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Met de kracht van beeld werd ik onlangs geconfronteerd
tijdens een tentoonstelling in het Rijksmuseum waar
Rembrandt en Velázquez samen waren gebracht. Natuurlijk
waren de schilderijen van beide meesters van een bijna boven
natuurlijke schoonheid. Maar de kracht drong extra tot mij
door toen iemand van het museum erover begon te vertellen.
Verhalen tot leven brengen

Neem bijvoorbeeld een foto van een verlate
weg in de woestijn. Woningen die verdwijnen
in bergen zand. Over welke regio gaat het dan
eigenlijk? Wat zegt dit over het klimaat en de
leefbaarheid van dit gebied?

Het was de gids die het verhaal tot leven bracht.
Zo ontstonden er bij mij onuitwisbare indrukken
van de schilderijen. Verhalen over devotie, inge
togenheid, liefde, honger naar status. Een beeld
vertelt een verhaal. De gids zorgde ervoor dat
het beeld nog krachtiger op mij overkwam.

Ontdek waar beeld om draait
Dit magazine gaat over beeld in verschillende
verschijningsvormen. Beeldexperts vertellen
vanuit hun eigen perspectief over de kracht van
beeld. Een net even andere kijk die je helpt
verder te ontdekken waar beeld echt om draait.

Verdwijnen in zand
Bij De Geo vinden we het belangrijk dat je ont
dekt waar het echt om draait. Beelden helpen
om het verhaal te vertellen, een gesprek aan
te gaan in de klas en leerlingen vragen te laten
stellen. Want wat is het verhaal van een kaart uit
de atlas, een illustratie, een foto of een video?

Pieter Fock,
Portfoliomanager De Geo
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Hans Aarsman
Wat?

Hans Aarsman is een Nederlandse fotograaf en auteur. Elke dag
bekijkt hij bergen (pers)foto’s. Op zoek naar het verhaal achter de foto.
Een briljant beeldontleder onder andere, bekend van zijn verfvlekken
archief en zijn wekelijkse rubriek in de Volkskrant, waarin hij persfoto’s
onder de loep neemt als een detective.

Fotodetective
Hans Aarsman
observeert
Een foto toont veel, maar laat ook veel buiten beeld. Alle aanwijzingen
aanwezig in een foto vertellen een verhaal. Aarsman inspireert met
zijn verrassende, achterdochtige, nieuwsgierige, hongerige blik.
Ontdek als aardrijkskundedocent hoe je met de inzet van beeld
materiaal leerlingen op het puntje van hun stoel krijgt.
4
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Letterlijk
Mohammad Taghdiri heeft een telescoop op
de hemel gericht om er meteen bij te zijn als
het eerste witte randje op de nieuwe maan verschijnt. Volgens astronomische berekeningen
kan dat randje, de sikkel, op 6 juni 2016 waargenomen worden bij het invallen van de avond.
De verschijning van de sikkel is het teken dat
de Ramadan kan beginnen. Hij moet met het
blote oog waargenomen worden volgens de
islam. Dat gaat in Teheran niet lukken. Ook al
staat Mohammad op de hoogste toren van Iran,
de Milad communicatietoren.
De lucht is in Teheran zo vervuild, per jaar
overlijden er vijf- tot vijftigduizend mensen aan,
het is net welke bron je gebruikt. Als we in het
midden gaan zitten, komt dat neer op zestig
doden per dag. Vijf miljoen auto’s in een totaal
verstopte stad, wat wil je. In de verte kun je
hun achterlichten zien branden. Op 6 juni zet
in Teheran de schemering in om zeven uur
’s avonds, de spits is voorbij en nog staat het
verkeer vast.
Met het blote oog kun je niet door smog heen
kijken, met een telescoop net zo goed niet.
Dus of Mohammad straks de eerste sikkel te
zien krijgt, de kans is erg klein. Als hij straks
opkijkt en ja knikt, dan baseert hij zich op de
astronomie en niet op eigen waarneming.
Terwijl hij nog wel zo’n goede Skywatcher
telescoop heeft, een gerenommeerd merk uit
Taiwan, opgericht in 1999. De Amerikaanse
sancties dateren van 1995, hoe is die kijker
eigenlijk in Iran gekomen? Dit model wordt
nog steeds gemaakt, het kan dat de telescoop
onlangs na het opheffen van de sancties is
geïmporteerd. Maar aan de krassen te zien
gaat dit exemplaar al een tijdje mee.
Het oculair komt niet uit Taiwan, USA staat op
het randje te lezen. Kan de reden zijn dat
Mohammad zijn hoofd een eind boven het
oculair houdt. Maar dan nog, een Iraanse
geestelijke, het hoofd nog wel van het maanobservatorium in Teheran, bepaalt of de Ramadan
begint met behulp van een stuk glas dat uit
het duivelse Amerika komt. Ach, je moet maar
denken: als je alles letterlijk neemt, komt er
niets van de grond. Wat in dit geval niet eens
zo slecht was uitgekomen. Zou Mohammad de
islamitische voorschriften tot op de letter volgen, dan zou er in Teheran geen Ramadan zijn
tot de luchtvervuiling voorbij was.

Het hoofd van het maanobservatorium
van Teheran, Mohammad Taghdiri,
bepaalt het begin van de Ramadan,
Iran, 6 juni 2016.

Meer weten?
Kijk op hansaarsman.nl
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Erik Appelman
Wat?

Eindredacteur NTR Schooltv.nl. Appelman houdt zich al 15 jaar bezig
met video-educatie. Ook is hij jurylid voor Filmleraar van het Jaar en
voor het Junior Fellowship van het Rijksmuseum. In een vroeger leven
was hij docent Geschiedenis en Aardrijkskunde.

Hoe maak je een
educatieve video?
Of je nu zelf educatieve video’s wilt maken, je leerlingen een
video-opdracht wilt geven of vooral op zoek bent naar goede video’s
ter ondersteuning van je les: educatieve video’s moeten aan bepaalde
eisen voldoen. De 10 gouden regels volgens Erik Appelman,
eindredacteur van Schooltv.
4. Een goede video sluit aan bij de
doelgroep

1. Een goede video is eenduidig
“Het is belangrijk dat de video antwoord geeft
op één centrale vraag en dat er niet allerlei
zijpaden worden bewandeld. Een vraag over
fotosynthese moet niet eindigen in een ver
handeling over klimaatverandering.”

