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Regionale geografie in het onderwijs 

VOORWOORD  
 
Voor U ligt het verslag van een leeronderzoek dat werd uitgevoerd in het kader 
van de postdoctorale leraarsopleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 
het verslag is zoveel mogelijk de volgorde aangehouden van het geplande verloop 
van het onderzoek. Afgesloten wordt dan ook met een voorstel voor een methode 
voor lesopbouw op regionaal-geografische grondslag.  
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1  LESGEVEN, HOE DOE JE DAT?  
De probleemstelling  
 

1.1 PROBLEMEN UIT DE PRAKTIJK  
Achtergronden van de probleemstelling  
 
1) schets van de problemen: intuïtie als uitgangspunt  
 
Tijdens de praktijkstage van de leraarsopleiding viel het op dat er in het 
aardrijkskundeonderwijs voor het voorbereiden van lessen eigenlijk geen 
vastomlijnde methodiek bestaat waarmee lessen op een systematische wijze 
kunnen worden vormgegeven. Nadeel daarvan is dat ook een referentiekader voor 
de beoordeling van gegeven lessen ontbreekt. Een dergelijke methodiek is echter 
noodzaak voor wie zich wil vormen tot professioneel leraarschap (Schouten, 
1977), waarbij het immers gaat om "de aanwezigheid van een met het beroep 
verbonden systematisch geordend geheel aan kennis, inzicht en vaardigheden" 
(Vonk, 1989). Enige systematiek is dus onontbeerlijk. 
 
Maar ook in de literatuur blijkt een dergelijke methodiek niet voorhanden. Wel 
biedt de vakdidactiek een hoop goede suggesties en tips, maar een 
samenhangende methode is er niet.  
 
Voor dit onderzoek gaat daarom de bijzondere interesse uit naar een 
onderwijsmethodiek, specifiek voor het aardrijkskundeonderwijs. Men mag 
immers toch verwachten dat de specifieke aard van aardrijkskundige informatie 
ook een eigen didactische benadering vraagt (Nash, 1988 p.17). De beginvraag 
van het onderzoek luidt dan ook:  
 
"Is er een systematische methode te vinden voor de opbouw van een 
aardrijkskundeles?" 
 
2) aanzetten tot oplossing: modellen als uitgangspunt  
 
Het onderzoek kent zowel een geografische (inhoudelijke) als een 
onderwijskundige component.  
 
In de eerste plaats gaat het om de keuze van een geografische benaderingswijze, 
waarmee het mogelijk is de leerstof te structureren. Daarbij spitst het onderzoek 
zich toe op de regionaal geografische benadering (tegenhanger van de thematische 
geografie en binnen de universitaire geografie zeer in opkomst), omdat die voor 
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het onderwijs de meest geschikte ingang lijkt te zijn. In het onderwijs gaat het 
immers om het verkrijgen van een beeld van de wereld met al zijn geledingen in 
landen en streken.  
 
In de tweede plaats gaat het om de keuze van een educatieve filosofie, waarmee 
het mogelijk is het onderwijsleerproces te structureren door aan docent, leerling 
en leerstof een duidelijke taak en positie te geven binnen van dat proces. Daarbij 
is aansluiting gezocht bij een klassieke triadische onderwijskundige conceptie 
zoals die onder anderen door Schouten is verwoord (zie ook Schouten 1981). 
Deze benadering stelt de leerstof centraal in het onderwijsleerproces, zodat je 
optimaal kunt profiteren van de structurerende werking die er van de (regionaal 
geografisch gestructureerde) leerstof uitgaat. Bovendien sluit deze benadering 
waarschijnlijk ook het beste aan bij de bestaande leerstofgecentreerde 
onderwijspraktijk. Dat is belangrijk wanneer een methode ook voor beginnende 
docenten kans van slagen wil hebben. Onderwijsvernieuwing is namelijk niet in 
de eerste plaats weggelegd voor beginnende docenten (Vonk, 1989 p.54). 
 
Aan de hand van deze eerste nadere inkadering van het probleem komen we tot de 
volgende probleemstelling:  
 
"Hoe kan men, binnen de huidige onderwijspraktijk, op een effectieve en 
coherente manier aardrijkskunde onderwijzen vanuit een regionaal-geografische 
benadering?"  

 8



Regionale geografie in het onderwijs 

1.2 EEN ONDERWIJSKUNDIG ONDERZOEK  
Het theoretisch kader van de probleemstelling  
 
Om de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde probleemstelling toegankelijk te 
maken voor een onderwijskundige benadering is geprobeerd deze te 
herformuleren aan de hand van de centrale vraag van de onderwijskunde en aan 
de hand van een onderwijskundig model van het onderwijsleerproces.  
 
1) De centrale vraag van de onderwijskunde: Methode als geheel van doelen en 
middelen  
 
Allereerst is de probleemstelling geherformuleerd als een deelvraag van de 
algemene vraagstelling van de onderwijskunde, zoals geformuleerd door Schouten 
(1977): "Leiden de in het onderwijs gehanteerde middelen daadwerkelijk tot de in 
dat onderwijs gestelde doelen?". Aan de hand hiervan zijn de volgende deelvragen 
opgesteld:  
 
1 Welke doelen kunnen er voor het aardrijkskundeonderwijs ontleend worden aan 
de moderne regionale geografie?  
 
2 Wat zijn binnen de huidige onderwijspraktijk de meest geëigende middelen om 
deze doelen te realiseren?  
 
3 Is het mogelijk om aan de hand van doelen en middelen één samenhangende 
methode voor lesopbouw te ontwikkelen en zo ja, hoe komt die er dan uit te zien? 
Bij die samenhangende methode gaat het dan om een geheel van doelen met 
bijbehorende middelen.  
 
2) Een onderwijskundig model: Leraar, leerling en leerstof als onderwijsmiddelen.  
 
Om deze vraagstelling nog weer verder te operationaliseren is de tweede 
deelvraag verder uitgewerkt aan de hand van het model van die huidige 
onderwijspraktijk zoals dat gegeven is door Schouten (1981). Deze onderscheidt 
in het onderwijsleerproces drie elementen, die elk één van de middelen vormen in 
dat proces: de leerstof, de leraar en de leerlingen.  
- Bij de leerstof gaat het er om dat deze zo is opgebouwd dat ze goed in het 
onderwijs overgedragen kan worden.  
- Bij de leraar gaat het er om dat hij zodanige werkvormen hanteert dat de leerstof 
goed wordt overgedragen en bij de leerlingen geldt hetzelfde ten aanzien van de 
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leeractiviteiten die zij ontplooien. Het mag duidelijk zijn dat daarbij de werkvorm 
van de docent en de leeractiviteit van de leerling in elkaars verlengde liggen.  
 
Aan de hand van dit model is de tweede deelvraag van de probleemstelling verder 
opgedeeld in een tweetal "subdeelvragen". Daardoor ziet het geheel van 
onderzoeksvragen er als volgt uit:  
 
1  Welke doelen kunnen er voor het aardrijkskundeonderwijs ontleend worden 

aan de moderne regionale geografie?  
2 Wat zijn binnen de huidige onderwijspraktijk de meest geëigende middelen 

om deze doelen te bereiken? 
2.1  Hoe dient binnen in het huidige onderwijs regionaal geografische 

leerstof te worden opgebouwd in het licht van deze doelen?  
2.2  Welke werkvormen c.q. leeractiviteiten dienen in het huidige 

onderwijs gehanteerd te worden in het licht van deze doelen?  
3  Is het mogelijk om aan de hand van doelen en middelen één samenhangende 

methode voor lesopbouw te ontwikkelen en zo ja, hoe komt die er dan uit te 
zien? Bij die samenhangende methode gaat het dan om een geheel van 
doelen met bijbehorende middelen 
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1.3 EEN PRAKTISCH ONDERZOEK  
De onderzoeksopzet (beschrijving en verantwoording) 
 
1) Het type onderzoek 
 
Het onderzoek heeft tot doel een methode samen te stellen, die nog niet 
voorhanden is. Het onderzoek is dus verkennend van aard.  
 
2) De aard van het onderzoek 
 
Voorts gaat het om het inventariseren van meningen en argumenten, waar via 
logische denkstappen een dergelijke methode uit op te bouwen is. Wil je de 
onderzoeksgegevens zo verzamelen dat ze zich nog voor een dergelijke logische 
opbouw lenen, dan kun je het best kwalitatieve onderzoeksmethoden hanteren. 
Een kwantitatieve methode zou in dit geval de onderzoeksgegevens zodanig 
reduceren, dat ze zich niet meer voor de bouw van een methode zouden lenen. 
 
