door Leat
(1998) ontworpen mysterie over de aardbeving bij Kobe in 1995 en vier
door de onderzoeker ontworpen mysteries. De zelf ontworpen mysteries
staan op www.lerendenkenmetaardrijkskunde.nl. De zelfontworpen
mysteries zijn gemaakt volgens de ontwerpprincipes van Leat zoals
beschreven door Vankan & Van der Schee (2004) en vooraf ter controle
voorgelegd aan een deskundige en uitgeprobeerd in een vwo-4-groep.
Deze controle en test leidden ertoe dat de ontworpen mysteries werden
bijgesteld. Een aantal onduidelijkheden in de aangeboden informatie zijn
verwijderd en de centrale vraag van een aantal mysteries is aangescherpt.
De docenten kregen bij ieder mysterie een instructie toegestuurd. Voor
ieder mysterie was een lesuur gepland. In een periode van zes tot acht
weken is, afhankelijk van de beschikbare tijd van een docent, drie of vier
keer een mysterie ingezet, indien mogelijk passend bij het onderwerp
waar de leerlingen mee bezig waren. De mysteries werden ingezet naast
het reguliere programma. De leerlingen in de controlegroepen hebben
volgens het reguliere curriculum gewerkt. Het totaal aantal lesuren was
voor experimentele en controlegroep gelijk. Voor en na de interventie zijn
tests uitgevoerd om het geografisch relateren door de leerlingen te
meten. Het onderzoek is dus opgezet als een klassiek “pretest posttest
control group design”, waarbij de helft van de leerlingen behalve het
reguliere curriculum ook werd onderwezen aan de hand van mysteries en
de andere helft alleen volgens het reguliere curriculum.
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Het onderzoek is in de periode maart tot mei 2011 uitgevoerd op zeven
scholen voor voortgezet onderwijs onder 221 havo-4-leerlingen (116 in
de controlegroep en 105 in de experimentgroep). Er is voor gekozen om
het onderzoek onder havo-4-leerlingen te doen, omdat zij net gestart zijn
met het examenprogramma en omdat te verwachten is dat havoleerlingen
meer ondersteuning behoeven dan vwo-leerlingen bij het leren relateren.
Tabel 1 geeft een overzicht van de verdeling van de leerlingen over de
controle- en experimentgroepen op de verschillende scholen. De scholen
zijn geworven door een oproep te plaatsen op het aardrijkskundeforum
van de Digischool. Uiteindelijk hebben zeven van de elf aangemelde
scholen het volledige experiment gedaan.
Als controle- en experimentgroepen zijn bestaande aardrijkskundeklassen
genomen. Iedere school had een controlegroep en een experimentgroep.
In het onderzoek zijn alleen de gegevens opgenomen van leerlingen die
zowel de voor- als de natest hebben gedaan. De betrokken docenten
hadden tussen de vijf en de dertig jaar ervaring met het geven van
aardrijkskunde in de bovenbouw havo/vwo en waren bekend met het werk
van David Leat. Gemiddeld genomen waren docenten echter matig
vertrouwd met mysteries: twee deden voor het eerst mysteries, twee
hadden nauwelijks ervaring met mysteries en drie hadden vaker mysteries
gedaan.
School

Controlegroep

Experimentgroep

Calvijn College, Goes

24

19

Isendoorn College, Warnsveld

16

15

Haags Montessori Lyceum,
Den Haag

13

14

Het Hogeland College,
Warffum

7

12

CSG Liudger, Drachten

22

18

Zaanlands Lyceum, Zaandam

18

17

Bonhoeffer College, Castricum

16

10

Tabel 1: Aan het onderzoek deelnemende scholen

Het kunnen leggen van geografische relaties is gemeten aan de hand van
een voor- en natest. Ik heb ervoor gekozen open opdrachten te maken
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waarin leerlingen zelf relaties moesten aanbrengen en die onderbouwen.
De voor- en natest bestonden beide uit drie open opgaven, waarin
leerlingen gevraagd werden de relaties tussen twee aangegeven factoren
uit de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties met behulp van
tussenliggende factoren via een relatieschema in beeld te brengen. Als
voorinformatie bij de test kregen leerlingen twee pagina’s met informatie
over de acht Millenniumdoelen en per Millenniumdoel was aangegeven
welke factoren daarbij een rol speelden. Van deze factoren moesten
leerlingen gebruik maken bij het ontwerpen van een relatieschema. In een
relatieschema brachten leerlingen de factoren met elkaar in relatie via
pijlen. In een toelichting beargumenteerden de leerlingen iedere gelegde
relatie. De voor- en natest waren qua opzet en onderwerpidentiek; de
opgaven verschilden alleen inhoudelijk. Een voorbeeld van een testopgave
is: ’Geef de relatie tussen armoede en duurzaam leefmilieu met behulp
van andere daarmee samenhangende factoren weer in de vorm van een
pijlenschema en licht de gelegde relaties daarna toe’.
Voordat de testen zijn uitgezet, zijn ze voorgelegd aan twee deskundigen
en uitgeprobeerd onder vijf havo-4-leerlingen. De instructie bij de testen
was nauwkeurig en volledig: er was geen extra instructie of hulp van een
docent bij nodig. De testen zijn uitgevoerd in het klaslokaal, gedurende
een les onder toezicht van de docent. Er is in stilte gewerkt, zonder
onderling overleg. De totaalscores voor de voor- en natest zijn bepaald
door eerst per opgave het juiste aantal te leggen relaties te bepalen. De
scores van de drie opgaven samen vormden de totaalscore van de
betreffende test. Omdat er bij het scoren van open opdrachten al snel
subjectiviteit of opschuiving in de waardering van een antwoord kan
plaatsvinden, is een interbeoordelaarsonderzoek gedaan op de
betrouwbaarheid van het nakijken van de testen. Er is een steekproef van
31 testen genomen die door een collega aardrijkskunde zijn beoordeeld
met behulp van het voorgeschreven correctiemodel. De correlatie tussen
beide totaalscores was hoog (r = 0,96). Ook een
intrabeoordelaarsonderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef
van 42 testen. Dit onderzoek hield in dat ik na het corrigeren van alle 221
natesten de eerste 42 nogmaals heb beoordeeld en de scores van de
eerste en tweede beoordeling daarna heb vergeleken. De correlatie tussen
de totaalscores van beide beoordelingsrondes was hoog (r = 0.95).
Wanneer een helder beoordelingsmodel beschikbaar is, kan het werken
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met open opdrachten dus betrouwbaar zijn. Bij de analyse is gebruik
gemaakt van een multilevel regressie-analyse met als niveaus school en
leerling, de voortest als co-variaat, de conditie (mysterie of niet) als
onafhankelijke variabele en de scores op de natest als afhankelijke
variabelen.

9.4 Resultaten
Tabel 2 toont de gemiddelde scores op voor- en natest van de controleen experimentgroepen per school en in totaal. Omdat de scholen
verschillen in de scores van hun leerlingen, zijn er multilevel analyses
uitgevoerd. In eerste instantie zijn de varianties in scores op de natest
tussen scholen en leerlingen gescheiden: ongeveer 84% van de variantie
bevindt zich op leerlingniveau. Vervolgens zijn de conditie en de
pretestscores toegevoegd in de regressie-analyses. Hieruit blijkt dat
leerlingen die zijn onderwezen met mysteries op de natoets een
significant hogere score op relaties leggen behalen dan de leerlingen in
de controlegroepen, na controle voor de pre-testscores (β = 1,01; s.e.=
0.40; n= 221). Dit positieve effect van de interventie verklaart 15% van de
verschillen tussen leerlingen in het kunnen leggen van relaties. Er zijn
geen verschillen gevonden tussen meisjes en jongens in de wijze waarop
de interventie de score op het leggen van relaties beïnvloedt. Er zijn grote
verschillen tussen de scholen, die nader onderzoek vereisen.
School

Groep

N

Gemid.

Std.
Deviatie

Alle
scholen

School 1

Voortoets

Controle groep

116

5,89

2,87

105

5,89

2,89

Natoets

Experimentele
groep
Controle groep

116

7,92

3,40

105

8,82

3,42

Voortoets

Experimentele
groep
Controle groep

24

7,17

2,697

Experimentele
groep

19

7,89

3,398

Controle groep
Experimentele
groep

24
19

10,83
11,63

3,074
3,004

Natoets
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School

Groep

N

Gemid.

Std.

Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep
Controle groep
Experimentele
groep

