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Voorwoord
Vrijdagochtend op een middelbare school in Culemborg. De aardrijkskunde
docenten starten een lessenserie over waterbeheer met hun 4 HAVO klassen.
Vroeger maakte ze bij lessen over waterbeheer gebruik van het schoolboek, de
atlas en enkele krantenartikelen. Nu volgen ze een heel andere aanpak: de
leerlingen gaan onderzoek doen naar vraagstukken over waterbeheer in hun
eigen omgeving, waarbij ze gebruik maken van geo-informatietechnologie.
In de eerste les doen de leerlingen in het computerlokaal een module van De
Watermanager,
een
serious
geo-game
voor
het
voortgezet
aardrijkskundeonderwijs (Figuur 1). In de game nemen leerlingen de rol aan van
watermanager. Ze onderzoeken hoe het riviersysteem in elkaar zit, wat de
gebruiksfuncties zijn en wat de problemen zijn voor de toekomst. Zo komen ze
erachter dat de rivieren in de toekomst door de klimaatverandering veel meer
water zullen moeten afvoeren. Daarna mogen ze zelf aan de knoppen zitten:
leerlingen kiezen inrichtingsmaatregelen zoals dijkverplaatsingen en aanleg van
retentiebekkens; evalueren de effecten van die maatregelen; en zoeken naar een
optimale oplossing. Hoe beter ze het systeem inrichten en beheren, hoe meer
punten ze krijgen. In de volgende les onderzoeken leerlingen op de computer de
opbouw van het rivierengebied in de buurt van Culemborg (Figuur 2). In Google
Earth bekijken ze luchtfoto’s van de uiterwaard van de Lek, en in EduGIS bekijken
ze digitale kaarten van de hoogte van dijken rondom de Lek, het aantal inwoners
van de polders die aan de Lek grenzen, en de beschermingsnormen van die
polders. Ook kijken ze in het digitale kaartvenster op de website van het Ruimte
voor de Rivier project welke maatregelen Rijkswaterstaat wil uitvoeren om het
rivierengebied klaar te maken voor de toekomst. Na twee oriënterende lessen op
de computer is het tijd om het veld in te gaan. Nu erop uit! Maar wel met de
smartphone in de hand. Bij de rivier nemen leerlingen foto’s van de hoofdgeul, de
kribben, de dijken, de uiterwaarden en de dijkhuisjes. Deze foto’s koppelen ze
direct aan een online digitale kaart. Ook enquêteren de leerlingen bewoners van
de aanliggende polder over de beleving van overstromingsrisico’s. Hoe schatten
zij het gevaar en de gevolgen van een overstroming in? Terug op school
verwerken de leerlingen hun gegevens met GIS software tot digitale kaarten. Uit
hun kaarten blijkt dat de meeste bewoners nauwelijks op de hoogte zijn van
overstromingsrisico’s.
Na afloop van het project kijken leerlingen en docenten met een goed gevoel
terug. Het project was niet alleen nuttig en interessant, maar ook leuk. Een mooi
voorbeeld van succesvolle toepassing van geo-informatietechnologie in het
aardrijkskundeonderwijs.
Deze brochure gaat verder in op de vraag wat geo-informatietechnologie precies
is, hoe geo-informatietechnologie gebruikt wordt in de praktijk, welke
mogelijkheden geo-informatietechnologie biedt voor toepassing in het voortgezet
aardrijkskundeonderwijs, en hoe dat het beste aangepakt kan worden.
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Figuur 1: Leerlingen bekijken digitale kaarten van het rivierengebied (foto: Henk Trimp)

Figuur 2: Leerlingen doen veldwerk in de uiterwaarden van de Rijn (www.rijnlands.nl).
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Wat is geo-informatietechnologie?
De drie componenten van geo-informatietechnologie
De term ‘geo-informatietechnologie’ bestaat uit drie componenten: ‘geo’;
‘informatie’; en ‘technologie’. Laten we beginnen met de term ‘geo’. Dit slaat op de
wereld om ons heen. De ‘geo’ is het object van de aardrijkskunde, want
aardrijkskunde gaat over “de aarde als woonplaats van mensen, en mensen als
bewoners van de aarde” (Van Ginkel, 2002). Een van de basisprincipes van de
aardrijkskunde is dat locatie ertoe doet. De kenmerken van de aarde verschillen
immers van plaats tot plaats. Zo kunnen bepaalde plaatsen wel last hebben van
droogte, en andere plaatsen niet. Daarnaast zijn plaatsen onderdeel van
ruimtelijke netwerken: tussen plaatsen kunnen stromen van mensen, goederen en
geld plaatsvinden. Door zulke stromen kan een ontwikkeling op de ene plaats
(bijvoorbeeld een hongersnood in Afrika) van invloed zijn op een ander gebied.
Dan vervolgens de term ‘informatie’. Er zijn vele soorten informatie, maar
informatie waarin de locatie (X en Y coördinaten) bekend is wordt geo-informatie
genoemd. Zoals een burgerservicenummer gaat over personen, gaat geoinformatie over plaatsen en gebieden. Een bekend voorbeeld van geo-informatie
zijn (digitale) kaarten. Ze bevatten informatie over de locatie en vorm van
objecten (gebouwen e.d.), verbindingen (wegen e.d.), en gebieden (landen e.d.).
Vaak is er ook thematische informatie gekoppeld aan deze informatie: aan
gebouwen kan informatie over de gebruiksfunctie worden gekoppeld; aan wegen
kan informatie over de verkeersintensiteit worden gekoppeld; en aan landen kan
informatie over het aantal inwoners worden gekoppeld.
Tot slot de term ‘technologie’. Er zijn vele soorten technologieën, maar de term
geo-informatietechnologie
wordt
gebruikt
voor
moderne
interactieve
technologieën die toegang bieden tot geo-informatie, en tools bieden voor
interactie met die geo-informatie. Geo-informatietechnologie geeft ons de
mogelijkheid om grote hoeveelheden geo-informatie op een gebruiksvriendelijke
manier te ontsluiten. Bekende voorbeelden van geo-informatietechnologie uit de
dagelijkse praktijk zijn Google Maps en Google Earth, waarin digitale luchtfoto’s
en satellietbeelden op verschillende schaalniveaus kunnen worden bekeken.
Daarnaast bieden Google Maps en Google Earth de mogelijkheid om routes uit te
zetten en geven ze toegang tot allerlei ruimtelijk gelokaliseerde foto’s, Wikipedia
artikelen, en websites van restaurants, winkels, hotels etc. Een voorbeeld van
geo-informatietechnologie is GIS, wat staat voor Geografisch Informatie Systeem.
Het is software waarmee je ruimtelijke vraagstukken kunt bestuderen door geoinformatie te creëren, visualiseren, manipuleren, lezen, bevragen, analyseren en
presenteren. GIS biedt een uitgebreide set tools om te werken met geo-informatie
(Figuur 3). Zie http://giscommons.org en http://nl.wikibooks.org/wiki/Geovisualisatie (Nederlanstalig!) voor meer informatie over GIS.
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Figuur 3: Desktop GIS: GIS software die je op je PC of laptop moet installeren
(www.hurricanemapping.com)

Figuur 4: Webgis: GIS via het internet (www.edugis.nl).
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Naast GIS die je moet installeren op je PC of laptop is er ook webgis. Dit is GIS
via internet (Figuur 4). Voor het voortgezet aardrijkskundeonderwijs zijn er speciale
webgissen beschikbaar die een brede range aan digitale kaartlagen ontsluiten.
Deze webgissen kunnen gezien worden als een soort online atlassen. Daarnaast
zijn er steeds meer websites waarin via een kaartvenster ruimtelijke informatie
over één bepaald thema wordt ontsloten. Deze webgissen worden webmaps
genoemd. Speciaal voor smartphones zijn er allerlei webmap applications
ontwikkeld. Denk aan route planning apps en weersvoorspelling apps.

Een korte geschiedenis van de geo-informatietechnologie
Het gebruik van geografische informatie is al eeuwen oud. In de Griekse oudheid
werden al redelijk gedetailleerde kaarten gemaakt van het Middellandse
Zeegebied door cartografen en geografen als Ptolemaeus, Anaximander en
Eratosthenes (Figuur 5). In de eeuwen daarna vonden er verschillende
ontwikkelingen plaats in de cartografie waardoor kaarten steeds beter werden en
steeds grotere delen van de wereld gevat werden in kaarten. Tot halverwege de
20e eeuw werkte men echter uitsluitend met analoge geo-informatie: papieren
kaarten. Zo’n 10 jaar na de uitvinding van de eerste computers, in de jaren ’60
van de vorige eeuw, ontstonden de eerste technologieën om te werken met
digitale geo-informatie. Uit die tijd stamt het eerste Geografisch Informatie
Systeem. GIS werd toen nog gezien als een combinatie van hardware, software,
geo-informatie en een specialist die kon werken met het systeem (Figuur 6). De
specialist was eigenlijk onderdeel van het geheel: Destijds was GIS nog zo
ingewikkeld dat het alleen gebruikt kon worden door personen die een zeer
uitgebreide GIS training hadden ondergaan. In de loop der decennia nam de
rekenkracht van GIS toe en werd GIS steeds gebruiksvriendelijker en goedkoper.
Vanaf de jaren negentig nam de toepassing in de wetenschap, in het
bedrijfsleven, bij de overheid en in de non-profit sector sterk toe. Sindsdien is men
GIS steeds meer gaan zien als een soort software om te werken met digitale
kaarten: ‘iets’ wat je kunt installeren op een PC.
In het begin van de 21e eeuw werd een combinatie gemaakt tussen GIS en Global
Positioning System (GPS) technologie. Met een GPS ontvanger kun je je locatie
bepalen op basis van signalen die door satellieten worden uitgezonden.
Autonavigatiesystemen maken gebruik van een combinatie van GPS en GIS.
Rond 2005 ontstond de integratie tussen GIS en internet, en werden webgissen
en virtual globes zoals Google Maps en Google Earth gelanceerd. Enkele jaren
later werden webgissen ook geïntegreerd met social media. Sindsdien spreekt
men meer van geo-informatietechnologie of geomedia.
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Figuur 5: De wereldkaart volgens Ptolemaeus (100 v. Chr.)

Figuur
6:
De
eerste
Geografische
(www2.cit.cornell.edu/computer/history/Linke.html).

Informatie

Systemen,

rond

1960
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Toepassing van geo-informatietechnologie in de praktijk
Tegenwoordig wordt er in vele sectoren gebruikt gemaakt van geoinformatietechnologie: bij de overheid, in het bedrijfsleven, in de non-profit sector
en in de wetenschap (Scholten, Van Manen, & Van der Velden, 2009). Ook in het
dagelijks leven van mensen speelt geo-informatietechnologie een steeds
belangrijkere rol. Hieronder geven we enkele voorbeelden van belangrijke
toepassingen van geo-informatietechnologie.
Bij de overheid wordt geo-informatietechnologie onder andere gebruikt bij het
plannen van nieuwe woonwijken en kantoorgebieden. In een GIS kun je namelijk
allerlei kaartlagen opnemen: van de aanwezige bovengrondse infrastructuur
(wegen, spoorlijnen en kanalen), ondergrondse infrastructuur (gasleidingen,
elektriciteitskabels, waterleidingen, rioleringen, etc.), van de verkeersstromen, van
de aanwezige woningen en andere gebouwen, van de grondeigenschappen, van
de spreiding van voorzieningen, etc. Met slimme tools kun je analyseren welke
gebieden het meest geschikt zijn om een woonwijk of kantoorgebied neer te
zetten. Geo-informatietechnologie wordt ook gebruikt in verkeersmanagement. Er
zijn speciale systemen waarin wordt bijgehouden hoe de verkeersstromen lopen.
Als er een ongeluk plaatsvindt, kan de verkeerscentrale snel actie ondernemen
om het verkeer om te leiden en de problemen ter plekke te verhelpen. Daarnaast
wordt geo-informatietechnologie ook gebruikt in waterbeheer, bijvoorbeeld bij het
voorspellen van verspreiding van grondwaterverontreiniging, bij het voorspellen
van sedimentatie en erosie bij kusten (Figuur 7), bij het plannen van
irrigatiesystemen, en bij het zoeken naar maatregelen om overstromingsrisico’s
langs een kust of in een rivierengebied te verminderen. Bij defensie wordt ook
veelvuldig gebruik gemaakt van geo-informatietechnologie. Satellietbeelden en
luchtfoto-opnames worden gebruikt om kennis op te doen van het terrein en van
verdachte bewegingen. Deze informatie wordt doorgezonden naar de militairen in
het veld, zodat die altijd op de hoogte zijn van de locale omstandigheden. Met
behulp van geo-informatietechnologie kunnen dus betere beslissingen worden
genomen. Dit scheelt geld en levens, en kan leiden tot een duurzamere wereld.
In het bedrijfsleven wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van geo-informatie
technologie. Bijvoorbeeld in de transportsector. Met behulp van geoinformatietechnologie worden optimale routes voor vrachtwagens, vrachtschepen
en vliegtuigen berekend. Geo-informatie wordt ook gebruikt in de marketing. Er is
zelfs een speciaal werkveld met de naam ‘geo-marketing’. Als een
supermarktketen wil uitbreiden en aan het kijken is waar ze het beste een nieuwe
vestiging kunnen openen, wordt er onderzoek gedaan waarbij gebruik gemaakt
wordt van digitale kaarten van de spreiding van bevolking, de bereikbaarheid, de
spreiding van concurrenten, etc. Ook in de olie en gas exploratie en productie is
geo-informatietechnologie onmisbaar (Figuur 8). Met behulp van seismisch
onderzoek en boringen worden 3D modellen opgesteld van de ondergrond. Met
zulke modellen kun je berekenen wat de kansen zijn op het aantreffen van olie en
gas, en hoe dat het beste kan worden gewonnen. Zo zorgt geoinformatietechnologie voor kostenbesparing en winstoptimalisatie.
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Figuur 7: Toepassing van geo-informatietechnologie in watermanagement: het maken van
modellen die erosie en sedimentatie kunnen voorspellen van wadplaten in de Waddenzee
(ocw.unesco-ihe.org).