3) beschrijvend of normatief onderzoek 
 
Tot slot gaat het onderzoek niet over een werkelijkheid zoals die is, maar zoals die 
zou moeten zijn, het is normatief (J. Lidstone, 1988 p.278). Daardoor zijn er voor 
het onderzoek slechts twee bronnen beschikbaar: literatuur en experts. 
 
4) Opbouw van het onderzoek 
 
In dit onderzoek is de literatuur als eenvoudigst toegankelijke bron als 
uitgangspunt gekozen. Aan de hand hiervan worden in eerste instantie alle 
onderzoeksvragen beantwoord. Om te garanderen dat de bevraging van de experts 
in dezelfde richting zal gaan als het literatuuronderzoek en er dus van opbouw 
sprake kan zijn, is de experts gevraagd te reageren op de resultaten van het 
literatuuronderzoek vervat in een 12-tal stellingen. Hierdoor is er een soort 
empirische cyclus ontstaan: inductief literatuuronderzoek, samenstellen van een 
theorie (stellingen) en toetsing aan de experts. Zodoende is het onderzoek niet 
langer uitsluitend verkennend, maar ook toetsend van aard. 
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2 HET GEGEVENSVERZAMELINGS- EN VERWERKINGSPROCES 
 
2.1 Het literatuuronderzoek 

 
Bepalend voor de opzet van het literatuuronderzoek is dat het betrekking heeft op 
een uitgestrekt terrein en toch binnen een zeer beperkt tijdsbestek uitvoerbaar 
moest zijn. Er is daarom vooral gekeken naar de kwaliteit van de literatuur en niet 
zozeer naar de kwantiteit. 
 
1) de selectie van de literatuur 
 
Met betrekking tot de regionaal geografische literatuur heb ik mij beperkt tot de 
Nederlandse discussie. Daarin zijn met name betrokken:  
- Publicaties verschenen in het kader van het REGIS-onderzoeksprogramma;  
- De recente regionaal geografische discussie in het Geografisch Tijdschrift. 
 
Met betrekking tot het onderwijskundig/didactisch deel (waar ik minder ingewerkt 
was) ben ik vooral uitgegaan van de literatuur zoals die door de opleiding is 
voorgeschreven. Vandaar uit ben ik langs de lijn van de daarin genoemde 
belangrijke auteurs verder gaan zoeken.  
 
2) de verwerking van de literatuur 
 
Bij de verwerking van de literatuur is uitgegaan van één kern- of 
overzichtspublicatie. Vanuit het in deze publicatie werd een model opgesteld, dat 
vervolgens aan de hand van verdere literatuur werd getoetst, uitgebreid en 
aangepast. Door deze toetsende methode kun je je beperken tot die dingen die in 
de kernpublicatie onduidelijk of onvoldoende gemotiveerd zijn, zodat je een heel 
efficiënte literatuurverwerking krijgt. 
 
De kernpublicatie bestond in dit geval voor de regionale geografie uit: "De 
rehabilitatie van de regionale geografie" van De Pater en Van Ginkel, in het 
Geografisch Tijdschrift van 1987. Voor de onderwijskunde was dat het boek "Van 
leertheorie naar onderwijspraktijk" van Van der Veen en Van der Wal. 
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2.2 Het expertonderzoek 
 
1) De selectie van de experts 
 
Voor het expertonderzoek zijn een vijfentwintigtal wetenschappers aangeschreven 
op het gebied van onderwijskunde, vakdidactiek en regionale geografie (zowel 
binnen de sociale als de fysische geografie). Het selectiecriterium was voor deze 
drie groepen verschillend. De regionaal geografen zijn vooral geselecteerd op hun 
bijdrage aan de bij de literatuur vermeldde Nederlandse discussie. Bij de 
vakdidactici is er op gelet dat alle betrokken universiteiten (Amsterdam, Utrecht, 
Nijmegen en Groningen) vertegenwoordigd waren. Bovendien zijn auteurs van de 
belangrijkste schoolboeken (de Geo Geordend en de Grote Bosatlas) 
aangeschreven. Bij de onderwijskundigen is er alleen gebruik gemaakt van een 
onderwijskundige binnen de lerarenopleiding van de VU. 
 
2) De verwerking van de reacties 
 
Het grootste probleem bij de verwerking van de reacties was dat sommigen de 
reactie netjes per stelling formuleerden, terwijl anderen het in een lopend verhaal 
verwerkten of zich zelfs tot algemene opmerkingen beperkten. Om de zo in vorm 
sterk verschillende reacties hanteerbaar te maken, zijn de reacties eerst per stelling 
geordend.  
Omdat het onderzoek beoogt een methode samen te stellen die een aantal 
principiële keuzes maakt ten aanzien van de structuur van de regionaal 
geografische lesopbouw, zijn de verschillende reacties per stelling zoveel 
mogelijk samengevoegd, zodat per stelling een overzichtelijk geheel ontstond van 
fundamentele punten van kritiek. Omdat fundamentele punten vaak bij 
verschillende stelling terugkomen is vervolgens de kritiek van verschillende 
stellingen per punt samengebracht. Bij deze punten van kritiek is vervolgens 
nagegaan of deze kritiek wellicht vanuit het literatuuronderzoek te weerleggen is 
en indien dat niet het geval is, op welke wijze de kritiek doorwerking moet 
hebben binnen de voorgestelde methode voor lesopbouw. Na afloop zijn alle 
reacties nog eens doorgenomen om na te gaan of aan alle reacties voldoende recht 
is gedaan. 
 
De beide onderzoeken, literatuuronderzoek en expertonderzoek zijn volgens plan 
uitgevoerd. Daar waar zich in de verzameling of verwerking problemen hebben 
voorgedaan die van invloed zouden kunnen zijn op validiteit of betrouwbaarheid 
van het onderzoek, is dit in de verslaglegging van de reacties die in het volgende 
hoofdstuk aan de orde komt, vermeld.  
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3 DE WETENSCHAP BEVRAAGD  
De resultaten van het literatuuronderzoek  
 

3.1 HET DOEL VAN DE AARDRIJKSKUNDE  
De eerste deelvraag beantwoord  
 
Vraag 1: Welke doelen kunnen er voor het aardrijkskundeonderwijs ontleend 
worden aan de moderne regionale geografie? 
 
Het doel van de regionale geografie als wetenschap is het ontwerpen van 
regionale beelden aan de hand van een regionaal-geografische methode. De 
onderwijsgeografie is een vorm van toegepaste geografie die het resultaat van de 
wetenschappelijke geografie bruikbaar wil maken voor toepassingen in het 
aardrijkskundeonderwijs. 
 
Binnen de onderwijsgeografische literatuur op regionaal-geografische grondslag 
zijn er op dit gebied twee denkrichtingen te onderscheiden. De ene richting stelt 
het aanleren van de regionaal geografische methode als doel van het 
aardrijkskundeonderwijs. Met deze methode moeten leerlingen dan in staat zijn 
zelf regionaal geografische beelden te genereren (van Westrhenen, 1989). De 
andere benadering stelt als doel van het aardrijkskundeonderwijs het overdragen 
van de regionaal geografische beelden zelf (Hoekveld, 1986). De eerste richting 
wordt met name vertegenwoordigd door prof. dr. J. van Westrhenen c.s. aan de 
Vrije Universiteit. De tweede richting door prof. dr. G.A. Hoekveld en zijn 
voorgangster prof. dr. H.S. Verduin-Muller aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 
 
Binnen het kader van dit onderzoek was er onvoldoende ruimte om beide 
benaderingen afzonderlijk uit te werken. Ze verschillen namelijk onderling zo 
sterk in de aard van het onderwijs dat er uit voortvloeit, dat zij beide zullen leiden 
tot een verschillende methode bij vraag 3, zodat het hele onderzoek dan verder in 
tweevoud zou worden uitgevoerd. Ik heb ik mij daarom beperkt en daarbij 
gekozen voor de tweede benaderingswijze en wel om een drietal redenen1.  
 
1 De eerste benaderingswijze gaat op een inductieve wijze om met modellen 
waarvan de kracht juist ligt in hun deductieve toepassingsmogelijkheden. Immers 

                                                 
1 Voor nadere uitwerking van deze argumentatie, zie de eerder door mij geformuleerde 12 
stellingen naar aanleiding van "Regionaal geografische kennisoverdracht in nieuw 
perspectief: Klare wijn ... of oude wijn in nieuwe zakken" van prof. dr. J. van 
Westrhenen. Deze stellingen zijn opgenomen als bijlage 2.  
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het maatschappelijk nut van de wetenschap ligt in het toepassen van modellen, 
niet in het genereren ervan.  
2 Leerlingen zullen in het dagelijks leven nooit voldoende feitenmateriaal voor 
handen hebben om zelf regionaal geografisch verantwoorde generalisaties op te 
kunnen bouwen. 
3 (Deze reden is minder fundamenteel) Ik heb in Utrecht gestudeerd en daar leren 
denken en werken langs de tweede lijn en ik denk dat daarom het rendament voor 
mijn eigen lesgeven hoger is als de methode die ik met dit onderzoek ontwikkel 
daarbij aansluit. 
 
