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Inleiding 
 
De laatste tijd is in het land van de onderwijsgeografie, naar aanleiding van het 
verschijnen van de examenprogramma’s voor de Tweede Fase, een oude discussie nieuw 
leven ingeblazen: de discussie over regio’s, thema’s, kennis en vaardigheden1. Aan de ene 
kant zijn er de onderwijsvernieuwers, die nadruk leggen op thema’s en vaardigheden. Zij 
hebben op dit moment het meest de wind in de zeilen. Aan de andere kant is er een meer 
behoudende tegenstroom die aandacht blijft vragen voor kennis van regio’s. Deze stroom 
heeft het tij veel minder mee. Ondertussen heeft het er alle schijn van dat er niet veel 
schot zit in de discussie. Wie de discussie beziet kan zich niet aan de indruk onttrekken 
dat er soms meer sprake is van het betrekken van stellingen, dan van een constructieve 
dialoog. De vraag is nu in hoeverre dat onvermijdelijk is. Ik stel daarbij twee vragen. In 
de eerste plaats is het de vraag of het juist is kennis en regio’s enerzijds en vaardigheden 
en thema’s anderzijds zo als tegengestelden te presenteren. In de tweede plaats is het de 
vraag of het terecht is dat de ‘tegenstroom’, die zich richt op ‘regionale kennis’, zich zo in 
het defensief gedrongen weet.  
 
1 thematisch of regionaal 
 
Het eerste thema in de discussie over de inrichting van het aardrijkskunde-onderwijs 
betreft de tegenstelling tussen de regionale en de thematische aanpak. Het is daarbij de 
vraag of kinderen bij aardrijkskunde zich vooral een beeld moeten vormen van de wereld 
in haar regionale verscheidenheid (de regionale invalshoek) of dat ze vooral inzicht 
moeten krijgen in de algemene regels die de inrichting van de ruimte begrijpelijk maken 
(de thematische invalshoek). In het eerste geval zou het gaan om kennis van unieke 
regio's, kennis dus die maar voor één regio van toepassing is. In het laatste geval gaat het 
om algemene kennis die toepasbaar moet zijn in tal van regio’s. Het is om die reden dat in 
de moderne onderwijsgeografie de laatste benadering favouriet is2.  

                                                 
1 Vergelijk Van der Schee 2000, p.4. 
2 De Vakontwikkelgroep Aardrijkskunde stelt bijvoorbeeld: ‘De keuze voor thema’s in 
plaats van landen heeft te maken met de toepassingsgerichtheid die met de basisvorming 
is ingezet. Het gaat niet om unieke feitjes maar om generaliseerbare kennis. De 
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In de discussie wordt daarmee de tegenstelling tussen de regionale en de thematische 
invalshoek gelijkgeschakeld met de tegenstelling tussen het verwerven van kennis en het 
toepassen van kennis. Vaak wordt daarbij een impliciete verwijzing gemaakt naar het 
werk van B.S. Bloom. Deze onderwijskundige ontwierp een zeer bekend geworden 
taxonomie van onderwijsdoelen, waarbij hij een onderverdeling maakte naar kennis, 
begrip, toepassing, analyse, synthese en evaluatie. Het zijn daarbij steevast de 
onderwijsdoelen die hoger op de ladder van Bloom staan die de voorkeur van de 
onderwijsmakers genieten. Vandaar dat ook aardrijkskunde-vakdidactici zich afwenden 
van de regionaal geografische benadering, waarin het slechts gaat om het reproduceren 
van ‘eenmalige’ kennis van unieke regio’s en dat hun voorkeur ligt bij de thematische 
invalshoek, waarbij een thema in algemene zin kan worden besproken en vervolgens 
toegepast in uiteenlopende regio’s.  
 