Figuur 8: Toepassing van geo-informatietechnologie bij het plannen van olie en gasleidingen
(www.psg.deloitte.com).
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En dan in de wetenschap. Geo-informatietechnologie is tegenwoordig een
onmisbaar gereedschap in allerlei onderzoek waar de locatie ertoe doet.
Bijvoorbeeld in onderzoek naar klimaatverandering en de effecten op mens en
natuur (Figuur 9). In dit soort onderzoek worden ruimtelijke klimatologische
modellen gekoppeld aan economische modellen en vegetatiemodellen. Met zulke
gekoppelde ruimtelijke modellen berekenen onderzoekers hoe het klimaat zal
gaan veranderen in de komende eeuw, en wat dat voor effecten zal hebben. Dit
kunnen ze doen voor verschillende scenario’s.
Naast de toepassing in de professionele praktijk, door geografen bij de overheid,
in het bedrijfsleven, in de non-profit sector en in de wetenschap speelt geoinformatietechnologie tegenwoordig ook een grote rol in het dagelijks leven van
de ‘gewone burger’. Kijk maar eens op je smartphone welke apps de mogelijkheid
bieden voor interactie met een digitale kaart. Met routeplanners kun je kijken hoe
je het snelst van A naar B komt. Als je op vakantie bent kun je met je smartphone
in een digitale kaart kijken wat voor bezienswaardigheden en wat voor
voorzieningen (restaurants, winkels, hotels) er in de buurt zijn. Zulke webmap
applications stellen ons in staat om betere en efficiëntere keuzes te maken. Ze
maken het dagelijks leven makkelijker en leuker.
Daarnaast nemen zijn er steeds meer websites die informatie aanbieden in een
webmap. Dit zijn interactieve kaartvensters waarin geo-informatie rond één
bepaald thema wordt aangeboden. Meestal wordt gebruik gemaakt van Google
Maps als achtergrondkaart (Figuur 10). Denk bijvoorbeeld aan het kaartvenster met
te koop staande huizen op de website van Funda (www.funda.nl), of het
kaartvenster met restaurants op de website van IENS (www.iens.nl). Veel van
deze webmaps hebben een commerciele insteek. Maar ook overheden zetten
webmaps op. Denk bijvoorbeeld aan de Misdaadkaart (www.misdaadkaart.nl),
waarin misdrijven worden weergegeven.
Het mag nu duidelijk zijn dat geo-informatietechnologie een steeds grotere rol
speelt in de maatschappij en in ons dagelijks leven. Geleidelijk aan heeft deze
technologie ook een plek gevonden in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs. De
volgende paragrafen laten zien wat voor geo-informatietechnologie er
beschikbaar is voor het onderwijs, en hoe die in de klas gebruikt kunnen worden.
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Figuur 9: Toepassing van geo-informatietechnologie bij klimaatonderzoek: het voorspellen van
klimaatverandering (https://gis.ucar.edu).

Figuur 10: Voorbeeld van een webmap: Het kaartvenster op Funda, waar alle huizen op staan die
te koop zijn (www.funda.nl).
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Beschikbare geo-informatietechnologie voor het VO
Sinds het begin van de 21e eeuw is er een breed spectrum aan geoinformatietechnologieën
beschikbaar
gekomen
voor
het
voortgezet
(aardrijkskunde)onderwijs. Sommige toepassingen zijn speciaal voor het
aardrijkskundeonderwijs
ontwikkeld.
Daarnaast
zijn
er
ook
geoinformatietechnologieën die eigenlijk voor andere doeleinden zijn ontwikkeld,
maar wel veel mogelijkheden bieden voor het aardrijkskundeonderwijs. Hieronder
worden de geo-informatietechnologieën die het meeste potentie bieden
besproken.

EduGIS
EduGIS (www.edugis.nl) is het platform voor geo-informatietechnologie in het
onderwijs. Het is een website die informatie biedt over geo-informatietechnologie
en lesmateriaal voor onderwijs met geo-informatietechnologie. Het belangrijkste
onderdeel van de website is een kaartvenster waarin honderden digitale
kaartlagen te bezichtigen zijn. Het EduGIS kaartvenster biedt niet alleen
topografische achtergrondkaartlagen en luchtfoto’s van het Kadaster, Google en
OpenStreetMaps, maar ook vele thematische kaarten. Zo zijn er een groot aantal
kaarten die gebaseerd zijn op CBS gegevens (Figuur 11), zoals kaarten van de
bevolkingsdichtheid, het gemiddeld inkomen, de etnische samenstelling en de
leeftijdsopbouw per buurt. Daarnaast biedt EduGIS een zeer gedetailleerde
hoogtekaart van het AHN. Als je op deze kaart inzoomt naar Zeeland kun je de
ligging van kreekruggen en verschillende duinvormen herkennen. Ook biedt
EduGIS historische kaartlagen uit de Atlas van Bleau en historische kaarten van
de Topografische en Militaire Kaart uit 1910. De kaartlagen met informatie over
gebouwen zijn zeer gedetailleerd. Deze kaartlagen geven informatie over het
gebruiksdoel en het bouwjaar per gebouw (Figuur 12).
Alle EduGIS kaartlagen zijn te bezichtigen op verschillende schaalniveaus: Je
kunt in en uitzoomen tot het gewenste detailniveau. Daarnaast kun je ook
informatie opvragen die gekoppeld is aan de kaarten. Door te klikken op plaatsen
in de hoogtekaart zie je direct wat de precieze hoogte is op een bepaald punt,
zonder dat je in de legenda hoeft te kijken. Een groot voordeel van het EduGIS
kaartvenster is de mogelijkheid om kaartlagen over elkaar heen te leggen. Leg
bijvoorbeeld de kaart van het %VVD stemmers per buurt over de kaart van het
gemiddeld inkomen per buurt. Door de kaart van het %VVD stemmers aan en uit
te zetten, of de transparantie te veranderen van 0 tot 100%, zie je duidelijk dat er
sprake is van een correlatie. Op dezelfde manier kun je ook kaarten van
grondsoort en landgebruik over elkaar heen leggen. EduGIS helpt om leerlingen
ruimtelijke relaties tussen verschijnselen te leren herkennen.
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Figuur 11: Screenshot van het EduGIS kaartvenster (www.edugis.nl), waarin een kaart van het
percentage mensen van Marokkaanse afkomst in Amsterdam en omstreken wordt getoond.

Figuur 12: Screenshot van het EduGIS kaartvenster (www.edugis.nl), waarin een kaart van de
gebruiksdoelen per gebouw worden getoond.

15

Geo-informatietechnologie in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs
Figuur 13: Screenshot van de historische kaart uit 1910 in EduGIS (www.edugis.nl).

EduGIS biedt standaard 20 lesmodules aan waarin leerlingen kaartlagen in het
kaartvenster moeten gebruiken om vragen te beantwoorden. De lesmodules
richten zich onder andere op watervraagstukken, bevolkingsvraagstukken, en
milieuvraagstukken. EduGIS biedt ook enkele mogelijkheden om zelf simpele
digitale kaarten te maken. Je kunt punten toevoegen, en lijnen en vlakken
tekenen. Daarnaast kun je ook extra tekstuele informatie opnemen over de
punten, lijnen en vlakken, of een foto toevoegen. Dit biedt mogelijkheden voor
opzetten van opdrachten waarbij leerlingen gegevens moeten verzamelen in het
veld (metingen doen, enquêtes afnemen, foto’s maken, etc.) en die gegevens
verwerken tot kaarten. Ook biedt dit mogelijkheden voor het maken van
voorbereidingsopdrachten voor een excursie.
Naast het kaartvenster geeft EduGIS ook informatie over geoinformatietechnologie. Daarnaast biedt EduGIS ook lesmateriaal aan voor andere
geo-informatietechnologieen zoals Google Earth en QGIS (zie later in deze
brochure). Deze informatie en lesmaterialen zijn te bereiken via de buttons
“Informatie” en “Extra” in de oranje menubalk op EduGIS portaal (Figuur 14 en
Figuur 15).
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Figuur 14: Screenshot van EduGIS portaal (www.edugis.nl).

Figuur 15: Screenshot van de lesmodule “Hoog en Droog” in EduGIS (www.edugis.nl).
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De Zorgatlas
De Zorgatlas (www.zorgatlas.nl) richt zich op de gezondheidstoestand van
mensen in Nederland. Je kunt er tientallen interactieve kaarten oproepen van de
gezondheidstoestand:
verschillende
ziekten,
aandoeningen,
blessures,
ongelukken en ongelukken. Deze kun je bekijken op niveau van provincies,
gemeenten en buurten. Als je in de kaart klikt, krijg je meer informatie over de
gezondheidstoestand in die provincie, gemeente of buurt (Figuur 16). Ook vind je
kaarten over verschillende oorzaken van sterfte, kaarten van de
levensverwachting per gemeente, en kaarten van de zorg die wordt gebruikt. De
Zorgatlas heeft ook verschillende kaarten van verklarende factoren: leefstijl
(bijvoorbeeld ‘% rokers’); sociale omgeving (bijvoorbeeld ‘religie’); demografische
kenmerken (bijvoorbeeld ‘% ouderen’); en de fysische omgeving (bijvoorbeeld
‘fijnstof concentratie’). Zo kun je twee kaarten naast elkaar zetten om te kijken of
er een correlatie is tussen twee verschijnselen, bijvoorbeeld tussen het
percentage mazelen gevallen tijdens de epidemie van 1999-2000 en het
percentage SGP stemmers (Figuur 17). Als extraatje biedt de Zorgatlas ook
tientallen kaarten van bevolkingsamenstelling en migratie, uitgesplitst per
leeftijdscategorie (Figuur 18).
Figuur 16: Screenshot van de Zorgatlas (www.zorgatlas.nl), met daarin een interactieve kaart van
het % arbeidsongeschikten per gemeente.
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Figuur 17: Screenshot van de Zorgatlas (www.zorgatlas.nl), met een kaart van de
mazelenepidemie uit 2006, en het percentage SGP stemmers bij de Tweede Kamer verkiezingen.

Figuur 18: Screenshot van de Zorgatlas (www.zorgatlas.nl), met een kaart van de binnenlandse
migratie in de leeftijdscategorie 15-25 jaar. Klik op een gemeente (in het voorbeeld “Utrecht” en je
krijgt meer informatie over migratie van en naar die gemeente.
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De Europese Waardenatlas
De Europese Waardenatlas (www.atlasofeuropeanvalues.eu) biedt een schat van
digitale kaarten over de opvattingen van inwoners van de Europese landen en
regio’s binnen die landen ten aanzien van politiek, familie, werk, religie,
samenleving, Europa, etc (Figuur 19). De atlas biedt een aantal technische
voordelen ten opzichte van andere webatlassen. Ten eerste kun je in het
kaartvenster twee kaarten naast elkaar neer te leggen, zodat je patronen kunt
vergelijken en relaties kunt leggen. Ten tweede kun je de klassenindeling
aanpassen. Zo kun je onderzoeken welke classificatiemethode (gelijke intervallen,
quantielen, natuurlijke grenzen, etc.) het meest geschikt is om een bepaald
verschijnsel te visualiseren. Ten derde kun je kaarten van verschillende
tijdstippen met elkaar vergelijken en zo veranderingen zichtbaar maken. Tot slot
is het mogelijk de antwoorden en kaarten uit te splitsen naar verschillende
respondentgroepen, zoals bijv. jongeren vs. ouderen, mannen vs. vrouwen etc,
en laagopgeleiden versus hoogopgeleiden. Zo kun je bijvoorbeeld onderzoeken of
laagopgeleiden banger zijn dan hoogopgeleiden voor het verlies van
werkgelegenheid door uitbreiding van de EU (Figuur 20). De Europese
Waardenatlas bevat niet alleen kaarten van opvattingen van inwoners van
Europa, maar ook kaarten met meta-data zoals werkloosheid, BBP etc. Dit
vergemakkelijkt het interpreteren van patronen. Daarnaast biedt de waardenatlas
extra achtergrondinformatie om de kaarten te kunnen interpreteren.

Figuur 19: Screenshot van de Europese Waarden Atlas, met een kaart die het vertrouwen in
ambtenaren weergeeft (www.atlasofeuropeanvalues.eu).
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Figuur 20: Screenshot van de Europese Waarden Atlas (www.atlasofeuropeanvalues.eu), met een
kaart die het percentage mensen weergeeft die vreest dat uitbreiding van de EU leidt tot verlies
van werkgelegenheid. Links de score onder laagopgeleiden, rechts de score onder
hoogopgeleiden.

De kaarten verlevendigd door video’s van jongeren uit verschillende landen die
vragen van de European Values Study beantwoorden. Voor docenten zijn
tientallen lesbrieven en werkvormen met toepassingsvoorbeelden beschikbaar.
De website, inclusief de kaarten en het lesmateriaal, is beschikbaar in het
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en nog een paar andere talen.
Zodoende is de Europese Waardenatlas een uitermate geschikte tool voor
leerlinguitwisselingen.
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De Millenniumdoelenatlas
De Millenniumdoelenatlas (www.millenniumdoelenatlas.nl/atlas) geeft toegang tot
interactieve kaarten over toestand in de wereld wat betreft armoede,
milieuverontreiniging, onderwijs, gezondheidszorg en gelijke kansen (Figuur 21). Je
kunt kaarten tonen voor ieder probleem (bijvoorbeeld ‘toegang tot onderwijs’) en
sub probleem (bijvoorbeeld ‘toegang tot onderwijs voor meisjes’). Klik op de
button “Verander de wereld” en de choropleetkaart verandert in een
anamorfosekaart (Figuur 22). Daarnaast kun je ook kijken wat de status is van de
millenniumdoelen (Figuur 23). Door met de muis over de algemene wereldkaart te
bewegen kun je in één oogopslag zien hoe de landen ervoor staan. Liggen zij op
schema om de acht millenniumdoelen in 2015 te halen? Voor uitgebreidere
informatie klik je op een land. Vervolgens verschijnt per millenniumdoel een
voortgangsgrafiek, een gedetailleerde landkaart en informatie over projecten van
particulieren en overheid in het betreffende land.
Figuur 21: Screenshot van de Millenniumdoelenatlas (www.millenniumdoelenatlas.nl/atlas),
waarbij een kaart van het % mensen met HIV besmetting wordt getoond.
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Figuur 22: Screenshot van de Millenniumdoelenatlas (www.millenniumdoelenatlas.nl/atlas),
waarbij een anamorfosekaart van het % mensen dat in armoede leeft wordt getoond. Als je met de
muis over een land gaat (in dit geval Pakistan), krijg je meer informatie.

Figuur 23: Screenshot van de Millenniumdoelenatlas (www.millenniumdoelenatlas.nl/atlas),
waarbij de voortgang wordt getoond voor het doel “Toegang van schoon drinkwater”.
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De Bosatlas Online
De Bosatlas Online (http://grotebosatlas.online.noordhoff.nl/) is een mooie
toevoeging op de gedrukte Bosatlas. De website biedt interactieve versies van
een aantal bekende kaarten uit de Bosatlas. Je kunt onderdelen van deze kaarten
aan en uitzetten (Figuur 24). Ook kun je in de Bosatlas Online kaarten naast elkaar
zetten, zodat je beter patronen aan elkaar kan relateren (Figuur 25). Daarnaast kun
je ontwikkelingen in de tijd bekijken, zoals de uitbreiding van Amsterdam (Figuur
26) of de inpoldering van West Nederland. Interactieve klimaatkaarten laten zien
hoe de temperatuur en neerslag veranderen in de loop van het jaar. Uitgebreide
landendocumentatie is beschikbaar via http://landendocumentatie.bosatlas.nl. De
website bevat niet alleen een opsomming van de relevante kenmerken van
landen, maar ook goede geografische documentatie over hoe landen in elkaar
zitten wat betreft bevolking, politiek en economie, en over de grote vraagstukken
in die landen.
De Bosatlas Online is vooral geschikt om klassikaal onderwijs te ondersteunen
met behulp van een digiboard. Daarnaast kan het ook worden gebruikt in lessen
waarin leerlingen achter de computer zitten en zelfstandig werken aan
opdrachten. De Bosatlas Online is echter geen vervanging van de gedrukte
Bosatlas. In de gedrukte versie staan namelijk veel meer kaarten. Wel biedt de
Bosatlas online extra mogelijkheden ten opzichte van de gedrukte atlas. Een
licentie op de Bosatlas Online kost 95 Euro per schoollocatie per jaar.
Figuur 24: Screenshot van de Bosatlas online (http://grotebosatlas.online.noordhoff.nl/), waarmee
je onderdelen van een kaart aan en uit kunt zetten, zoals de zeestromen in een kaart met
klimaten.
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Figuur 25: Screenshot van de Bosatlas online (http://grotebosatlas.online.noordhoff.nl/), waarmee
je kaarten naast elkaar kunt zetten, zoals de ouderdom van de wijken en het gemiddeld inkomen
in Amsterdam.