In het aardrijkskundeonderwijs op regionaal geografische grondslag gaat het dus 
om het overdragen van regionale beelden. Om echter dit doel te kunnen vertalen 
naar middelen die in het aardrijkskundeonderwijs zijn te hanteren dient eerst 
duidelijk te worden hoe die regionale kennis er uit ziet. Immers, in de 
onderzoeksopzet werd reeds duidelijk gemaakt dat de aard van de over te dragen 
informatie bepalend zou zijn voor de gehanteerde onderwijsmiddelen (zie 
paragraaf 1.1 punt 1). In de volgende paragraaf zal eerst deze vraag worden 
beantwoord, alvorens verder gegaan kan worden met deelvraag 2. 
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3.2 HOE BOUWT DE REGIONALE GEOGRAFIE BEELDEN OP?  
Noodzakelijk intermezzo tussen vraag 1 en vraag 2 
 
De regionale geografie maakt studie van gebieden. Zij doet dit echter op een 
wetenschappelijke manier en maakt daartoe gebruik van theoretische modellen. 
Aan de hand daarvan wordt een gebied eerst geanalyseerd om vervolgens 
vandaaruit een beeld van het gebied op te bouwen (Hoekveld, 1990). 
 
De structuur van het beeld is dus zowel afhankelijk van het gehanteerde 
theoretisch model, als van de methodes waarop eerst de analyse wordt gepleegd 
en daarna het beeld wordt opgebouwd (synthese). 
 
Over dat model en die methodes bestaat helaas nog geen echte eenduidigheid 
binnen de literatuur, maar er zijn wel een aantal duidelijke lijnen te herkennen. 
Deze zijn hieronder geschetst en vormen samen het uitgangspunt voor het verdere 
onderzoek. 
 
1) Het theoretisch model 
 
Er is een tweetal benaderingswijzen van de regio mogelijk (De Pater en van 
Ginkel, 1987): 
 
- De ecologische benadering 
 
De regio kan beschouwd worden als tijdruimtelijke context van het bestaan van 
mensen. De regio wordt dan ecologisch opgevat als het leefmilieu van mensen, 
opgebouwd uit een netwerk van handelingsverbanden die betrokken zijn op een 
fysiek landschap. Dit fysiek landschap bestaat uit het natuurlandschap met de 
daarin aangebrachte artefacten. De verklaringen voor de ruimtelijke structuur in 
dit model komen voort uit de ontwikkelingen in de lokale samenleving of in het 
lokale fysisch milieu. Het gaat hierbij om het inzicht in de samenhang van 
heterogene verschijnselen binnen de regio. Deze benadering benadrukt daardoor 
het unieke van een regio. Een goed voorbeeld van deze benadering is het model 
van het samenwoningscomplex van Hoekveld (Hoekveld 1971). 
 
- De wereldsysteembenadering 
 
Anderzijds kan de regio worden beschouwd als element in een wereldsysteem van 
regio's. Binnen deze benadering wordt er namelijk van uit gegaan dat regio's sterk 
worden beïnvloed door hun externe relaties, die in de moderne tijd 

 17



J.M. Praamsma  

wereldomvattend zijn (Schoenmaker, 1989). De ruimtelijke structuur van de regio 
wordt dan ook verklaard vanuit de ontwikkelingen in het wereldsysteem. Het gaat 
hierbij om inzicht in de samenhang van de regio met andere regio's. Deze 
benadering benadrukt het algemene van een regio. Een goed voorbeeld van deze 
benadering kan gevonden worden bij I. Wallerstein (Hoekveld, 1987). 
 
In het algemeen gaat men er echter vanuit dat de ene benadering niet kan zonder 
de andere, zodat een model ontstaat van de regio als woonplaats van mensen, die 
wordt beïnvloed door het wereldsysteem waar het deel van uitmaakt2 (buursink 
1987).  
 
2) De methode van analyse 
 
Binnen beide hiervoor genoemde benaderingswijzen wordt de ruimtelijke 
structuur van de regio bepaald door ontwikkelingen (veranderingsprocessen). 
Daarbij wordt er van uit gegaan dat deze ontwikkelingen zowel betrekking hebben 
op huidige processen als op processen die vroeger gespeeld hebben, zodat de 
huidige ruimtelijke structuur een resultante is van vele ruimtelijke structuren die 
steeds hun sporen in volgende structuren hebben achtergelaten (Hoekveld, 1989). 
Om deze redenen wordt in veel regionale monografieën een historische 
benaderingswijze gekozen, waarbij de ontwikkeling van de regio beschreven 
wordt door het regionaal model toe te passen op verschillende "bewoningsfasen", 
die elk een deel van de verklaring van de huidige ruimtelijke structuur aandragen 
(Keuning 1979). Een veel gehanteerd periodiseringsmodel daarbij is de indeling 
in ongeoccupeerd milieu - ruraal-agrarische samenleving - industrieel-urbane 
samenleving. De aantrekkelijkheid van dit model ligt in de grote herstructurerende 
werking die er van de urbanisatie is uitgegaan op de ruimtelijke structuur van 
regio's (Van Ginkel, Hoekveld en De Pater, 1986). Opmerkelijk is dat deze 
veranderingsprocessen steeds maatschappelijk van aard zijn. Fysische processen 
ontsnappen waarschijnlijk door hun grote traagheid ten opzichte van de 
maatschappelijke aan de aandacht.  
 
3) De methode van synthese 
 

                                                 
2 Andere omschrijvingen in de literatuur benoemen dit als de ‘site’ (verticale of interne 
relaties) en de ‘situation’ (horizontale of externe relaties) van de regio (G. Hoekveld-
Meijer 1984) of anders als de beschrijving van de regio als geleidingsvlak tussen de 
actoren binnen die regio en het wereldsysteem (Van Ginkel, Hoekveld en De Pater, 
1986). 
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Het uiteindelijke doel van de regionale geografie is de regionale beeldvorming, 
dat wil zeggen: De analyse die onder 1) en 2) tot stand is gebracht moet leiden tot 
een synthese, waarin een samenhangend en verklarend beeld van de regio wordt 
opgebouwd (Hoekveld 1990). Deze synthese wordt tot stand gebracht door de 
vorming van een conceptenstructuur: een model waarin de dominante 
structuurbepalers (concepten) die de ruimtelijke structuur van de regio bepalen in 
hun onderlinge samenhang zijn samengebracht om zo samen een verklarend beeld 
te vormen van de betrokken regio. De structuurbepalers worden daarbij ontleend 
aan de verschillende bewoningsfasen, die zo elk een deel van het beeld van de 
huidige situatie aandragen (Verduin-Muller, 1984). 
 
Het zo ontwikkelde beeld vormt het uitgangspunt voor de structurering van de 
leerstof, die in de nu volgende paragraaf aan de orde zal worden gesteld.  
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3.3 VAN VAKSTOF NAAR LEERSTOF  
De structurering van de leerstof 
 
Vraag 2.1 luidt: Hoe dient binnen in het huidige onderwijs regionaal geografische 
leerstof te worden opgebouwd in het licht van deze doelen? 
 
Het doel van het onderwijs op regionaal geografische grondslag is het overdragen 
van de beelden uit de wetenschappelijke regionale geografie. Omdat binnen deze 
beelden juist de volledigheid van de beschrijving een belangrijke plaats inneemt 
(regio's in hun geheel!) moeten de beelden ten behoeve van een optimale 
beeldvorming bij de leerlingen zo min mogelijk worden gereduceerd (Hoekveld 
1969 en 1986 p.14). 
 
De structuur van de regionaal geografische leerstof kan daarom het beste lijnrecht 
aansluiten op die van het wetenschappelijk gevormde beeld. Kort samengevat 
komt dat hier op neer: 
 
1 De stof geeft een beschrijving van een regio   
2 De regio wordt beschreven als  
a) menselijke woonomgeving (samenleving en landschap)  
b) deel van een wereldsysteem  
3 De beschrijving is samengevat in de vorm van concepten, die de ruimtelijke 
structuur van de regio beschrijven en verklaren  
4 Deze concepten zijn ontleend aan de verschillende fasen in de 
bewoningsgeschiedenis van de regio. 
 
Tot slot blijft dan de vraag over: past deze leerstofstructurering binnen het huidige 
onderwijs? 
 