“Welke voorkennis hebben je leerlingen?
Gebruik geen video’s met begrippen die ze
nog niet kennen. Een Tegenlicht-documentaire
bijvoorbeeld, is echt gemaakt voor volwassenen
(naast het feit dat zo’n aflevering veel te lang
duurt, zie gouden regel 2).”

2. Een goede video is kort
“Vroeger betekende een video in de les een
feestje, daar ging je eens lekker voor zitten.
Voor de leerlingen van nu is het niet speciaal
meer. Die willen er echt wat aan hebben.
Een kernbegrip kun je prima behandelen in
twee minuten. Voor het bespreken van een
bepaald probleem is vier minuten wat mij
betreft maximaal. Zo behoud je ook de regie
over je les. Video is tenslotte slechts één van
je bronnen.”

5. Een goede video is eigentijds
“Sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen.
Video’s van twintig jaar oud zijn misschien nog
accuraat, maar leerlingen herkennen zich er
niet meer in. Denk aan het uitleggen van een
begrip als e-mail terwijl je een grote desktopcomputer in beeld ziet.”

6. Een persoon in beeld werkt goed
in video (maar niet de hele tijd)

3. Een goede video is als een cirkel

“Een persoon spoort meer aan tot luisteren
dan een voice-over. Wissel wel af met ander
beeldmateriaal en plaats de presentator in
een relevante, dynamische achtergrond:
minutenlang een pratend hoofd achter een
bruin bureau is heel saai.”

“Een video moet beginnen met een vraag,
daarna moet de uitleg volgen en tot slot is
er de samenvatting: waar ging dit nu over,
wat was de vraag, en wat was het antwoord?
Zo is de cirkel rond.”
6
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7. In een goede video bevestigt de
voice-over wat je ziet

9. Gebruik animatie voor feitelijke
informatie in een video

“Als datgene wat je hoort niet parallel loopt
met de beelden die je ziet, raak je in de war. Die
twee moeten dus met elkaar corresponderen.”

8. Een goede video begint prikkelend

“Vooral bij feitelijke informatie is animatie
een goed hulpmiddel. Het is tijdlozer en wordt
als neutraler ervaren. Je kan er makkelijk
dingen in uitvergroten en zo de lesstof inzich
telijker maken.”

“Een verrassend of spannend begin schudt
de boel meteen op. ‘Hé, wat gebeurt hier?’
Daarna kun je beginnen met de uitleg.”

10. Laat leeftijdsgenoten in een
video aan het woord
“De doelgroep zelf aan het woord laten kan
goed werken om de discussie te prikkelen.
Ze hoeven niet de uitleg te geven, maar
kunnen wel vertellen wat zij van een bepaald
onderwerp vinden.”

“ Vroeger was video
in de les een feestje,
daar ging je eens
lekker voor zitten.”

Aan de slag met…

video in de klas
Clipphanger:

Hier vind je volgens Erik Appelman goede
educatieve video’s:

“Leuke en leerzame animaties
van ongeveer één minuut – te bekijken
via YouTube – geven antwoord op
alledaagse vragen. Zoek bijvoorbeeld op:
‘Wat is het broeikaseffect?’”

Schooltv.nl:
“Alle video’s zijn gemaakt door educatieve
professionals. Ze staan netjes gerangschikt op
context en doelgroep. Zoek bijvoorbeeld op:
‘Oude aardlagen en gesteenten’. Naast veel
aardrijkskundige video’s kun je ook andere
videoproducten vinden op Schooltv.nl.
Bijvoorbeeld interactieve schoolplaten,
Voorbeelden daarvan zijn ‘de opbouw van de
aarde’ of ‘de waterkringloop’. Daarnaast zijn er
bewerkingen van bekende en minder bekende
NPO-programma’s te vinden. Deze programma’s
zijn ingekort, zodat ze beter bruikbaar zijn in de
klas. Voor het vakgebied Aardrijkskunde vind
je afleveringen uit De Kennis van Nu (NTR),
Keuringsdienst van Waarde (KRO/NCRV) of
Klimaatjagers (VPRO). Kijk maar eens naar
‘De cumuluswolk’, ‘Weg van bananen’ of
‘Verdroging van het Amazone-regenwoud’.”

NOS op 3:
“Een YouTube- en Instagram-kanaal met
(ook) mooie aardrijkskundevideo’s. Zoek bij
voorbeeld op: ‘Wie zegt er eigenlijk dat de
aarde opwarmt’?”

usgs.gov/natural-hazards/
earthquake-hazards:
“De Amerikaanse USGS heeft vaak
mooie animaties. Zoek bijvoorbeeld op:
‘The great Alaska earthquake (1964)’”

Tippingpointahead.nl:
“Mooie inhoudelijke website met video’s
over klimaatverandering.”

Meer weten?
• Artikel op Leraar24 over het inzetten van video in je les:
		 leraar24.nl/51239/video-gebruiken-in-de-les-zo-doe-je-het-goed
• Onderzoek gefinancierd door NRO naar het ondersteunen van leren
met video: uu.nl/nieuws/hoe-kun-je-leren-ondersteunen-met-video
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Gino Camp
Wat?

Universitair hoofddocent onderwijspsychologie Welten-instituut (OU).
Camps onderzoek richt zich met name op effectieve leer- en doceer
strategieën, zoals het ophalen van informatie uit het geheugen of het
spreiden van leermomenten.

Beter leren
met beeld
Gino Camp houdt zich als onderwijspsycholoog bezig met hoe
leren werkt. Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over het effectief
inzetten van beeld in de klas?
Rijke representatie

de weg zitten. Om beeld goed toe te passen
moet je weten hoe ons werkgeheugen werkt.
Dat heeft een beperkte capaciteit: we kunnen
niet alles in een keer verwerken. Beeld en
geluid maken je les weliswaar aantrekkelijker,
maar kunnen evengoed afleiden en het werkgeheugen overbelasten. Een instructievideo vol
toeters en bellen is misschien leuk, maar je gaat
er niet per se beter door leren. Je moet dus
weten hoe je die onderdelen doseert en op een
manier presenteert die het leren stimuleert in
plaats van hindert.”