Figuur 26: Screenshot van de Bosatlas online(http://grotebosatlas.online.noordhoff.nl/), waarmee
je ontwikkelingen in de tijd kunt bekijken, zoals de uitbreiding van Amsterdam in de loop der
eeuwen.
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Worldmapper
Worldmapper (www.worldmapper.org) biedt de mogelijkheid om honderden
interactieve anamorfosekaarten te genereren rondom thema’s als ‘toerisme’,
‘voedselproductie, ‘industriele productie’, ‘diensten’, ‘hulpbronnen’, ‘werk’,
‘inkomen’, ‘gezondheid’, ‘armoede’, ‘huisvesting’, ‘natuurrampen’, ‘geweld’
‘vervuiling’, ‘godsdienst’, etc (Figuur 27 en Figuur 28). Naast het kaartvenster worden
algemene interpretaties gegeven van het kaartbeeld. Daarnaast kun je met de
muisknop op de landen in de kaart klikken om meer informatie op te vragen.
Figuur 27: Screenshot van Worldmapper (www.worldmapper.org), waarin een anamorfosekaart
wordt getoond van de productie van fossiele brandstoffen per land in de afgelopen 10 jaar.

Figuur 28: Screenshot van Worldmapper (www.worldmapper.org), waarin een anamorfosekaart
wordt getoond van de consumptie van fossiele brandstoffen per land in de afgelopen 10 jaar.
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Indexmundi
Indexmundi (www.indexmundi.com) biedt economische, demografische en andere
informatie over landen. Je kunt kiezen of je de gegevens wilt weergeven in een
interactieve kaart (www.indexmundi.com/map) of in een tabel waarin de landen
gerangschikt staan (www.indexmundi.com/g). Ook kun je per land een grafiek
maken waarin je kunt zien hoe de waarden zijn veranderd in de loop der tijd.
Indexmundi biedt interessante extra’s. Klik op “Create your own map” om zelf
thematische kaarten te maken, van de wereld of van een land. Je kunt
thematische gegevens (bijvoorbeeld van de bevolkingsdichtheid per land) via een
Google spreadsheets koppelen aan de kaart, en die dan weergeven met
kleurgradaties. Zo kun je zelf je eigen choropleetkaart maken.
Figuur 29: Screenshots van Indexmundi (www.indexmundi.com), met daarin een kaart en
histogram van de uitgaven aan defensie als percentage van het BNP.

27

Geo-informatietechnologie in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs

SDDS Atlas
Indien je geinteresseerd bent in de VS, dan is het aan te raden om een keer te
kijken naar de SDDS Atlas (http://nces.ed.gov/surveys/sdds/ed/profiles). Deze
atlas bevat interactieve kaarten van vele sociaal-economische en demografische
aspecten van de VS (Figuur 30 en Figuur 31).
Figuur 30: Screenshot van de SDDS Atlas (http://nces.ed.gov/surveys/sdds/ed/profiles), met een
kaart van het gemiddeld inkomen.

Figuur 31: Screenshot van de SDDS Atlas , met een kaart van het % latino’s per county.
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CBS in uw buurt
De website van CBS in uw buurt (www.cbsinuwbuurt.nl/) biedt toegang tot CBS
data op buurtniveau. Je kunt voor elke buurt demografische en
sociaaleconomische gegevens opvragen. Daarnaast kun je die gegevens in
perspectief plaatsen door ze te vergelijken met andere buurten in die gemeenten,
of met heel Nederland. Zo kun je zien dat er in het Centrum van Enschede relatief
weinig kinderen wonen, maar wel veel twintigers en dertigers (Figuur 36).
Daarnaast kun je voor elke gemeente een rapport opvragen met de naam
“Gemeente op Maat”. Dit rapport geeft een zeer uitgebreid verslag van de
kenmerken van de gemeente. De best denkbare bron voor een praktische
opdracht waarbij leerlingen onderzoek doen in de eigen omgeving!
Figuur 32: Screenshot van CBS bij u in de buurt (www.cbsinuwbuurt.nl).
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Risicokaart
De website van de Risicokaart (www.risicokaart.nl) heeft een kaartvenster waarin
je kunt kijken waar zich gevaarlijke objecten (bijvoorbeeld fabrieken) bevinden en
hoe het zit met overstromingsrisico’s (Figuur 33). Ook kun je hier informatie vinden
over de ligging van kwetsbare objecten (kinderdagverblijven, bejaardentehuizen,
etc.). Als je klikt op een gevaarlijk object, zie je precies waarom het gevaarlijk is.
Als je klikt op een kwetsbaar project, krijg je informatie over het aantal kinderen of
bejaarden in het gebouw. Hiermee kan deze website perfect gebruikt worden om
evacuatieplannen op te stellen.
Figuur 33: Screenshot van de Risicokaart (www.risicokaart.nl): Waterdiepte rondom Groningen bij
een doorbraak van de Waddenzeedijk.
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Verkiezingskaart
Met de website van de Verkiezingskaart (www.verkiezingskaart.nl) kun je de
verkiezingsuitslagen van alle verkiezingen van afgelopen jaren bekijken (Figuur
34). Je kunt kijken wat de grootste partij is in elke gemeente, of het % stemmers
per partij. Klik op een gemeente om meer informatie op te vragen over de
verkiezingsuitslag in die gemeente.
Figuur 34: Screenshot van de Verkiezingskaart (www.verkiezingskaart.nl).
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Google Earth
Google Earth, wie kent het niet? De software biedt de mogelijkheid om luchtfoto’s
en satellietbeelden van je omgeving en van verre plaatsen te bekijken. Je kunt
van New York naar Singapore vliegen, en daarna een bezoekje brengen aan de
Himalaya en de Sahara. Verander de tilt, de hoek waarmee je naar de luchtfoto’s
en satellietbeelden kijkt, en er ontstaat een 3D beeld. Je kunt nu reliëf
waarnemen, en een rondje om de Vesuvius vliegen of een vlucht maken over de
Aletschgletsjer.
Google Earth biedt echter veel meer mogelijkheden dan alleen het bekijken van
luchtfoto’s en satellietbeelden (Favier, 2007). Standaard biedt Google Earth een
aantal kaartlagen aan in het Lagen Venster (linksonder). Hieronder valt een
kaartlaag met locatiegebonden Wikipedia artikelen en een kaartlaag met de
locaties van alle vulkanen. Een andere interessante kaartlaag is de kaartlaag met
foto’s. Deze laag bevat miljoenen foto’s die door gebruikers zelf zijn ge-upload
naar internet. Heb jij ook interessante foto’s die je wilt toevoegen aan Google
Earth, ga dan naar www.panoramio.com. Hier kun je ze uploaden en koppelen
aan een locatie.
Naast het gebruik van bestaande kaartlagen kun je in Google Earth ook zelf
digitale kaartlagen maken. Je kunt punten (‘plaatsmarkeringen’), lijnen (‘paden’)
en vlakken (‘polygonen’) tekenen. Vervolgens kun je een folder toevoegen, en die
punten, lijnen en vlakken in de folder plaatsen. Tot slot kun je de folder opslaan
als KMZ bestand (Figuur 35, Figuur 36). Dit bestandje kun je mailen, of op het
netwerk of op de ELO zetten. Dan kunnen leerlingen er ook bij. In KMZ bestanden
kun je ook overlays toevoegen. Dit zijn gescande kaarten (als JPEG, BMP of
PNG), die je in Google Earth kan inladen en over de luchtfoto’s en
satellietbeelden heen kan leggen. Als je wilt leren hoe je zelf KMZ bestanden kunt
maken, kijk dan op www.google.com/intl/nl/earth/learn. Deze website bevat goede
tutorials, die voor zowel docenten als leerlingen goed te volgen zijn.
De afgelopen jaren is er veel lesmateriaal ontwikkeld voor Google Earth. Dit
lesmateriaal wordt onder andere aangeboden via de websites van Geobronnen
(www.geobronnen.com) en Geoquest (www.geoquest.nl/). Op EduGIS
(www.edugis.nl) staat een lijst met interessante KMZ bestanden, plus lesmateriaal
over thema’s als ‘Natuurlijke gevaren in de VS’ en ‘IJs & Klimaat’ (onder “>Extra
>Google Earth”). Daarnaast bieden ook enkele uitgeverijen lesmateriaal met
Google Earth aan.
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Figuur 35: Screenshot van Google Earth, waarin het KMZ bestand “Aardbevingen Recent” wordt
getoond. Dit bestand laat alle aardbevingen zien die afgelopen week plaatsvonden. Het KMZ
bestand is gekoppeld aan een database die elk uur wordt geüpdate. Zo heb je altijd de meest
actuele informatie.

Figuur 36: Screenshot van Google Earth, waarin het KMZ bestand “Paleogeografie” wordt
getoond. Met een klik op de ‘play’ button kun je zien hoe de continenten zich verplaatsten in de
loop der miljoenen jaren.
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Figuur 37: Screenshot van Google Earth met een KMZ bestand met een oude en nieuwe foto’s
van gletsjers.

Google Maps en Streetview
Google Maps is niet alleen een digitale kaart waarmee je bedrijven, winkels en
restaurants kunt opzoeken en routes kunt plannen, maar ook een toegang tot
Streetview. Hiermee kun je plaatsen over de hele wereld verkennen met
panorama's van 360 graden op straatniveau (Figuur 38, Figuur 39). Je kunt
wereldmonumenten verkennen en natuurwonderen bekijken, en gewoon kijken
hoe mensen aan de andere kant van de wereld wonen. De bedekking van het
Streetview netwerk wordt steeds groter, en je kunt nu ook steeds vaker gebouwen
van binnen kijken.
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Figuur 38: Screenshot van de Streetview: Hoe wonen mensen in Rio de Janeiro, Brazilië?

Figuur 39: Screenshot van de Streetview: Zie je de verschillende tussen de Chinese en de Thaise
wijken in Bangkok?
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Weer en Klimaat webgissen
Naast de hierboven genoemde webmaps die specifiek voor een Nederlands
publiek zijn ontwikkeld, zijn er ook veel webmaps voor een internationaal publiek.
Met name rond het thema Weer & Klimaat zijn er prachtige middelen beschikbaar
voor het onderwijs. Via All Met Sat (http://en.allmetsat.com/climate) kun je
bijvoorbeeld klimaatcurves van duizenden steden ter wereld bekijken (Figuur 40),
en via de website van NOAA (http://gis.ncdc.noaa.gov/map/viewer/) kun je
werelddekkende klimaatkaarten bekijken (Figuur 41). De website van
Weatherspark (www.weatherspark.com) geeft het beste inzicht in het verloop van
het weer (Figuur 42). Kies een plaats en een dag, en de website tovert de
temperatuur en neerslagcurve voor die dag tevoorschijn. De website van de
National
Geographic
(http://www.nationalgeographic.com/geobee/studycorner/activity-5) biedt een aantal lesmodules met bovenstaande applicaties.
Figuur 40: Screenshot van All Met Sat (http://en.allmetsat.com/climate), waarmee je klimaatcurves
van duizenden steden ter wereld kunt bekijken.
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Figuur 41: Screenshot van de webmap van NOAA (http://gis.ncdc.noaa.gov/map/viewer/)
waarmee je klimaatkaarten kan bekijken van de VS en andere landen. Zie hier de kaart van de
droogteindex.

Figuur 42: Screenshot van de website Weatherspark (www.weatherspark.com) waarmee je het
verloop van het weer kan bekijken voor duizenden locaties ter wereld..
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Gapminder
Een bijzondere GIS applicatie is Gapminder (www.gapminder.org). Deze website
ontsluit informatie over allerlei sociaal-economische aspecten van landen in een
kaartvenster en in een scatterplot. Vooral de scatterplot is bijzonder. In de
interactieve scatterplot kun je twee variabelen tegen elkaar uitzetten, bijvoorbeeld
de levensverwachting en het BNP per inwoner. Dan krijg je een figuur met
verschillende bolletjes, waarin elk bolletje een land voorstelt (Figuur 43). In zo’n
scatterplot kun je zien of er een correlatie is tussen de twee variabelen. In dit
geval is er een duidelijke correlatie: hoe hoger het BNP per inwoner, hoe hoger
de levensverwachting. In deze scatterplot kun je ook duidelijk zien dat de
Europese en Noord Amerikaanse landen over het algemeen hoog scoren op deze
variabelen, terwijl de Afrikaanse landen over het algemeen laag scoren en
Aziatische landen een grote variatie aan waarden vertonen. Door op de bolletjes
te klikken kun je extra informatie over het land opvragen. Dergelijke scatterplots
roepen vragen op als “Hoe komt het dat er een relatie is tussen de twee
variabelen?”. Maar ook vragen als “Welke landen volgen de algemene regel, en
welke landen niet?” en “Waarom is de levensverwachting in Zuid Afrika lager dan
verwacht?”. Je kunt ook omschakelen naar een kaartvenster, waarin je dezelfde
variabelen in een kaart kunt laten zien. Dan zie je dat alle sub-Sahara landen een
lage levensverwachting hebben. Even sleutelen, en je kunt zo ook een kaart
maken die het % mensen met HIV per land laat zien (Figuur 44). Zo kun je een
verklaring geven voor de relatief lage levensverwachting in Zuid Afrika.
Extra bijzonder aan Gapminder is de temporele dimensie. In de scatterplot en in
het kaartvenster kun je weergeven hoe de waarden van de variabelen veranderd
zijn in de loop der tijd. Zo zie je dat de levensverwachting in de afgelopen
decennia sterk is toegenomen in de meeste landen, en dat de levensverwachting
in India op dit moment net zo hoog is als de levensverwachting in Nederland in de
jaren 60 van de vorige eeuw. Het plotten van de variabelen in de tijd geeft soms
spectaculaire beelden: zo zie je de bolletjes van Rusland in de jaren 20 en van
China in de jaren 60 sterk dalen. Wat was daar aan de hand?
Gapminder biedt een aantal kant-en-klare series interactieve grafieken en kaarten
aan rondom 20 actuele thema’s zoals natuurrampen, de AIDS epidemie, en de
snelle ontwikkeling van Azië. Daarnaast biedt Gapminder ook lesmateriaal en
instructie filmpjes voor docenten.
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Figuur 43: Screenshot van het scatterplot venster van Gapminder (www.gapminder.org), waarin
de variabelen ‘levensverwachting’ (Y as) is uitgezet tegen de variabele ‘BNP per inwoner’ (X as).
Elke bol geeft een land aan. De grootte van de bollen weerspiegelt het aantal inwoners.