16
15

4,06
4,40

2,265
1,724

16
15

7,13
9,27

2,729
3,654

13
14

4,69
4,29

2,287
2,463

13
14

7,69
8,14

2,869
3,110

7
12

3,29
5,83

2,563
2,823

7
12

5,00
7,25

2,000
2,301

22
18

6,09
5,72

2,706
3,495

22
18

5,82
7,67

2,152
3,678

18
17

5,22
6,06

2,365
1,886

18
17

7,44
8,35

2,975
2,644

16
10

8,38
6,60

2,391
2,011

16
10

9,25
8,50

3,856
3,689

Deviatie
School 2

Voortoets

Natoets

School 3

Voortoets

Natoets

School 4

Voortoets

Natoets

School 5

Voortoets

Natoets

School 6

Voortoets

Natoets

School 7

Voortoets

Natoets

Tabel 2: Gemiddelde scores op voor- en natest in controle- en experimentgroep
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9.5 Discussie en conclusie
Hoewel beide groepen een stijging lieten zien in het aantal juist gelegde
relaties, lieten de experimentgroepen een significant sterkere vooruitgang
zien dan de controlegroepen. Het inzetten van mysteries helpt leerlingen
blijkbaar in het leren relateren. Het is echter de vraag of de uitkomsten
van dit onderzoek de kracht van het mysterie als middel om het
geografisch leren relateren te bevorderen, voldoende in beeld brengen.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de omstandigheden
waaronder een mysterie wordt ingezet, van invloed zijn op het rendement
ervan.
Geprobeerd is om mysteries te ontwerpen die betrekking hadden op
verschillende domeinen van de lesstof. De modules werden echter
ingezet op verschillende scholen die werkten met verschillende methodes
en volgens verschillende leerlijnen. Het was daarom in dit onderzoek niet
mogelijk dat de docenten de mysteries steeds zo inzetten dat ze goed
aansloten bij de lesstof waar de klas mee bezig was. De inbedding in het
curriculum was daardoor vrij zwak. Docenten gaven dit na het experiment
ook als bezwaar aan.
Een tweede omstandigheid die het rendement van de interventie heeft
beïnvloed, is de beschikbare tijd per mysterie. Voor iedere mysterie was
een lesuur gepland (op zes van de zeven deelnemende scholen duurt een
les 45 of 50 minuten), maar dat is voor een goede verwerking en
nabespreking erg kort. Alleen al een grondige nabespreking vraagt ten
minste 15-20 minuten, zo leert de praktijk. Door de tijdsdruk kan een
deel van het potentiële leerresultaat onbenut zijn gebleven.
Een derde omstandigheid die het rendement van de interventie kan
hebben beïnvloed, is de gemiddeld matige bekendheid en ervaring van de
uitvoerende docenten met het uitvoeren van mysteries. Dat kan vooral de
kwaliteit van de nabespreking hebben verminderd, waardoor het
leerrendement onder de maat is gebleven.
Last but not least heeft het onderzoek zich vanwege beperkte middelen
en tijd helaas moeten beperken tot een kwantitatief effectonderzoek. Er is
weliswaar aangetoond dat het inzetten van mysteries het geografisch
relateren bevordert, maar waarom dit zo is blijft onbekend. De
vervolgstap die op dit onderzoek gemaakt gaat worden is dan ook om via
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kwalitatief onderzoek (video-observatie van het groepswerk en analyse
van het leerproces met behulp van bijvoorbeeld een hardop denkenmethode) meer zicht te krijgen op het eigenlijke leerproces tijdens het
oplossen en nabespreken van een mysterie. En dat kan helpen om
mysteries zo vorm te geven dat het leerrendement wordt verhoogd.
In overeenstemming met eerder onderzoek (Van der Sche, Leat & Vankan,
2006) is in dit onderzoek aangetoond dat het inzetten van een strategie
uit het leren denken repertoire van Thinking Through Geography leidt tot
een toename van het geografisch relateren door leerlingen. Hoewel het
mysterie is getypeerd als een krachtige en motiverende activiteit in het
leren denken repertoire, betekent dat echter nog niet dat het met enige
regelmaat laten uitvoeren van mysteries vanzelf zal zorgen voor beter
geografisch relateren. Mysteries vragen in ieder geval een goede
inhoudelijke inbedding in het curriculum, ervaring van docenten met het
nabespreken ervan en voldoende tijd voor het oplossen en het
nabespreken ervan willen ze voldoende leerrendement kunnen opleveren.
Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat het wenselijk is voor
docenten in de bovenbouw havo en vwo een didactische handreiking te
maken in de vorm van een bundel met uitgewerkte mysteries, inclusief
uitgebreide docentenhandleiding. Deze bundel met mysteries dient te
passen bij het examenprogramma, zodat examenkandidaten ook met
behulp van mysteries effectief getraind worden op de voor hen moeilijkste
en in het examen belangrijkste geografische werkwijze: relaties leggen.
NB. In deze bijdrage is gebruik gemaakt van eerder in Geografie
gepubliceerde teksten (Karkdijk, 2012).
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10 De validering van een
aardrijkskundetoets

In 2006 was er een inspirerend experiment: Gea, een adaptieve toets in de
vorm van een digitale reis om de wereld. Maar de vraag bleef: Wat meet
deze toets eigenlijk? In deze bijdrage een tussentijds verslag van de stand
van zaken van een onderzoek naar de validiteit van Gea. Speciale
aandacht is er voor het oordeel van docenten over de opgaven en twee
aanvullende instrumenten die zijn ontwikkelend: een instrument om de
redeneringen van leerlingen bij het maken van opgaven uit de Geatoets
vast te leggen en een toets waarmee het oordeelsvermogen van leerlingen
kan worden gemeten.

10.1 Inleiding
Gea is een aardrijkskundetoets in ontwikkeling. Het idee voor de toets
ontstond bij de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Waar ben ik?’ in het
Onderwijsmuseum in Rotterdam in 2006. Bezoekers konden in tien
minuten achter een computer hun geografische kennis testen. De toets
kende vijf niveaus, want het publiek zou qua leeftijd en opleidingsniveau
flink variëren. Ruim 2000 bezoekers maakten de toets die was opgezet
als een reis rond de wereld in negentien stappen samen met de fictieve
reisgenoot Gea. Tijdens de virtuele rondreis kregen deelnemers vragen
over het gebied waar ze doorheen reisden. Om de vragen goed te
beantwoorden was geografische kennis nodig: praktische kennis over
topografie, mensen en landschappen. Aan het eind van de toets kregen de
reizigers meteen te zien hoe het stond met hun kennisniveau.
De toets maakte nieuwsgierig naar een vervolg aangezien er geen
instrument bestaat om de algemene basiskennis voor aardrijkskunde op
verschillende niveaus te meten. Het uiteindelijke doel werd een
gestandaardiseerde toets met duidelijk omschreven niveaus van
aardrijkskundige basiskennis (Notté & Van der Schee, 2008).
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Sinds de eerste versie van Gea zijn op basis van de analyses van de scores
van de Rotterdamse bezoekers, nieuwe try-outs, reacties van collega’s en
nieuwe technische mogelijkheden opeenvolgende versies van Gea
gemaakt. In 2012 is de vierde versie van Gea operationeel. De
belangrijkste kenmerken van Gea4 worden op de site
https://sites.google.com/site/geatoets/ samengevat:



De toets bevat vragen over verschillende aspecten van geografisch
besef.



De toets is motiverend voor leerlingen. De leerling maakt een virtuele
reis om de wereld met bezoeken aan uiteenlopende gebieden. Door
de directe feedback ervaart de leerling de toets als leerzaam.



De toets is adaptief; ze plooit zich naar het niveau van de leerling. De
toets is daardoor voor iedere deelnemer een uitdaging.



De toets is methodeonafhankelijk en geschikt voor leerlingen van
groep 6 in het basisonderwijs tot en met eindexamenleerlingen van
het VWO.



De toets is efficiënt: de deelnemer maakt de toets online in ongeveer
tien minuten. De uitslag volgt direct na de toets.



De uitslag van de toets verwijst naar één van vijf onderscheiden
niveaus van geografisch besef.



De toets kan op verschillende momenten in het leerproces gebruikt
worden.

Verder onderzoek moet uitmaken of aan het lijstje hierboven als
belangrijkste kenmerk kan worden toegevoegd: De toets geeft een valide
schatting van het niveau van geografisch besef.
Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: In welke mate meet Gea
geografisch besef?
Een antwoord op deze vraag vereist een antwoord op de volgende vragen:
1) Welke deelonderzoeken zijn nodig om de onderzoeksvraag te
beantwoorden? (valideringsprocedure)
2) Welke aanwijzingen leveren de deelonderzoeken voor een
onderbouwing van de validiteit van Gea? (valideringsbewijzen)
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In het voorjaar van 2012 is een belangrijk deel van de eerste deelvraag
beantwoord en zijn verschillende deelonderzoeken voor de
beantwoording van de tweede vraag in gang gezet. We doen hiervan
beknopt verslag.

10.2 Theorie
Validering
Een toets is een instrument waarmee bij een leerling prestaties worden
uitgelokt en omgezet in een oordeel over de vaardigheid van de leerling.
De kwaliteit van het instrument wordt bepaald door de mate waarin
prestaties en oordelen samenhangen. De waarde die gebruikers van de
toets hechten aan het toetsoordeel is dan ook sterk afhankelijk van de
mate waarin de toetsconstructeur er in slaagt om de samenhang
aannemelijk te maken. Het aantonen van de samenhang tussen prestatie
en oordeel wordt validering genoemd en is een essentieel onderdeel van
toetsconstructie (Downing & Haladyna, 2006). Het volgende voorbeeld bij
een eenvoudige topografietoets illustreert deze samenhang.
In een topografietoets moet een leerling de cijfers bij Veendam,
Hoogeveen, Emmen, Delfzijl, Den Helder, Deventer, Almere, Amersfoort,
Apeldoorn en Almelo op de juiste plaats op een blinde kaart van
Nederland zetten. De docente keurt er vijf van de tien af en concludeert
dat zijn kennis van de topografie van Nederland onvoldoende is.
Tussen de leerlingprestatie en oordeel maakt de docent vier denkstappen
die ze niet verantwoordt: ze scoort, ze generaliseert, ze extrapoleert en
ze impliceert.



Scoring: De docente geeft voor elk goed antwoord één punt en beslist
bij elke cijfer of het op de juiste plaats op de kaart staat.



Generalisatie: De docente vindt de tien toetsopgaven een goede
vertegenwoordiging van de 100 namen op de kaart van Nederland die
haar leerlingen moeten kennen.



Extrapolatie: De docente beschouwt het aanwijzen van een naam op
de juiste plaats op een blinde kaart als een goede operationalisering
van ‘topografische kennis’.
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Implicatie: De docente vindt dat de leerling minsten vijf opgaven
goed moet beantwoorden om een voldoende te halen.

Het is duidelijk dat er bij elk argument van de docente wat af te dingen
valt. Bij toetsen waar weinig op het spel staat is dat niet erg en kunnen
uitgebreide verantwoordingen achterwege blijven, maar dat geldt
natuurlijk niet voor examens of andere toetsen waar hoge eisen aan de
validiteit worden gesteld.
Kane (2006) stelt een methodiek voor waarbij systematisch argumenten
voor en tegen de validiteit verzameld worden. In deze aanpak bestaat de
validering van een toets uit een serie onderzoeken naar de geldigheid van
de vertaling van de leerlingprestaties naar een uitspraak over de
vaardigheid van de leerling. Bij elk onderzoek wordt één argumentatie
onder de loep genomen. Tezamen vormen ze de bewijsvoering voor de
samenhang tussen prestatie en oordeel.