“Het combineren van woorden en beelden
zorgt ervoor dat wat we leren beter beklijft.
Over het algemeen kun je namelijk zeggen:
hoe rijker de representatie in ons geheugen
wordt opgeslagen, hoe beter kennis zich later
laat terughalen. Wie een gordeldier heeft zien
lopen in een video, onthoudt dat beter dan wie
alleen mondeling uitleg heeft gekregen over
dat dier. Dit principe is gebaseerd op het feit
dat verbale en visuele informatie volgens twee
afzonderlijke (maar gelijktijdig werkende)
processen in het werkgeheugen verwerkt wordt
en vervolgens in het langetermijngeheugen
geïntegreerd. Dat maakt het leren minder
belastend en effectiever.”

Voorkennis
“Het is daarbij heel belangrijk om aan te sluiten
bij de voorkennis, die zich in het langetermijngeheugen van je leerlingen bevindt. Op die manier
koppelen ze nieuwe kennis aan wat ze al weten.
Denk aan het starten van je les met een inleidende video die herkenbare elementen bevat, om
zo je leerlingen klaar te maken voor leren.”

Toeters en bellen
“Het is dus in veel gevallen aan te raden om als
docent wél beeld te gebruiken. Mits je dat op
de juiste manier doet. Het kan namelijk ook in
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Visuele
verwerking

Beelden

Verbinden
en integreren

Bliksem is een elektrische ontlading in de atmosfeer
die gepaard gaat met donder

Verbale
verwerking

Woorden

Leerlingen kijken liever niet naar bewegende beelden en geschreven tekst
tegelijkertijd. Bewegende beelden gaan beter samen met ingesproken
uitleg zoals in de tweede afbeelding.

Stimuli

Kennis

Zintuigen

Werkgeheugen
Langetermijngeheugen
(beprkte capaciteit)

Aan de slag met…

beeld in de klas
Het overbodigheidsprincipe

Uit wetenschappelijk onderzoek naar effectief
leren is een aantal principes bekend. De vol
gende principes zijn afkomstig uit de multi
mediatheorie van de Amerikaanse onderwijs
psycholoog Richard Mayer. Doe er je voordeel
mee in je lessen!

Bied geen beeld én geschreven tekst én
gesproken woorden tegelijk aan. Voor het werk
geheugen is een van de drie overbodig, die kun
je beter weglaten. Lees dus niet letterlijk de tekst
op je slides voor, maar beperk je tot een korte
geschreven definitie en leg de rest mondeling uit.

Het coherentieprincipe

Het signaleringsprincipe

Minder is meer. Beperk de hoeveelheid tekst
en beeld tot het essentiële. Te veel plaatjes of
achtergrondmuziek kunnen dermate afleiden
dat ze het leren zelfs bemoeilijken.

Benadruk in je slides of op het bord de belang
rijke zaken, zodat je de aandacht van je leerlingen
stuurt. Maak woorden vetgedrukt, zoom in op
een afbeelding of plaats pijltjes.

Het modaliteitsprincipe

Bron: Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor
effectieve didactiek, auteurs: Tim Surma,
Kristel Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans,
Gino Camp, Daniel Muijs, Paul Kirschner,
Ten Brink uitgevers Meppel, september 2019.

Bij bewegende beelden kun je beter iets
vertellen dan er ook nog tekst bij te plaatsen.
Twee visuele aspecten tegelijk (zoals beeld en
tekst) kunnen het visuele kanaal overbelasten.

Het nabijheidsprincipe
Hoe dichter woorden bij de bijbehorende beel
den staan, hoe beter. Denk aan een doorsnede
van een vulkaan waarbij je het woord magma op
de juiste plek in de tekening plaatst. Dat werkt
beter dan het woord te laten corresponderen
met bijvoorbeeld een nummer. En vertel je over
een bepaalde vegetatievorm? Toon dan tegelij
kertijd de bijbehorende afbeeldingen.

“Wie een gordeldier heeft zien
lopen in een video, onthoudt dat
beter dan wie alleen mondeling
uitleg heeft gekregen over dat dier.”

Meer weten?
• Video ‘Hoe kun je studenten helpen met optimaal leren?’:
youtube.com/watch?v=k8dszWLjJhc
• Podcast over dual coding (hoe we leren van visuele en verbale informatie):
		 learningscientists.org/learning-scientists-podcast/2018/2/7/episode-12-dual-coding
• Blog ‘Tien veelvoorkomende maar dubieuze redenen om multimediaal leren te gebruiken’
		 3starlearningexperiences.wordpress.com/2017/04/18/ten-common-but-dubiousreasons-to-use-multimedia-learning
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Robin de Lange
Wat?

Directeur Virtual Reality Learning Lab en docent aan Leiden University.
Hij studeerde Media Technology, Natuurkunde, Filosofie en Artificial
Intelligence. De Lange doet onderzoek naar Mixed Reality voor
onderwijs en training.

Verrijking met
Virtual Reality
Welk vak is nu meer geschikt voor het verrijken van je lessen met
virtual reality dan aardrijkskunde? Maar hoe doe je dat, wanneer je
zelf nog nooit zo’n bril op je neus hebt gehad? Robin de Lange,
expert VR in het onderwijs, vertelt.
Kist met brillen

emotionele betrokkenheid. Uit metingen –
bijvoorbeeld bij mensen met hoogtevrees –
blijken de lichamelijke reacties bij VR vergelijkbaar met die tijdens ‘echte’ ervaringen. Je kunt
de techniek op verschillende manieren inzetten
in je les. Drop leerlingen in een gebergte en
vraag of ze zich in een rivierdal of een gletsjerdal bevinden. Ontdek samen een koraalrif.
Of laat ze ervaren hoe het is om in een
sloppenwijk in Rio de Janeiro te wonen.”