Figuur 44: Screenshot van het kaartvenster van Gapminder (www.gapminder.org), waarin de
variabele ‘% mensen met HIV’ wordt getoond per land.
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UNDP StatPlanet Atlas
De UNDP StatPlanet Atlas (http://hdr.undp.org/en/data/map/) is door de United
Nations Development Programme (UNHP) opgezet, en geeft inzicht in
verschillende parameters op het gebied van ontwikkeling, gezondheidszorg en
onderwijs. Je kunt deze gegevens weergeven in kaarten en in histogrammen.
Ook kun je kijken hoe deze gegevens zijn veranderd in de loop der tijd. Zie
hieronder een voorbeeld van een kaart van de levensverwachting. Als je op het
driehoekje klikt, zie je hoe de levensverwachting is veranderd in de loop der tijd.
De kaart verandert dan langszaam. Je kunt ook enkele landen selecteren, en de
levensverwachting weergeven in een grafie. Het figuur hieronder laat de
levensverwachting van Rusland en China zien in een grafiek (Figuur 45). Terwijl de
levensverwachting in China alleen maar is gestegen in de afgelopen decennia,
zie je in Rusland een enorme dip rond 1990, ten tijde van de omwenteling.
Figuur 45: Screenshot van het kaart en grafieken venster van de UNDP StatPlanet Atlas
(http://hdr.undp.org/en/data/map/). Je ziet hier een kaart van de levensverwachting per land. In de
grafiek bovenaan wordt de ontwikkeling van de levensverwachting in Rusland sinds 1980 getoond.

Het mooie aan de UNDP StatPlanet Atlas is dat je snel verschillende landen met
elkaar kunt vergelijken. Als je met de muis naar een ander land gaat, wordt de
grafiek direct aangepast.

40

Geo-informatietechnologie in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs

In de UNDP StatPlanet Atlas kun je gemakkelijk verschillende parameters met
elkaar vergelijken. Linksboven zie je niet alleen de score voor de
levensverwachting, maar ook daaraan gerelateerde parameters, zoals de
kindersterfte en de HDI gezondheidsindex. Als je op de button “Countries” in het
hoofdmenu klikt, kun je een uitgebreid overzicht van ontwikkelingssituatie per land
opvragen. Het overzicht bevat ook interactieve grafieken, waarin je een land kan
vergelijken met andere landen. Naast het kaarten en grafieken venster en de
landeninformatie biedt de UNHDP StatPlanet Atlas ook de mogelijkheid om
variabelen tegen elkaar uit te zetten in een interactieve scatterplot (Figuur 46), net
als Gapminder. Zo kun je duidelijk zien of er een relatie is tussen twee variabelen,
en hoe dit is veranderd in de loop de tijd.
Figuur 46: Screenshot van het scatterplot venster van de UNDP StatPlanet Atlas
(http://hdr.undp.org/en/data/map/). Je ziet hier een scatterplot waarin de uitgaven aan
gezondheidszorg uitgezet tegen de HDI (Human Development Index).

Naast deze online atlas is er ook een desktop versie van StatPlanet. Dit is
software die je moet installeren op je PC. Je kunt de software gratis downloaden
van www.statsilk.com. De software biedt extra mogelijkheden ten opzichte van de
UNDP StatPlanet Atlas (maar lang niet zoveel mogelijkheden als ArcGIS en
QGIS. Je kunt met de software zelf kaarten maken, op basis van data die je van
internet hebt gedownload. Dus kun je ook andere gebieden en andere thema’s
weergeven. Je kunt die kaarten dan vervolgens publiceren op internet. Zo kun je
je eigen online atlas maken! Zie www.statsilk.com/software/statplanet#videocreate-interactive-map voor een instructiefilmpje.
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ArcGIS en Quantum GIS (QGIS)
ArcGIS en Quantum GIS (QGIS) zijn bekende voorbeelden van desktop GIS
software. Volgens de strikte definitie wordt desktop GIS gezien als GIS software
die draait vanaf je PC of vanaf het netwerk. In tegenstelling tot een webgis moet
je desktop GIS dus installeren. Desktop GIS software biedt over het algemeen
veel meer mogelijkheden dan een webgis. De software bevat vaak een
uitgebreide set aan tools om te werken met geo-informatie. Om deze reden wordt
desktop GIS veelvuldig gebruikt in het bedrijfsleven, bij de overheid, en in de
wetenschap. Desktop GIS biedt ook veel mogelijkheden voor het onderwijs: de
software is uitermate geschikt om projecten op te zetten waarbij leerlingen
onderzoek doen naar geografische vraagstukken in de eigen omgeving, waarbij
ze gegevens verzamelen middels veldwerk, en die gegevens vervolgens op de
computer verwerken tot digitale kaarten. Maar voor we hier verder op in kunnen
gaan moeten we eerst kijken wat desktop GIS precies is, en hoe het werkt.
De mogelijkheden die desktop GIS biedt kunnen in acht categorieën worden
onderverdeeld:
1. Geo-informatie beheren. Met desktop GIS kun je digitale kaartlagen en
andere geo-informatie opslaan en combineren.
2. Geo-informatie creëren. Met desktop GIS kun je zelf nieuwe kaartlagen
maken. Je kunt zelf nieuwe punten, lijnen of vlakken tekenen. Ook kun je
ingescande papieren kaarten digitaliseren.
3. Geo-informatie manipuleren. Met desktop GIS kun je bestaande kaartlagen
aanpassen: je kunt de locatie van punten wijzigen, en de vorm en ligging
van lijnen en vlakken. Daarnaast kun je berekeningen uitvoeren aan
kaarten. Zo kun je een kaart maken van de bevolkingsdichtheid op basis
van een kaart met informatie over het aantal inwoners en het oppervlak per
gemeente.
4. Geo-informatie visualiseren. Met desktop GIS kun je tabellen met X en Y
coördinaten van objecten (bijvoorbeeld scholen) omzetten in een digitale
kaartlaag. Ook kun je tabellen met thematische gegevens die gekoppeld
zijn aan gebieden koppelen aan een digitale kaartlaag. Zo kun je gegevens
van het inkomen per gemeente (die je kunt downloaden van Statline, de
geoportal van het CBS) koppelen aan de digitale kaartlaag van de
gemeenten in Nederland. Tot slot kun je met desktop GIS de symbologie
van kaartlagen aanpassen. Je kunt zelf bepalen wat je wilt weergeven, en
hoe je dat wilt weergeven in de kaart. Je kunt choropleetkaarten,
chorochromatische kaarten, symboolgroottekaarten en diagramkaarten
maken.
5. Geo-informatie lezen. Net als bij webgis heeft desktop GIS een
informatietool waarmee je informatie over punten, lijnen of vlakken op kunt
vragen door erop te klikken.
6. Geo-informatie bevragen. Met desktop GIS kun je slimme vragen stellen
aan de geo-informatie. Wil je weten in hoeveel gemeente er sprake is van
netto immigratie? Of wil je weten hoeveel mensen er wonen in het gebied
dat bedreigd wordt door overstromingen? Desktop GIS bevat slimme tools
om dit voor je uit te zoeken!
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7. Geo-informatie analyseren. Met Desktop GIS kun je analyse-tools
toepassen. Zo kun je berekenen of er een relatie is tussen het stemgedrag
per buurt en het inkomen per buurt. Ook kun je analyseren hoe de afvoer
van de rivieren in de toekomst gaat veranderen (t.g.v. klimaatverandering),
en wat de effecten van inrichtingsmaatregelen in het rivierengebied zijn op
het overstromingsrisico. Als je de ruimtelijke spreidingen van een
verschijnsel op een kwantitatieve manier wilt onderzoeken, kun je Desktop
GIS een clusteringindex laten berekenen. Wil je weten hoe sterk de relatie
is tussen inkomen en levensverwachting? Met Desktop GIS heb je zo een
correlatiecoëfficiënt berekend!
8. Geo-informatie presenteren. Met Desktop GIS kun je kant en klare kaarten
maken, met titel, legenda, schaalstok, etc. In GIS taal wordt dit een layout
genoemd. Daarnaast kun je met Desktop GIS ook webmaps maken. Zo
kun je je eigen kaartvenster maken op je website, waarin je bepaalde
digitale kaarten laat zien. Het pakket ArcGIS biedt met name goede
mogelijkheden voor het bouwen van webmaps. Indien je niet al te
complexe kaarten maakt, kun je deze ook in ArcGIS online maken.
Desktop GIS heeft een gelaagde structuur. Het kaartvenster kan meerdere
kaartlagen bevatten (Figuur 47). Zo is een topografische kaart opgebouwd uit een
puntenkaartlaag met objecten (huizen, molens, treinstations, etc.), een
lijnenkaartlaag met wegen, een lijnenkaartlaag met hoogtelijnen en een
vlakkenkaartlaag met landgebruikklassen (bebouwing, weiland, akkerland, bos,
industrie, etc.). De volgorde is belangrijk. Als de kaartlaag met objecten onder de
kaartlaag met vlakken ligt, zijn de objecten niet zichtbaar. Daarom is het handig
om puntenkaartlagen boven lijnenkaartlagen te plaatsen, en lijnenkaartlagen
boven vlakkenkaartlagen.
Figuur 47: GIS als een lagenmodel (Campbell & Shin, 2011).
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In desktop GIS zijn er verschillende typen bestanden. De belangrijkste twee zijn
projecten en kaartlaagbestanden. Een project is te vergelijken met een playlist in
iTunes, en een kaartlaag bestand is te vergelijken met een MP3 bestand. Een
project is een klein bestandje (enkele kb’s) dat aangeeft welke kaartlagen worden
getoond, en in welke volgorde deze kaartlagen liggen. Een kaartlaag zelf kan
enkele kb’s tot vele mb’s groot zijn.
Een bekend voorbeeld van Desktop GIS software is ArcMap, ontwikkeld door
ESRI. Dit is de meest gebruikte GIS software door geografen en andere
professionals in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de non-profit sector en in de
wetenschap. ArcMap staat bekend om zijn uitgebreide set aan tools, en zijn
rekenkracht. ESRI biedt middelbare scholen de mogelijkheid om voor een sterk
gereduceerd bedrag een licentie aan te schaffen op ArcMap. Zie
www.esri.nl/onderwijs voor meer informatie.
De afgelopen jaren is er ook een aantal open-source GIS pakketten ontwikkeld
(www.qgis.org). Een bekend en veelbelovend pakket is Quantum GIS, ook wel
QGIS genoemd. Quantum GIS heeft weliswaar minder tools en rekenkracht dan
ArcMap, voor toepassing in het onderwijs is dit geen probleem. Voordeel is dat
het gratis beschikbaar is. Daarnaast kun je eenvoudig de user interface
versimpelen: je klikt gewoon aan welke tools wel beschikbaar zijn, en welke tools
niet beschikbaar zijn. Ook kun je de taal van de software instellen.
Op EduGIS (www.edugis.nl) staan een aantal lesmodules voor ArcMap en
Quantum GIS (Figuur 48, Figuur 49). De meeste modules zijn bedoeld voor de
bovenbouw HAVO en VWO. In één van de modules bestuderen leerlingen
natuurlijke gevaren in de VS, in een andere module maken leerlingen een kaart
van overstromingsrisico’s in het Maasdal. Ook staan er een paar praktische
opdrachten op EduGIS. Deze opdrachten zijn een combinatie tussen
gegevensverzameling middels veldwerk (enquêtes afnemen, watermonsters
nemen, etc.) en verwerking van die gegevens tot digitale kaarten in GIS.
De beschikbaarheid van geo-informatiebestanden is cruciaal. De afgelopen jaren
is er steeds meer digitale geo-informatie beschikbaar gekomen (zie blz 51). Er zijn
nu verscheidene websites waar je digitale kaartlagen en andere thematische geoinformatie kunt downloaden.
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Figuur 48: Screenshot van een QGIS. In de lesmodule “Hoogtekaart” maken leerlingen zelf een
digitale hoogtekaart van de omgeving van Renesse op basis van een bestand met
hoogtemetingen.

Figuur 49: Screenshot van QGIS. In de lesmodule “Overstromingsrisico’s” maken leerlingen zelf
een digitale kaart van overstromingsrisico’s in het Maasdal rondom Venlo, op basis van een
hoogtekaart en een landgebruikkaart.
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ArcGIS Online
ArcGIS online (www.arcgisonline.com) is een online GIS omgeving voor het
online presenteren en beheren van digitale kaartlagen (Figuur 50). Er is een gratis
public account waarmee je kaarten kunt bekijken, maken en opslaan, en een
betaalde organisations account waarmee je nog veel meer kunt. Met de public
account kun je al je eigen kaarten maken bijvoorbeeld via kml (Google Earth) of
via Excel (ESRI Maps for Office). Je kunt die kaarten delen met andere mensen.
Daarnaast kun je met ArcGIS online digitale kaarten publiceren als webmaps:
kaartvensters die je kunt opnemen op je website. Op EduGIS staat lesmateriaal
met ArcGIS online. Om te leren werken met ArcGIS online zijn er goede tutorial
filmpjes beschikbaar: http://video.arcgis.com/channel/11/tutorials.
Figuur 50: Screenshots van ArcGIS online. Het bovenste screenshot laat een kaart van de
persvrijheid zien. Het onderste screenshot laat drie kaarten zien die naast elkaar zijn gelegd: het
inkomen per inwoner; het aantal jaren onderwijs per inwoner; en de levensverwachting.
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Wat Was Waar
Indien je geïnteresseerd bent in historische geografie, is het aan te raden om een
keer de website Wat Was Waar (www.watwaswaar.nl) te bekijken. Deze website
biedt toegang tot een groot aantal gedigitaliseerde historische kaarten (Figuur 51).
Je kunt inzoomen naar een bepaalde stad of streek in Nederland, en
verschillende historische kaarten over dit gebied bekijken. Met name de militaire
kaarten uit de 19e eeuw zijn interessant. Deze kaarten hebben hetzelfde
detailniveau als actuele topografische kaarten. Zo kan je goed zien wat er in de
loop der tijd is veranderd.
Figuur 51: Screenshot van Wat Was Waar (www.watwaswaar.nl), waar een gedigitaliseerde
historische kaart uit 1880 wordt getoond.
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Appfurnace
Met Appfunace (www.appfurnace.com) kun je webmap applications maken voor
smartphones waarbij gebruik gemaakt wordt van een interactief kaartvenster en
de GPS (Figuur 52). Het is een prima tool om excursies uit te zetten voor
leerlingen. Op de website van appfurnace zet je de route uit, en geef je aan waar
leerlingen een bepaalde opdracht moeten maken. Leerlingen installeren
vervolgens de app op hun smartphone, en gaan dan met hun smartphone het
veld in. De app wijst hun de weg van excursiepunt tot excursiepunt. Zodra ze in
de buurt komen van het excursiepunt krijgen ze een opdracht.
Figuur 52: Voorbeeld van een excursie app die gemaakt is met Appfunace (www.neondrum.com)
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De Watermanager
Een bijzondere categorie van geo-informatietechnologie applicaties zijn de
serious geo-games. In het voorwoord werd al De Watermanager genoemd, een
game waarin leerlingen spelenderwijs over watermanagement kunnen leren
(Favier, 2012). De game maakt gebruik van schematische kaarten van de Delta
en het Rivierengebied (Figuur 53). In de game moeten leerlingen op zoek gaan
naar een optimale oplossing voor watervraagstukken in deze gebieden. Ze
kunnen het watersysteem opnieuw inrichten, en zien direct wat de effecten van
hun pakket aan inrichtingsmaatregelen is op de bewoners, de scheepvaart, de
mosselkwekerij, de landbouw en de natuur. Hoe beter ze het systeem inrichten en
beheren, hoe meer punten ze krijgen. De watermanager is gratis beschikbaar via
www.watereducatie.nl (toets in het zoeken venster ‘watermanager’ om de game
en bijbehorend lesmateriaal en handleidingen te vinden).
Figuur 53: Screenshots van De Watermanager, een serious geo-game over waterbeheer.
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Lesmaterialen
Op www.edugis.nl/lesmodules/overzicht.html staat een overzicht van meer dan 50
lesmethodes met geo-informatietechnologie die worden aangeboden via de
EduGIS website (Figuur 54). De lesmethodes maken gebruik van het EduGIS
kaartvenster (Figuur 55), Google Earth (Figuur 56), QGIS en ArcGIS Online. Dit is
het grootste overzicht aan lesmateriaal met geo-informatietechnologie.
Daarnaast zijn er ook twee engelstalige websites die een overzicht geven van
lesmateriaal met geo-informatietechnologie. De website van GE Lessons
(www.gelessons.com/lessons) ontsluit tientalle lesmethodes met Google Earth.
Op ArcLessons (http://edcommunity.esri.com/Resources/ArcLessons) staat een
overzicht van engelstalige lessen met ArcGIS, ArcGIS Online en ArcExplorer.
Figuur 54: Screenshot van het overzicht aan lesmodules met geo-informatietechnologie, die via
EduGIS worden ontsloten. Zie www.edugis.nl/lesmodules/overzicht.html.