Geografisch besef
In termen van de cognitieve leertheorie kan geografisch besef worden
beschouwd als een cognitief vermogen (‘cognitive ability’) (Haladyna,
2004). Cognitieve vermogens staan centraal in beroepspraktijk van
artsen, automonteurs, docenten en andere professionals, maar ook in de
algemene vorming die er aan vooraf gaat. Cognitieve vermogens hebben
drie belangrijke gemeenschappelijke kenmerken (Haladyna, 2004).
Een cognitief vermogen bestrijkt een omvangrijk gebied van kennis en
vaardigheden. De schoolaardrijkskunde kent vele deeldomeinen, waarbij
de indelingen in thematische en regionale aardrijkskunde en in fysisch- en
sociaalgeografische aardrijkskunde de meest wezenlijke zijn. Om deze
kennis te ordenen zijn geografische vaardigheden nodig en ook hier zijn
veel indelingen voorhanden (Gersmehl, 2008; Favier, 2011).
De constructie van opgaven op basis van elkaar overlappende indelingen
van kennis en vaardigheden is niet vruchtbaar. Daarom stelt Haladyna
(2004) voor toetsdoeleinden een eenvoudige op de taxonomie van Bloom
geënte indeling voor. In figuur 1 is deze indeling van voorbeelden
voorzien. Eén cel blijft om logische redenen leeg (‘toepassing van feiten’).
Kaartlezen en andere geografische vaardigheden kunnen beschouwd
worden als toepassingen van procedures.
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Reproductie

Toepassing

feit

De hoofdstad van Thailand
heet Bangkok.

begrip

Primate City

Bangkok is een primate city

procedure

De legenda van een
hoogtekaart geeft
informatie over de
betekenis van de kleuren
op de kaart.

Op een hoogtekaart is zichtbaar
dat Bangkok tussen 0-200 meter
boven zeeniveau ligt.

principe

De temperatuur daalt,
naarmate de hoogte
toeneemt.

Het laaggelegen deel van
Thailand heeft een warm klimaat.

Figuur 1: Een beknopte indeling van toetsdoelen gebaseerd op Haladyna (2004)

Een cognitief vermogen heeft een maatschappelijke functie. Ze wordt
doelgericht ingezet om een reëel probleem op te lossen. In de rol van
planoloog zoeken geografen oplossingen voor ruimtelijke conflicten, als
reiziger op bezoek in een gebied zoeken ze een antwoord op de vraag:
Welk gedrag is hier gepast? (Gersmehl, 2008). Het betreft hier vaak
problemen waarbij geen eenduidige oplossing voorhanden is.
Bij dit alles speelt de emotionele betrokkenheid een belangrijke rol. Deze
derde component van cognitieve vermogens stimuleert de ontwikkeling
van kennis en vaardigheden en de wens om tot een oplossing te komen.
De emotionele betrokkenheid speelt ook een rol bij de ontwikkeling van
een eigen persoonlijk waardenoriëntatie.
Wanneer we de kwaliteit van geografisch besef willen beoordelen, moeten
de drie genoemde kenmerken van een cognitief vermogen in de toets
vertegenwoordigd zijn: De toets moet belangrijke inhoudselementen
bevatten en ruimte geven om belangrijke vaardigheden te demonstreren
(zie figuur 1), ze moet gericht zijn op een reëel probleem en ruimte geven
voor persoonlijke afwegingen. Taken waarbij al deze aspecten van
geografisch besef worden gecombineerd, vinden we in het
aardrijkskundeonderwijs bij werkstukken en presentaties of bij
essayvragen in proefwerken. Gea is een computergestuurde toets met
automatische scores op meerkeuze en kort-open vragen. Belangrijke
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aspecten van cognitieve vermogens en dus ook van geografisch besef
kunnen hiermee niet worden gemeten (Haladyna, 1997). De conclusie dat
Gea4 niet alle belangrijke aspecten van geografisch besef
vertegenwoordigt, ligt daarmee voor de hand. Wel kunnen we nagaan in
welke mate de score op Gea samenhangt met andere toetsen. Toetsen
waarin de niet gemeten aspecten wel vertegenwoordigd zijn.

10.3 Onderzoeksopzet
Oordeel van docenten
In dit deelonderzoek geven docenten een oordeel over de bruikbaarheid
van de opgaven van Gea in een algemene aardrijkskundetoets. Figuur 2
laat de opzet van het onderzoek zien. De opgaven zijn verdeeld over vijf
niveaus die aansluiten bij de volgende categorieën leerlingen: groep 6
(niveau 1) en groep 8 (niveau 2) in het primair onderwijs (PO) , klas 3
(niveau 3) en klas 5/6 (niveau 4) in het voortgezet onderwijs (VO). Voor
begaafde leerlingen zijn extra pittige opgaven gemaakt (niveau 5). De 320
opgaven van Gea zijn opgenomen in 11 elkaar overlappende
deelverzamelingen van 61 - 67 opgaven. Op deze manier werd elke
opgave door minstens 10 docenten bekeken. De opgaven konden door de
in totaal 55 beoordelaars op een eenvoudige manier online worden
ingezien.
Vier groepen beoordelaars werkten aan het onderzoek mee: leerkrachten
in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en leraren
opleiders voor het primair en voortgezet onderwijs. We vroegen de
beoordelaars naar de relevantie van elke opgave voor een algemene
aardrijkskundetoets én naar het niveau van de opgave voor hun
doelgroep. We onderscheiden de volgende doelgroepen: PO groep 6, PO
groep 8, VO klas 3 en VO klas 5/6. Vanwege de te verwachten grote
niveauverschillen zijn de opgaven bestemd voor VO3 beoordeeld vanuit
het perspectief van VMBO3 én HAVO/VWO3. Figuur 2 maakt duidelijk dat
de meeste beoordelaars ook opgaven beoordeelden die volgens de
samenstellers van Gea te moeilijk of te gemakkelijk zijn voor de leerlingen
van de doelgroep van de beoordelaar. De eerste groep beoordeelde alleen
opgaven van het eigen niveau. De laatste groep alleen opgaven van het
hogere extra niveau.
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niveau→
↓ beoordelaars

PO 6

PO8

VO 3

VO 5/6 extra

tot

opgaven→ 30 31 32 32 35 35 32 32 30 31 320

PO 6 (5 docenten)

30 31

PO 6 (5 docenten)

30

PO 8 (5 docenten)

61
32

31

32

PO 8 (5 docenten)
VMBO 3 (5 docenten)
VMBO 3 (5 docenten)

62
63

32
32

35
35

32

HAVO/VWO 3 (5 docenten)
HAVO/VWO 3 (5 docenten)

67

35

67
35

67

35 32

67

32

67

HAVO/VWO 5/6 (5 docenten)

32

HAVO/VWO 5/6 (5 docenten)

32 30

HAVO/VWO 5/6 (5 docenten)

31 63
62

30 31

61

Figuur 2: Opzet van het onderzoek naar het oordeel van docenten over het niveau
van Gea vraagstukken

Redeneringen van leerlingen
In een tweede onderzoek naar de validiteit van de Geatoets staat de
volgende vraag centraal: ‘Op welke soort geografische kennis en
vaardigheden doen leerlingen een beroep bij het beantwoorden van de
vragen van de Geatoets en wat zegt dit over de validiteit van de toets (Van
der Veen, 2012)?
Of leerlingen bij het beantwoorden van de vragen van de Geatoets
daadwerkelijk geografisch besef tonen, wordt duidelijk door te
achterhalen hoe leerlingen redeneren wanneer zij geografische opgaven
krijgen voorgelegd. Hiervoor is een protocol ontwikkeld aan de hand
waarvan op een systematische manier aan de leerlingen wordt gevraagd
hardop te redeneren bij het maken van een opgave. Zo kan worden
nagegaan welke afwegingen een leerling maakt bij het beantwoorden van
een vraag. Tijdens de gesprekken volgens het ‘hard-op-denk’-protocol
worden door de onderzoeker punten toegekend op basis van negen
categorieën van kennis en vaardigheden, te weten: leesvaardigheid, fotointerpretatie, kaart- en grafiek lezen, kennis van schaalniveaus,
vergelijking van gebieden, feitenkennis, thematisch kaartbeeld,
topografisch kaartbeeld, kennis van begrippen en principes.
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Het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen in drie klassen (HAVO-3,
VWO-3) van het voortgezet onderwijs en leerlingen in drie groepen 8 van
de basisschool. Elke leerling beantwoordde 35 opgaven uit de Geatoets
op hun niveau. Twaalf leerlingen uit groep 8 en twaalf leerlingen uit klas 3
zijn uitgenodigd voor een gesprek over een zestal nieuwe opgaven. De
selectie van de leerlingen vond plaats op basis van hun score op de toets.
Zo kregen leerlingen met een lage, een gemiddelde en een hoge score de
gelegenheid hun geografisch besef te demonstreren. De opgaven zijn zo
gekozen dat verschillende geografische vaardigheden uit het protocol aan
bod kunnen komen tijdens het gesprek. De verwachting was dat
leerlingen met lagere scores op de Geatoets tijdens de gesprekken blijk
zouden geven van een minder goed ontwikkeld geografisch besef dan de
leerlingen met hogere scores. Dit zou betekenen dat de Geatoets
geografische vaardigheden en kennis op een juiste manier heeft omgezet
in toetsvragen.

Toets oordeelsvermogen
Een derde deel van het valideringsonderzoek bestaat uit het zoeken van
‘externe structuur bewijzen’(Wools, 2011). Dit zijn overeenkomsten
tussen de scores op de te valideren toets met de scores op andere toetsen
die dezelfde vaardigheid beogen te meten (CSE-aardrijkskunde, de
aardrijkskundetaak in de Eindtoets Basisonderwijs, schoolonderzoeken).
Het toetssysteem waarmee Gea wordt afgenomen laat geen complexe
open opgaven toe, zodat het vermogen tot kritisch en creatief denken van
leerlingen niet kan worden gemeten. Om de samenhang te onderzoeken
met een toets die deze complexe vaardigheden wel in beeld brengt, is bij
een deel van de leerlingen een toets oordeelsvermogen afgenomen.
De opgaven in deze toets hebben dezelfde opbouw. Leerlingen krijgen
een ruimtelijk probleem voorgelegd. Steeds is daarbij sprake van
belangentegenstellingen en meerdere mogelijke oplossingen. Leerlingen
moeten een keuze maken en beargumenteren door minstens één
argument voor de gemaakte keuze aan te dragen. Daarna wordt gevraagd
een argument tegen de gemaakte keuze te noemen. De antwoorden
worden door experts beoordeeld. Zij beoordelen niet de keuze, maar de
kracht van de argumentatie. In aanvulling op bestaande oordeeltoetsen
voor klas 3 (Kuhlemeier et al. 1994) en groep 8 (Notté, 2002) is een
oordeelstoets voor klas 5/6 ontwikkeld. Deze toets zal in het vervolg van
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het onderzoek bij een deel van de leerlingen die de reguliere Geatoets
maken worden afgenomen.