“Je hoort vaak dat virtual reality nog in de kinder
schoenen staat, maar dat is niet waar. De techniek
en veel beeldmateriaal is echt al volwassen.
Toch zijn er nog steeds veel docenten én leer
lingen die nog nooit een VR-bril op hebben
gehad. We zien dat steeds meer docenten VR
willen gebruiken in hun lessen - onder aardrijkskundedocenten is het misschien wel het meest
populair - maar het blijft nog wel een kleine
groep. Er zijn maar weinig docenten met een
kist in het klaslokaal waaruit ze op elk gewenst
moment 15 VR-brillen kunnen toveren.”

Intense ervaring
“Leerlingen zijn enthousiast en geven aan dat
ze de lesstof dankzij VR beter begrijpen. Het is
wel goed je te realiseren dat VR een behoorlijk
intense ervaring kan zijn, waarvan je echt wel
even moet bijkomen. Gun jezelf en je leerlingen
die tijd. Je kunt er om die reden beter niet een
hele les mee vullen, een minuut of tien is genoeg. Gebruik het als één van je bronnen en
houd het speciaal.”

De bergen in
“Met virtual reality kun je de buitenwereld naar
het klaslokaal halen. Het geeft leerlingen het
gevoel dat ze echt ergens zijn, meer dan met
video. VR brengt ze op een realistische manier
in aanraking met begrippen die anders abstract
zouden blijven. Bovendien vergroot VR de
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“Met VR haal je de buitenwereld het klaslokaal in.”

Aan de slag met…

virtual reality in de klas
Stap 3

Een stappenplan voor beginners volgens
Robin de Lange:

Meld je aan voor een les of training om te leren
hoe je VR kunt inzetten in je les. Oefen met de
techniek en wissel ervaringen uit met collega’s.

Stap 1		
Begin laagdrempelig en ga eerst zelf op onder
zoek uit. Dat kan zelfs zonder VR-bril. Download
de app Google Expeditions, kijk op TeachVR of
zoek op YouTube eens naar 360-video’s.

Stap 4
Heb je besloten VR-brillen aan te schaffen voor
je klas? Vraag eerst eens rond in je school of er
niet al ergens brillen liggen, van een techniek
docent bijvoorbeeld. Zorg voor genoeg brillen
voor (bijvoorbeeld) de helft van de klas.

Stap 2
Koop voor jezelf een kartonnen VR-bril. Zo krijg
je een goede eerste indruk van de ervaringen
die je kunt opdoen met virtual reality.

Stap 5
Selecteer een hoofdstuk en een passende tour via
Google Expeditions en probeer die uit in je les.

Google Expeditions
Google Expeditions is een tool die ‘tours’ aanbiedt aan de hand van foto’s uit Google Streetview.
Je kunt ook eigen foto’s toevoegen. Tags geven informatie over de verschillende onderdelen
van de beelden. Je kunt als docent vanaf een tablet bepalen ‘in’ welke 360-foto jullie staan,
ook al heeft iedereen een eigen bril op. Terwijl de leerlingen rondkijken kun je ze vragen: Waar zijn we?
Wat voor gebergte is dit? Welk type erosie zien we?

11

TM 455-19 Magazine "Ontdek waar beeld om draait" De Geo.indd 11

25-10-19 08:55

Haal de wereld in klas
Op expeditie met De Geo
Frans Westerveen is docent Aardrijkskunde
aan Het Twickel College in Hengelo en maakt
Google Expedities voor De Geo.
In De Geo LRN-line voor de onderbouw zijn
Google-expedities beschikbaar. Met deze
Google-expedities kun je leerlingen ‘live’ laten
rondkijken in de hoogtegordels in Alpen, in de
binnenstad van Utrecht of op het platteland

van Beesd. In eDition kunnen de leerlingen met
hun tablet of telefoon zelf rondkijken in deze
expedities. Daarnaast kunnen ze zelf ‘echt’ op
expeditie met een VR-bril via de app Google
Expedities. Of je neemt als docent (gids) via
deze app meerdere leerlingen (verkenners /
ontdekkingsreizigers) tegelijk mee op een
begeleide expeditie.

Meer weten?
•
		
•
		

Een artikel van Robin de Lange over virtual reality in de klas:
vrlearninglab.nl/virtual-reality-in-de-klas-maar-hoe
De Kennisnet-brochure ‘Virtual reality in het onderwijs’:
kennisnet.nl/artikel/virtual-reality-in-het-onderwijs
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Wat?

Illustrator voor De Geo van ThiemeMeulenhoff. Dasselaar studeerde
af als kunstschilder aan Academie Minerva in Groningen en maakt
illustraties voor onder meer natuurorganisaties, uitgeverijen en reclameen evenementenbureaus.

Illustrator Wim Dasselaar componeert zijn illustraties uit soms
wel honderden snippers van foto’s. Hij vult deze beelden aan met
3D-technieken en voegt hier en daar wat ‘viezigheid’ toe. “Van bij
voorbeeld grofkorrelig asfalt wordt een illustratie realistischer.”
Fotorealistisch

van de toekomst met vervoersmiddelen en
wolkenkrabbers? Daarna maak ik een eerste
ontwerpschets. Na de feedbackronde en een
tweede schets ga ik met software aan de
slag om het idee uit te werken.”

“Een illustrator is iemand die een beeld kan
maken dat nog niet bestaat. Hoe je dat precies
doet, hangt af van de techniek die je gebruikt.
Zo werk ik altijd digitaal, doe ik veel met
Photoshop en 3D-technieken en zijn al mijn
illustraties fotorealistisch. Dankzij mijn opleiding
aan de kunstacademie weet ik hoe ik een
goede compositie moet maken of hoe je een
beeld interessanter maakt. Je moet natuurlijk
wel bijblijven. Kinderen worden steeds wijzer
op het gebied van beeldtaal, dus je komt niet
weg met een simpel of oubollig plaatje. En ook
3D-technieken ontwikkelen zich heel snel.”

Duizenden foto’s
“Ik maak een digitale tekening en ga op zoek
naar stukjes foto. Die haal ik overal vandaan.
Ik gebruik zelfgemaakte foto’s maar zoek ook
op internet naar plaatjes van gletsjers of wolkenkrabbers die precies passen bij mijn ontwerp.
Dat kost veel tijd, soms bekijk ik duizenden
foto’s. De beste sla ik op en rubriceer ik in mapjes op mijn computer. Daarna knip ik er stukjes
af en met al die stukjes ga ik passen en meten
totdat alles in de tekening past. Zo maak ik een
nieuw beeld. Ook let ik erop dat foto’s van anderen onherkenbaar zijn. Je mag niet zomaar foto’s
van internet plukken en die opnieuw gebruiken,
maar je mag wel stukjes sampelen. Ik maak als
het ware een nieuwe compositie van allemaal
bestaande fragmenten.”