50

Geo-informatietechnologie in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs
Figuur 55: Screenshot van de Lesmodule “Tastbare Tijd” (EduGIS). In deze lesmodule
onderzoeken leerlingen hoe het gebied rond Utrecht zich heeft ontwikkeld in de loop der eeuwen.

Figuur 56: Screenshot van de lesmodule “IJs & Klimaat” (Google Earth). In deze lesmodule doen
leerlingen onderzoek naar de effecten van klimaatsverandering op gletsjers.
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Beschikbaarheid van digitale geo-informatie
Online atlassen en webmaps bieden toegang tot geprepareerde digitale
kaartlagen. Je kunt deze kaartlagen bekijken, maar er zijn weinig tools voor
verdere bewerking, bevraging of analyse van de kaartlagen. Ook bieden ze
weinig of geen mogelijkheden om zelf kaarten te maken. Desktop GIS software
biedt veel meer mogelijkheden voor uitgebreide bewerking en analyse van geoinformatie. Met deze software kun je zelf nieuwe kaarten maken, en bestaande
kaarten manipuleren, bevragen en analyseren. Als je voor een desktop GIS kiest,
moet je wel zelf op zoek gaan naar bruikbare geo-informatie. Vroeger waren deze
geo-informatie moeilijk te verkrijgen, maar tegenwoordig kun je steeds meer geoinformatie gewoon downloaden van het internet. Maar waar kun je terecht als je
op zoek bent naar geo-informatie? Hieronder worden enkele geoportalen
besproken. Dit zijn websites waar je digitale kaartlagen en andere geo-informatie
kunt downloaden.
Op de website van het CBS kun je de buurten-, wijken- en gemeentenkaart
downloaden
(http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederlandregionaal/links/2013-wijk-en-buurtkaart-2012-versie-1.htm) Vervolgens kun je op
Statline (http://statline.cbs.nl/statweb/) allerlei thematische gegevens downloaden
op provincie niveau, COROP niveau en gemeente niveau: gegevens van de
bevolkingsopbouw, samenstelling, inkomen, opleidingsniveau, stemgedrag, etc.
Kijk bij “Thema’s” en “Nederland Regionaal”. Deze gegevens kun je koppelen aan
de gemeenten kaartlaag. Zo kun je in weinig tijd honderden digitale kaarten
maken (Figuur 57).
Figuur 57: % SGP stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. De geometrie en
thematische gegevens zijn gedownload van respectievelijk de CBS site en Statline.
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De website Waar Staat Je Gemeente (www.waarstaatjegemeente.nl, klik op
‘cijfers’) heeft een geoportal waar je allerlei gegevens over de leefbaarheid en
perceptie van de leefbaarheid per gemeente kunt downloaden. Deze gegevens
kun je dan weer koppelen aan de gemeentekaart van het CBS, en zo visualiseren
in choropleetkaarten.
De Buurtmonitor (www.buurtmonitor.nl) is een website waar je thematische
gegevens van honderden sociaal-economische variabelen en andere variabelen
kunt vinden op buurtniveau. Je kunt er gegevens downloaden in Excel tabellen,
die je weer kunt koppelen aan de buurtenkaart. Helaas doen niet alle gemeenten
mee met de buurtmonitor, maar het aantal gemeenten dat statistische gegevens
ontsluit via de buurtmonitor neemt elk jaar weer toe.
Het Nationale Geo Register (www.nationaalgeoregister.nl) biedt toegang tot meer
specifieke kaartlagen die door de Nederlandse overheden zijn gemaakt. Je vindt
er onder andere digitale kaarten van Ruimte voor de Rivier projecten,
infrastructuurprojecten, natuurontwikkelingsprojecten en woningbouwprojecten.
Ook vind je er informatie over grote databestanden zoals het LISA bestand
(waarin alle bedrijven en voorzieningen in Nederland zijn opgenomen) of het BAG
(waarin alle gebouwen in Nederland zijn opgenomen).
Veel grote internationale organisaties hebben een geoportal op hun website. Zo
kun je de gegevens die op Gapminder (www.gapminder.org) in een scatterplot
worden getoond ook downloaden. Deze sociaal-economische gegevens kun je
vervolgens in een Desktop GIS pakket opnemen en koppelen aan een kaartlaag
met landen. Ook de websites van de FAO (www.fao.org/corp/statistics/en) en
UNESCO (http://stats.uis.unesco.org/) hebben geoportalen waar je respectievelijk
gegevens over landbouw, voedsel en water, en gegevens over onderwijs en
cultuur kunt downloaden. Voor natuur, milieu en klimaatdata kun je terecht bij
UNEP Live (www.uneplive.org/uneplive/catalog/maps/home.page) en Global
Administrative
Areas
(www.uneplive.org/uneplive/catalog/maps/home.page).
StatPlanet UNDP (http://hdr.undp.org/en/data/map/) biedt ontwikkelingsdata. De
website van Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) heeft een portal met een
uitgebreide set aan gegevens over de EU landen.
Indien je geïnteresseerd bent in de Verenigde Staten, is het interessant om eens
een kijkje te nemen op de website van de National Atlas (www.nationalatlas.com).
Daar kun je gegevens over natuurlijke gevaren (aardbevingen, tornado’s,
orkanen, etc.) vinden. De National Census Office (http://www.census.gov/) biedt
allerlei sociaal-economische en demografische gegevens op staat en county
niveau.
Het is vaak behoorlijk lastig om te in deze dataportalen de juiste gegevens te
vinden en te downloaden. Daarnaast moeten de thematische gegeven soms nog
aangepast worden om ze geschikt te maken voor koppeling aan kaartlagen. Het
is belangrijk dat de tabel op de eerste rij de namen van de variabelen bevat, en
direct daaronder de gegevens. Daarnaast moet een tabel ook een kolom met
geocodes bevatten: de namen van de landen, provincies, gemeenten of buurten.
Deze geocodes moeten matchen met de geocodes in de kaartlaag.
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Geo-informatietechnologie in het curriculum
Argumenten om geo-informatietechnologie toe te passen in het VO
In de internationale literatuur worden vaak verschillende argumenten gegeven om
geo-informatietechnologie op te nemen in het curriculum (zie bijvoorbeeld: NRC,
2006; Pallandino & Goodchild, 1993; Patterson, Reeve, & Page, 2003; Bednarz &
Van der Schee, 2006, Van der Schee, 2007). De argumenten kunnen als volgt
worden samengevat (Favier, 2011):
1. Het werkveld argument. Geo-informatietechnologieën zoals GIS worden
tegenwoordig veelvuldig gebruikt door geografen in het bedrijfsleven, bij de
overheid, bij non-profit organisaties en in de wetenschap. Aangezien geoinformatietechnologie zo’n belangrijk onderdeel is geworden van het werk
van geografen, zouden leerlingen er kennis mee moeten maken. Geoinformatietechnologieën horen gewoon bij het vak aardrijkskunde.
2. Het economisch argument. De geo-informatietechnologie sector is één van
de snelst groeiende sectoren in de Nederlandse economie, en de sector
kampt al jaren met personeelstekorten. Er is met name behoefte aan
mensen die kunnen werken met GIS. Onderwijs met dit soort geoinformatietechnologie versterkt de employability van jongeren, en is van
belang voor de economie.
3. Het burgerschapsargument. Geo-informatietechnologieën worden steeds
meer gebruikt door overheden en onderzoeksinstituten om geo-informatie
te communiceren naar burgers. Via webmaps zoals de Risicokaart en de
Misdaadkaart kunnen we onszelf informeren over vraagstukken in de eigen
omgeving. Dit zorgt voor meer betrokkenheid bij de plek waar we wonen
en werken. Onderwijs over en met dit soort geo-informatietechnologie
bereidt leerlingen voor op een actieve rol in de maatschappij van de
toekomst.
4. Het persoonlijk handelen argument. Tegenwoordig is er een variëteit aan
webmap applications voor smartphones beschikbaar. Denk aan
routeplanners en weervoorspelling apps. Ze helpen ons effectievere en
efficiëntere beslissingen te nemen in het dagelijks leven. Daarnaast zijn dit
soort apps leuk om mee te werken. Om te zorgen dat leerlingen
effectievere en efficiëntere beslissingen kunnen nemen in het dagelijks
leven, is het handig dat ze in hun schooltijd al kennismaken met dit soort
geo-informatietechnologie.
5. Het onderwijskundig argument. Met geo-informatietechnologie wordt het
lesgeven en leren interessanter, uitdagender en actueler, voor zowel
docenten als leerlingen. Daarnaast biedt geo-informatietechnologie de
mogelijkheid om digitale equivalenten te ontwikkelen van reguliere
lesmethodes, en deze digitale lesmethodes zijn mogelijk effectiever. Dit is
echter een hypothese: Er is nog geen onomstotelijk bewijs dat
lesmethodes met geo-informatietechnologie betere leerresultaten
opleveren dan equivalente lesmethodes met analoge middelen. Een
belangrijker voordeel is echter dat geo-informatietechnologie de
mogelijkheid biedt om lesmethodes op te zetten die hogere orde
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denkvaardigheden trachten te stimuleren die met reguliere middelen
lastiger te trainen zijn. Met geo-informatietechnologie kun je gemakkelijk
lesmethodes opzetten die zich richten op de ontwikkeling van
systeemdenkvaardigheden,
probleemanalysevaardigheden
en
onderzoeksvaardigheden. Dergelijke hoge orde denkvaardigheden komen
in het huidige onderwijs niet systematisch en niet uitgebreid aan bod.
Er zijn 10 verschillende voordelen van digitale geo-informatietechnologie ten
opzichte van analoge geo-informatie (papieren kaarten en dergelijke) waardoor
geo-informatietechnologie zo’n interessante tool is voor het leren en lesgeven.
Allereerst biedt GIS de mogelijkheid om grote hoeveelheden digitale geoinformatie snel te verwerken. Het maken van kaarten met GIS gaat vele malen
sneller dan het maken van papieren kaarten.
Ten tweede is geo-informatietechnologie heel flexibel en interactief. De meeste
operaties zijn omkeerbaar: als je iets fout doet, kun je de fout gemakkelijk
herstellen en het opnieuw proberen. Studenten kunnen hierdoor een exploratieve
aanpak volgen, en verschillende strategieën uitproberen. Volgens Medyckyj-Scott
& Hearnshaw (1993) maakt deze user-control en interactivititeit geoinformatietechnologie tot zo’n interessante leeromgeving.
Ten derde biedt geo-informatietechnologie zoals desktop GIS mogelijkheden om
een meer quantitatieve aanpak te volgen. Leerlingen kunnen hypotheses op een
wetenschappelijke manier checken.
Het vierde voordeel van geo-informatietechnologie is dat virtual globes, desktop
GIS en online atlassen grote sets aan kaartlagen en andere geo-informatie (zoals
ruimtelijk gelokaliseerde foto’s) aanbieden via internet. Zulke applicaties zijn dus
een enorme bron van informatie. Een online atlas kan vele malen meer
kaartlagen bevatten dan een gedrukte atlas!
Ten vijfde biedt geo-informatietechnologie leerlingen de mogelijkheid te werken
met actuele en authentieke gegevens die door bedrijven, overheden en
onderzoeksinstituten zijn verzameld. Leerlingen kunnen gegevens over hun
gemeente, wijk of buurt downloaden van geoportalen, en die gegevens verwerken
tot digitale kaarten.
Dan het zesde voordeel: geo-informatietechnologie zoals desktop GIS en webgis
biedt de mogelijkheid om gegevens te combineren: je kunt gemakkelijk kaartlagen
over elkaar heen of naast elkaar leggen. Zo kun je gemakkelijker correlaties
herkennen.
Reden nummer zeven is dat geo-informatietechnologie de mogelijkheid biedt om
met gekoppelde representaties te werken. Bijvoorbeeld, als je in het kaartvenster
een land aanklikt, licht dat land niet alleen in de kaart op, maar ook in de tabel of
in de scatterplot.
Ten achtste biedt geo-informatietechnologie ook de mogelijkheid om de
temporele component weer te geven. Je kunt ontwikkelingen in de tijd laten zien
door kaarten en grafieken te animeren.
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Ten negende biedt desktop GIS software tools aan die equivalenten zijn van
analoge operaties. Als je wilt weten welke gebieden door overstromingen
bedreigd worden, kun in de kaart kijken welke gebieden slechts enkele meters
hoger dan de rivier liggen, maar je kunt ook een GIS tool toepassen en de
software het voor je laten berekenen. Om GIS te kunnen gebruiken moeten
leerlingen hun denken expliciet maken: hoe moet een operatie toegepast
worden? Elke operatie geeft visuele output, waarbij studenten kunnen checken of
ze de operatie goed hebben uitgevoerd. Op die manier stimuleert het werken met
GIS de ontwikkeling van procedurele kennis. Daarnaast zijn de operaties duidelijk
van elkaar gescheiden. Om vragen met GIS te kunnen beantwoorden moeten
leerlingen hun aanpak plannen, monitoren en evalueren. Op die manier stimuleert
het werken met GIS ook de ontwikkeling van strategische kennis.
Tot slot geeft geo-informatietechnologie ook inzicht in de ‘aard van de kaart’.
Volgens Wiegand (2003) helpt het werken met GIS om leerlingen te leren hoe
kaarten zijn opgebouwd.
Vanwege de 10 bovengenoemde voordelen van geo-informatietechnologie ten
opzichte van analoge geo-informatiebronnen (papieren kaarten en dergelijken) is
het logisch om te denken dat lesmethodes met geo-informatietechnologie
effectiever zijn dan lesmethodes met analoge geo-informatiebronnen. Er is
evenwel nog nauwelijks bewijs voor deze stelling. De belangrijkste reden waarom
geo-informatietechnologie
zo’n
interessante
tool
is
voor
het
aardrijkskundeonderwijs is dat het mogelijkheden biedt om lesmethodes op te
zetten die anders niet mogelijk zouden zijn. Geo-informatietechnologie kan
daarom de manier waarop aardrijkskunde wordt gegeven radicaal veranderen.
Figuur 58: Leerlingen werken met geo-informatietechnologie (Susan Schadt/UConn Photo).