10.4 Resultaten
Oordeel van docenten
Veel aardrijkskundedocenten waren bereid mee te werken aan het
onderzoek. De beoordelaars vinden het merendeel van de 320 opgaven
passen in een algemene aardrijkskundetoets. Slechts tien opgaven uit de
verzameling zijn door de meerderheid van de beoordelaars als niet
relevant bestempeld. Het betrof twee opgaven op niveau 4 en acht op
niveau 5. Enkele van deze opgaven hadden een (te) historische
invalshoek, zoals een opgave over het verloop van de grenzen in de
Balkan in de loop der jaren. Andere opgaven waren niet relevant volgens
de beoordelaars omdat het onderwerp te specifiek was, zoals een opgave
over de winning van guano op het eiland Clipperton voor de kust van
Mexico.
Figuur 3 geeft een overzicht van de oordelen over het niveau van de
opgaven. In figuur 2 zagen we dat de meeste beoordelaars ook opgaven
onder of boven het niveau van hun doelgroep beoordeelden. Beoordelaars
vanuit het VMBO3 perspectief beoordeelden relatief veel niveau 3 opgaven
als te moeilijk. Hun oordeel wijkt niet veel af van dat van de beoordelaars
vanuit het PO 6 perspectief. In de toetsen voor de beoordelaars vanuit
HAVO/VWO5 zaten veel opgaven bestemd voor het niveau ‘extra’. Toch
bestempelden zij relatief weinig opgaven als te moeilijk.
Opgaven→

Te gemakkelijk

Te moeilijk

↓ beoordelaars

Alle

Eigen

Alle

Eigen

opgaven

niveau

opgaven

niveau

PO 6

1

1

11

5

PO 8

3

1

18

4

VMBO 3

3

1

16

15

HAVO/VWO 3

0

0

23

12

HAVO/VWO 5/6

3

3

11

2

Figuur 3: Het niveau van de opgaven volgens de beoordelaars van Gea
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Op basis van het oordeel van docenten en hun toelichtingen is de
opgavenverzameling aangepast. Tien opgaven zijn vervangen omdat ze
door de meerderheid van de beoordelaars als niet relevant werden
beoordeeld en vijf omdat een beoordelaar de opgave op inhoudelijke
gronden verwierp.
Zes opgaven waren volgens de meerderheid van de beoordelaars te
eenvoudig voor het niveau waarvoor ze waren bestemd en 38 opgaven
waren duidelijk te moeilijk voor het niveau van de doelgroep (zie figuur
3). De afgekeurde opgaven zijn vervangen of aangepast. Alle
veranderingen zijn doorgevoerd in een nieuwe versie van Gea (Gea5).

Redeneringen van leerlingen
De resultaten die de gesprekken met leerlingen opleverden, geven een
indicatie dat de Geatoets een valide wijze is om de hierboven genoemde
geografische vaardigheden te meten. Leerlingen met een hoge score op
de Geatoets hadden ook vaak een hogere score voor de vaardigheden die
volgens de ‘hard-op-denk’-protocollen gemeten waren dan de leerlingen
die op basis van een lage score waren geselecteerd. Bij de interpretatie
van deze conclusies dient uiteraard in acht te worden genomen dat het
hier een onderzoek onder slechts 24 leerlingen betreft en er dus geen
algemeen geldende uitspraken kunnen worden gedaan.
De gesprekken leverden interessante observaties op over geografisch
besef van leerlingen. Veel afleiders bij de opgaven zijn gebaseerd op
misconcepties bij aardrijkskundige thema’s, maar veel leerlingen met
hogere scores op de Geatoets prikten daar wel doorheen. Het gesprek
met derde klassers over de opgave over Thailand (figuur 4) laat dit zien.
Leerlingen werden in deze opgave gevraagd uit vijf getoonde foto’s, de
foto te kiezen die niet in Thailand is genomen (de foto van de Aya Sofia in
Istanbul). Leerlingen met een lage score raakten in de war bij een foto van
luxe appartementen in Bangkok, terwijl leerlingen met hogere scores vaak
wisten dat men ook in armere landen dit soort gebouwen kan aantreffen.
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Figuur 4: Opgave over Thailand uit Geatoets.

Een goede indicator voor de totale score op de Geatoets blijkt het
‘topografisch kaartbeeld’ te zijn. Topografische kennis kan als een basis
worden beschouwd van waaruit het geografisch besef van leerlingen zich
verder kan ontwikkelen. Wanneer deze kennis ontbreekt, wordt het lastig
voor leerlingen om de vraag goed te beantwoorden die een beroep doet
op andere aspecten van het geografisch besef van leerlingen. Zo werd een
vraag over de urbanisatiegeschiedenis van Brazilië erg ingewikkeld voor
de leerling uit klas 3 die meende dat Brazilië in Afrika ligt.

10.5 Conclusie en discussie
Om de validiteit van een toets aan te tonen moeten veel bewijzen worden
verzameld. Van alle onderdelen van het proces van toetsconstructie
(scoring, generalisatie, extrapolatie en implicatie) is de extrapolatie het
lastigst en tegelijkertijd het belangrijkst. Voor Gea zijn in dit onderzoek
de eerste stappen gezet door aan te tonen dat de meeste opgaven
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volgens docenten goede operationalisaties zijn van belangrijke
aardrijkskundige leerstof. Wanneer Gea op scholen zal worden
uitgeprobeerd zal op basis van de analyses van de antwoorden de
kwaliteit van de opgaven verder onderzocht worden. Ook kunnen dan
aanvullende valideringsbewijzen verzameld worden met oordeeltoetsen
en ‘hard-op-denken’ protocollen.
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11 Op zoek naar een betere kwaliteit van
het aardrijkskundeonderwijs op de pabo

De kennis en vaardigheden van basisschoolleerkrachten komen nog al
eens in het nieuws. De overheid benadrukt daarbij vooral het belang van
taal en rekenen. Op het tweede plan wordt aardrijkskunde belangrijk
gevonden samen met geschiedenis, Engels en natuur en techniek. Maar
hoe staat het met de aardrijkskundige kennis en vaardigheden van
basisschoolleerkrachten in opleiding? Is de wijze waarop op de pabo
aardrijkskunde wordt gegeven optimaal? Hoe zien effectieve alternatieve
leerwegen voor pabo eruit? In deze bijdrage een beknopt overzicht van de
eerste stappen in een promotieonderzoek dat focust op deze vragen
teneinde een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsverbetering van het
aardrijkskundeonderwijs op de pabo.

11.1 Waarom dit onderzoek?
De teleurstelling die ik te verwerken kreeg toen ik in 1995 ging werken
als docent aardrijkskunde aan de Pabo Haarlem van de Hogeschool
Inholland was het feit dat een groot deel van de studenten aardrijkskunde
geen interessant vak vond. Waar waren de gemotiveerde studenten?
Gemotiveerd waren ze wel voor de pabo, maar niet voor aardrijkskunde.
In gesprek met deze basisschoolleerkrachten in opleiding leerde ik dat ze
aardrijkskunde vaak een moeilijk vak vinden en nog saai ook. Daarnaast
bleek dat er voor het vak aardrijkskunde relatief weinig uren beschikbaar
zijn op veel pabo’s en dat de groep studenten die instroomt nogal divers
is. Sommige instromers hebben een havo of vwo diploma op zak, anderen
hebben een vmbo-mbo route gevolgd. Ik ben dit onderzoek dan ook
gestart vanuit mijn eigen vraag hoe ik kon bewerkstelligen dat ik deze
diverse groep studenten in de beperkte tijd die me ter beschikking staat
kan motiveren voor het vak aardrijkskunde en hen goed kan voorbereiden
op het geven van goede aardrijkskundelessen op de basisschool.
Gesprekken met collega lerarenopleiders op andere pabo’s sterkten mij in
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de overtuiging dat deze vraag een onderzoek waard is en niet alleen voor
mijzelf van belang.
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt: Hoe kan de kwaliteit van het
aardrijkskundeonderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs verbeterd
worden? Deze hoofdvraag is uitgewerkt in drie deelvragen:
1) Wat vinden docenten van de lerarenopleidingen basisonderwijs een
voldoende eindniveau op het gebied van ‘pedagogical content
knowledge’ voor het vak aardrijkskunde (PCK-A) voor hun studenten
en in hoeverre vinden zij dat dit niveau behaald wordt?
2) Welke kenmerken heeft een experimentele module aardrijkskunde die
uitgaat van de bewustwording van studenten ten aanzien van hun
leerproces en die probeert de kwaliteit van het
aardrijkskundeonderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs te
verbeteren?
3) In hoeverre draagt zo’n experimentele module aardrijkskunde (zie
vraag 2) bij aan een goede ontwikkeling van PCK-A bij eerstejaars
pabostudenten?

11.2 Theorie
Om het vak aardrijkskunde goed te kunnen onderwijzen hebben
toekomstige leerkrachten allereerst zelf vakinhoudelijke kennis en
vaardigheden nodig. Voor aardrijkskunde spreken we in dat verband over
geografisch besef. Geografisch besef wordt door Van der Vaart (2001)
beschreven als:
1) Het verwerven van een geografisch wereldbeeld (systematische
kennis).
2) Het verwerven van kennis en inzicht in ruimtelijke vraagstukken
(toegepaste kennis).
3) Het leren hanteren van de geografische benadering (methodische
kennis).
Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden moet een leerkracht ook
beschikken over de nodige vakdidactische kennis. Met een combinatie van
vakinhoudelijke en vakdidactische kennis kan de leerkracht leerlingen
helpen complexe zaken te begrijpen. De integratie van deze beide vormen
122

van kennis werd door Shulman (1986) Pedagogical Content Knowledge
(PCK) genoemd. Volgens Martin (2005a) en Turner-Bisset (1999) hoort
daar ook nog de motivatie ten aanzien van het vak bij. Martin vertaalde
deze drie vormen van kennis in drie vragen die leerkrachten zichzelf
zouden moeten stellen als zij hun lessen voorbereiden: Wat ga ik
onderwijzen? Hoe ga ik dat onderwijzen? Waarom ga ik dat op deze
manier onderwijzen? Bij deze driedeling van Martin wordt in dit
onderzoek aangesloten.
Om leerkrachten in opleiding enthousiast te maken voor het vak is het
gewenst aan te sluiten bij eigen ervaringen stelt Martin (2006). Zij
gebruikt in dat verband de term 'everyday geography'. Het concrete en
persoonlijke is een goede instap om na te denken over de wereld waarin
we leven en juist bij een vak als aardrijkskunde is een dergelijke instap
goed mogelijk. Martin (2005) en ook Catling & Willy (2009) stellen dat
iedereen al over de nodige aardrijkskundige kennis beschikt. We hebben
besloten waar we willen wonen, werken en recreëren, we plannen onze
routes, we begeven ons dagelijks in allerlei landschappen en we zien op
TV en internet beelden van gebieden waar het anders is dan in onze eigen
woonomgeving. Door al deze ruimtelijke activiteiten hebben we kennis
opgebouwd over de wereld dichtbij en veraf, uit eigen ervaring of door de
beelden die we gezien hebben en de verhalen die we gelezen hebben.
Meer inzicht in die wereld krijgen, daarvoor is aardrijkskunde.
Aardrijkskunde start met kijken naar de wereld om je heen en helpt je
vervolgens te begrijpen waarom er verschillen zijn tussen gebieden en
hoe natuurlijke en sociale processen werken. In het onderwijs wijzen
leerkrachten leerlingen daarbij de weg. Vakkennis, vakdidactiek en
vakmotivatie vormen de bagage die leerkrachten daarbij nodig hebben.

