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Voor de docent
Inhoud

Toelichting

‘Leren over de wereld om je heen, aardrijkskunde en het werken
met kaarten, alle drie beginnen ze met goed kijken. Vanuit de
verwondering over wat er op een kaart te zien is, gaat de goede
kaartgebruiker zich van alles afvragen.’
Aldus Joop van der Schee in het Handboek vakdidactiek
aardrijkskunde. Wat hij zegt is natuurlijk waar. Maar zien we die
verwondering vaak genoeg terug bij onze leerlingen? Kijken ze
goed genoeg naar kaarten en de wereld om hen heen?
Er bestaan al veel opdrachten die geschikt zijn om de vaardigheden van leerlingen bij het werken met kaarten bij te spijkeren
en zelfs hun enthousiasme te vergroten. Datzelfde geldt voor
opdrachten die het thema ‘eigen leefomgeving’ behandelen.
Deze lesbrief focust echter op een stap in het proces werkelijkheid – kaart – leerling die niet vaak aan bod komt, namelijk
stap 3 in de onderstaande figuur.

Een korte uitleg bij de figuur. De cartograaf interpreteert de
werkelijkheid van een gebied en maakt daar een selectie van
in zijn kaart, waarbij de kern van wat hij wil weergeven in de
kaart terechtkomt, en de rest niet (nummer 1) . De leerling
bekijkt de kaart vervolgens en interpreteert die met behulp van
zijn kaartvaardigheden en voorkennis (nummer 2). Vervolgens
vormt de leerling in zijn hoofd een beeld van het gebied dat de
kaart laat zien (nummer 3). Dit beeld zit, als de cartograaf en de
leerling hun werk goed hebben gedaan, dicht in de buurt van
de werkelijkheid.
In het kort komt de opdracht om het bovenstaande doel te
halen hier op neer. De leerlingen:
1 oefenen met atlas- en kaartvaardigheden
2	kunnen zelf een model maken van een kaart met daarop
de belangrijkste elementen van een landschap
3	ontwerpen vervolgens van een kaart uit de eigen leefomgeving een Street View-beeld
4	bezoeken het punt in de kaart om hun Street View-ontwerp
te controleren met de werkelijkheid.

kaart

Theoretisch kader
1
abstractie

werkelijkheid

2
interpretatie

3
visualisering

leerling

Schematische weergave van het proces werkelijkheid - kaart - leerling.

Visualiseren is het beeld dat de leerling bij het bekijken van de
kaart van het landschap in een gebied heeft gekregen. In deze
opdracht laten we die visualisatie door de leerlingen tekenen
in Street View-stijl én laten we onderzoeken of deze tekening
overeenkomt met de werkelijkheid. Het doel is dus om leerlingen beter te laten kijken, in de klas naar kaarten en buiten naar
de wereld om hen heen. Hopelijk leidt de koppeling tussen de
kaarten in de klas met de werkelijkheid buiten de klas tot meer
verwondering.

06.

U kunt de onderstaande theorie natuurlijk overslaan en direct
de werkwijze doorlezen zodat de leerlingen met de opdracht
aan de slag kunnen gaan, maar wellicht is het verfrissend en
goed om wat dieper in te gaan op de achterliggende vakdidactiek bij deze opdracht.
Het doel van ons onderwijs over de leefomgeving is om een
basis te leggen voor het ontwikkelen van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen waarmee onze leerlingen volgens
Leon Vankan ‘verantwoordelijkheid kunnen dragen voor
en medebepalend kunnen zijn bij de ontwikkeling van hun
woonomgeving’. Een mooi streven voor de langere termijn,
maar heel concreet krijgt ons vak simpelweg meer betekenis
door verbanden te leggen tussen de theorie en de (dagelijkse)
praktijk. Als er in het hoofd van de leerling een verbinding kan
worden gemaakt tussen voorkennis en nieuwe stof wordt de
nieuwe kennis sneller geïntegreerd. De eigen leefomgeving
kan dus worden gebruikt door de docent om voorkennis te
activeren, zodat de resultaten van leerlingen verbeteren, en
waardoor hopelijk de motivatie toeneemt: de leerling ziet welke
rol aardrijkskunde in zijn (dagelijks) leven speelt en hoe het vak
daarbij van belang kan zijn.
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Belangrijke begrippen

Niveau en werkwijze

Het vak aardrijkskunde moet dus aansluiten bij aanwezige
voorkennis om succesvol te kunnen zijn. En bij het bekijken
van kaarten is, behalve goede kaartvaardigheden, diezelfde
voorkennis belangrijk voor de juiste interpretatie van zo’n kaart.
Als je het hebt over een juiste interpretatie, dan heb je het
ook over de ‘werkelijkheid’ die al in voorgaande figuur aan
bod is gekomen.
In de Engels vakliteratuur bestaan drie centrale begrippen:
• landmark = oriëntatiepunt in een bepaald gebied
• mental image = beeld in je hoofd van hoe iets eruitziet
•	
mental map = een kaartbeeld in je hoofd van hoe een
gebied eruitziet.