In het huidige aardrijkskundeonderwijs worden namelijk volgens leerplan in de 
onderbouw achtereenvolgens Europa, De Wereld en Nederland aan de orde 
gesteld. Dit blijkt goed in te passen in de gekozen regionaal geografische 
benadering: Europa kan behandeld worden als regio, binnen het wereldsysteem. 
Nederland kan behandeld worden als regio binnen Europa en binnen het 
Wereldsysteem. De Wereld kan als wereldsysteem en daarmee als context van 
Nederland respectievelijk Europa dienen.  
 

 20



Regionale geografie in het onderwijs 

3.4 VAN LEERSTOF NAAR LEERLING  
De structurering van het onderwijsleerproces 
 
Vraag 2.2: Welke werkvormen c.q. leeractiviteiten dienen in het huidige 
onderwijs gehanteerd te worden in het licht van deze doelen? 
 
Uit de beantwoording van de vragen 1 en 2.1 is duidelijk geworden dat het in de 
regionale geografie gaat om regionale beeldvorming. Werkvormen en 
leeractiviteiten dienen daarom zodanig gekozen te worden dat dit beeld zo 
compleet en effieciënt mogelijk wordt overgedragen aan de leerlingen. 
 
De keuze voor bepaalde werkvormen en leeractiviteiten wordt over het algemeen 
gestuurd door onderwijskundige opvattingen, die weer hun wortels hebben in de 
leerpsychologie. Het gaat er dus om binnen de leerpsychologie te zoeken naar een 
benadering die recht doet aan de doelstellingen van de regionale geografie. 
Binnen de leerpsychologie zijn het de theorieën die hun wortels hebben in de 
Gestaltpsychologie die het beste hierbij aansluiten. De Gestaltpsychologie gaat er 
namelijk van uit dat waarnemen niet het waarnemen betreft van verzamelingen 
losse gegevens, maar van een samenhangd geheel, dat meer is dan de som der 
delen: men ziet een samenhangend beeld (De Wolf, 1978). Binnen de 
leerpsychologie die zich vanuit de Gestaltpsychologie heeft ontwikkeld zijn er 
twee belangrijke richtingen te onderscheiden. Beide vinden hun oorsprong in de 
Amerikaanse leerpsychologie (Van der Veen en Van der Wal, 1989). 
 
1) de inductieve weg: de activerende methode 
 
De eerste benadering, waarvan J.S. Bruner de belangrijkste vertegenwoordiger is, 
gaat uit van het zelfontdekkend leren. De cognitieve structuur wordt door de 
leerling zelf in het hoofd opgebouwd aan de hand van informatiemateriaal, dat hij 
zelf verwerkt. Het grote voordeel van deze benadering is dat het leren van een 
passief ontvangen wordt omgevormd tot een intentionele actieve handeling. De 
kennis die op deze wijze zelf ontdekt wordt, wordt door de grotere motivatie en 
betrokkenheid van de leerling ook beter onthouden. Nadeel van deze methode is 
echter hij erg omslachtig en daardoor tijdrovend is en dat leerlingen vaak niet in 
staat zijn zelf de kennis tot zinvolle gehelen te integreren. Dat brengt het risico 
met zich mee van onvolledige beeldvorming, hetwelk leidt tot stereotypering en 
dat is nu juist wat het aardrijkskundeonderwijs probeert tegen te gaan (Van 
Westrhenen 1980).  
 
2) de deductieve weg: de associatieve methode 
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De tweede benadering, aangevoerd door de Amerikaan D.P. Ausubel, oordeelt het 
zelf ontdekken van de informatie door leerlingen inefficiënt (steeds weer opnieuw 
het wiel uitvinden). Deze richting gaat er van uit dat informatiestructuren direct 
overdraagbaar zijn, mits goed gestructureerd rond een aantal kernconcepten 
(organizers) die aansluiten op begrippen in de cognitieve structuur van de leerling, 
die dan als ankerpunten voor de nieuwe informatie kunnen fungeren. Het voordeel 
van deze benadering is enerzijds een sneller leerproces, doordat er op efficiënte 
manier een link wordt gelegd tussen oude en nieuwe kennis en anderzijds het 
intact blijven van het door de regionale geografie gebouwde beeld. 
 
Naast deze beide benaderingen is er nog een derde benadering die de voordelen 
van beide integreert. Dit betreft de denkpsychologische benadering, die in 
Nederland werd vertegenwoordigd door prof. dr. Ph. Kohnstamm (Bijlsma 1976). 
Deze benadering stelt de activiteit van de leerling centraal, maar als deductieve 
activiteit. Eerst wordt de leerling het totaalbeeld, de complete informatiestructuur 
voorgehouden, waarbij samenhangen en hoofdlijnen centraal staan (vgl. Ausubel). 
Daarna gaat hij aan de hand van vragen, opdrachten en dergelijke zelf met de stof 
werken (vgl. Bruner). Het verschil met het zelfontdekkend leren zit hierin dat de 
leerling niet meer echt zelf ontdekt maar slechts met reeds verworven kennis 
oefent. De overeenkomst ligt in de activering van de leerling: hij moet zelf aan het 
nadenken over de verkregen stof. Omdat de verwerking aan de hand van vragen 
en opdrachten steeds ten dienste blijft staan van het totaalbeeld, moet er in die 
vragen en opdrachten ook steeds naar dat totaalbeeld worden teruggekoppeld 
(Bakkum en Eggink, 1941). 
 
Omdat deze laatste benadering in staat is de activering van de leerling te koppelen 
aan een behoud van het in de regionale geografie gevormde beeld, voldoet deze 
waarschijnlijk het beste aan de eisen van de regionale geografie. Dit leidt in het 
aardrijkskundeonderwijs tot een tweetal te hanteren werkvormen: 
 
1) Het verhaal of betoog. 
 
In aansluiting op de historische opbouw van het beeld kunnen de grote lijnen en 
samenhangen waarschijnlijk het beste door een verhaal of betoog duidelijk 
worden gemaakt. Dit moet dan wel geschieden op een manier die ankerplaatsen 
kan vinden in de cognitieve structuur van de leerling. Een voordeel van de 
overdracht via een verhaal is bovendien dat het, mits goed verteld, een schildering 
geeft die de leerlingen de gelegenheid biedt het mee te beleven en zo de 
samenhangen extra duidelijk te ervaren (De Vries, 1988). 
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2) Vragen en opdrachten. 
 
Voor een actieve betrokkenheid van de leerlingen moet het beeld vervolgens 
verwerkt worden door middel van vragen en opdrachten, zodat het resultaat van 
die verwerking langer beklijft. Hier kunnen ook computersimulaties, excursies, 
films, excursies en dergelijke aan bod komen. Al deze activiteiten moeten echter 
wel steeds naar het totaalbeeld terugkoppelen. 
 
Tot slot blijft dan ook hier de vraag over: Past deze benadering wel in wat 
gedefinieerd is als de huidige onderwijspraktijk. Daarover wil ik twee 
opmerkingen maken. 
 
- Leerstof als structureringsprincipe 
 
Zoals bij de formulering van de probleemstelling al werd opgemerkt, is in de 
klassieke benadering, die veelal in het onderwijs wordt gehanteerd, de leerstof in 
hoge mate structurerend voor het onderwijsleerproces. De hier gekozen 
benadering sluit daar dus prima op aan. 
 
- De gangbare aardrijkskunde methoden 
 
Veel aardrijkskunde methoden zijn opgebouwd volgens het principe van het zelf 
ontdekkend leren. Ook dit hoeft geen probleem te zijn, omdat de opdrachten van 
het inductieve zelfontdekkend leren, na de uiteenzetting over het te leren 
totaalbeeld, vaak goed als deductieve verwerkingsopdrachten bruikbaar zullen 
zijn.  
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3.5 NAAR EEN METHODE VOOR REGIONAAL GEOGRAFISCH 
AARDRIJKSKUNDEONDERWIJS 
De derde deelvraag beantwoord 
 
Vraag 3: Is het mogelijk om aan de hand van doelen en middelen één 
samenhangende methode voor lesopbouw te ontwikkelen en zo ja, hoe komt die er 
dan uit te zien? 
 
Aan de hand van de doelen en middelen die voortgekomen zijn uit de deelvragen 
1 en 2 moet het nu mogelijk om een poging te doen een samenhangende methode 
voor lesopbouw op regionaal-geografische grondslag te ontwikkelen. Daartoe is 
een samenvatting van het voorgaande hieronder weergegeven. 
 
1) Het doel 
 
Het overdragen van regionale beelden die ontleend zijn aan de wetenschappelijke 
regionale geografie. 
 