56

Geo-informatietechnologie in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs

Positie van geo-informatietechnologie in het VO
Het vak aardrijkskunde is de natuurlijke thuisbasis voor geoinformatietechnologie. Aardrijkskunde gaat immers vaak over gebieden en
ruimtelijk gelokaliseerde verschijnselen. Daarnaast kan geo-informatietechnologie
ook in andere middelbare schoolvakken toegepast worden. Ook in vakken als
geschiedenis, economie, maatschappijleer en biologie speelt locatie vaak een
belangrijke rol, en is het zinvol om een ruimtelijke benadering te volgen. Indien de
focus niet ligt op de inhoud maar op het rekenen en de ICT, kan geoinformatietechnologie ook worden ingezet bij wiskunde en informatica. Geoinformatietechnologie is daarom een perfect middel om vakoverstijgende
projecten op te zetten. Om deze reden zijn er ook enkele NLT modules ontwikkeld
waarin geo-informatietechnologie een hoofdrol (zoals in de modules “GIS” en
“Plaatsbepaling”) of een bijrol (zoals in de module “Rivierbeheer”) speelt.
De eindexamenprogramma’s voor VMBO, HAVO en VWO bevatten geen
expliciete vermeldingen van geo-informatietechnologie. Domein A van het HAVO
en VWO aardrijkskunde eindexamenprogramma (Ankoné & Van der Vaart, 2007)
bevat wel een aantal verwijzingen naar het gebruik van geo-informatie. Volgens
eindterm 1a1 moeten leerlingen in staat zijn kaarten te selecteren, lezen,
analyseren, interpreteren en produceren bij het beantwoorden van geografische
vragen. Eindterm 1a2 stelt dat leerlingen ook satellietbeelden en luchtfoto’s
moeten kunnen selecteren, combineren, bewerken, analyseren, en interpreteren.
Bij geen van de twee eindtermen wordt vermeld of het gaat om analoge kaarten
of om digitale kaarten. In de uitwerking van deze twee eindtermen staat dat
leerlingen hierbij ICT moeten kunnen gebruiken, en dat GIS software en Remote
Sensing software specifiek zijn voor het aardrijkskunde domein. Daarbij wordt
vooral verwezen naar de Bosatlas cd-rom. Inmiddels is de Bosatlas cd-rom flink
gedateerd. Deze eindtermen zijn opgesteld voor de doorbraak van geoinformatietechnologie in het dagelijks leven: Google Earth bestond nog niet eens
toen de eindtermen werden vastgesteld.
Het nieuwe aardrijkskunde examenprogramma voor VMBO (CvE, 2012) stelt ook
dat leerlingen gebruik moeten kunnen maken van verschillende soorten kaarten,
luchtfoto’s en satellietbeelden, en dat zij kaartvaardigheden moeten kunnen
toepassen. Ook staat er in het examenprogramma dat leerlingen gebruik moeten
kunnen maken van ICT bij het opbouwen van kennis en vaardigheden, en dat zij
ook computervaardigheden moeten opdoen. Er worden echter geen specifieke
ICT middelen genoemd, en het examenprogramma bevat geen enkele verwijzing
naar geo-informatietechnologie.
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Manieren om geo-informatietechnologie toe te passen
Geo-informatietechnologie kan op verschillende manieren toegepast worden in
het onderwijs: (1) lesgeven over geo-informatietechnologie; (2) lesgeven met geoinformatietechnologie; (3) leren over geo-informatietechnologie; (4) leren met geoinformatietechnologie; en (5) onderzoek met geo-informatietechnologie (Figuur 59).
Hieronder worden de verschillende manieren van toepassing besproken. Deze vijf
manieren zijn niet geheel los van elkaar te zien, maar kunnen wel worden
onderscheiden in de lespraktijk.
Figuur 59: Vijf manieren
(aardrijkskunde)onderwijs.
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Allereerst het lesgeven over geo-informatietechnologie. Dit is een docentgestuurde manier van lesgeven waarbij de focus ligt op het overdragen van
kennis over de kenmerken van geo-informatie en de structuur van de technologie.
Meestal komt het er op neer dat de docent vertelt over digitale kaarten en GIS, en
zijn/haar verhaal op een digibord illustreert met voorbeelden.
Ten tweede het lesgeven met geo-informatietechnologie. Dit is ook een docentgestuurde manier van lesgeven, maar dit keer ligt de focus op het overdragen van
vakkennis en het ontwikkelen van domein-specifieke denkvaardigheden. Via een
digibord kan de docent met Google Earth inzoomen naar een bepaalde stad of
streek en foto’s ophalen. Ook kan een docent kaarten uit EduGIS of een andere
digitale atlas tonen, en leerlingen vragen stellen over patronen en relaties.
Ten
derde
leren
over
geo-informatietechnologie.
Hierbij
ligt
de
verantwoordelijkheid meer bij de leerling. De focus ligt bij de ontwikkeling van
kennis over de kenmerken van geo-informatie en de structuur van de technologie,
en de ontwikkeling van vaardigheden in het toepassen van de tools. De techniek
staat dus centraal. Leerlingen werken op de computer aan opdrachten waarbij ze
verschillende applicaties leren gebruiken.
De vierde manier om geo-informatietechnologie toe te passen is via leren met
geo-informatietechnologie. Dit is ook een leerling-gestuurde vorm van onderwijs,
maar net zoals bij lesgeven met geo-informatietechnologie ligt de focus niet op de
techniek maar op het ontwikkelen van vakkennis en denkvaardigheden.
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Leerlingen werken op de computer aan opdrachten waarbij ze Google Earth,
online atlassen, webmaps of andere geo-informatietechnologie moeten gebruiken
om gebieden, verschijnselen en vraagstukken te bestuderen.
De vijfde en laatste manier van toepassing van geo-informatie is via onderzoek
met
geo-informatietechnologie.
Geo-informatietechnologie
biedt
veel
mogelijkheden voor het opzetten van praktische opdrachten. Leerlingen
formuleren onderzoeksvragen, verzamelen gegevens via veldwerk of downloaden
die van geoportalen, verwerken hun gegevens tot digitale kaarten, en gebruiken
die kaarten om hun vragen te beantwoorden. Gaandeweg doen ze kennis op over
ruimtelijke vraagstukken, en vaardigheden in het doen van onderzoek met GIS.
De overheersende gedachte bij onderwijsgeografen is dat we ons vooral moeten
richten op het gebruik van geo-informatietechnologie om vakkennis en domeinspecifieke vaardigheden te leren (de tweede, vierde en vijfde manier), in plaats
van ons te richten op het leren gebruiken van de software (de tweede en vierde
manier). Echter, als geo-informatietechnologie wordt toegepast in lessen waarbij
leerlingen zelf achter de computer zitten en actief met de technologie bezig zijn,
ontkom je er niet aan om ze eerst iets te leren over de kenmerken van digitale
geo-informatie en over hoe de technologie precies werkt. Het werken met desktop
GIS (zoals QGIS) vereist veel uitgebreidere GIS kennis en vaardigheden dan het
werken met virtual globes (zoals Google Earth) en webgis (zoals EduGIS). Echter,
een desktop GIS biedt ook meer mogelijkheden voor diepgaandere analyses en
het opzetten van praktische opdrachten. Het is daarom logisch om te beginnen
met lessen met webgis en virtual globes, gevolgd door lessen met desktop GIS,
en tenslotte GIS toe te passen in kleine praktische opdrachten. Dit zou een
mooie uitwerking zijn voor een leerlijn voor (aardrijkskunde)onderwijs met geoinformatietechnologie.
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Voorbeelden van lesmethodes
Geo-informatietechnologieën
bieden
veel
mogelijkheden
voor
het
aardrijkskundeonderwijs, maar leerlingen met geo-informatietechnologie laten
werken leidt niet automatisch tot het ontwikkelen van aardrijkskundige kennis en
vaardigheden bij leerlingen. Net zoals andere ICT toepassingen zijn geoinformatietechnologieën slechts middelen die kunnen bijdragen tot een bepaald
doel, maar een geschikte didactische aanpak is vereist om de doelen te bereiken.
Hieronder worden vier voorbeelden van succesvolle lesmethodes besproken, die
illustreren hoe geo-informatietechnologie op een goede manier ingezet kan
worden. In deze drie voorbeeld lesmethodes is er respectievelijk aandacht voor:
(1) kaartvaardigheden; (2) geografische werkwijzen; (3) systeemdenken; en (4)
geografische onderzoeksvaardigheden.

Voorbeeld 1: Een les met EduGIS
EduGIS (www.edugis.nl) biedt prachtige mogelijkheden om leerlingen te trainen in
het toepassen van kaartvaardigheden (Figuur 60) bij het beantwoorden van
geografische vragen. Hieronder wordt een voorbeeld beschreven van een les
rond het thema ‘watervraagstukken in West Nederland’ waarin alle
kaartvaardigheden aan bod komen.
In deze les onderzoeken leerlingen eerst de opbouw van het veenweide en
droogmakerijengebied. Ze moeten vragen beantwoorden over de hoogte, de
grondsoort en het landgebruik in twee gebieden: in het veenweide gebied rondom
De Rijp; en in de naastgelegen droogmakerij “De Beemster”. Om dit te kunnen
doen moeten ze allereerst de juiste kaarten opzoeken in het Lagen Venster
(kaartselectie). Daarna kunnen ze de kenmerken van de gebieden aflezen uit de
kaarten (Figuur 61), waarbij ze gebruik maken van de legenda (kaartlezen). In
plaats van visueel kaartlezen kunnen leerlingen ook met de informatie tool klikken
op verschillende plekken in het veenweide gebied en in de droogmakerij. Het popup schermpje geeft dan precies aan wat de hoogte, de grondsoort en het
landgebruik op die locatie is. Vervolgens moeten de leerlingen kijken of er een
relatie is tussen hoogte, grondsoort en landgebruik in het gehele veenweide en
droogmakerijen gebied. Als ze uitzoomen en de kaarten afwisselend aan en
uitzetten zien ze dat de patronen samenvallen (kaartanalyse). De volgende vraag
gaat over de reden waarom de hoogte en grondsoort samenvallen
(kaartinterpretatie). Om een goede verklaring te geven is aanvullende kennis
noodzakelijk. Om deze reden is in de opdrachten een dwarsdoorsnede over het
veenweide-droogmakerijen gebied en een verhaaltje over de historische
ontwikkeling van dit gebied opgenomen. Tot slot moeten leerlingen zelf een
digitale kaartlaag aanmaken waarin ze de grenzen van de Beemster weergeven
(kaartproductie). Hiervoor hebben ze kennis nodig die ze in de voorgaande
opdrachten hebben opgedaan.
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Figuur 60: De vijf kaartvaardigheden (Van der Schee, 1987).

Kaartvaardigheden
Kaartselectie: het kiezen van de juiste kaart, waarbij de informatiewaarde van
kaarten bepaald moet worden in relatie tot het gestelde doel.
Kaartlezen: het opzoeken waar iets ligt of wat de kenmerken zijn van iets zijn.
Kaartanalyse: het beschrijven van spreidingen en geledingen op een kaart
(classificeren), en het beschrijven of twee spreidingen of geledingen samenvallen
(relateren).
Kaartinterpretatie: het verklaren en voorspellen van verschijnselen op een kaart.
Kaartproductie: het verwerken van informatie waarvan de locatie bekend is tot
een kaart met een correct gebruik van symbolen, perspectief, kleur en
verhoudingen en voorzien van een legenda, titel, schaal en windroos.

Figuur 61: Screenshots van de hoogtekaart en grondsoortenkaart in EduGIS (www.edugis.nl).
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Voorbeeld 2: Een les met Gapminder
Gapminder (www.gapminder.org) biedt veel mogelijkheden om leerlingen
geografische vraagstukken te laten onderzoeken waarbij ze verschillende
geografische werkwijzen (
Figuur 65)

moeten toepassen. Bijvoorbeeld in een les rondom de vraag hoe de
wereldbevolking zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. In welke landen zal
dit problemen geven?
Om dit te onderzoeken plotten leerlingen eerst de geboortecijfers en
sterftecijfers van landen in de tijd. Door de landen waar ze in geinteresseerd
zijn aan te klikken krijgen deze landen extra nadruk in de grafiek (Figuur 62).
Hierdoor kunnen ze gemakkelijk het geboortecijfer in Nederland vergelijken
met het geboortecijfer in andere landen (werkwijze 1a, zie Figuur 65). Met een
klik op de play knop wordt de ontwikkeling van de levensverwachting in de
loop der tijd geanimeerd. Door het ‘volgen’ vinkje aan te zetten kunnen ze
gemakkelijk het huidige geboorte en sterftecijfer vergelijken met die van 50
jaar geleden (ww1b). Zo komen ze erachter dat het geboortecijfer van
Bangladesh sinds 1980 sterk aan het dalen is, en dat Bangladesh nu een even
hoge geboortecijfer heeft als Nederland in de jaren ‘60 van de vorige eeuw.
De leerlingen proberen vervolgens uit te zoeken welke factoren de
ontwikkeling van het geboortecijfer bepalen. Hiervoor zetten ze verschillende
variabelen uit tegen het geboortecijfer in de scatterplot, en onderzoeken zij of
er sprake is van een relatie (ww2a). Is er een relatie met de gezondheidszorg
of de onderwijsparticipatie? Uiteindelijk blijkt er een sterke correlatie te zijn
tussen het geboortecijfer en het BNP per inwoner (Figuur 63): Hoe hoger het
BNP per inwoner, hoe lager het geboortecijfer. De meeste landen volgen deze
regel, maar leerlingen zien ook dat een aantal landen een lager geboortecijfer
hebben dan verwacht (ww6). Met name Rusland, Oekraïne, en Wit Rusland
vallen uit de toon. Om dit te kunnen verklaren moeten leerlingen deze outliers
plaatsen binnen hun geografische context (ww4): het zijn allemaal voormalige
Sovjetrepublieken.
Als leerlingen inzoomen op China (ww5), en de ontwikkeling van de twee
variabelen bekijken per provincie, zien ze dat er binnen China grote verschillen
zijn. De provincies langs de oostkust zijn al veel verder ontwikkeld dan de
provincies in het binnenland, en hebben ook een lager geboortecijfer. Maar
alles bij elkaar is er ook op het aggregatieniveau van provincies een sterke
correlatie tussen het geboortecijfer en BNP per inwoner. Als leerlingen het
verloop van deze twee variabelen in de tijd plotten zien ze echter een sterke
daling van het geboortecijfer in de jaren 70, terwijl de sterke groei in het BNP
per inwoner pas later op gang komt. Om dit te kunnen verklaren hebben
leerlingen achtergrondkennis nodig. Vanuit de les weten ze nog dat in de jaren
70 de één-kind politiek werd ingevoerd. Om een goede verklaring te geven is
het dus noodzakelijk om ook de politieke dimensie mee te nemen (ww3).
Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat je met Gapminder gemakkelijk
lesopdrachten kan ontwikkelen waarin de zes geografische werkwijzen aan
bod komen. Leerlingen passen deze geografische werkwijzen echter vaak niet
uit zichzelf toe (Figuur 64). Goede opdrachten en begeleiding van de docent zijn
noodzakelijk om leerlingen in de goede richting te sturen!
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Figuur 62: Screenshot van Gapminder (www.gapminder.org), waarin het geboortecijfer van
Nederland, Bangladesh, Zuid Afrika, China en Afghanistan wordt getoond in de loop van 50
jaar.