11.3 Onderzoeksopzet
De eerste onderzoeksdeelvraag is onderzocht via een enquête onder
collega-opleiders aardrijkskunde: wat is het gewenste niveau van
Pedagogical Content Knowledge voor het vak aardrijkskunde en hoeveel
procent van de pabostudenten haalt dat? In totaal vulden 39
pabodocenten aardrijkskunde van de in totaal 66 aangeschreven collega's
een online vragenlijst in met vragen over het gewenste en het bereikte
niveau van PCK van hun studenten aan het eind van de opleiding. De
totale vragenlijst bestond uit 44 vragen. Daarvan gingen 18 vragen over
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het bereikte dan wel gewenste niveau aan Pedagogical Content
Knowledge; 6 vragen over vakkennis, 7 vragen over vakdidactiek en 5
vragen over vakmotivatie. De interne consistentie van deze onderdelen
van de vragenlijst is nagegaan met behulp van een statististische toets. In
alle gevallen voldeden de itemsets aan de eisen van interne consistentie
(Cronbach alpha > 0,85). Daarnaast zijn in het tweede deel van dezelfde
vragenlijst 17 vragen gesteld om inzicht te krijgen in de werksituatie van
de respondenten. Enerzijds betrof dit vragen over factoren die
bevorderend dan wel belemmerend zouden kunnen werken op de
kwaliteit van het onderwijs, anderzijds vragen over de inrichting van het
onderwijs op de opleiding. Ook zijn een aantal achtergrondgegevens van
de respondenten verzameld.
Voor de tweede onderzoeksdeelvraag is op basis van literatuuronderzoek
een raamwerk ontworpen voor goed aardrijkskundeonderwijs aan
eerstejaars pabostudenten. Dit raamwerk bestond uit een idee voor een
lesmodule om eerstejaars pabostudenten te helpen zelf goede
aardrijkskundelessen op te zetten. Belangrijke uitgangspunten waren de
drie eerdergenoemde vragen van Martin, waarbij naast vakkennis (het
'wat') ook vakdidactiek (het 'hoe') en vakmotivatie (het 'waarom') een
belangrijke rol spelen. De lesmodule bestaat uit vijf bijeenkomsten van
anderhalf uur. Centraal in de lessen staan de kenmerken van een goede
aardrijkskundeles (zie figuur 1). Deze kenmerken zijn mede gebaseerd op
het geografisch analysemodel (Van der Schee, 2000). In iedere
lesbijeenkomst worden de kenmerken toegepast op een
aardrijkskundeonderwerp uit het basisonderwijs. Figuur 2 geeft een
voorbeeld van een les uit de module, waarin op één na alle stappen zijn
uitgewerkt. Zo wordt bij pabostudenten een manier van vakdidactisch
denken geoefend. Steeds wordt daarbij zoals Martin propagandeert
gestart met 'everyday geography'. Aansluitend bij Lunenberg, Korthagen &
Swennen (2007) en Boekaerts & Simons (1995) is in de lesmodule ook veel
aandacht voor modeleren en metacognitie om de pabostudenten bewust
te maken van hoe het (eigen) leerproces verloopt. De experimentele
lesmodule heeft als werktitel Bewust Aardrijkskunde Onderwijzen.
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Kenmerk

Toelichting

Geografische aandachtspunten
1. Waar is dat?

Beschrijven wat je waar ziet bij voorkeur
met behulp van kaart of atlas.

2. Waarom daar?

Verklaren van wat je ziet m.b.v. de relatie
mens – natuur.

3. Wat zie je op een andere
schaal?

Op een andere schaal zie je andere
dingen.

4. Hoe verandert dat?

Hoe was het vroeger en hoe is het straks?

5. Wat zijn de gevolgen daarvan
of de voor- en nadelen?

Wat zijn de effecten (of voor- en nadelen)
bekeken vanuit verschillende
invalshoeken?

Didactische aandachtpunten
6. Kent de les een motiverende
start?

De les start zo dat de leerlingen worden
uitgedaagd mee te doen aan de les
(everyday geography)

7. Kent de les een afsluiting
waarin de docent met de
leerlingen praat over het
belang van de verworven
kennis en het bijzondere en
algemene?

De les kent een afsluiting waarin
besproken wordt waarom het nuttig is om
iets over het onderwerp te weten
(transfer).

Figuur 1: Kenmerken van een goede aardrijkskundeles
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Voorbeeldles over globalisering: Waar wordt jouw spijkerbroek
gemaakt?
Lesdoel: Leerlingen verwerven een geografisch beeld van de
textielindustrie
Wat doet de leerkracht?
De leerkracht hangt voor de
klas een aantal
spijkerbroeken op en vraagt
zich hardop af waar en hoe
die kleding en de kleding
van leerlingen is gemaakt.
De leerkracht vraagt: waar
wordt die kleding gemaakt?

Wat doen de

Waarom doen we dit

leerlingen?

zo?

De leerlingen gaan
op zoek naar de
herkomst van
kleding. Ze zoeken
op de labels in
kleding namen van
gebieden en
zoeken die
gebieden op een
kaart op.

Een motiverende start is
belangrijk. Sluit aan bij
de belevingswereld van
de kinderen.
(Stap 6 uit figuur 1)
Het gaat hier om de
geografische vraag
‘waar’? Kaart en atlas
zijn er om na te gaan
waar een gebied ligt.
(Stap 1 uit figuur 1)

De leerkracht vraagt:
Waarom wordt die kleding
daar gemaakt?

De leerkracht vraagt: Uit
welke landen komt de
meeste kleding?
De leerkracht neemt b.v.
China als voorbeeldland
omdat daar veel
spijkerbroeken vandaan
komen en vraagt: waar en
hoe wordt die kleding in
China gemaakt? De
leerkracht laat een videoclip
(b.v. China Blue) zien van
een kledingfabriek.

De leerlingen
bedenken samen
verklaringen zoals
veel arbeiders en
lage lonen.

Het gaat hier om de
geografische vraag
‘waarom daar’?

De leerlingen tellen
veel voorkomende
locaties op
kledinglabels en
bekijken de
videoclip van
China.

Het gaat hier om in- en
uitzoomen. Op een
andere schaal zie je
andere dingen. Op
wereldschaal zie je dat
sommige landen meer
kledingindustrie hebben
dan andere. Inzoomend
op China zie dat China
veel textielfabrieken
heeft, maar die vind je
vooral in bepaalde delen
van China.

(Stap 2 uit figuur 1)

(Stap 3 uit figuur 1)
De leerkracht vraagt: Wat
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De leerlingen

Het gaat hier om

zijn de voor- en nadelen van
de textielindustrie in China?

bedenken voor- en
nadelen voor de
overheid, de
arbeiders, de
consumenten in en
buiten China, de
omwonenden van
de fabriek, etc.

effecten van de
kledingindustrie.
Enerzijds zijn er
voordelen zoals werk en
inkomsten, anderzijds
nadelen zoals
milieuvervuiling en
slechte
arbeidsomstandigheden.
Het gaat dus om leren
kijken uit verschillende
perspectieven.
(Stap 4 uit figuur 1)

De leerkracht vraagt: wat
heb je aan de kennis die je
in deze les geleerd hebt?

De leerlingen
vragen zich af
welke kleding je
moet kopen.
Leerlingen vragen
zich af of andere
productie lijkt op
die van kleding.

Het gaat hier om
nadenken over gedrag
en om nadenken over
transfer van kennis.
(Stap 7 uit figuur 1)

Figuur 2: Een voorbeeld van de structuur van een aardrijkskundeles uit de
experimentele lesmodule

Het raamwerk is uitgebreid besproken met 9 vakcollega’s in een drietal
expertgesprekken. Na iedere bijeenkomst is het raamwerk aangepast. Het
verbeterde raamwerk diende vervolgens als input voor het volgende
expertgesprek. Dit proces resulteerde uiteindelijk in een eerste versie van
een lesmodule aardrijkskunde voor eerstejaars pabostudenten. Deze
module is ín 2011 getest op

uitvoerbaarheid door middel van een

tweetal pilots op vier pabo-opleidingen. Hieraan namen 4 pabo
lerarenopleiders aardrijkskunde met 90 basisschoolleerkrachten in
opleiding deel. Op grond van de ervaringen in de pilots is de lesmodule
verbeterd. Het uiteindelijke resultaat van de expertgesprekken en
pilotstudies is de lesmodule ‘Bewust aardrijkskunde onderwijzen’, waarin
zeven kenmerken van een goede aardrijkskundeles centraal staan.
Voor de derde onderzoeksdeelvraag is een effectmeting van de lesmodule
met een twaalftal groepen eerstejaars pabo-studenten opgezet. Naast zes
experimentele groepen met in totaal 7 lerarenopleiders en 275
basisschoolleerkrachten in opleiding namen zes controlegroepen met in
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totaal 5 lerarenopleiders en 205 basisschoolleerkrachten in opleiding deel
aan deze effectmeting. Dit deelonderzoek is uitgevoerd in het schooljaar
2011-2012. De data van dit deelonderzoek worden op het moment van
schrijven van deze bijdrage geanalyseerd.