2) De middelen 
 
Leerstof gestructureerd op regionaal geografische wijze 
 
*De stof geeft een beeld van een regio  
*De regio wordt beschreven als  

a) menselijke woonomgeving (samenleving en landschap)  
b) deel van een wereldsysteem  

*De beschrijving is samengevat in de vorm van concepten, die de ruimtelijke 
structuur van de regio beschrijven en verklaren  

*Deze concepten zijn ontleend aan de verschillende fasen in de 
bewoningsgeschiedenis van de regio. 

 
De werkvormen en leeractiviteiten gericht op de overdracht van samenhangende 
beelden 
 
*Een duidelijk samenhangend verhaal waarin de hoofdlijn van het beeld duidelijk 

worden.  
*Vragen, opdrachten en dergelijke om het aldus overgedragen beeld te verwerken, 

onder voortdurende terugkoppeling naar het totaalbeeld. 
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Om deze methode verder te toetsen aan de mening van een aantal experts op dit 
gebied, zijn hierover een aantal stellingen opgesteld. Het verslag van dit gedeelte 
van het onderzoek is te vinden in het volgende hoofdstuk. 
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4 DE EXPERTS BEVRAAGD  
Resultaten van het expertonderzoek 
 

4.1 DE VRAGEN  
De voorgelegde stellingen 
 
Aan de hand van de bevindingen van het literatuuronderzoek is een 9-tal 
stellingen opgesteld, om deze voor te leggen aan experts op het gebied van de 
regionale geografie en het aardrijkskundeonderwijs. 
 
De stellingen zijn als volgt verdeeld in drie groepen.  
I De vooronderstellingen bij het onderzoek  
II De wijze waarop de regionale geografie beelden structureert  
III De wijze waarop deze beelden in het onderwijs worden overgedragen. 
 
De concrete formulering van de stellingen is te vinden in bijlage 1. 
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4.2 DE KWANITITEIT VAN HET ANTWOORD  
De behaalde respons  
 
De respons op het onderzoek was een weinig teleurstellend. Van de 25 verzonden 
brieven, is slechts op 15 een antwoord ontvangen, waarvan slechts 9 een bruikbare 
reactie op de stellingen gaf. 3 respondenten meldden geen tijd te hebben of zich 
voor beantwoording niet competent te achten. 1 respondent beperkte zich tot het 
opzenden van eigen literatuur. Deze laatste is overigens wel in de verwerking 
betrokken. 12 respondenten hebben in het geheel niets van zich laten horen. 
Telefonische benadering om alsnog te reageren mocht niet baten, omdat iedereen 
toen inmiddels met vakantie was. 
 
Als gevolg hiervan moet de uitslag van dit deel van het onderzoek met de nodige 
voorzichtigheid bekeken worden: er is geen sprake meer van een peiling van de 
mening onder de Nederlandse regionaal- en onderwijsgeografen. Daar staat echter 
tegenover dat de belangrijkste groepen (regionaal geografen, vakdidactici en 
fysisch geografen) wel in de respons vertegenwoordigd waren. Alleen een 
onderwijskundige bijdrage ontbrak.  
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4.3 DE KWALITEIT VAN HET ANTWOORD  
Inventarisatie van de reacties op de stellingen 
 
Hieronder is een samenvatting gegeven van de reacties die door de respondenten 
op de stellingen zijn gegeven. Steeds is elke reactie voorzien van een kort 
commentaar, waarbij duidelijk wordt gemaakt of, en zo ja, hoe en waarom de 
reactie al dan niet aanleiding geeft de opgestelde methode voor lesopbouw aan te 
passen. 
 
Reacties op deel I: Doel van het onderwijs 
 
1) Met betrekking tot de beeldvorming van de aarde als woonplaats van mensen 
 
- Oppassen dat beeld niet alleen is hoe het er uitziet (te passief), maar ook hoe het 
in elkaar zit, hoe het werkt. Als leren immers gericht is op handelen, dan moet het 
geleerde daar wel aanknopingspunten voor bieden. 
 
- De aanduiding "de aarde als woonplaats van mensen" is te antropocentrisch. De 
aarde staat niet alleen maar ten dienste van de mens. 
 
2) Met betrekking tot de drie ruimtelijke schalen 
 
- De drie gekozen niveau's zijn juist maar moeten worden aangevuld met de eigen 
leefomgeving (in aansluiting op de kerndoelen basisvorming). 
 
- De drie ruimtelijke niveau's gaan uit van een absoluut regiobegrip. Het 
regiobegrip is daarentegen relatief: bij elke regio dien je verscheidene niveau's te 
bestuderen, maar die moeten dan vanuit de probleemstelling worden bepaald. Er 
is geen sprake van standaard regio's. Ruimtelijke niveau's zijn een geografisch 
instrument, geen maatschappelijke realiteit. 
 
- Naast de genoemde drie niveau's moeten ook de landen waar Nederland een 
bijzondere relatie mee heeft aan de orde komen (Indonesie, Marokko, Turkije, 
Duitsland enzovoorts). 
 
Reacties op deel II: 
 
1) Met betrekking tot het model van de regio 
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- Gebieden zijn niet uitsluitend relevant als er mensen wonen. Je moet de fysische 
geografie een meer zelfstandige plaats toekennen. 
 
- Het aan de orde stellen van de hele wereld bij iedere regio leidt tot een "heilloze 
verveling en complexiteit, vergelijk de historicus die bij de behandeling van één 
bepaalde periode de hele geschiedenis over de vloer haalt." 
 
- Verschillende niveau's moeten echt analyseniveau's zijn, geen ruimtelijke 
schalen. 
 
2) Met betrekking tot de historische invalshoek 
 
- Sommigen kiezen hier liever voor een ruimtelijke invalshoek, naast de 
historische. De historische invalshoek "kan nuttig zijn, maar om dicht bij de 
werkelijkheid te blijven en om concreet te zijn is het logischer om het kaartbeeld 
tot kern van de regionale behandeling in de school te nemen". De analyse bestaat 
dan dus uit het geleden van de regio in deelregio's aan de hand van het regionaal-
geografisch model. Samen vormen beschrijving van de kaart en verklaringen van 
het historisch verhaal een elkaar versterkend koppel. 
 
3) Met betrekking tot de fasering van de historie 
 
- Er zijn ook andere faseringen mogelijk, deze opzet is te dwingend, en leidt te 
veel tot een "länderkundliches Schema"-achtige benadering. 
 
- Deze fasering is te Westers. In ontwikkelingslanden kun je er niet mee uit de 
voeten. 
 
- De fasering gaat te ver terug: Het is ondoenlijk om (met twee uur per week) in 
een klas Nederland te behandelen vanuit de eerste bewoning (de romeinse tijd). 
 
- Het natuurlijk milieu, met alleen een uitgangsbeschrijving, wordt wel heel 
statisch beschreven. Naast de culturele ook een natuurlijke geschiedenis van de 
regio. 
 
 4) Met betrekking tot de conceptenstructuur 
 
- Vervanging van de conceptenstructuur door een kaartbeeld, de kaart biedt een 
betere structurering van geografische informatie dan een niet-ruimtelijk model. 
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- De concepten zijn te wetenschappelijk en te weinig vanuit de zienswijze van de 
leerling gekozen 
 
- De concepten zijn te antropocentrisch, door de verbinding met de 
bewoningsgeschiedenis 
 
- De concepten missen ligging en externe relaties, die toch belangrijke 
structurerende elementen zijn.  
 
Reacties op deel III: 
 
1) Meer multimediaal 
 
- Naast het verhaal of betoog kan ook de kaart de synthese goed overbrengen. 
"Voor wie goed kaart kan lezen, bevat een serie kaarten het hele verhaal" ... "Het 
is het eeuwige liedje van het voordeel van tijd boven ruimte: verhalen in de tijd 
laten zich structureren lang de as verleden-heden-toekomst en zo'n 'natuurlijk' 
ordeningskader zou ontbreken aan de ruimte". 
 
- De middelen van stelling 9 dienen om het beeld te verwerven, niet om het te 
verwerken. 
 
2) Kwaliteitseisen aan de gehanteerde methoden 
 
- Het verhaal moet een echt verhaal van mensen zijn. "mensen (personen) zijn 
zoveel interessanter zijn dan gebieden." ... "verhalen over mensen en hun 
omgeving." 
 
- Het inzoomen (stelling 9) dient plaats te vinden op onderdelen, die representatief 
zijn voor het geschetste geheel. 
 