De opdracht is bedoeld voor leerjaar 1. De leerlingen kunnen
de opdrachten individueel of in kleine groepjes uitvoeren.
Ze hebben daarbij nodig:
• de Grote Bosatlas (54e of 55e editie)
• een computer met toegang tot internet
•	een deel van een topografische kaart uit de eigen leefomgeving met een locatie en pijl in welke richting de leerling
kijkt. Het is het leukst als dit voor verschillende leerlingen
verschillende gebiedjes zijn. Het is wel wenselijk dat er enig
hoogteverschil in elk gebied zit, of in ieder geval genoeg
landmarks
• het Basisboek
• kleurpotloden.

Een blik op een kaart of om je heen kijken, het gebeurt nooit
neutraal. Wij hebben, net als onze leerlingen, een bepaald
mentaal beeld van onze leefomgeving in ons hoofd. Onze
mental images en mental maps komen vaak aardig in de buurt
van de algemeen geaccepteerde werkelijkheid. Daarom is het
niet erg, en zelfs zeer goed, om vanuit deze beelden te doceren.
Daardoor kunnen we onjuiste (kaart)beelden bij leerlingen uit
de wereld helpen en hun mental images en mental maps verbeteren en uitbreiden. Met deze werkwijze sluiten we ook aan bij
hun beelden, waardoor we wederom hun voorkennis benutten.
Hoe groter de afstand tot de eigen leefomgeving, hoe minder
juist mental images en mental maps worden. Vaak blijven dan
alleen de grootste landmarks over: een hoge berg of een
bijzonder gebouw in de hoofdstad. Voordeel van deze lesbrief
is dat de opdrachten zich dicht bij huis afspelen, waardoor de
mental images redelijk dicht bij de werkelijkheid zullen komen.
Hierdoor is het bovendien mogelijk om, in combinatie met
goede kaartvaardigheden, een behoorlijk kloppend Street
View-ontwerp te maken en de check met de werkelijkheid ook
echt uit te voeren.

Kaartvaardigheden
Leerlingen denken vaak goed te kunnen kaartlezen. Ze baseren
echter een deel van de aannames die ze doen als ze een kaart
voor hun neus krijgen op hun mental map, maar die is vaak niet
juist. In deze lesbrief gaan we daaraan werken. Om dat goed
te doen, besteden we aandacht aan kaartlezen en kaartinterpretatie. Om leerlingen nieuwe (wereld)beelden aan te leren en
onvolledige of onjuiste bestaande beelden af te leren, moeten
leerlingen namelijk leren kaartlezen, waarbij ze oefenen in het
beantwoorden van de geografische vraag Wat is daar?, en
moeten ze leren kaarten te interpreteren, zodat ze de vraag
Waarom is dat daar? van een antwoord kunnen voorzien.
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Voor de leerling
Inleiding

Opdracht 2
Gebruik kaart 1 en de overzichtskaart van Midden-Nederland.
Op de kaart van Midden-Nederland staan rond de plaats Soest
zwarte driehoekjes.
a	Wat betekenen deze zwarte driehoekjes in de atlas?

In deze lesbrief ga je je eigen Street View ontwerpen. Daarvoor
moet je creatief zijn, maar vooral goed met kaarten kunnen
omgaan. Als laatste opdracht ga je je ontwerp controleren met
de echte Street View op internet én ga je in overleg met je
docent een bezoekje brengen aan de plek waar jij volgens de
kaart stond. De grote vraag is dan natuurlijk: komen je Street
View-ontwerp en de werkelijkheid overeen? Wat zijn de verschillen en waarom zijn die er? Ligt dat aan jouw kaartvaardigheden,
is de kaart verouderd of heeft de cartograaf een foutje gemaakt?

Paleis Soestdijk is natuurlijk een paleis.
b	Wat is Drakensteyn? Zoek dit op met Google Maps.

Het landschap ten westen en zuiden van Soest ziet er heel
anders uit dan het landschap ten oosten van Soest.
c	Noteer met behulp van de atlaskaart twee kenmerken van
het landschap ten westen van Soest.

Opdracht 1
Gebruik kaart 1 en uit de atlas de overzichtskaart van MiddenNederland.
Soestdijk is een woonwijk in de plaats Soest.
a	In welke provincie ligt Soest?

Stel: je wilt van station Soestdijk (zie kaart 1) met de trein naar
Amsterdam.
b	Welke plaatsen kom je onderweg tegen? Noteer ze achter
elkaar in de juiste volgorde.