11.4 Onderzoeksresultaten
Een aantal belangrijke uitkomsten van de enquête die gehouden is om
een antwoord te vinden op de eerste onderzoeksdeelvraag is te vinden in
tabel 1. Kijken we naar het gewenst niveau dan zien we dat de pabo
lerarenopleiders aardrijkskundige vakkennis, vakdidactische kennis en
vakmotivatie alle drie belangrijke aspecten vinden. De score varieert
tussen 4 en 4,5 dat wil zeggen lerarenopleiders aardrijkskunde vinden
deze drie aspecten nodig. Dit geldt ook voor de twee onderscheiden
onderdelen van vakkennis, te weten geografisch wereldbeeld en
ruimtelijke vraagstukken verklaren. Er kan op grond van tabel 1 niet
gezegd worden dat het gewenste niveau hoger ligt dan het bereikte
niveau, immers er zijn bij het bereikte en gewenste niveau verschillende
zaken gemeten met verschillende meetschalen. Wel kan gesteld worden
dat de lerarenopleiders denken dat minder dan veertig procent van de
basisschoolleerkrachten in opleiding aan het eind van hun opleiding over
de benodigde vakkennis beschikt. Iets positiever zijn de docenten over
het bereikte niveau van vakdidactische kennis en vakmotivatie. De
lerarenopleiders schatten in dat ongeveer de helft van de basisschoolleerkrachten in opleiding aan het eind van hun opleiding het niveau
bereikt heeft. Aan het onderdeel vakdidactiek wordt relatief veel aandacht
besteed in het huidige pabo-onderwijs.
Uit de antwoorden op de vragen in het tweede deel van de enquête komen
verschillende factoren naar voren die de kwaliteit van de opleiding
aardrijkskunde op de pabo en het lesgeven in aardrijkskunde op
basisscholen beïnvloeden. Een belangrijke bevorderende factor vinden de
lerarenopleiders de motivatie van de studenten voor het vak
aardrijkskunde. Zij zijn het eens met de stelling dat studenten die
gemotiveerd zijn voor het vak aardrijkskunde betere lessen geven op de
basisschool. Ook zijn ze het eens met de stelling dat het voor studenten
die afkomstig zijn uit het MBO moeilijk is om het gewenste niveau van
PCK te behalen. De achterstand in vakkennis door de gebrekkige
vooropleiding speelt hier een belangrijke rol. Ook is de lerarenopleiders
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gevraagd naar hun mening over de werksituatie en kwaliteit van het
aardrijkskundeonderwijs op hun eigen opleiding. Hieruit komt naar voren
dat meer dan 50% van de respondenten vindt dat sinds 2000 het aantal
uren dat aan het vak aardrijkskunde besteed kan worden verminderd is.
Daarbij is de aandacht voor vakinhoud afgenomen. Bijna 40% vindt dat de
kwaliteit van het aardrijkskundeonderwijs op hun opleiding sinds 2000
verslechterd is. Als oorzaken hiervoor worden naast de vermindering van
het aantal aardrijkskunde-uren genoemd de overgang naar een andere
wijze van opleiden zoals de invoering van de bachelor-master structuur en
het competentiegericht opleiden.
Bereikt niveau

Gewenst niveau

1=<10%, 2=10-40%,
3=41-60%, 4=61-90%,
5= >90% van de
studenten

1=helemaal niet nodig,
2=niet nodig,
3=enigszins nodig,
4=wel nodig, 5=zeer
zeker nodig

Gemiddelde

Gemiddelde

Studenten kunnen op de
wereldkaart zaken als klimaat,
landschapszones,
bevolkingsspreiding, arme en
rijke gebieden aangeven.

2,9

4,5

Studenten kunnen alle 300
topografische namen uit de
topografielijst van het Cito
aanwijzen op de kaart.

2,1

4,0

- Ruimtelijke vraagstukken
verklaren

2,5

4,3

2. Vakdidactische kennis

3,2

4,5

3. Motivatie voor het vak

3,0

4,2

N= 39

1. Vakinhoudelijke kennis
- Geografisch wereldbeeld

aardrijkskunde
Tabel 1: Het bereikte en gewenst niveau van geografische kennis, vakdidactische
kennis en motivatie voor het vak aardrijkskunde van basisschoolleerkrachten in
opleiding aan het eind van de opleiding volgens hun lerarenopleiders
aardrijkskunde
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In het onderzoek over de tweede deelvraag ging het om het achterhalen
van kenmerken van de experimentele lesmodule Bewust Aardrijkskunde
Onderwijzen via expertgesprekken en pilotstudies. De experts waren het
erover eens dat de zeven kenmerken een goede ingang zouden kunnen
vormen om met pabostudenten kwalitatief hoogwaardige
aardrijkskundelessen op te zetten. Zij toonden zich voorstander van het
werken met concrete lesonderwerpen uit de praktijk van het
basisonderwijs opdat de studenten in de praktijk de manier van werken
zouden kunnen uitproberen. Ook vonden zij het van belang dat de
lerarenopleider aardrijkskunde bij de lesmodule via modeling te werk gaat
(voordoen – coachen – zelf doen) en tijd neemt voor metacognitie opdat
de studenten bewust worden van hun eigen geografisch besef en hun
leerproces.
De module is uitgetest op bruikbaarheid en efficiëntie in twee pilots op
vier verschillende pabo’s. Uit deze pilots bleek dat het belangrijk is dat:
Er vooraf een duidelijke instructie/ training gegeven wordt aan de
deelnemende lerarenopleiders in het gebruik van de cursus. Daarin dient
met name duidelijk te worden dat de cursus een opbouw kent van
voordoen, samen doen en zelf doen, zodat het mogelijk is dat studenten
actief deelnemen en op deze wijze betrokken worden bij de
kennisconstructie en de opbouw van het eigentijds wereldbeeld.



Er bij de lessen steeds gestart wordt vanuit het actuele
aardrijkskundige voorbeeld. Op deze manier wordt de link gelegd met
de alledaagse ervaringen van de studenten, waardoor zij uitgedaagd
worden om mee te doen, vakkennis te verwerven en na te denken
over vakdidactiek.



De lerarenopleiders en studenten zich realiseren dat de kenmerken
van een goede aardrijkskundeles geen losstaande elementen zijn,
maar een geheel vormen en dat door het herhaald inoefenen van de
kenmerken er aandacht wordt besteed aan de verschillende
onderdelen van het geografische denken.



De kenmerken in verschillende situaties toegepast kunnen worden: bij
een les uit het schoolboek, bij een les met de atlas en bij een
zelfontworpen les aan de hand van een onderwerp uit de actualiteit.



Er ruimte is voor de eigen doceerstijl. Opleidingen hebben hun eigen
programma’s en speerpunten en toetsvormen. Deze moeten niet in
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het gedrang komen door de cursus. Docenten moeten eigen
voorbeelden kunnen gebruiken. De cursusinhoud moet niet
dichtgetimmerd worden, maar wel structuur bieden.

11.5 Conclusie en discussie
Dat docenten aardrijkskunde op de pabo zich zorgen maken over het
niveau van PCK van hun studenten blijkt uit de enquête die afgenomen is
onder deze docenten. Zij zijn met name bezorgd over het niveau van de
aardrijkskundige kennis van hun studenten, maar ook de vakdidactische
vaardigheden en de motivatie ten aanzien van het vak aardrijkskunde
scoren niet hoog. Binnen de opleidingen tot leerkracht basisonderwijs ligt
dus een uitdaging voor de aardrijkskundedocenten om in een relatief
beperkt aantal lesuren hun divers samengestelde groep studenten op te
leiden tot leerkrachten die goede aardrijkskundelessen kunnen geven in
het basisonderwijs. De in deze bijdrage beschreven experimentele
lesmodule Bewust Aardrijkskunde Onderwijzen gaat deze uitdaging aan
door pabostudenten bij allerlei aardrijkskundelessen te laten oefenen met
kenmerken van een goede aardrijkskundeles.
Het uiteindelijke doel van het hier beschreven onderzoek is dat
toekomstige leerkrachten basisonderwijs aardrijkskundelessen kunnen
geven waarmee ze leerlingen op de basisschool geografisch leren denken.
Leerlingen moeten niet alleen topografie, feiten en begrippen leren, maar
ook relaties tussen verschijnselen gaan zien en verbanden gaan leggen.
Vanuit dat doel is begonnen met het ontwikkelen van een module
aardrijkskunde voor eerstejaars pabostudenten. In deze module staan
zeven kenmerken van goed aardrijkskundeonderwijs op de basisschool
centraal en is aandacht voor de wijze waarop pabostudenten deze aanpak
kunnen leren.
Op het moment van schrijven van deze bijdrage is de effectmeting, waarin
een antwoord gezocht wordt op deze vraag nog in volle gang. Of de
ontworpen lesmodule een positief effect heeft op de ontwikkeling van de
PCK van eerstejaars pabostudenten is op dit moment dus nog niet te
zeggen. De eerste ervaringen laten echter zien dat de zeven kenmerken
van een goede aardrijkskundeles studenten een goede houvast bieden bij
het ontwerpen van hun lessen. Pabo lerarenopleiders melden zich
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spontaan om de nieuwe aanpak in hun leerplan op te nemen en studenten
kunnen ermee uit de voeten. “Op deze manier kun je overal een
aardrijkskundeles van maken” zo merkte een van de studenten op.
Volgens Martin (2005b) en Catling (2002) missen veel pabostudenten de
verbinding tussen het vakgebied aardrijkskunde en hun eigen
werkelijkheid. Wie daarin investeert, kan veel winst behalen. Studenten die
zich vragen gaan stellen over de wereld waarin zij leven, zetten de juiste
stappen om hun vakkennis en vakvaardigheden uit te breiden en dat is de
basis voor kwalitatief goed aardrijkskundeonderwijs. De experimentele
lesmodule Bewust Aardrijkskunde Onderwijzen wil pabostudenten daarbij
helpen.
Het onderzoek rond deze lesmodule sluit nauw aan bij de landelijke
discussie rond het kennisniveau van (toekomstige) leerkrachten. Het
ministerie van onderwijs besloot in 2012 de eisen voor de pabo's aan te
scherpen. Dit betekent onder andere dat studenten die geen eindexamen
aardrijkskunde gedaan hebben, kunnen worden getoetst alvorens zij aan
de pabo beginnen,dat er een kerncurriculum komt voor de pabo en dat
pabostudenten die in 2014 of daarna aan de pabo beginnen een
landelijke eindtoets voor het vak moeten maken.
Met dit onderzoek wordt een poging gedaan vanuit het leerproces van de
pabostudent zelf een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van
het aardrijkskundeonderwijs op basisscholen. De vakkennis, de
vakdidactische aanpak en de motivatie van de leerkracht zelf zijn immers
de doorslaggevende factoren.