- Het inzoomen dient geheel achterwege te blijven omdat omdat het niet kan 
bijdragen aan het begrip van het grotere gebied (je neemt één lid uit de 
verzameling, in plaats van dat je er één in plaatst).  
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4.4 DE KWALITEIT VAN HET ANTWOORD GEEVALUEERD  
Samenvatting, evaluatie en verwerking van de reacties 
 
1) Het antropocentrisme 
 
Dit antropocentrisme is ontstaan omdat het juist de sociale geografie is, die zich 
bezig houdt met de revival van de regionale geografie. Dat wil nog niet zeggen 
dat dit antropocentrisme ook juist is (Hoekveld 1989). De fysische geografie dient 
daarom weldegelijk een meer zelfstandige plaats in de methode te krijgen. Dat 
betekent:  
- Niet de aarde als woonplaats, maar de aarde en haar (al dan niet aanwezige) 
bewoners.  
- Waar het gaat om de plaatsing van de regio in een wereldsysteem moet ook 
gedacht worden aan de wereldsystemen van geologie en klimaat.  
- De bewoningsgeschiedenis moet vervangen door een periodisering op grond van 
sociaal en fysisch geografische ontwikkelingen. 
 
2) Te omvattend 
 
Zowel de plaatsing in het wereldsysteem als het teruggaan naar de eerste 
bewoning worden als te omvattend ervaren voor een onderwijs met weinig uren. 
Een oplossing kan zijn om zowel de externe relaties van de regio als de 
geschiedenis van de regio alleen dan aan de orde te stellen wanneer de 
structurerende invloed ervan duidelijk in de ruimtelijke structuur van de regio 
wordt gevoeld. Om deze invloed echter te kunnen bepalen, is het wel nodig in de 
vorm van een voorstudie een volledige analyse te maken van de regio met zijn 
geschiedenis en wereldsysteemcontext. Daarna worden uit die analyse de 
elementen (concepten) gehaald die een werkelijk structurerende invloed op de 
ruimtelijke structuur hebben. In de structuur van de leerstof komt dan dus alleen 't 
relevante aan de orde. Hiermee wordt tevens gekozen voor een relatief 
regiobegrip. Immers, Nederland hoeft niet perse in de context van Europa en de 
wereld geplaatst te worden, maar in een relevante (dus relatieve) context. 
 
De doelen van het huidige onderwijs blijven echter betrekking hebben op de 
regio's Nederland, Europa en de Wereld, terecht aangevuld met de Eigen 
Omgeving (Basisvorming) en de Landen met een bijzondere relatie met 
Nederland (Examenonderwerpen Bovenbouw). Ook voor deze laatste geldt dus 
dat ze in relevante contexten geplaatst worden waarvan Nederland dan uiteraard 
deel uitmaakt. Praktische consequenties voor de methode zijn dus:  
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- Er wordt een selectiemoment gebouwd tussen de bewoningsgeschiedenis en de 
conceptenstructuur, waarin de bewoningsgeschiedenis en de ruimtelijke context 
van de regio worden beproefd op hun invloed op de huidige structuur van de 
regio.  
- Nederland, Europa en de Wereld worden aangevuld met de Eigen Leefomgeving 
en Landen die een bijzondere relatie met Nederland hebben. 
 
3) De fasering 
 
Tegen de fasering in de voetnoot bij stelling 6 zijn twee bezwaren ingebracht. Ten 
eerste is de fasering te Westers (in ontwikkelingslanden zou hij geen opgeld doen) 
en ten tweede is het model te dwingend. Geen van beide is mijns inziens juist. 
Enerzijds kan het model eenvoudig naar een andere situatie vertaald worden door 
bijvoorbeeld de fase van de "urbanisatie die leidt tot een industrieel-urbane 
samenleving" te vervangen door "Europeanisering die leidt tot een gespleten 
traditioneel-moderne samenleving". In beide gevallen gaat het om een belangrijk 
schakelmoment in de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur. Anderzijds is het 
natuurlijk maar een model, dat evenzogoed door een ander vervangen kan 
worden, wanneer dat voor de betrokken regio passender is. Het staat niet voor 
niets slechts in een voetnoot vermeld. Op het antropocentrisch karakter van het 
model werd hierboven reeds ingegaan. Voor de methode betekent het alleen dat 
het relatieve karakter van de daar gepresenteerde periodisering nog een moet 
worden benadrukt. 
 
4) Het kaartgebruik 
 
Naast de historische invalshoek wordt de ruimtelijke invalshoek als onontbeerlijk 
gezien voor een goede ruimtelijke beeldvorming. Een verhaal is weliswaar in staat 
typeringen en verklaringen voor de ruimtelijke structuur te geven, een ruimtelijk 
beeld schetsen op die manier is al heel moeilijk. Bovendien is de kaart naast het 
verhaal een medium dat uitstekend in staat is syntheses over te brengen. Vandaar 
dat het inderdaad zinvol is de ruimte als organisatiekader naast de tijd te hanteren. 
Dit betekent voor de methode:  
- Aan de hand van het regionaal-geografisch analysemodel wordt naast de 
conceptenstructuur een ruimtelijke geleding van de regio ontworpen. Deze 
geleding wordt weergegeven in een kaart.  
- Het kaartbeeld dient een duidelijke structuur te bezitten, zodat de hoofdlijnen 
van het beeld goed aan het licht komen. Conceptenstructuur en kaartbeeld dienen 
bovendien onderling samenhang te bezitten.  
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- Het totaalbeeld wordt overgedragen met een verhaal (op basis van de 
conceptenstructuur) aan de hand van een kaart (op basis van de geleding). 
 
5) Multimediale kennisoverdracht 
 
Op verschillende wijze is in de reacties gewezen op een multimediale aanpak van 
de verwerving van het beeld. Waar het gaat om kaartgebruik naast het verhaal is 
dit mogelijk (zie punt 4). In de andere gevallen niet en wel om de volgende 
redenen.  
* Voorzover het film, foto's, excursies en veldwerken betreffen heeft Hoekveld-
Meijer in verschillende publicaties aangetoond dat het niet mogelijk is een 
regionaal geografisch beeld langs deze weg over te dragen (o.a. Hoekveld-Meijer, 
1984). Wel kan men het beeld ermee illustreren.  
* Voorzover het vragen en opdrachten betreft, waarmee de leerling zelf een beeld 
op moet bouwen vanuit een verzameling informatie, gelden er dezelfde bezwaren 
die reeds bij het literatuuronderzoek tegen deze inductieve methode gerezen 
waren: de tijdrovendheid en het risico van stereotypering (zie ook bijlage 2). 
Consequenties voor de methode zijn er dus niet (behalve dan dat kaart en atlas 
uiteraard in de opsomming van stelling 9 thuishoren!) 
 
6) Inzoomen 
 
Er wordt op gewezen met inzoomen voorzichtig om te gaan of het zelfs 
achterwege te laten. Dit laatste lijkt mij onjuist omdat je het inzoomen ook kunt 
zien als een vorm van geleden van het gebied. Het deelgebied waarop ingezoomd 
wordt is dan een deelgebied van het bestudeerde gebied, waardoor de verworven 
kennis over het bestudeerde gebied kan worden toegepast en waardoor de 
verworven inzichten wellicht meer voor de leerlingen gaan leven. Het deelgebied 
waarop ingezoomd wordt moet dan uiteraard wel representatief zijn (een waardig 
lid van de verzameling) voor het grotere gebied. Voor de methode betekent dit dat 
schoolboekopdrachten niet zonder meer voor de verwerking van het beeld 
gebruikt kunnen worden, maar dat de vragen met zorgvuldigheid op deze eis 
geselecteerd moeten worden. 
 
7) Overige steekhoudende punten 
 
- Zie er op toe dat verschillende niveau's echt analyseniveau's zijn, geen 
ruimtelijke schalen. 
- Zie er op toe dat het verhaal een echt 'levend' verhaal is, van mensen en natuur in 
hun regio, in plaats van een 'dood' structuurbeeld 
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Deze beide zullen als opmerkingen in het model worden ondergebracht. 
 
8) Weerlegde kritiek 
 
- De beeldvorming is te passief. Beeldvorming leidt niet tot een 
onoperationaliseerbaar "hoe ziet het er uit", maar tot een inzicht in de ruimtelijke 
structuur (=opbouw, samenhang). Natuurlijk is het wel zaak te controleren dat dit 
daadwerkelijk het geval is. 
 
- Externe relaties missen in de conceptenstructuur. De concepten in de 
conceptenstructuur geven de dominante structuurbepalers weer. Wanneer er van 
de externe relaties de structuur van deze regio op dominante wijze bepaald 
hebben, zal dat in de concepten worden weerspiegeld. Zo niet, dan zijn de externe 
relaties voor het beeld ook niet van belang. 
 
- Concepten zijn leerlingonvriendelijk. Vanuit de theorie van Ausubel worden de 
concepten zo gekozen dat zij ankerplaatsen kunnen vinden in de cognitieve 
structuur van de leerling. De aanwezige ankerplaatsen worden uiteraard ook sterk 
beïnvloed door de leefwereld waarin de leerlingen werken. Daar worden de 
concepten dus mee op afgestemd. Ook dit is overigens wel iets wat onder de 
aandacht moet blijven!  
 