Stad van de toekomst
“Bij het maken van illustraties voor De Geo
heb ik eerst een gesprek met de auteurs.
Zij vertellen me waar het verhaal over gaat en
wat in de illustratie zou moeten terugkomen.
Gaat het om een illustratie van een berglandschap dat tot in zee loopt, met daarin ook een
meanderende rivier met bootjes? Een stad

13
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Aan de slag met…

illustraties
in de klas

“Kies een illustratie uit waarin van alles gebeurt.
Laat die op groot formaat afdrukken en
hang die op in de klas. Zo kunnen leerlingen er
telkens opnieuw naar kijken en heb je altijd
gespreksstof aan de muur.”

15
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‘Vieze’ elementen

een dwarsdoorsnede om meer details te
kunnen tonen. En als je een sfeerbeeld of
verhaal wilt neerzetten, werkt juist een plaat
waarop veel te zien is goed.”

“Ik werk graag met bestaande foto’s, omdat
een illustratie met alleen 3D-technieken heel
steriel en zelfs nep wordt. Liever een foto van
een bestaand bos dus, dan dat ik zelf digitaal
een bos teken. Om zo realistisch mogelijk te
zijn kies ik ook bewust voor het toevoegen
van zogenoemde ‘vieze’ elementen, zoals
versleten markeringen op de straten of grof
korrelig asfalt.
Afhankelijk van het benodigde detailniveau,
kies ik de vorm die het beste past. Als je wilt
laten zien hoe iets werkt, maak ik bijvoorbeeld

Ontdekken
“Kinderen willen zoeken en ontdekken. In die
zin is de ouderwetse kijkplaat nog steeds een
succes. Ik stop ook vaak grapjes in mijn illustraties, zoals mensjes die – als je nog eens goed
kijkt – iets geks blijken te doen. Een goede
illustratie is geen hapklare brok, maar een
beeld waarin je telkens iets nieuws ontdekt.”

A

Meer weten?
Praten met je leerlingen over wat ze zien?
• In deze video ‘Thinking Through Art: The Gardner’s School Partnership Program’
leer je meer over Visual Thinking Strategies: youtube.com/watch?v=p-ex90ezADI
• Project Zero is een project van Harvard over Visible Thinking. Op deze website vind je
meer informatie over het project en andere bronnen over dit onderwerp:
		 pz.harvard.edu/projects/visible-thinking
• Meer informatie over de opbrengst van Project Zero, waaronder concrete werkvormen,
is te vinden op de volgende website: visiblethinkingpz.org/
• De website van Wim Dasselaar met voorbeelden van zijn werk: wimdasselaar.nl
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Barend Köbben
Wat?

Senior docent cartografie aan de faculteit Geo-information Sciences
and Earth Observation van de Universiteit Twente. Köbben werkt
ook wereldwijd als consultant en maakte onder andere kaarten van
omstreden gebieden voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Atlas
in de klas
Met één kaart kun je meer zeggen dan met duizend woorden.
Gebruik kaarten in je les vooral om je leerlingen zelf te laten
nadenken, en wees niet bang voor ‘foute’ exemplaren, zegt docent
cartografie Barend Köbben.
Wat maakt een kaart goed?

Waarom is dat?

“Een goede kaart vertelt een verhaal op basis
van data en doet dat op een begrijpelijke en
liefst ook eerlijke manier. Bepaalde eigenschappen van de data moeten daarbij niet door elkaar
worden gegooid, zoals kwalitatieve en kwantitatieve data. Onze perceptie gaat snel, voor je het
weet hebben we een waardeoordeel. Een kaart
moet dus niet de indruk wekken dat bijvoorbeeld landbouw ‘beter’ dan industrie is.”

“Omdat het menselijk brein erg visueel is
ingesteld. Denk aan Google Maps: je kunt de
te lopen route in tekst lezen, maar neem één
verkeerde afslag en je weet al niet meer waar
je bent. Bestudeer de kaart en je herkent nog
steeds die boom of brug. Er is een kaart waarop je ziet dat meer dan vijftig procent van de
wereldbevolking woont in een klein deel van
Azië. Dat kun je vertellen, maar door dat ene
kaartje met die cirkel vergeet je het nooit meer.
De uitdrukking dat één beeld meer zegt dan
duizend woorden, klopt dus echt. ”

Wanneer kan een kaart iets
toevoegen aan de les?
“Wanneer je een verhaal wilt vertellen waarbij
in data de locatie van belang is. Eigenlijk is een
kaart een grafiek met als extra element ‘locatie’,
en we weten dat grafieken goed werken bij het
overbrengen van informatie.”

“ Stel vragen, dat is de beste
manier om met een kaart
een verhaal te vertellen.”
17

TM 455-19 Magazine "Ontdek waar beeld om draait" De Geo.indd 17

25-10-19 08:55

Alcarta, kaart 147D, Midden-Oosten
Beschikbaarheid en verbruik van water.

Neem deze kaart over waterver
bruik op het Arabisch schiereiland.
Hoe kun je die als docent op een
goede manier inzetten?

Over de grootte van een cirkels en de mate van
waterverbruik. En uiteindelijk over landbouw, industrie en huishoudens. En dat allemaal door het
stellen van vragen, want dat is naar mijn mening
de beste manier om een verhaal te vertellen.”

“Door de kaart te ontleden. Vraag je leerlingen:
Wat zien we hier? Welk stuk van de wereld is dit?
Wat weten jullie daarover? Om brandhaarden te
kunnen voorspellen, is het natuurlijk wel handig
wanneer ze weten welke landen wel en niet met
elkaar kunnen opschieten. Vraag ze daarna:
Is jullie bekend wat fossiel grondwater is?
En een aquifer? Stuit je op lege blikken, dan
weet je wat je te doen staat. Van daaruit pel je
het laag voor laag af. Over de blauwe en oranje
vlakken en de beschikbaarheid van grondwater.