11.6
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12 Op zoek naar een kennisbasis voor
lesgeven met GIS

Geografische Informatie Systemen (GIS) worden steeds belangrijker in de
moderne samenleving. Ze bieden de mogelijkheid om geografische
vraagstukken te analyseren door te werken met digitale kaarten. In
modern onderwijs kunnen leerlingen de eerste stappen zetten in het leren
omgaan met GIS. Voor leraren is het introduceren van GIS in hun lessen
echter een grote stap omdat de meesten van hen geen uitgebreide GIS
kennis en vaardigheden bezitten en niet weten hoe ze GIS het beste in
kunnen zetten. De vraag is welke competenties precies bij docenten
ontbreken. Uit het hier beschreven onderzoek blijkt dat leraren niet alleen
GIS kennis nodig hebben, maar ook vakinhoudelijke en vakdidactische
kennis.

12.1 Inleiding
GIS (Geografische Informatie Systemen) is één van die snelst groeiende
nieuwe technologieën. GIS kan gezien worden als software voor het
analyseren en oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Het biedt de
mogelijkheid om te werken met grote sets digitale kaarten en andere data
met een ruimtelijke component. De afgelopen jaren zijn steeds meer
leraren en lerarenopleiders geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden
voor het toepassen van GIS in het aardrijkskunde onderwijs. GIS leent zich
vooral goed voor het opzetten van korte projecten waarbij leerlingen
onderzoek doen naar geografische vraagstukken in
werkelijkheidsgetrouwe contexten (NRC, 2006). GIS biedt zo de
mogelijkheid om het aardrijkskundeonderwijs boeiender te maken en
naar een kwalitatief hoger niveau te trekken. Onderzoek van onder meer
Kerski (2003) toont echter aan dat GIS maar mondjesmaat in het
voortgezet onderwijs terrein wint. Eén van de grootste barrières is het
gebrek aan GIS kennis en vaardigheden bij leraren (Bednarz & Van der
Schee, 2006).Veel leraren hebben geen idee hoe ze GIS zo kunnen
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inzetten dat de lessen uitvoerbaar zijn en effectief bijdragen aan de
ontwikkeling van het geografische besef van hun leerlingen.
Er komt heel wat kijken bij het gebruik van GIS in het onderwijs. Dat veel
leraren er moeite mee hebben, is niet verwonderlijk gezien het feit dat GIS
nog geen structurele plaats heeft in lerarenopleidingen. Vernieuwingen
kosten tijd. De bijdrage doet beknopt verslag van een deel van een
uitgebreid onderzoek (Favier, 2011) waarin is nagegaan hoe
onderzoekend aardrijkskundeonderwijs met GIS in de praktijk
gerealiseerd kan worden. In dit paper gaan we in op twee
onderzoekvragen: 1) Welke competenties hebben docenten nodig om
uitvoerbare en effectieve Praktische Opdrachten met GIS op te zetten en te
begeleiden? en 2) Welke competenties vormen de voornaamste
uitdagingen voor docenten bij het opzetten en begeleiden van Praktische
Opdrachten met GIS?

12.2 Theorie
Wie op zoek is naar een optimaal onderzoekend aardrijkskundeonderwijs
met GIS, loopt onherroepelijk tegen drie vragen op. Op de eerste plaats
net als bij leren zonder GIS is de vraag wat de kern is van het leren bij
aardrijkskunde en dus tegen de vraag wat geografisch besef is. Daarnaast
rijst de vraag wat bedoeld wordt met onderzoekend leren. De derde vraag
is wat voor soort extra kennis GIS lessen vereisen.
Geografisch besef gaat over de kennis en vaardigheden die je nodig hebt
om de wereld om je heen te begrijpen (Van der Schee, 2007). Niet alle
kennis en vaardigheden, maar die waarbij locatie (ligging) op aarde een
belangrijke rol speelt, dus bijvoorbeeld kennis van vulkanen,
retentiebekkens en grensconflictgebieden, en vaardigheden als karteren,
kaartlezen en luchtfoto-interpretatie. Naast kennis en vaardigheden is ook
het willen kennen en kunnen van belang. Zonder motivatie leer je immers
niet. Er is dus zoiets als een ‘geographic drive’, geografische motivatie of
geografische interesse, naast geografisch besef (Favier, 2011).
Met geografisch onderzoek bedoelen we de activiteiten die je uitvoert om
inzicht te krijgen in verschijnselen, processen, en problemen in de wereld
om ons heen. Activiteiten waarbij kennis, vaardigheden en motivatie alle
drie een rol spelen. Geografisch onderzoek kent net als ander onderzoek
de bekende cyclus van vraagstelling, primaire of secundaire data
verzamelen, data-analyse, vraagstelling beantwoorden en nieuwe vragen
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stellen. Typerend voor geografisch onderzoek is echter weer dat het gaat
om vragen over verschijnselen, processen of problemen waarbij “the
location on earth matters”.
En dan GIS, hoe verhoudt zich dat tot de andere componenten van het
leren? Aansluitend bij de definitie van Schulman (1987) van ‘Pedagogical
Content Knowledge’ (PCK) zien Mishra & Koehler (2006) TPCK als ‘the
knowledge a teacher should have about how to use technology in
instruction in such a way that students develop knowledge and skills in a
certain domain’. Het TPCK model (zie figuur 1A) kan voor elk schoolvak
worden uitgewerkt. Wie GIS in het onderwijs wil gebruiken heeft GIS-TPCK
(zie figuur 1B) nodig. Dat is een combinatie van geografische vakkennis
(CK), pedagogische kennis (PK) en technologische kennis (TK).

Figuur 1: (A) Het algemene TPCK model (Mishra & Koehler, 2006) en (B) het GISTPCK raamwerk (Favier, 2011).
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12.3 Onderzoeksopzet
In een ontwerponderzoek, ook wel ‘design research’ genoemd (McKenny,
Nieveen & Van den Akker, 2006), is getracht zicht te krijgen in de
competenties die docenten nodig hebben bij het opzetten en begeleiden
van Praktische Opdrachten met GIS. Negen docenten van vijf verschillende
scholen participeerden in het onderzoek. Samen met de onderzoeker
ontwikkelden de docenten een Praktische Opdracht met GIS voor de
bovenbouw van de HAVO en het VWO via vijf cycli van ontwerpen, testen
en evalueren. In totaal deden 474 leerlingen mee aan de tests. In de loop
van het onderzoek verbeterde het ontwerp van de Praktische Opdracht en
werden de docenten steeds beter in het begeleiden van de leerlingen. Om
te onderzoeken welke competenties die docenten (in theorie) zouden
moeten hebben, en welke competenties (in de praktijk) een knelpunt
vormen, zijn de volgende onderzoeksdata verzameld: (1) video-opnames
van klassikale voor- en nabesprekingen; (2) video-opnames van één-opéén begeleiding als leerlingen onderzoeksvoorstellen schreven of hun
gegevens visualiseerden en analyseerden in GIS; (3) video-opnames van
bijeenkomsten waarin het onderzoeksteam de testen evalueerde en
plannen maakte voor verbetering van het ontwerp; (4) enquêtes
afgenomen onder docenten; en (5) interviews met docenten waarin werd
ingegaan op de opvattingen van docenten over de competenties die nodig
zijn om de Praktische Opdracht met GIS goed te begeleiden, en de
knelpunten die zij ervoeren bij het ontwerpen en begeleiden van de
Praktische Opdracht met GIS.
In de Praktische Opdracht doen leerlingen onderzoek naar de factoren die
de grootte van verzorgingsgebieden van voorzieningen (bijvoorbeeld
bioscopen, supermarkten of basisscholen) bepalen. De Praktische
Opdracht bestaat uit 11 verschillende lesfases (zie Figuur 2). Één van de
belangrijkste fases is de fase van de onderzoeksplanning. In deze fase
formuleren leerlingen onderzoeksvragen en hypotheses en bepalen zij
welke gegevens zij nodig hebben om hun vragen te beantwoorden en hun
hypotheses te toetsen. Daarna gaan ze naar de voorzieningen waar ze bij
elke voorziening 20 klanten interviewen. Ze moeten in ieder geval de
postcode aan de klanten vragen en zo mogelijk ook vragen stellen over
het ‘winkelgedrag’ van de klanten, bijvoorbeeld hoe ze naar de
voorziening zijn gekomen en waarom ze juist voor deze voorziening
hebben gekozen. Terug op school voeren ze de data in Excel in en maken
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ze digitale kaarten op basis van hun databestand. Figuur 3 toont een
voorbeeld van kaarten die door twee leerlingen zijn gemaakt. Deze
leerlingen onderzochten de verschillen in de grootte van
verzorgingsgebieden van vier sportscholen in Gorinchem, en de factoren
die de verschillen kunnen verklaren. Aan het einde van de Praktische
Opdracht presenteren de leerlingen hun onderzoeksresultaten aan elkaar
en aan de docent. Daarna volgt een klassikale nabespreking waarin de
docent de theoretische kennis die de leerlingen hebben opgedaan
probeert samen te vatten.

Figuur 2: De opzet van de Praktische Opdracht aan het einde van het design
proces. * = in eigen tijd.
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Figuur 3: Vereenvoudigde kaarten van twee leerlingen die onderzoek uitvoerden
naar de verzorgingsgebieden van vier sportscholen in Gorinchem.

