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Het schoolvak aardrijkskunde

VMBO - Aardrijkskunde

De leerling kan met webapps digitale kaarten selecteren, lezen, analyseren en interpreteren, 
bij het bestuderen van geografische vraagstukken.

De leerling kan met GIS-applicaties geodata verzamelen, selecteren, bewerken, visualiseren, 
bevragen, analyseren, interpreteren en presenteren, 
bij het bestuderen van geografische vraagstukken.

HAVO & VWO - Aardrijkskunde



Het schoolvak aardrijkskunde

• Onderbouw HAVO/VWO:
• Verplicht vak
• 2 uur per week

• Bovenbouw HAVO/VWO :
• Keuzevak
• 2-3 uur per week
• Ook Praktische Opdracht

Examenprogramma:
A) Aardrijkskundige vaardigheden
B) Wereld (sociale geografie)
C) Aarde (fysische geografie)
D) Brazilie / Zuid Amerika
E) Eigen omgeving

E1 Watervraagstukken
E2: Stedelijke vraagstukken

Onderwerpen, o.a:
• Demografie
• Nederlands Landschap 
• Watersysteem
• Opbouw van de stad
• Voorzieningen
• Energie
• Weer en klimaat
• Duurzaamheid



Voorbeeld “Leefbaarheid in foto’s”

www.tinyurl.com/fotosmaken

http://www.tinyurl.com/fotosmaken
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Voorbeeld “Leefbaarheid volgens bewoners”
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Voorbeeld “Leefbaarheid volgens bewoners”

www.tinyurl.com/webgisleefbaarheidwww.tinyurl.com/formulierleefbaarheid

http://www.tinyurl.com/webgisleefbaarheid
http://www.tinyurl.com/formulierleefbaarheid


Voorbeeld “Storymap leefbaarheid”



Voorbeeld “PO Leefbaarheid”

Kaartlagen:
• Veiligheid (overlast, geweldsmisdrijven, etc.)
• Voorzieningen (supermarkten, cafés etc.)
• Woningen (bouwperiode, koop/huur, etc.)
• Bevolking (eenoudergezinnen, inkomen, bijstand etc.)



Voorbeeld “Wateroverlast”

www.tinyurl.com/waterbijhoosbui www.tinyurl.com/storymapnikikevin

http://www.tinyurl.com/waterbijhoosbui
http://tinyurl.com/storymapnikikevin


Voorbeeld “Bodemdaling en waterbeheer”



Voorbeeld “Bodemdaling en waterbeheer”



Voorbeeld “Demografisch onderzoek”



Voorbeeld “Demografisch onderzoek”



• Presentatie geven over toepassing GIS in de praktijk
• Samen ontwerpen van GIS lessen
• Maken van survey apps en webapps
• Helpen bij inrichting portaal
• Ondersteuning bij de uitvoering van GIS lessen

Rol van GIS specialist



Samenwerken

T
P C

technologische 
kennis

pedagogische 
kennis

geografische 
kennis

GIS-
didactische 

kennis

GIS
kennis

vakdidactische
kennis

ICT-
didactische

kennis

Ik weet hoe je lesgeeft 
aan jongeren

Ik weet hoe je aardrijkskunde 
geeft aan jongeren

Ik weet veel van 
geografie

Ik weet hoe ik het digiboard 
en ELO kan gebruiken

Ik weet hoe ik zelf kan werken met 
bestandbeheerprogramma’s, 

tekstverwerkers en spreadsheets

Ik weet hoe ik zelf kan 
werken met GIS

Ik weet hoe ik 
aardrijkskundelessen 
kan geven met GIS
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Tips
• Sluit aan bij leerdoelen / leerstof
• Focus op “leren met GIS”, niet “Leren over GIS”
• Alles online
• Houd het simpel (niet te veel tools)
• Houd het kort (een of enkele lessen)
• Pluspunten:

• Dataverzamelen met Survey123 en automatische visualisatie in webapp
• Zelf Storymaps maken
• Webapps voor veldwerk
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• AandachtBedankt voor uw aandacht

BEDANKT VOOR 
UW AANDACHT!
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