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gedifferentieerd leren via kaartwerk 
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 = bekwaamheid tot efficiënt benutten van 
kennis, vaardigheden en houdingen in andere 
situaties 

 = ontwikkelbaar 

  verantwoordelijkheidszin &  autonomie 

 

 Hoe belangrijk zijn competenties?   

 - snel wijzigende wereld 

 - beroepshalve 

 - gezinsbetrokkenheid 



Traditioneel leren Competentiegericht leren 
Vakkennis en - vaardigheden zijn uitgangspunten 

voor het curriculum 

Realistische praktijksituaties als uitgangspunt voor het 

curriculum 

Het onderwijsproces staat centraal Het leerproces staat centraal 

Sturing door de leraar Geleidelijk meer sturing door de leerling 

De leerling neemt passief de leerinhouden op De leerling constructueert mee de leerinhouden 

De leerinhouden weerspiegelen een vakgerichte 

visie op de opleiding 

De leerinhouden zijn voor een belangrijk deel 

interdisciplinair 

Er zijn afzonderlijke en opgesplitste 

vaardigheidsmodules 

Algemene vaardigheden zijn in heel het curriculum 

geïntegreerd 

Klassikale instructie Individuele, coöperatieve en klassikale instructie 

Summatieve evaluatie Summatieve en formatieve instructie 

Toetsen is de taak van de leraar Zelfreflectie en zelftoetsing spelen een belangrijke rol 

Kennisgerichte evaluatie domineert Praktijkgerichte procesevaluatie domineert 

5 minuten 



principes Voorbeelden van cartografische 

toepassingsmogelijkheden 

kennistoepassingen Kennis van de symbolen op een kaart maakt kaartlezen mogelijk 

Authentieke, 

complexe leer- en 

taaksituaties 

Gebruik van kaartmateriaal op terrein past complexer wordende 

interpretaties van kaartmateriaal via leerlijnen toe 

Focus op output Kaartgebruik in levensechte situaties 

Gebaseerd op eerder 

verworven 

competenties 

Benutten van referentiekaders van leerlingen omtrent ruimtelijk 

gedrag 

Leerlingensturing van 

het leerproces 

Beslissingen uitlokken voor lokalisaties door rekening te houden 

met omgevingsfactoren die op kaart herkenbaar zijn 

Vakoverschrijdend 

leren 

Bij cartografische analyse van ruimtelijke spanningsvelden 

rekening houden met prioriteiten van verschillende 

belangstellenden/domeinen 

Evaluatie in het kader 

van een zelfsturing 

van het leerproces 

Portfolio’s, casussen en evoluerend kaartmateriaal betrekken bij al 

dan niet alternatieve evaluatietypes (bv. peer evaluation) 

Leraar als coach van 

leerprocessen 

Ontwerpvaardigheden en reflectieve vaardigheden bij het op dreef 

houden van cartografische opdrachten 



Diversiteit qua leerlijnen 

 - verticaal, horizontaal, diagonaal 

 - inhouden, doelen, ICT, werkvormen, evaluatie, ... 

Referentiekader: de leerplannen, bv. 
  

  Eerste graad Tweede graad Derde graad 

Ruimtelijke afbakening Het landschap De regio De wereld 

Schaal Observeerbaar, elementair 

analyseerbaar, 

grootschalig kaartmateriaal  

Niet in één beeld 

observeerbaar, kleinschalig 

kaartmateriaal, meer 

cartografische 

vaardigheden 

Thematische aanpak, 

wereldkaarten, 

cartogrammen, 

geografische 

informatiesystemen 

Concentriciteit Vanuit het eigen leefmilieu 

naar andere lokale 

landschappen 

Vanuit de eigen regio of 

Vlaanderen, naar andere 

regio’s in België, Europa 

en de wereld 

Vanuit lokale data en 

situaties naar globale, 

universele situaties 

Differentiatie Landschappen met 

dominantie van natuur, 

industrie, toerisme, enz. 

Landelijke regio’s, 

verstedelijkte regio’s, 

industriële regio’s 

Fysische, economische en 

sociale aardrijkskunde 



 Activerende werkvormen: uitdagend tot 

actie, kritisch leren denken en reflectie: riskant! 

 Vragen die activiteit uitlokken? 

 Operationele doelstellingen per graad, dus: 

een leerlijn voor doelen, bv. voor: 

 atlasgebruik 

 kaartconstructie 

 veldwerk 

10  minuten 



 Placemat 

Coöperatief leren:  



 Placemat 

 Expertengroepjes 

 Duo’s 

 Genummerde 

hoofden 

 Denken – delen – 

uitwisselen 

 Woordweb 

 

Coöperatief leren:  



 Een klassieker:  

Nevenstaande 
projectie van het 
noordpoolgebied 
bevat 5 sectoren die 
op een verschillende 
manier azimutaal 
geprojecteerd werden. 
Plaats de juiste 
projectiebenaming bij 
de passende sector. 





 Een kijkwijzer op basis van doelen en opdracht 

 Peer evaluation, een voorbeeld:  

 

 

 

 

 Een SAM-schaal 

 De blob-tree 

32/40 An Bart Chris Dave 

An 8 8 8 8 

Bart 7 6 9 10 

Chris 6 8 8 10 

Dave 7 7 10 8 

Gemiddeld 7 7,25 8,75 9 



Voorbeeld 1: 

De symbolen op een 
topografische kaart 
hanteren door een 
wandeling op kaart uit 
te voeren. 

Voorbeeld 2: 

Een atlas leren 
gebruiken door een 
rally te rijden 



Voorbeeld 3:  
Een historische kaart 
lezen vanuit lokale 
kennis 

 

Voorbeeld 4:  
Een kaart ontwerpen bv. 

via Mapviewer 
 