Een kaart moet het middelpunt zijn
van discussie, vind jij. Leg eens uit?
“Gebruik een kaart om leerlingen te laten
nadenken, help ze aan de hand van vragen
zelf het verhaal te ontdekken. Gebruik daarbij
vooral ook foute voorbeelden. Ik ben tegen
het gebruik van één bron in de les. Je leert je
leerlingen juist kritisch kijken door veel verschillende bronnen naast elkaar te leggen.”

18

TM 455-19 Magazine "Ontdek waar beeld om draait" De Geo.indd 18

25-10-19 08:55

Aan de slag met…

kaarten in de klas
Verenigde Naties

Hier vind je volgens Barend Köbben goede
(of juist foute) kaarten:

“De VN hebben dataportalen vol kaarten,
bijvoorbeeld over conflictgebieden. Neutraler
vind je ze niet. Vergelijk zo’n kaart vervolgens
met de kaarten die landen zelf gebruiken.”
un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm

Twitter, Facebook en andere
sociale media
“Vergelijk kaartjes van boze mensen op Twitter,
met de kaarten uit de atlas. Soms vertellen
kaarten per ongeluk een verkeerd verhaal,
soms expres. Mooie discussie.”

CBS en Eurostat
“De Nederlandse en Europese bureaus voor de
statistiek posten elke dag interessante kaarten
en grafieken.”
cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/in-de-klas
ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight

‘How to Lie With Maps’ Mark Monmonier
“Weten wat er allemaal kan misgaan met kaarten?
Kijk eens in dit boek. Monmonier heeft ook
gereageerd in de media op ‘sharpiegate’,
de leugenachtige orkaankaart van Trump.”
citylab.com/newsletter-editions/2019/09/
maplab-trumps-mutilated-map/597877

Datagraver
“Maakt dagelijks grafieken van data uit het nieuws.”
datagraver.com
Op Twitter: @datagraver

Magazine Geo-Info
“Geo-Info is het magazine van de vereniging
Geo-informatie Nederland (GIN).
Het blad heeft een rubriek waar kenners
telkens een kaart bespreken.”
geoinformatienederland.nl/magazine

Meer weten?
De website van Barend Köbben: kartoweb.itc.nl/kobben
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David Campbell
Wat?

Director of Programs and Outreach bij World Press Photo.
De Australische Campbell is ook schrijver en expert op het gebied
van visual storytelling. Hij doceert visuele cultuur, geografie en politiek
aan universiteiten in de VS, Australië en Groot-Brittannië.

Wat is waar?
Leerlingen van nu verlangen vol
gens David Campbell van World
Press Photo naar echtheid, ook als
het gaat om beelden. “Ze willen
weten wat ze kunnen vertrouwen.
Ga samen met hen op zoek naar
bewijs dat de foto echt is.”

Die ‘gewone’ plaatjes kun je
dus maar beter niet in de klas
gebruiken?
“Het kán wel. Kranten doen het ook. Als er
een klimaattop is, laten die bijvoorbeeld twee
politici zien die elkaar de hand schudden.
Maar het doet de kijker niks. Dus als je in de
klas over klimaat wilt praten, kun je beter een
foto laten zien van sledehonden op Groenland
die over een smeltende gletsjer lopen.
Dat schudt leerlingen wakker, meer nog dan
die ene ijsbeer op een ijsschots, een cliché
inmiddels. Bij zo’n foto van sledehonden heb je
meteen discussie: Wat gebeurt hier? Het lijkt
wel alsof ze over water lopen… hoe kan dat?”

Wat maakt een foto goed?
“Dat is altijd afhankelijk van de context. Het
valt of staat met het verhaal dat de foto vertelt. Soms kunnen technisch slechte foto’s toch
extreem krachtig zijn. Denk aan onscherpe
zwart-witbeelden die zijn gemaakt vanuit een
politieauto en waarop een misdrijf te zien is.”

Zijn er objectieve criteria die een
beeld sterk maken?

Zijn de leerlingen van nu –
gewend aan beeldmanipulatie
op Snapchat en Instagram –
niet sceptisch als het gaat om de
echtheid van beelden?

“Jawel. Een goed beeld heeft een onderwerp
dat eruit springt, dat je laat stoppen, waarover je meer wilt weten. Vaak is niet meteen
duidelijk wat er gebeurt en bevat een beeld
meerdere lagen: je ontdekt steeds iets nieuws
naarmate je langer kijkt. Denk aan de winnende
foto van 2019 van het huilende meisje aan de
Mexicaans-Amerikaanse grens. Dat heeft alles
in zich: tragedie, autoriteit, actualiteit. Stock
foto’s of gewone illustraties hebben dat niet.”

“Ik zou ze liever kritisch noemen. Wij vragen
ons trouwens allemáál sneller af of iets wel
echt is. En dat is heel goed. Het komt voort
uit het verlangen naar echtheid, willen weten
wat we kunnen vertrouwen. Gebruik het
vooral in je les: hoe vinden we bewijs dat dit
beeld echt is?”

20
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“Laat een beeld zien met een verhaal.
Dat schudt leerlingen wakker, meer nog dan
die ene ijsbeer, een cliché inmiddels.”
21

TM 455-19 Magazine "Ontdek waar beeld om draait" De Geo.indd 21

25-10-19 08:55

Aan de slag met…

foto’s in de klas
Tip 1

combineren: klopt het nog steeds als je er deze
foto of video naast legt? Was het volgens een
tekst mooi weer op die datum? Zoek dan naar
beelden van die dag en kijk of de lucht echt
blauw is.

Zorg dat je beelden – juist óók gefabriceerde of
geconstrueerde foto’s – selecteert waarover meer
informatie te vinden is. Zo kun je je leerlingen
laten debatteren over de echtheid en de omstan
digheden. Leer ze onder woorden brengen wat
ze zien en waarom en welke informatie ze nog
missen. Blijf weg van waardeoordelen als ‘goed’
of ‘fout’, het gaat erom dat leerlingen de vaar
digheid ontwikkelen om op een gestructureerde
manier beelden te bespreken.