Figuur 63: Screenshot van Gapminder (www.gapminder.org), waarin het geboortecijfer (Y as)
wordt uitgezet tegen het BNP per inwoner (X as).
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Figuur 64: Screenshot van een filmpje dat laat zien hoe leerlingen redeneren over relaties als
ze werken met Gapminder (zie www.gapminder.org/for-teachers).

Figuur 65: De zes geografische werkwijzen (KNAG, 2003).

Geografische werkwijzen
WW 1a: verschijnselen en gebieden vergelijken in de ruimte
WW 1b: verschijnselen en gebieden vergelijken in de tijd
WW 2a: relaties leggen binnen een gebied
WW 2b: relaties leggen tussen gebieden
WW 3: verschijnselen en gebieden vanuit meerdere dimensies beschrijven en
analyseren
WW 4: verschijnselen en gebieden in hun geografische context plaatsen
WW 5: verschijnselen en gebieden op verschillende schaalniveaus beschrijven
en analyseren
WW 6: verschijnselen en gebieden beschrijven en analyseren door relaties te
leggen tussen het bijzondere en het algemene
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Voorbeeld 3: Een lessenserie met De Watermanager en EduGIS
De serious geo-game “De Watermanager” (zie blz. 49) biedt veel
mogelijkheden om leerlingen te trainen in het systematisch redeneren over
complexe ruimtelijke systemen. Maar hoe pak je dat aan? Tijdens het spelen
van de game doen leerlingen kennis op van de relaties tussen
inrichtingsmaatregelen in De Delta en Het Rivierengebied, en verschillende
gebruiksfuncties van het gebied, zoals bewoning, natuur, landbouw en
scheepvaart. Echter, deze kennis is over het algemeen erg rommelig:
leerlingen vinden het moeilijk om de relaties expliciet te maken. Daarom is het
handig om de leerlingen na het spelen van de geo-game nog een paar extra
opdrachten te geven waarin ze pijlen moeten tekenen tussen maatregelen en
de effecten van die maatregelen (Figuur 66). Zo’n opdracht moet natuurlijk goed
nabesproken worden. Daarna kunnen leerlingen kijken of ze het schema met
relaties ook kunnen toepassen om de praktijk beter te begrijpen. In een
volgende opdracht kijken ze in EduGIS naar kaarten van de Deltawerken en
het Ruimte voor de Rivier project, en proberen ze te verklaren waarom er
gekozen is voor een bepaalde set aan maatregelen.
Figuur 66: Model van de relaties tussen de maatregel “aanleggen vaste dam” en de
gebruiksfuncties van de Delta.
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Voorbeeld 4: Een praktische opdracht met QGIS
Met name desktop GIS biedt veel mogelijkheden om praktische opdrachten te
ondersteunen. Hieronder wordt een praktische opdracht besproken waarin
leerlingen zelf vragen formuleren, gegevens verzamelen middels veldwerk, die
gegevens in QGIS verwerken tot digitale kaarten, en vervolgens die kaarten
gebruiken om hun vragen te beantwoorden. De praktische opdracht richt zich
op de factoren die de grootte van verzorgingsgebieden van voorzieningen
bepalen (Favier, 2011). Het project bestaat uit verschillende fasen (Figuur 67).
Één van de belangrijkste fasen is de fase van de onderzoeksplanning. In deze
fase kiezen leerlingen zelf 3 of 4 voorzieningen (bijvoorbeeld bioscopen,
supermarkten of basisscholen), formuleren ze 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 om de postcode van 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 ze
digitale kaarten op basis van hun databestand. Figuur 68 toont voorbeelden 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 67: De opzet van de Praktische Opdracht aan het einde van het design proces (Favier,
2011). * = in eigen tijd.
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Figuur 68: Vereenvoudigde kaarten van twee leerlingen die onderzoek uitvoerden naar de
verzorgingsgebieden van vier sportscholen in Gorinchem (Favier, 2011).
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Kaartvaardigheden: analoog versus digitaal
Volgens het aardrijkskunde eindexamenprogramma voor VMBO, HAVO en VWO
moeten leerlingen in staat zijn om de vijf kaartvaardigheden toe te passen bij het
beantwoorden van geografische vragen: kaartselectie, kaartlezen, kaartanalyse,
kaartinterpretatie, en kaartproductie. Dit raamwerk is opgesteld door Van der
Schee (1987), toen geo-informatietechnologie nog nauwelijks werd gebruikt in het
onderwijs. De vraag is in hoeverre het kaartvaardigheden raamwerk ook te
gebruiken is als leerlingen werken met geo-informatietechnologie. Hieronder
worden stuk voor stuk de vijf kaartvaardigheden besproken, en geanalyseerd hoe
de analoge kaartvaardigheden zich verhouden tot de digitale kaartvaardigheden.
De eerste kaartvaardigheid in het raamwerk van Van der Schee (1987) is
‘kaartselectie’. Onder kaartlezen wordt verstaan: “het kiezen van de juiste kaart in
een atlas“. Dit betekent dat de informatiewaarde van een kaart bepaald moet
worden in relatie tot het gestelde doel. In een atlas kun je gebruik maken van de
inhoudsopgave, het trefwoordenregister, de bladwijzers, het landenregister, of het
register van topografische namen. Bij het werken met geo-informatietechnologie
werkt het net even anders. Als je met EduGIS en Google Earth werkt moet je
kaartlagen selecteren in het Lagen Venster. Als je met desktop GIS werkt moet je
zoeken naar de juiste kaartlaag in een database, en die vervolgens op de juiste
manier inladen. En als je met Gapminder werkt moet je de juiste variabelen
selecteren die je op de X en Y as van de scatterplot wilt weergeven. Je kunt dan
dus beter spreken van ‘geo-informatie selectie’ dan ‘kaartselectie’. Maar hoe zit
het met het pannen en zoomen? Valt dit ook onder ‘geo-informatie selectie’? Een
groot verschil tussen het werken met analoge kaarten en het werken met digitale
kaarten is dat bij analoge kaarten de extent vast staat. De kaartenmaker heeft van
te voren bepaald welk deel van de wereld getoond wordt in de kaart. Als je werkt
met digitale kaarten moet je eerst inzoomen en pannen naar het juiste gebied.
De tweede kaartvaardigheid is ‘kaartlezen’: (Van der Schee, 1987): “Opzoeken
waar iets ligt of wat de kenmerken van iets zijn”. In de geo-informatie wereld wordt
vaak onderscheid gemaakt tussen: (1) geo-informatie lezen; en (2) geo-informatie
bevragen. Geo-informatie lezen doe je als je wilt weten: (a) wat de locationele
kenmerken van een plaats, gebied of object zijn: de coördinaten; (b) wat de
situationele kenmerken van een plaats, gebied of object zijn: de ligging ten
opzichte van andere plaatsen, gebieden of objecten; (c) wat de geometrische
kenmerken van een plaats, gebied of object zijn: de vorm; (d) wat de antologische
kenmerken van een gebied zijn: tot welk groter geheel een gebied of object
behoort; en (e) wat de thematische kenmerken van een object of gebied zijn. Bij
het laatste gaat het om kenmerken zoals de bevolkingsdichtheid, de taal, de
godsdienst, en het stemgedrag. Als je geo-informatie leest, stel je vragen als,
respectievelijk: “Wat zijn de coördinaten van Amsterdam?”; “Aan welke rivier ligt
Keulen?”; “In welke richting stroomt de rivier de Lena?”; “Is Slowakije lid van de
EU?”; en “Hoeveel inwoners heeft Londen?”.
Geo-informatie bevragen doe je als je wilt weten welke plaatsen, gebieden of
objecten bepaalde locationele, situationele, geometrische, antologische of
thematische kenmerken hebben. Hierbij stel je vragen als: “Welke stad ligt rond
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(53ºNB;5ºOL)?”; “Welke steden liggen aan de Rijn?”; “Welke Russische rivieren
stromen naar het noorden?”; “Uit welke landen bestaat de EU?”; en “Welke
steden hebben meer dan 5 miljoen inwoners?”.
Digitale kaarten kun je, net als analoge kaarten, visueel lezen en bevragen. Bij
het visueel lezen van de locationele kenmerken moet je de coördinaatlijnen
gebruiken, en bij het visueel lezen van thematische kenmerken moet je de
legenda gebruiken. Met GIS kun je daarnaast ook digitale kaarten lezen door GIS
tools toe te passen. Je kunt de locationele kenmerken van objecten bepalen door
met de locatie tool te klikken in het kaartvenster; en je kunt de thematische
kenmerken van objecten bepalen door met de informatie tool te klikken op een
punt, lijn, vlak of pixel. Daarnaast kun je kaartlagen bevragen met behulp van het
menu’s. Zo kun je het ‘selecteren op basis van kenmerken menu’ toepassen om
te bepalen welke gebieden bepaalde thematische kenmerken hebben. Je kunt het
‘selecteren op basis van ligging’ menu toepassen om te bepalen welke gebieden
bepaalde situationele kenmerken hebben.
De derde kaartvaardigheid, ‘kaartanalyse’, gaat over (Van der Schee, 1987): “het
beschrijven van spreidingen en geledingen op een kaart (classificeren) en het
beschrijven van het samenvallen van twee spreidingen of geledingen (relateren)”.
Als je werkt met GIS, kun je net als bij het werken met analoge kaarten
spreidingen en geledingen visueel beschrijven: Waar heb je hoge
dichtheden/waarden? Ook kun je relaties tussen twee spreidingen/geledingen
visueel beschrijven: Welke correlatie is zichtbaar? Het verschil tussen werken met
papieren kaarten en werken met GIS is dat je met GIS gemakkelijk kaartlagen
over elkaar heen of naast elkaar kunt leggen. Dit maakt het makkelijker om
relaties te herkennen (Favier & Van der Schee, 2009). Daarnaast kun je met GIS
ook tools toepassen om op een kwantitatieve manier iets te zeggen over
spreidingen en geledingen, bijvoorbeeld door een clusteringsindex te berekenen,
of door een ovaal te berekenen die het spreidingsgebied weergeeft. Indien je
geinteresseerd bent in correlaties tussen geledingen, kun je de twee variabelen
ook in een scatterplot weergeven. Vervolgens kun je de correlatiecoëfficiënt
berekenen om een indruk te krijgen van de sterkte van de correlatie.
De vierde kaartvaardigheid is ‘kaartinterpretatie’. Kaartinterpretatie is als volgt
gedefinieerd (Van der Schee, 1987): “Het verklaren en voorspellen van
verschijnselen op een kaart”. Er zijn twee soorten interpreteren: (a) het verklaren
en voorspellen van kenmerken van plaatsen, gebieden en objecten; en (b) het
verklaren van het samenvallen van spreidingen en geledingen. Tijdens het
opstellen van verklaringen en voorspellingen wordt gebruik gemaakt van
causaliteit principes. Hierbij moet er aandacht worden besteed aan de aard van
de relaties. Er kan sprake zijn van: (1) een direct verband (variabele A beïnvloedt
variabele B, of vice versa), (2) een indirect verband (variabele A beïnvloedt
variabele B via variabele X, of vice versa); of (3) beïnvloeding door een andere
variabele (variabele A en B worden beide door variabele C beïnvloed). In het
voorbeeld van het samenvallen van de geleding in het % mazelen gevallen en de
geleding in het % SGP stemmers is er bijvoorbeeld sprake van beïnvloeding door
een andere variabele: ‘het % orthodoxe christenen’ Figuur 69).
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Figuur 69: Verklaringsmodel voor het samenvallen van de geleding in het % mazelen gevallen en
de geleding in het % SGP stemmers.
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Interpreteren is een puur mentale operatie, waarbij achtergrondkennis nodig is.
Interpreteren tijdens het werken met digitale kaarten is daarom niet wezenlijk
anders dan interpreteren tijdens het werken met analoge kaarten. Echter, online
atlassen bieden vaak een bredere range aan digitale kaarten dan gedrukte
atlassen. Daarnaast bieden ze ook extra achtergrondinformatie. Zo bevat de
Zorgatlas kaarten van alle vier variabelen die in het figuur hierboven worden
genoemd, plus teksten over de mazelen epidemie en over inentingen. Dit
vergemakkelijkt het interpreteren.
Tot slot de kaartvaardigheid ‘kaartproductie’. Onder kaartproductie wordt verstaan
(Van der Schee, 1987): “Informatie waarvan de locatie bekend is verwerken tot
een kaart met een correct gebruik van verhoudingen en cartografische variabelen,
en gebruik van kaartelementen zoals de legenda, titel, schaal en windroos”. Bij
het werken met geo-informatietechnologie zou dit vallen onder ‘geo-informatie
visualiseren’ en ‘geo-informatie presenteren’. Het visualiseren en presenteren van
geo-informatie gaat vele malen sneller met GIS dan met pen en papier: in no-time
maak je choropleetkaarten, chorochromatische kaarten, symboolgroottekaarten
en diagramkaarten. Ook is het maken van kaarten met GIS veel flexibeler dan het
maken van kaarten met pen en papier. Als je een fout maakt, kun je deze fout
herstellen en hoef je niet direct opnieuw te beginnen.
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Vakdidactisch onderzoek
In het afgelopen decennium is er aan verschillende universiteiten onderzoek
uitgevoerd op het gebied van geo-informatietechnologie in het voortgezet
(aardrijkskunde)onderwijs. De meeste onderzoeken richtten zich op de stand van
zaken rond de implementatie van geo-informatietechnologie en de houding van
docenten ten opzichte van geo-informatietechnologie (zie onder andere: Favier,
Van der Schee & Scholten, 2011; Keiper, 1999; Kerski, 2003; Lam, Lai, & Wong;
Shin, 2006; Pleizier, 2007; Yap, Ivy Tan, Zhu, & Wettashinge, 2008; Aladag,
2009; Zink & Scheffer, 2009). Uit deze onderzoeken blijkt dat het gebruik van
geo-informatietechnologie in het voortgezet onderwijs moeizaam op gang kwam
in het eerste decennium van de 21e eeuw, en dat docenten veel barrieres
ervoeren.
Naast deze studies zijn er ook enkele onderzoeken uitgevoerd naar de effecten
van onderwijs met geo-informatietechnologie op de leerresultaten (zie onder
andere: Hall-Wallace & McAuliffe, 2002; Baker & White, 2003; Kerski, 2003; West,
2003). Deze studies tonen aan dat lesmethodes met geo-informatietechnologie
voor een aantal leerdoelen kunnen resulteren in hogere leeropbrengsten. Echter,
het aantal studies dat zich richt op dit vraagstuk is beperkt, en er is nog geen
definitief bewijs dat onderwijs met geo-informatietechnologie wel of niet tot hogere
leeropbrengsten leidt.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de vraag hoe docenten geoinformatietechnologie het beste kunnen integreren in hun lessen (Baker &
Bednarz, 2003; Favier, 2011). Ook is er nog weinig onderzoek gedaan naar de
vraag welke competenties docenten nodig hebben om goed les te kunnen geven
met geo-informatietechnologie. Hieronder worden de resultaten van twee
onderzoeken belicht die ingaan op deze vragen, aangezien deze vragen direct
gaan spelen als docenten geo-informatietechnologie willen integreren in de klas.