 35



J.M. Praamsma  

 36



Regionale geografie in het onderwijs 

5 EEN VERANTWOORDE EN COHERENTE METHODE  
Lesopbouw in het Regionaal Geografisch aardrijkskundeonderwijs  
  

5.1 PROBLEEMSTELLING  
Inleiding  
 
De vraagstelling van het begin luidde: .. Hoe kan ik, binnen de huidige 
onderwijspraktijk, op een effectieve en coherente manier aardrijkskunde 
onderwijzen vanuit een regionaal-geografische benadering?". Na in het 
voorgaande een grote hoeveelheid bruikbare elementen voor de beantwoording 
van deze vraag te hebben ver- zameld, wil ik in dit slothoofdstuk proberen te 
komen tot een samenhangend antwoord. Dit antwoord is opnieuw verwoord in een 
serie stellingen.  
  

5.2 OPLOSSING  
De beantwoording van de onderzoeksvraag  
 
A Het uitgangspunt  
 
1 Uitgangspunt is een regio, die wordt voorgeschreven door het Rijksleerplan, de 
examenstructuur of het eigen leerplan van de school.  
 
B De Voorstudie  
 
2 Deze regio, zoals die zich op dit moment voordoet, is verder object van studie. 
Bij alle andere regio's en modellen die nog aan de orde komen moet dit vooral 
goed duidelijk zijn. Van déze regio moet een beeld worden gevormd dat moet 
worden overgedragen.  
 
3 Er wordt beschreven hoe mens en natuur in deze regio samen hun ruimte hebben 
georganiseerd. Deze beschrijving vindt plaats aan de hand van een model 
(Voorbeeld: Samenwoningscomplex [Hoekveld 1971] of landschaps-ecologische 
structuurmodellen [Zonneveld 1985, 1989]).  
 
4 Omdat de ruimtelijk organisatie van de regio niet alleen te begrijpen is vanuit de 
interne samenhangen binnen de regio, wordt ook beschreven welke invloeden er 
door de omgeving op de regio worden uitgeoefend. Hiertoe wordt de regio 
beschouwd als onderdeel van een groter geheel. Ook hierbij wordt gebruik 
gemaakt van geografische modellen, zowel sociaal-geografische (centrum-
periferie of metropolitaan systeem [hoekveld, 1990] of wereldsysteem [hoekveld, 
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1987]) als fysisch- geografische (Klimaatsystemen of geologische systemen, op 
verschillende schalen). Er wordt uiteraard een model gekozen dat past op de 
omgeving van de regio.  
Deze modellen zijn alle modellen die verbanden tussen regio's beschrijven en zijn 
dus van een ander analyse-niveau dan de modellen van vraag 3, die de verbanden 
binnen de regio beschrijven.  
Aan de hand van deze modellen wordt beschreven welke invloed de ruimtelijke 
organisatie binnen onze regio ondergaat vanuit de omliggende regio's, om zo de 
ruimtelijke organisatie in de eigen regio beter te begrijpen.  
 
5 Omdat de ruimtelijk organisatie van de regio niet alleen te begrijpen is vanuit de 
samenhangen (zowel intern en extern) op dit moment, wordt ook beschreven hoe 
deze samenhangen zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld. Daarvoor 
wordt een periodiseringsmodel gebruikt (Holoceen/pleistoceen of pré-
industrieel/industrieel, prékoloniaal/koloniaal en dergelijke). Steeds moet voor 
een model gekozen worden dat relevant is voor de betrokken regio. Per periode 
wordt gekeken hoe de huidige ruimtelijke organisatie is beïnvloed door interne en 
externe samenhangen.  
 
C Het ontwerp van de leerstof  
 
6 Er wordt vervolgens een geleding gemaakt van de regio, aan de hand van de 
resultaten van de bestudering onder punt 3. Deze geleding moet beeldvormende 
kracht hebben, dat wil zeggen dat hij vooral de grote structurerende lijnen in de 
regio aangeeft.  
 
7 Daarna wordt er een conceptenstructuur samengesteld. Dit is een model van de 
regio, opgebouwd uit concepten. Deze concepten beschrijven die verschijnselen, 
die als dominante structuurbepalers de ruimtelijke organisatie van de regio 
bepalen. Zij worden ontleend aan de studie onder punt 3, 4 en 5. Zij dienen 
tesamen om de ruimtelijke organisatie van de regio, die is weergegeven in de 
geleding onder punt 6, te kunnen begrijpen. Ook de conceptenstructuur moet een 
beeldvormende kracht hebben, door zich tot de grote lijnen te beperken en helder 
gestructureerd te zijn.  
 
Omdat geleding en conceptenstructuur samen het beeld van de regio vormen 
dienen zij tesamen, in samenhang ontworpen te worden, zodat zij elkaar 
versterken kunnen.  
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8 De ruimtelijke geleding van punt 6 wordt uitgewerkt in een kaart, de 
conceptenstructuur van punt 7 in een bijpassend verhaal. Aan verhaal en kaart 
worden uiteraard dezelfde beeldvormingsvereisten gesteld als aan 
conceptenstructuur en geleding.  
 
Zowel bij de kaart als bij het verhaal dient er op gelet te worden dat de 
gehanteerde catagorieën aansluiting kunnen vinden bij de cognitieve structuur van 
de leerlingen. Het is daarom wellicht goed om in de kaart met name 
landschappelijke kenmerken te karteren (steden, wegen, wateren, etc) en het 
verhaal vanuit actoren op te bouwen: het is dan de geschiedenis van de elementen 
die spelen met het landschap en de mens die met zijn menselijke streven zich 
daarbinnen een plaatsje verovert.  
 
D De overdracht van de leerstof  
 
9 De overdracht van het beeld vindt plaats aan de hand van de kaart, die de 
beschrijving van de ruimtelijke organisatie levert en het verhaal, dat het inzicht in 
de achtergronden van die structuur levert. Deze overdracht kan goed ondersteund 
worden door visuele beelden (foto, film e.d.), maar er dient goed bedacht te 
worden dat dit slechts illustratie is, omdat de overdracht van synthese is 
voorbehouden aan verhaal, kaart of schema!  
 
10 Het beeld wordt door de leerlingen verwerkt door in te zoomen op onderdelen 
van het beeld. Dit geschiedt door het maken van vragen en opdrachten, door 
excursies, foto's, video's, door werken met kaarten en atlassen, en noem maar op. 
Hierbij dient er zorgvuldig op gelet te worden dat de genoemde activiteiten 
representatief zijn voor het gepresenteerde beeld. Schoolboekopdrachten kunnen 
dus niet zonder meer gebruikt worden (waarschijnlijk wel met in- en uitleiding 
van de docent).  
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5.3 EEN BEKEND ANTWOORD  
Nawoord  
 
Hoewel ik in grote lijnen ben uitgekomen op een werkwijze die mij niet onbekend 
was, zijn met name kaartgebruik en het levensechte verhaal elementen die daar 
nog niet in voorkwamen. Bovendien is de methode nu in een logisch theoretisch 
model gefundeerd, zodat het een goede basis vormt voor een professioneel 
leraarschap. Ook blijven er nog wel vragen open, die in dit onderzoek dat vooral 
uitging van de structurerende kracht van de vakstof, niet beantwoord konden 
worden: Welke eisen moeten er van de leerling uit geredeneerd aan het onderwijs 
gesteld worden, en vanuit de maatschappij?? Het zou zeer waardevol zijn de hier 
ontworpen methode daar nog eens aan te toetsen. Wellicht dat de reacties die nog 
moeten binnenkomen daar nog enig licht op zullen werpen.  
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Bijlage 1 
 
9 STELLINGEN MET BETREKKING TOT EEN REGIONAAL 
GEOGRAFISCHE AANPAK IN HET AARDRIJKSKUNDEONDERWIJS 
 

I Wat is het doel van het aardrijkskundeonderwijs? 
 
1 Het doel van het aardrijkskundeonderwijs is het bijbrengen van een beeld van de 
wereld, als woonplaats van de mensen. Als je een huis koopt om dat te gaan 
bewonen moet je immers ook eerst goed weten hoe het er uit ziet. 
 
2 De aarde moet bestudeerd worden op drie ruimtelijke schalen. Allereerst de 
wereld als geheel en daarbinnen speciale aandacht voor Europa en Nederland. 
Europa en Nederland verdienen deze speciale aandacht als meer directe 
woonomgeving van de Nederlandse leerlingen. 
 

II Op welke wijze kan de regionale geografie bijdragen aan de realisering van 
deze doelstelling? 
 