Goede beeldarchieven

Volgens David Campbell is Google Afbeeldingen
een ‘konijnenhol’ (“Je gaat naar binnen en weet
niet wat je aantreft.”) Zoek liever goede foto’s
waarover veel aanvullende informatie te vinden
is, bijvoorbeeld in deze archieven:

Tip 2
Een foto is altijd een bepaalde representatie
van de werkelijkheid, al is het maar door de
uitsnede. Laat je leerlingen op zoek gaan naar
meerdere foto’s – bijvoorbeeld vanuit verschil
lende hoeken – van dezelfde gebeurtenis of
plaats. Welke foto vertelt het verhaal het best?

• Fotopersbureaus Hollandse Hoogte,
Reuters, AP, AFP
hollandse-hoogte.nl
reuters.com
ap.org
afp.com

Tip 3

• World Press Photo (12.000 foto’s)
worldpressphoto.org

Maak van je klas een mini-Bellingcat (het burger
onderzoekscollectief) en gebruik zogenoemd
open source-materiaal. Onderzoek de echtheid
door verschillende bronnen met elkaar te

• Wellcome Trust (Engels researchbureau
met veel wetenschappelijke beelden)
wellcome.ac.uk

“Zorg dat je informatie hebt over de
beelden die je kiest en laat je leerlingen
debatteren over de echtheid.”
Meer weten?
• David Campbell onderzocht de geaccepteerde grenzen van fotomanipulatie:
		 academia.edu/9476786/The_Integrity_of_the_Image
• World Press Photo werkt aan een ‘visual education program’ voor scholen.
Mail voor meer informatie naar education@worldpressphoto.org
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Jeroen ter Brugge
Wat?

Curator maritieme geschiedenis bij het Rijksmuseum in Amsterdam.
Daarvoor was hij curator en hoofd collecties bij het Maritiem Museum
in Rotterdam. Ter Brugge studeerde archeologie en deed onderzoek
naar de Nederlandse maritieme geschiedenis.

Schilderijen kunnen leerlingen helpen zich een beeld te vormen van
geografische en geologische ontwikkelingen. Curator Jeroen ter Brugge:
“Alles wordt meteen een stuk minder abstract.”
Hoe belangrijk zijn schilderijen
in het verleden geweest bij het
vertellen van verhalen?

zogenoemde centprenten: naiëf geëtste
prenten op de vaderlandse jeugd gericht.”

Wat kan een schilderij wat tekst
niet kan?

“Heel belangrijk. Schilderijen werden van
oudsher gebruikt om boodschappen over te
brengen. Natuurlijk kun je er ook van genieten,
maar vanaf de middeleeuwen waren ze toch
vooral bedoeld om verhalen over religie en
macht, trots en roem te laten zien. Wat meteen
opvalt in Nederlandse schilderijen over oorlogsvoering bijvoorbeeld, is dat ze allemaal overwinningen laten zien, terwijl we uit de geschiedenis weten dat we evenveel nederlagen leden.
Je moet je dus altijd bewust zijn van het feit
dat schilderijen de werkelijkheid soms mooier
voorstellen dan die was.”

“Schilderijen kunnen iets letterlijk verbeelden,
zodat het werkelijkheid wordt. De geschiedenis van een landschap bijvoorbeeld, komt bij
uitstek tot leven op een schilderij. Leerlingen
kunnen zich daardoor beter een beeld vormen
van geografische en geologische ontwikkelingen. En vooral ook van de manier waarop de
mens de omgeving naar zijn hand heeft gezet.
Denk aan schilderijen die precies vertellen hoe
steden en dorpen zijn gevormd. Zo wordt alles
meteen een stuk minder abstract.”

Werden schilderijen vroeger ook
gebruikt in het onderwijs?

Schilderijen hebben misschien
wel een wat stoffig imago onder
jongeren…

“Jazeker, de welbekende linnen landkaarten
aan stokken komen al in de late middeleeuwen
voor. Echte schilderijen waren kostbaar, dus die
konden leerlingen aanvankelijk alleen bezichtigen in kerken of stadhuizen. Maar dankzij etsen
en litho’s werd het verspreidingsgebied veel
groter. Er bestaan schilderijen uit de 17e eeuw
waarop je schoolklassen kunt zien met prenten
aan de wand. En in de 19e eeuw waren er

“Nou, stoffig zijn ze niet, we onderhouden ze
goed (lacht). Schilderijen geven betekenis aan
de plaats waar je woont. Ineens zie je dat
straten in jouw stad zo lopen omdat daar
vroeger water was. Je begrijpt waarom de stad
om de kerk heen lag. Alles gaat meer leven.
Het is leuker om door steden te lopen als ze
een verhaal vertellen.”
23
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Aan de slag met…

schilderijen in de klas
Tip 1
“Er zijn schilderijen die bijna als een stripverhaal
vertellen hoe poldervorming is ontstaan.
Hoe van veenplassen land werd gemaakt,
met ringdijken en ringvaarten, en hoe molens
en stoomgemalen werden ingezet.”

Jan van Goyen
Polderlandschap met een vaart, hier en
daar molens en kerktorens en weilanden met
hooibergen (1644).

Tip 2
“Ook de oprukkende stad in de omgeving
kun je heel mooi illustreren. Er zijn prachtige
schilderijen waarop je in vogelvluchtperspectief
ziet hoe steden als Rotterdam en Amsterdam
zich sinds de middeleeuwen hebben ontwikkeld.
Je ziet hoe ze groeiden van een verzameling
huizen, via stadsrechten en stadwallen totdat ze
uit hun voegen barstten.”

Tip 3
“Op de twee panelen over de Sint-Elizabeths
vloed kun je goed zien wat de enorme
klimatologische impact is geweest van die
watersnoodramp in de 15e eeuw. Een heel
goede bron om te illustreren welke invloed het
weer in ons land heeft gehad.”
Stalpaert, Daniel/ Besnard, A.
Plattegrond van Amsterdam met ontwerp voor
de Vierde Uitleg (1663).
24
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Meester van de heilige Elisabethpanelen
De Sint Elisabethsvloed, 18-19 november 1421 met de stad Dordrecht op de achtergrond (ca. 1490).