140

12.4 Resultaten
Werken met GIS onderzoeksopdrachten betekent dat docenten over veel
competenties moeten beschikken. Essentieel is dat docenten in staat zijn
leerlingen structuur te bieden op verschillende terreinen.
Ten aanzien van de uitvoerbaarheid is het belangrijk om in te zien dat
Praktische Opdrachten met GIS sneller vastlopen dan Praktische
Opdrachten zonder GIS, aangezien het succes van elke stap afhangt van
het succes van de vorige stap. Docenten moeten daarvan doordrongen
zijn en het ontwerp en begeleiding van Praktische Opdrachten met GIS
daarop afstemmen. In de eerste testrondes liepen leerlingen vaak vast
tijdens het visualiseren van hun gegevens in GIS. In de loop van het
ontwerponderzoek waren docenten steeds beter in staat om vastgelopen
leerlingen te helpen. Tevens kwamen de docenten erachter hoe de taken
in de handleidingen het beste vorm gegeven konden worden om te
zorgen dat de meeste problemen vermeden werden. Ze ontdekten dat het
niet nodig is om leerlingen vooraf uitgebreid te trainen in het gebruik van
GIS, zolang de handleidingen voor data-invoer, data-visualisatie en dataanalyse maar voldoende structuur bieden. Geleidelijk aan ontwikkelden de
docenten de benodigde GIS kennis (TCK) en GIS-didactische kennis (TPCK)
om de uitvoerbaarheid van de Praktische Opdracht met GIS te
waarborgen. GIS-kennis kunnen docenten wel verwerven via zelfstudie of
door het volgen van een GIS cursus, maar GIS-didactische kennis niet. Dan
blijkt hulp van een expertcollega, die meekijkt in de lespraktijk en af en
toe uitlegt waarom een leerling vastloopt en hoe het probleem verholpen
kan worden, zeer waardevol.
Ook ten aanzien van de effectiviteit is het gewenst dat docenten een
systematische aanpak volgen, want onderzoekend leren met GIS is een
complexe zaak, die alleen met een systematisch aanpak veel oplevert. Dit
betekent dat docenten voorbereidende opdrachten moeten inbouwen
waarin leerlingen bijvoorbeeld leren om enquêtevragen te formuleren.
Ook moeten docenten klassikale voorbesprekingen en nabesprekingen
houden waarin ze leerlingen uitdagen om hun geografisch denken te
verwoorden, zowel wat betreft de geografische inhoud als de
geografische onderzoeksstrategie. Veel docenten misten kennis om de
effectiviteit van de Praktische Opdracht te vergroten. Dit betrof niet
zozeer GIS kennis of GIS-didactische kennis, maar vooral vakinhoudelijke
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kennis (CK) en vakdidactische kennis (PCK). Dit laatste bleek vooral in de
laatste twee onderzoekscycli. Toen eenmaal de grootste technische
problemen onder controle waren, realiseerden de docenten zich dat ze
een vakinhoudelijk raamwerk misten om het geografisch redeneren van
de leerlingen te structureren. Hieronder een voorbeeld uit de presentatie
van de twee leerlingen uit Gorinchem om dit te illustreren. Tijdens de
presentatie stelden de leerlingen dat:
“Bij sportschool ‘Fit-4-Less’ komen ze vooral omdat het goedkoop is. Voor
jongeren is dat erg belangrijk, dus komen ze van ver. En soort zoekt soort
natuurlijk. Dat zie je ook aan de gemiddelde leeftijd, want die is maar 25.
Als er al veel leeftijdgenoten zijn, dan is dat veel leuker. En we dachten
van te voren al dat jonge mensen vaker gaan sporten dan oude mensen.
Dat bleek ook zo te zijn. Kijk maar naar deze kaart. Voor ouderen speelt
de afstand natuurlijk ook wel een rol, want dat bepaalt hoe ver je wilt
reizen. Maar oudere mensen hebben niet zo’n zin om lange afstanden af
te leggen. Voor hun is de kwaliteit belangrijker. Dat zie je vooral bij
Procare. Dat is een mooie sportschool met goede begeleiding en een sauna
en fysiotherapie. En klasjes speciaal voor ouderen zoals Callenetics. Veel
extra’s dus. En kijk: de hoogste gemiddelde leeftijd van alle vier
sportscholen. Ik denk dat juist vanwege de kwaliteit oudere mensen voor
Procare kiezen, ook al is het een duurdere sportschool”.
Het bovenstaande fragment laat zien dat de twee leerlingen de verschillen
in grootte van de verzorgingsgebieden verklaarden door de afstand die
mensen af willen leggen te relateren aan verschillen in prijsniveau. Ook
stelden zij dat de leeftijd van mensen van invloed is op de sterkte van
deze relatie. Echter, leerlingen maken deze relatie en interactie niet
expliciet, en rederneren op het analyseniveau van ‘mensen’, en niet op het
analyseniveau van ‘voorzieningen’. Ook benoemden de leerlingen de
factor ‘kwaliteit’, maar in relatie tot de leeftijd van klanten, en niet in
relatie tot de grootte van verzorgingsgebieden. Uiteindelijk konden ze
hun onderzoeksvraag (“Welke factoren bepalen verschillen in grootte van
verzorgingsgebieden?”) niet goed beantwoorden. Verder zagen de twee
leerlingen veel belangrijke ruimtelijke factoren over het hoofd. Zo hadden
ze niet opgemerkt dat Procare, de chique sportschool, in een wijk ligt met
een zeer hoog gemiddeld inkomen, en dat het dus logisch is dat de
meeste klanten van die sportschool uit de directe omgeving komen.
Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat het noodzakelijk is dat
docenten het geografisch denken van leerlingen helpen structureren om
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te zorgen dat ze effectiever geografische kennis opdoen en effectiever
leren geografische vraagstukken te analyseren. Echter, bij deze twee
leerlingen stelde de docent slechts één vraag na de presentatie. En dat
was niet typisch voor deze docent en dit leerling-duo. In de eerste paar
testrondes van het onderzoek gingen docenten nauwelijks in discussie
met leerlingen na afloop van presentaties. Een gemiste kans, want dit zijn
uitgelezen momenten om het geografisch denken van leerlingen naar een
hoger niveau te tillen. Achteraf, tijdens een groepsdiscussie met de
docenten die participeerden in het design research, bleek dat de meeste
docenten het lastig vonden om de inhoud van de presentaties te
analyseren en interpreteren. Dit kwam doordat de informatiedichtheid
tijdens de presentaties erg hoog was, en doordat de docenten geen goed
raamwerk in hun hoofd hadden om al die informatie te analyseren en
interpreteren. Docenten zouden eigenlijk een theorie in hun hoofd
moeten hebben over alle factoren die de grootte van verzorgingsgebieden
beïnvloeden. Figuur 4 geeft het deel van een theorie weer die nodig zou
zijn om het geografisch denken van de twee leerlingen uit Gorinchem op
een hoger niveau te tillen. De meeste docenten misten dus de nodige
vakdidactische kennis (PCK) om de effectiviteit van de opdracht te
vergroten. Om deze kennislagune te verhelpen hebben de docenten en
onderzoeker in een volgende groepsdiscussie gezamenlijk een raamwerk
opgezet dat kan dienen als de grondslag van de Praktische Opdracht.
Tijdens deze discussie bleek dat meeste docenten niet gewend waren om
heel gestructureerd de geografische inhoud te modeleren, en
onderzoeksstrategieën te ontwikkelen die daarop aansloten.

Figuur 4: Deel van de theorie over de factoren die verschillen in de grootte van
verzorgingsgebieden van voorzieningen bepalen.
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Kortom, toen eenmaal de grootste technische problemen onder controle
waren omdat de leerkrachten redelijk GIS competent waren geworden,
kwam een ander probleem boven tafel. De docenten realiseerden zich dat
ze een vakinhoudelijk raamwerk misten om het geografisch redeneren
van de leerlingen te structureren. Een competentie die niet specifiek is
voor GIS lessen, maar wel heel essentieel voor wie het geografisch
analyseren van ruimtelijke informatie op een hoger niveau wil tillen!

12.5 Conclusie en discussie
Praktische Opdrachten waarin leerlingen geografische vraagstukken
onderzoeken met een combinatie van veldwerk en GIS kunnen een flinke
impact hebben op de ontwikkeling van geografisch besef van leerlingen.
Onderzoek doen met GIS vereist een systematische aanpak waarin
denkstrategieën expliciet gemaakt worden. Dit heeft consequenties voor
docent en leerling. Docenten kunnen ook leerlingen met weinig GIS
ervaring in redelijk korte tijd helpen tot goede producten te komen mits
ze voldoende structuur bieden bij het formuleren van onderzoeksplannen,
het werken met GIS, en het nadenken over de geografische inhoud.
Dat veel leraren nog niet zover zijn komt niet alleen omdat ze daar de tijd
niet voor nemen, maar ook omdat hun bagage niet toereikend lijkt.
Gezien de problemen die veel docenten hebben bij het coachen van
leerlingen bij onderzoekend aardrijkskundeonderwijs met GIS, verdient
het aanbeveling docenten via de routes van lerarenopleiding en
nascholing te trainen in de diverse componenten uit het GIS-TPCK model.
Tevens is het gewenst in onderwijs en onderwijsondersteunend
onderzoek meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van ‘good
practices’ van GIS opdrachten.
De mogelijkheden om nieuwe technologieën als GIS in te zetten om een
verdieping van het leren te bewerkstelligen zijn er, maar docenten moeten
er wel wat voor doen. Docenten kunnen het beste beginnen met Google
Earth of een eenvoudige WebGIS als EduGIS (www.edugis.nl) in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de bovenbouw kunnen ze
een stap verder gaan met programma’s als ArcGIS. Wie meer wil weten
raadplege EduGIS, het platform voor GIS in het onderwijs met veel
informatie en lesmateriaal voor verschillende niveaus van onderwijs (Van
der Schee & Trimp, 2012). In een ‘community of learners’ (Beishuizen,
2004) kunnen leerkrachten elkaar helpen de kwaliteit van het
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aardrijkskundeonderwijs te verbeteren gebruik makend van moderne
technologieën als GIS.
Dat veel docenten er moeite mee hebben, is niet verwonderlijk gezien het
feit dat GIS nog geen structurele plaats heeft in docentenopleidingen.
Vernieuwingen kosten tijd. Echter, het is te verwachten dat de toepassing
van GIS alleen maar zal groeien in de toekomst. Van der Schee & Scholten
(2009) stellen dat “It goes without saying that GIS is part of the education
of the future. The question is not whether GIS should be used in
education, but how”.
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Dit boek presenteert een aantal Nederlandse onderzoeken over het
aardrijkskundeonderwijs. Het is bedoeld voor leraren aardrijkskunde in
opleiding en andere geïnteresseerden.
Want wat weten we eigenlijk over het aardrijkskundeonderwijs? Welke
beelden hebben leerlingen van hun leefomgeving en van hun toekomst?
Hoe kunnen we het geografisch denken van leerlingen stimuleren? Wat
bieden aardrijkskundeschoolboeken? Zijn mysteries een goed middel?
Werkt het gebruik van digitale kaarten verrijkend? En hoe kunnen we
geografische kennis van leerlingen toetsen?
Niet alleen de leerling en het leermiddel zijn studieobject, ook de leraar
(in opleiding). Hoe ervaren leraren aardrijkskunde in opleiding op de
pabo lessen die meer focussen op geografisch denken? Wat vinden
leraren van veldwerk en excursies doen?
Onder meer op deze vragen gaat dit boek in. Wat de hoofdstukken in
dit boek bindt, is de zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe
de kwaliteit van het aardrijkskundeonderwijs verbeterd kan worden.
Samen geven de verschillende hoofdstukken een tussenstand. Waar
dit boek toe uitdaagt is nieuw onderzoek dat voortbouwt op wat hier
aangeboden wordt.
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