3 De regionale geografie heeft gebieden als object van studie. (Dus ook de aarde, 
Europa en Nederland). 
 
4 De regionale geografie bestudeert gebieden in hun geheel, waarbij dus de 
samenleving en het landschap dat die samenleving draagt, in hun samenhang 
beschouwd worden. Deze samenhang is gelegen in het feit dat het landschap de 
woonplaats van de mens is. 
 
5 De regionale geografie bestudeert gebieden als onderdelen van grotere 
gebieden. Europa en Nederland zullen dus steeds ook als onderdeel van de aarde 
als geheel aan de orde komen. 
 
6 Regionale geografieën kiezen vaak een historische invalshoek, waarbij de 
structuur van een regio wordt beschreven en verklaard vanuit de verschillende 
fasen die in de bewoningsgeschiedenis3 te onderkennen zijn (de "sequent 
occupance"). Deze invalshoek blijft dicht bij de werkelijkheid zoals die zich in de 

                                                 
3 Voor deze bewoningsgeschiedenis wordt in de regionale geografie een model gebruikt 
van drie fasen: 1 De natuurlijke uitgangssituatie; 2 De eerste occupatie die leidt tot een 
agrarisch-rurale samenleving; 3 De urbanisatie die leidt tot een industrieel-urbane 
samenleving. Hierbij staat steeds de vraag centraal: waarom wonen die mensen daar?  
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loop van de geschiedenis voor het voor-wetenschappelijk oog heeft voltrokken en 
maakt daarom de regionale geografie bij uitstek geschikt voor het onderwijs. 
 
7 De regionale geografie construeert beelden van gebieden. Dit geschiedt door de 
totale structuur van het gebied in enkele kernconcepten samen te vatten. Die 
kernconcepten worden gevormd door de dominante structuurbepalers, die aan de 
achtereenvolgende bewoningsfasen ontleend kunnen worden. 
 

III Welke didactische methoden lenen zich het best voor dit aardrijkskunde 
onderwijs op regionaal geografische grondslag? 
 
8 Het totaalbeeld van een regio kan uitsluitend worden overgedragen in een 
verhaal of betoog, bij voorkeur aan de hand van een kaart of schema. Elke andere 
vorm zou de synthese verloren doen gaan. Het voordeel van een benadering 
vanuit de bewoningsgeschiedenis is dat het verhaal aan de hand daarvan 
overzichtelijk opgebouwd kan worden. 
 
9 Wanneer dit beeld eenmaal is overgedragen is het noodzakelijk dat leerlingen 
het beeld verwerken door actief bezig zijn met onderdelen uit dat beeld. Hierbij 
komen vragen en opdrachten, dia- en videopresentaties, computersimulaties, 
veldwerken of excursies en dergelijke aan bod. Steeds moeten deze onderdelen 
(dit inzoomen in het beeld) weer teruggeplaatst worden in het totaalbeeld, zodat 
het overzicht niet verloren gaat. 
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Bijlage 2 
 
 

18 stellingen naar aanleiding van 
"Regionaal-geografische kennisoverdracht 

in nieuw perspectief: 
Klare wijn...of oude wijn in nieuwe zakken?" 

van prof. dr. J. van Westrhenen. 
 
 
 

I Onderwijs en wetenschap 
 
1  Onderwijs en wetenschap zijn twee verschillende activiteiten met elk hun eigen 
plaats in de samenleving en daaraan ontleende doelstellingen. Dit geldt ook voor 
de geografie als wetenschap en de aardrijkskunde als schoolvak. 
 
2  De geografie stelt zich tot doel door empirisch onderzoek te achterhalen hoe de 
wereld als woonplaats van mensen in elkaar zit en daarover theorie‰n (in de 
vorm van modellen) te vervaardigen. Zij hanteert daarbij de ruimtelijke orde als 
organisatiekader. 
 
3  De schoolaardrijkskunde stelt zich tot doel geografische kennis over te dragen 
over de aarde als woonplaats van mensen, opdat leerlingen in staat gesteld worden 
tot verantwoordelijk handelen, vanuit de situatie van het lokaal-, regionaal-, 
nationaal-, of wereldburgerschap. 
 

II Welke inhouden ontleent de schoolaardrijkskunde aan de wetenschappelijke 
geografie? 
 
4  De inhouden die de schoolaardrijkskunde ontleent aan de wetenschappelijke 
geografie zijn opgebouwd uit declaratieve en procedurele kennis.  
 
5  Declaratieve kennis bestaat uit feiten en begrippen (modellen, theorie‰n) die 
het product zijn van de wetenschappelijke geografie beoefening.  
 
6  Procedurele kennis dient om de declaratieve kennis te operationaliseren en 
bestaat uit procedures en vaardigheden. Er zijn in de schoolaardrijkskunde twee 
vormen van procedurele kennis te onderscheiden, die ontleend zijn aan de weten-
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schappelijke geografie: de procedurele kennis als wetenschappelijke methodiek en 
de procedurele kennis als vergelijkende methode.  
 
7  Procedurele kennis als de wetenschappelijke methodiek is de methode aan de 
hand waarvan in de geografie theorie‰n en modellen tot stand komen. In deze 
methodiek worden objecten gegroepeerd in spreidingen en geledingen waarna 
bepaalde patronen kunnen worden ontdekt. Vervolgens worden tussen deze 
patronen verbanden gelegd die men dan aan de hand van declaratieve kennis 
probeert te verklaren.  
 
8  Bij de procedurele kennis als vergelijkende methode worden waargenomen 
nieuwe verschijnselen geïdentificeerd als elementen van een bestaand (declaratief) 
geografische model, dan wel als aanvulling of wijziging op dat model. Het nieuwe 
element kan zo geplaatst en geïnterpreteerd worden in een reeds bekende 
modelmatige context.  
 

III Opmerkingen bij de vergelijking van de twee vormen van procedurele 
kennis. 
 
9  De procedurele kennis als wetenschappelijke methodiek laat leerlingen op 
inductieve wijze zelf modellen van de werkelijkheid bouwen, terwijl de 
procedurele kennis als vergelijkende methode de bestaande modellen deductief 
aanwendt. 
 
10  Wetenschappelijke modellen komen weliswaar voort uit inductie, maar hun 
waarde ligt juist in het feit dat er langs deductieve weg mee te verklaren en te 
voorspellen valt. 
 
11  De weg via identificatie, groepering, classificatie en interpretatie is veel langer 
dan de directe vergelijking van een situatie met een kant en klaar model en is 
daarom alleen te prefereren als de doelstellingen van het aardrijkskunde onderwijs 
er beter mee gediend kunnen worden.  
 
12  Het is niet het doel van het onderwijs de leerlingen op te leiden tot miniatuur 
wetenschappers, die zelf modellen bouwen, maar tot gebruikers van modellen die 
de wetenschap oplevert en die zinvol zijn in hun bestaan.  
 
13  Wanneer leerlingen geconfronteerd worden met situaties waarin zij hun 
geografische kennis nodig hebben, zal er zowel naar vorm als naar omvang niet 
licht voldoende informatie aanwezig zijn om deze te kunnen groeperen tot 
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spreidingen en geledingen, zoals geografische wetenschappers die empirisch 
onderzoek doen dat na een inventariserend onderzoek wel kunnen. 
 
14  De abstractie van "gebieden als woonplaats van mensen" naar "gebieden met 
een spreiding of geleding van sociale en fysische kenmerken" ontneemt aan een 
situatie de betekenis die ze voor mensen heeft, waardoor tevens van het 
verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van deze situatie kan worden 
geabstraheerd.  
Een declaratief geografisch model staat meestal veel dichter bij de concrete 
werkelijkheid waardoor de betekenis van een situatie hierin wel opgenomen kan 
worden, zodat bij de identificatie van de situatie als onderdeel van zo'n model, het 
appèl op de verantwoordelijkheid behouden blijft.  
 
15  Het bovenstaande laat onverlet de grote didactische waarde die de 
wetenschappelijke methode kan hebben voor het aanbrengen en verwerken van 
declaratieve kennis.  
 

IV Samenvatting  
 
16  De procedurele kennis als wetenschappelijke methode over-accentueert de 
cognitieve kennisverwerving waardoor de affectieve kennisverwerving dreigt te 
worden verstikt. 
 
17  De procedurele kennis als wetenschappelijke methode gaat inductief om met 
modellen waarvan de waarde juist ligt in de deductieve toepassingen.  
 
18  De procedurele kennis als wetenschappelijke methode sluit in zijn 
informatiebehoefte niet aan op de informatievoorziening van leerlingen in de 
praktijk van het dagelijks leven.  
 
 
 
Jan Marten Praamsma 
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