Gebruik kaart 1.
a	Stel: je staat bij de letter A en je kijkt naar het oosten op de
kaart. Noteer drie inrichtingselementen die je dan ziet.
Gebruik foto 2a en 2b.
Foto’s 2a en 2b zijn twee Google Street View-afbeeldingen.
b	Welke foto is gemaakt bij de letter A kijkend in oostelijke
richting?
c	Herken je de drie inrichtingselementen die je bij vraag a
hebt opgeschreven? Verklaar je antwoord.
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Johan woont aan het Nassauplantsoen in Soest (zie X in kaart 1).
Hij wil naar station Soestdijk.
c	Noem drie redenen waarom er bij de letter A in kaart 1 een
parkeerplaats is.
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FOTO 2A

Opdracht 3

Soestdijk
wonen
eengezinswoningen
(met tuinen)
meergezinswoningen

FOTO 2B

werken
bedrijf (kantoor, garage)
landbouw (weiland)
verkeer
hoofdweg
overige wegen
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station
Soestdijk

recreatie
plantsoen, park, sport
voorzieningen
winkels

Opdracht 5

Om straks een goed Street View-ontwerp te kunnen maken,
moet je eerst een landschap op een kaart kunnen begrijpen.
Bekijk in de atlas de kaart Nederland – Rivierklei- en veenlandschappen A1 en A2.
Lees in het Basisboek B16 Generalisatie.
a Hoe heet het weglaten van informatie op een kaart?
b Waarom doen cartografen dat?

Bekijk nog eens de kaart Nederland – Rivierklei- en veenlandschappen A1 en A2.
Lees in het Basisboek B17 Kaartvaardigheden.
a	Op kaart A1 staan getallen. Wat is het hoogste punt van de
kaart?
b Wat voor inrichtingselement is het hoogste punt?
c	Waarom hebben de boeren uit de omgeving van Herwijnen
wel weilanden in de Bovenwaard en geen boomgaarden?

Kaart A2 is een versimpelde versie (= model) van kaart A1.
c	Noteer drie elementen die wel op kaart A1 staan, maar niet
op kaart A2.

horeca (café, restaurant)
overige (school, arts)

KAART 1

08.

Opdracht 4
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Legenda:

Schaal:
1:

FIGUUR 5
FOTO 3

Sint Bonifatius College in Utrecht.

Opdracht 6
Lees in het Basisboek B12 Kenmerken van kaarten.
Bekijk foto 3.
Foto 3 is een luchtfoto van het Sint Bonifatius College in
Utrecht.
a	Zoek deze school op met Google Maps. Het adres van de
school is Burgemeester Fockema Andreaelaan 7. Zoom even
ver in als in foto 3 is gedaan.
b	Maak in figuur 4 een model van wat je ziet, net zoals je in de
atlas hebt gezien bij opdracht 4 en 5. Maak in ieder geval
onderscheid tussen woningen, voorzieningen en infrastructuur.

Tips:
-	Houd het simpel! Teken alleen de dingen die volgens jou
belangrijk zijn.
-	
Ga naar Kaart (links onderin) en Street View (het poppetje
rechts onderin) om meer te weten te komen over het
gebied.
-	Denk aan de kenmerken waaraan een goede kaart moet
voldoen (zie het Basisboek B12 Kenmerken van kaarten).
Bedenk zelf een logische titel en schaal.
Kijk nog eens goed naar de luchtfoto en de omgeving van de
school via Street View.
c Zoek een verschil tussen de luchtfoto en wat je van dit
gebied ziet via Street View. Noteer dit verschil.
d Verklaar het verschil van vraag c.

Opdracht 7
Lees eventueel in het Basisboek nog eens B12 Kenmerken
van kaarten.
Zoek met Google Maps een luchtfoto van je eigen school.
a	Maak in figuur 5 van de omgeving van je eigen school een
zelfde soort model als je van de omgeving van het Sint
	Bonifatius College bij opdracht 6 hebt gemaakt. Maak het
model netjes af volgens de drie kenmerken die een goede
kaart altijd heeft. Bedenk ook een goede titel en een
logische schaal.
b	Is er in de omgeving van jouw school ook een verschil
tussen de luchtfoto en de Street View-foto? Zo ja: noteer
dit verschil en probeer het te verklaren.

Opdracht 8
Vraag je docent om een topografisch kaartje van een landschap
bij jou in de buurt. Als het goed is, heeft je docent een rondje
getekend op de kaart. Dat is de plek waar je zogenaamd staat.

Opdracht 9
Ga naar het gebied toe en probeer op de exacte plek te gaan
staan vanaf waar je jouw Street View-ontwerp hebt getekend.
(Als hier geen tijd voor is of het regent: gebruik dan Street View
voor deze opdracht.)
a	Noteer twee overeenkomsten en twee verschillen tussen de
werkelijkheid en jouw Street View-ontwerp.
b Verklaar de twee verschillen van vraag a.
c	Hoe zou je het ontwerp de volgende keer beter kunnen
doen? Noteer twee manieren.

Legenda:

Legenda:

Schaal:

Schaal:

1:

1:

FIGUUR 4

10.

Er staat ook een pijl bij: dat is de richting waarin je kijkt. Je gaat
bedenken wat je zou zien als je op die plek zou staan en in die
richting kijkt. Je maakt dus je eigen Street View-ontwerp!
Teken je Street View in figuur 6. Tips:
-	Kijk goed naar de kaart om te weten te komen wat je zou
moeten zien vanaf die plek.
- Schets eerst met potlood.

FIGUUR 6
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