Meer weten?
Op de website van het Rijksmuseum kun je zoeken
(ook op onderwerp) in bijna 700.000 werken.
rijksmuseum.nl

25

TM 455-19 Magazine "Ontdek waar beeld om draait" De Geo.indd 25

25-10-19 08:55

D E

B
Wie?

L

Jessy Faas

R

E

E

D K
E N N

E

Wat?

Contentontwikkelaar webGIS voor De Geo en Feniks. Jessy maakt
interactieve kaarten en Story Maps in ArcGIS Online. Daarnaast heeft
ze een eigen blog: www.jessyfaas.com. Ze schrijft speciaal voor
docenten over GIS in het voortgezet onderwijs. Ervaring met Story
Maps heeft ze opgedaan tijdens haar stage en bijbaan bij Esri Neder
land. En het was het onderwerp van haar afstudeeropdracht aan de
opleiding Geo Media & Design.

Hoe maak je een
Story Map?
Met Story Maps en interactieve kaarten krijgen leerlingen de kans
om lesstof op een andere manier te bekijken en er actief mee aan
de slag te gaan. Jessy Faas legt uit hoe je eenvoudig een Story Map
maakt met het programma ArcGIS Online.
Eén aantrekkelijk verhaal

krijg je naast de locatie en foto ook per punt
de titel en een beschrijving te zien. Je kan een
Story Map gebruiken als voorbereiding op
een excursie of om een virtuele tour door een
(onbekend) land te geven. Daarvoor maak je
als docent een tour aan om met je klas te
behandelen. Of je geef leerlingen de opdracht
zelf een Story Map te maken. Laat ze bijvoorbeeld een tour maken langs bezienswaardig
heden uit een bepaalde stad.

Een Story Map combineert interactieve kaarten,
afbeeldingen, video’s en teksten in één aan
trekkelijk verhaal. Leerlingen klikken zelf door
het verhaal heen. Verhalen, patronen en afbeeldingen zijn in een Story Map in een geografisch
perspectief geplaatst. Dit helpt leerlingen met
het begrijpen en leren van een thema. Een
Story Map draagt daarnaast bij aan een grotere
betrokkenheid bij de les. Als leerlingen de
Story Map zelf bekijken op een computer, zijn
ze actief met de lesstof en kaarten bezig.

Gratis account
Esri biedt alle scholen in het voortgezet onder
wijs de mogelijkheid kennis te maken met
ArcGIS Online. ArcGIS Online is een web
gebaseerd GIS-platform waarmee docenten
of leerlingen zelf interactieve kaarten maken.
Een ‘ArcGIS voor op School’ account is gratis
aan te vragen via: esri.nl/nl-nl/onderwijs/
arcgis-voor-op-school/home.

Virtuele tour
Een Story Map Tour geeft afbeeldingen in een
specifieke volgorde weer. De basis hiervoor is
een kaart waarop de locatie van de afbeeldingen te zien is. Dit is een goede manier om een
route in kaart te brengen. In een Story Map
Tour kom je stap voor stap langs de locaties en
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Aan de slag met…

Story Maps in 8 stappen
Stap 1

1

Ga naarstorymaps-classic.arcgis.com om
een nieuwe Story Map Tour aan te maken.

Stap 2
Volg de stappen en kies voor de optie om je
afbeeldingen te uploaden naar ArcGIS Online.
In stap 3 kan je de afbeeldingen uploaden
en een locatie op de kaart geven.
De locaties worden opgeslagen in een kaart.
Geef deze een naam. Bijvoorbeeld ‘Excursie
punten juni 2020’. Het aanmaken van deze
kaartlaag gaat automatisch en duurt even.

2
Stap 3
Selecteer je eerste afbeelding. Geef een
naam en bijschrift (dit kan je later altijd
nog aanpassen). Geef aan waar dit op
de kaart moet komen te staan. Klik op
dan op ‘Punt op de tour toevoegen’.

Stap 4
Herhaal dit proces om meer punten
toe te voegen. Klik daarvoor op het
plusje aan de linkerkant.

3

Stap 6

4
5
6
Stap 5

Ga naar de instellingen (het tandwiel aan de
linkerkant) om de lay-out en de extent van de
kaart aan te passen. Inzoomen op je
projectgebied? Ga dan naar het tabblad Extent
en klik op ‘Een nieuw extent tekenen’.
Teken een vakje rondom het gebied dat je op
de kaart wilt zien. Onder het tabblad ‘koptekst’
kan je een eigen logo van bijvoorbeeld je
school toevoegen.

7

Stap 8
Deel de link van je eigengemaakte Story Map
Tour met je klas. Afhankelijk van je privacy
instellingen bij stap 7 is de Story Map openbaar
toegankelijk of alleen te bekijken door
in te loggen.

8

Verander eventueel per punt de
kleur van de prikker en pas de
naam en beschrijving aan zodat
het een duidelijk verhaal is.
De achtergrondkaart (basemap)
pas je aan door op de vierkantjes
rechtsboven in de kaart te klik
ken. De volgorde van de punten
pas je aan door op de twee pijl
tjes te klikken in het linkermenu.

Stap 7
Geef je Story Map een titel (boven
in naast het Esri-logo) en sla je
Story Map op. Klik op het oogje
om een voorbeeld te bekijken.
Tevreden? Bepaal via het pijltje
met het slotje of je Story Map
openbaar toegankelijk moet zijn of
alleen te bekijken is door ingelog
de leden van je organisatie.

Meer weten?
• Online versie van ‘GIS op school’ van Tine Béneker in Geografie magazine:
geografie.nl/artikel/gis-op-school.
• Tim Favier (lerarenopleider en onderzoeker) over GIS in het voortgezet onderwijs
op de GIS Conferentie 2018: youtube.com/watch?v=4HCBVGMRB5k
• Een voorbeeld van een Story Map Tour: arcg.is/1SP9bG
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Thiemo helpt jou door variatie te zoeken
die altijd bij het lesboek past.
Thiemo helpt jou om stof te laten aansluiten
bij de belevingswereld van de leerlingen.
Met Thiemo kun je jouw vak nog meer laten
leven met variatie en actualiteit.
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Voor en door docenten!
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