Onderzoek naar een raamwerk voor praktische opdrachten met GIS
GIS biedt veel mogelijkheden om interessante en uitdagende praktische
opdrachten op te zetten, met name voor projecten waarin leerlingen gegevens
verzamelen middels veldwerk en die gegevens verwerken tot digitale kaarten. De
vraag is wat is een geschikt vakdidactisch raamwerk voor dergelijke praktische
opdrachten? In een theoretisch deel van een onderzoek naar een goede didactiek
voor praktische opdrachten met GIS (Favier, 2011) is een vakdidactisch
raamwerk voor praktische opdrachten ontwikkeld (Figuur 70). Het raamwerk is een
domein-specifieke uitwerking van het model van de empirische cyclus van Van
Eijck (1984).
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Figuur 70: Raamwerk voor geografisch onderzoek met geo-informatietechnologie (Favier, 2011).
De handelingen worden met cursief gedrukte tekst getoond. De in- en output van de handelingen
worden met normaal gedrukte tekst getoond.

Volgens het raamwerk kan onderzoek met GIS gezien worden als een cyclisch
proces dat bestaat uit 7 handelingen. Het proces kan continu doorlopen, maar
begint vaak met bewustwording van een kennistekort of kennisconflict. Dit leidt
automatisch tot het stellen van onderzoeksvragen en eventueel ook het
formuleren van hypotheses. In de volgende stap wordt bedacht welke geoinformatie je nodig hebt om de vraag te beantwoorden, en hoe je die geoinformatie kunt verzamelen. Dit kan via veldwerk (metingen doen, enquêtes
afnemen, etc.) of door geo-informatie te downloaden van een geoportal. De
volgende stap bestaat uit het verzamelen van de geo-informatie. Deze informatie
kan je opnemen in Excel tabellen. Als je de geo-informatie verzameld en
geordend hebt, moet deze nog gevisualiseerd worden. In GIS kun je gemakkelijk
Excel tabellen met geo-informatie omzetten naar digitale punten-, lijnen- of
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vlakkenkaarten. Daarna moet je nog de symbologie instellen, en de thematische
informatie weergeven in choropleetkaarten, chorochromatische kaarten,
symboolgroottekaarten en diagramkaarten. Dan volgt het lezen, bevragen,
analyseren en interpreteren van de digitale kaarten. Dit kan visueel, net bij
papieren kaarten, of met behulp van GIS tools. Deze stap levert geografische
kennis op: antwoord op de onderzoeksvraag. In de volgende stap wordt de kennis
gedeeld met anderen in presentaties of rapporten, of door over de resultaten van
het onderzoek te praten. Dit leidt tot ‘gedeelde kennis’. De laatste stap bestaat uit
het evalueren van de kennis die je hebt opgedaan in het onderzoek en de kennis
die anderen aanleveren. Past de kennis die het onderzoek heeft opgeleverd in
algemeen aanvaarde kennis? Is de onderzoeksvraag voldoende beantwoord?
Weten we nu precies hoe het in elkaar zit? Als het antwoord op dit soort vragen
‘nee’ is, is er sprake van bewustzijn van een kennistekort of kennisconflict. Dit kan
weer de aanleiding zijn voor het stellen van geografische vragen, en zo is de
cirkel weer rond.
Het raamwerk laat zeven grijze pijlen zien tussen de handelingen en “kennis,
vaardigheden & motivatie”. Om de handelingen uit het raamwerk te kunnen
uitvoeren zijn namelijk kennis, vaardigheden en motivatie nodig. Het doen van
geografisch onderzoek levert echter ook nieuwe kennis, vaardigheden en
motivatie op. Om deze reden wijzen de grijze pijlen in het raamwerk twee kanten
op. Uit vakdidactisch onderzoek (Favier, 2011) is gebleken dat het noodzakelijk is
om aandacht te besteden aan de kennis, vaardigheden en motivatie in alle
componenten van het raamwerk, anders lopen de praktische opdrachten vast of
is de leeropbrengst minimaal. Docenten moeten daarom voldoende structuur
bieden, zeker als het de eerste keer is dat leerlingen een praktische opdracht met
geo-informatietechnologie uitvoeren. De opzet van de eerdergenoemde
praktische opdracht waarin leerlingen onderzoek doen naar de factoren die de
grootte van verzorgingsgebieden bepalen is gebaseerd op dit raamwerk.

Onderzoek naar de competenties voor lesgeven met GIS
In modern aardrijkskundeonderwijs kunnen leerlingen de eerste stappen zetten in
het
leren
analyseren
van
geografische
vraagstukken
met
geoinformatietechnologie. Voor docenten vormt het toepassen van geoinformatietechnologie in de klas echter een grote stap. Zij hebben vaak het gevoel
dat ze niet de noodzakelijke kennis bezitten om uitvoerbare en effectieve lessen
met geo-informatietechnologie op te zetten en te begeleiden, met name als het
gaat om praktische opdrachten met GIS. De vraag is, welke kennis hebben
docenten precies nodig, en welke kennis vormt in de praktijk vaak een knelpunt?
In een ontwerponderzoek (Favier, 2011; Favier & Van der Schee, 2012) is
getracht meer inzicht te krijgen op bovenstaande vragen. Hieronder worden de
resultaten kort besproken.
De kennis die aardrijkskunde docenten nodig hebben om praktische opdrachten
met GIS op te zetten en te begeleiden kan worden onderverdeeld in zeven
componenten. Allereerst hebben docenten natuurlijk algemene pedagogische

73

Geo-informatietechnologie in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs

kennis nodig (PK, zie Figuur 71): kennis over algemene processen van leren en
lesgeven, de ontwikkeling van leerlingen, sociale processen tussen leerlingen, en
algemene onderwijsdoelen en onderwijswaarden. Deze domein-generieke vorm
van kennis is onder andere nodig om orde te houden, om te zorgen dat leerlingen
hun huiswerk maken, en om leerlingen goed samen te laten werken.
Het tweede type kennis dat docenten nodig hebben is vakinhoudelijke kennis
(CK, zie Figuur 71). Elk vakgebied heeft zijn eigen kern van feiten, concepten en
theorieën, en daarnaast ook zijn eigen set aan methoden om onderzoek uit te
voeren in dat vakgebied. Bij aardrijkskunde gaat het dus om aardrijkskunde
vakinhoudelijke kennis: kennis over de kenmerken van gebieden, ruimtelijke
verschijnselen en processen, relaties tussen verschijnselen, etc. Naast deze
‘subject knowledge’ gaat het ook om ‘methodological knowledge’: de kennis over
de methodes om vraagstukken in de wereld om ons heen op een geografische
manier te bestuderen. Aardrijkskundedocenten hebben deze subject knowledge
en methodological knowledge nodig om zelf aardrijkskundige vraagstukken te
kunnen analyseren.
Het simpel optellen van algemene pedagogische kennis en vakinhoudelijke
kennis maakt echter nog geen docent. Docenten moeten namelijk ook weten hoe
ze bepaalde inhouden en methodes in een domein kunnen doceren aan hun
leerlingen. Dit is aardrijkskunde vakdidactische kennis (PCK, zie Figuur 71). Bij
aardrijkskunde gaat het erom dat docenten in staat moeten zijn hun
aardrijkskundige kennis te vertalen naar goede raamwerken voor gebruik in
onderwijssettings. Daarnaast moeten ze weten hoe leerlingen leren als zij werken
aan aardrijkskundige taken, en hoe ze hun taken en begeleiding hierop het beste
kunnen laten aansluiten.
Als docenten digitale middelen willen gebruiken in hun lessen, komt er nog een
vierde type kennis bij: algemene technologische kennis (TK, zie Figuur 71). Deze
kennis is nodig om gebruik te maken van algemene technologieën bij nietonderwijsgerelateerde zaken. Deze technologische kennis is bijvoorbeeld nodig
om zelf bestanden te beheren met Windows Verkenner, om zelf een presentatie
te maken in PowerPoint, om zelf rapporten te schrijven in Word, en om zelf op
zoek te gaan naar informatie op internet.
Naast algemene technologieën zijn er ook domein-specifieke technologieën. GIS
is een voorbeeld van zo’n domein-specifieke technologie: het wordt immers
voornamelijk gebruikt om geografische vraagstukken te analyseren. Om te
kunnen werken met GIS heb je niet alleen aardrijkskundige kennis en algemene
technologische kennis nodig. Je moet daarnaast ook bekend zijn met de
kenmerken van geo-informatie en de structuur van GIS, weten hoe de GIS tools
werken en welke tools je moet toepassen om bepaalde geografische vragen te
beantwoorden. Deze kennis wordt GIS kennis genoemd (TCK, zie Figuur 71).
De zesde vorm van kennis is technologisch-didactische kennis (TPK, zie Figuur
71). Om les te kunnen geven met algemene technologieën zoals internet, Word,
Excel en Powerpoint moeten docenten kennis van deze technologieën hebben,
en pedagogische kennis. Daarnaast hebben ze ook kennis nodig over hoe
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leerlingen leren als ze met deze technologieën werken, en hoe ze hun taken en
begeleiding het beste kunnen vormgeven.
Tot slot de zevende vorm van kennis die docenten nodig hebben: GIS-didactische
kennis (TPCK zie Figuur 71). Dit is kennis op het raakvlak van technologie,
pedagogiek en geografische inhoud. Deze kennis bestaat uit: kennis van GIS
methodes die vertaald zijn naar toepassing in onderwijssetting; kennis van hoe
leerlingen leren als ze werken met GIS; en kennis van geschikte taken en
begeleidingsstrategieën.
Samengevat hebben docenten die GIS willen implementeren in hun lessen dus
kennis nodig in de componenten ‘Technologie’ (T), ‘Pedagogiek’ (P) en
‘Geografische Inhoud’, oftewel ‘Content’ (C), èn kennis op het raakvlak van die
drie componenten. Zie ook Figuur 71. Het figuur is een specificatie van het TPCK
raamwerk van Mishra & Koehler (2006) voor aardrijkskundeonderwijs met GIS.
Figuur 71: Het GIS-TPCK raamwerk (Favier, 2011), als specificatie van het TPCK raamwerk
(Mishra & Koehler, 2006) voor aardrijkskundeonderwijs met GIS.
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In het ontwerponderzoek is getracht meer inzicht te krijgen in de grootste
knelpunten. Samen met een onderzoeker hebben 9 docenten van verschillende
scholen een praktische opdracht met GIS ontwikkeld voor bovenbouw HAVO en
VWO, en uitgetest in de klas. Uit het ontwerponderzoek bleek niet alleen dat de
beperkte GIS kennis (TCK) en GIS-didactische kennis (TPCK) van docenten vaak
een knelpunt vormt om de uitvoerbaarheid te waarborgen. Daarnaast bleek ook
dat beperkte vakinhoudelijke kennis (CK) en vakdidactische kennis (PCK) vaak
een knelpunt vormt om de effectiviteit van de praktische opdracht te verhogen.
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Meer informatie
Geo-informatietechnologie in de praktijk
Een van de beste bronnen van informatie over geo-informatietechnologie is de
website Go Geo (www.gogeo.nl, Figuur 72). De website biedt filmpjes over wat
geo-informatietechnologie precies is, en het belang ervan voor de praktijk en het
dagelijks leven. Deze filmpjes zijn geschikt voor docent en leerlingen.
Geoplaza (www.geoplaza.nl) is een platform voor studenten en starters om in
contact te komen met geowerkgevers. Hier bieden zich ook gastdocenten aan.
Onderwijsinstellingen kunnen via de website gastdocenten benaderen. Daarnaast
is er de netwerkgroep JongGeo (zie Twitter, LinkedIn en Facebook), die zich richt
op jonge professionals die werken in de geo-informatietechnologie. Deze groep
verzorgt ook promotie over de sector.

Spelenderwijs kennismaken met geo-informatietechnologie
GeoFort (www.geofort.nl) biedt leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken
met geo-informatietechnologie op een spannende en interactieve manier, op een
geweldig mooie locatie. Het GeoFort is een fort van de Hollandse Waterlinie,
gelegen aan het riviertje De Linge (Figuur 73). Vroeger werd het fort bemand door
soldaten, maar nu is het opnieuw ingericht om het belang van geoinformatietechnologie onder de aandacht van een breed publiek. Dat doet
GeoFort door een ‘Living Lab’ te creëren waar de bezoekers zelf kunnen
experimenteren met verschillende technologieën waarin de X, Y en Z coördinaten
de verbindende schakel vormen. Voor leerlingen in het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs heeft GeoFort diverse lespakketten ontwikkeld. Zo is er een
workshop ‘globe maken’ en zijn er verschillende GPS spellen. In de methode
‘crisis management’ moeten leerlingen een gesimuleerde ramp met behulp van
digitale kaarten bestrijden. Geofort kan een geheel verzorgde dag organiseren
voor de hele klas, waarin spelen, onderzoeken, leren en samenwerken hand in
hand gaan. Een dagje met de klas naar Geofort is daarom een leuke en actieve
manier om kennis te maken met geo-informatietechnologie.

Opleidingen en carrièremogelijkheden
Geo-informatietechnologie speelt een steeds belangrijkere rol in verschillende
sectoren van de Nederlandse economie. Denk maar aan de bouw, de
infrastructuur sector, de ICT, de groene sector, de watersector, de logistiek en de
planologie. De Nederlandse geo-informatietechnologie sector behoort,
international gezien, tot de top. Een opleiding in geo-informatietechnologie biedt
goede kansen op een baan. Jongeren met een geo-informatietechnologie
opleiding kunnen op veel plekken terecht in Nederland en in het buitenland. De
website Go Geo (www.gogeo.nl) geeft meer inzicht in de carrièremogelijkheden
en opleidingsmogelijkheden. De website bevat informatie over bedrijven die in de
geo-informatietechnologie sector actief zijn, en geeft een overzicht aan MBO’s,
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HBO’s en universiteiten waar jongeren een geo-informatietechnologie opleiding
kunnen volgen. Naast specifieke geo-informatietechnologie opleidingen bieden
steeds meer opleidingen een keuzevak of minor “Geo-informatiekunde” of “GIS”
aan.
Figuur 72: Screenshot van de website Go Geo (www.gogeo.nl)

Figuur 73: Screenshot van de website van het geofort (www.geofort.nl)
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Figuur 74: De 4D globe op het Geofort, waarmee je de verplaatsing van de continenten in de tijd
kunt zien (www.geofort.nl).

Figuur 75: Actief aan de slag met geo-informatietechnologie op het Geofort (www.geofort.nl).
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