Het is echter de vraag of het terecht is de regionale geografie uitsluitend te associëren met 
het verwerven van unieke kennis, waaraan geen algemene inzichten ontleend zouden 
kunnen worden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de regio Randstad en ik probeer inzicht te 
krijgen in de structuur van die regio, dan verwerf ik een grote hoeveelheid ‘algemene’ 
kennis, die mij kan helpen de situatie in tal van regio’s binnen de Randstad te begrijpen. 
De algemene structuur van de Randstad biedt mij immers een verklaringcontext voor het 
voorkomen van groeisteden, mainports, recreatiegebieden, enzovoorts. Kennis van het 
unieke verschijnsel ‘Randstad’ biedt algemene kennis die ik kan toepassen in regio’s 
binnen de Randstad.  
 
Uiteraard is de Randstad als verklaringscontext niet toereikend. Kijk ik bijvoorbeeld naar 
de beide mainports binnen de Randstad dan is de enorme betekenis van deze elementen 
voor de structuur van de Randstad wel binnen de verklaringscontext van de Randstad 
begrijpelijk te maken. De aanwezigheid van die mainports binnen de Randstad vraagt 
echter een ruimere verklaringscontext. In dat geval moeten we de Randstad zien binnen 
de context van het Westeuropees kerngebied. We komen dan op een andere schaal 
opnieuw terecht in een unieke regio, die verklaringscontext vormt voor verschijnselen 
binnen de samenstellende regio’s.  
 
Een ander voorbeeld. Kijken we bijvoorbeeld naar de regio Zuid-Amerika, dan is vormt 
de kennis van de structuur van die regio verklaringscontext voor de situatie in Chili, 
Argentinië, Brazilië. Opnieuw zullen ook hier bepaalde verschijnselen alleen begrijpelijk 
zijn in ruimere context, tot de mondiale context toe. Waar het om gaat is dat het steeds 
kennis is van op zich unieke regio’s, die verklarend is voor de toestand in de 
samenstellende regio’s. Bovendien hebben we het hier niet over homogene thematische 
regio’s, maar over de heterogene regio’s van de regionale geografie. Als we het hebben 

                                                                                                                                   
kernbegrippen en de aanpak van het vak moeten in wisselende situaties door de 
leerlingen worden toegepast’ (Vakontwikkelgroep Aardrijkskunde, geciteerd door Harrie 
Mennen 1998, p.7). 
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over de Randstad als verklaringscontext dan gaat het om de Randstad als fysisch-
geografische, politieke, sociale, economische, enz. eenheid, waarbij de samenhang tussen 
al die aspecten centraal staat.  
 
Wanneer het in de discussie over het aardrijkskunde-onderwijs gaat om de tegenstelling 
tussen het verwerven van kennis en het toepassen van kennis, dan valt die tegenstelling 
dus niet samen met de spanning tussen het unieke en het algemene of met de spanning 
tussen het regionale en het thematische. Kennelijk laat de kennis van ‘het unieke’ zich op 
een andere schaal ook met vrucht als ‘algemene kennis’ toepassen.  
 
De spanning tussen de regionale en de thematische benadering ligt op ander terrein: het 
gaat om de aard van de kennis die wordt toegepast, het gaat om de aard van de algemene 
regels en inzichten die worden toegepast om de ruimtelijke verscheidenheid van deze 
wereld te begrijpen.  
 
In het geval van de thematische geografie gaat het dan om inzichten in thema’s. Het gaat 
om inzicht in - bijvoorbeeld - landbouw, industrie, diensten, politiek, economie, religie, 
milieu, mobiliteit enzovoorts. Binnen elk van die thema’s is het goed mogelijk algemene 
verbanden en wetmatigheden aan te geven, die overigens vaak ontleend zijn aan 
zusterdisciplines, waarbij dan het accent wordt gelegd op het ruimtelijk aspect van de 
zaak. De kracht van de geografie ligt echter vooral in het inzicht in heterogene 
samenhangen, in het samenhangend ongelijksoortige. Hoe werken de politieke, de 
economische, de ecologische en de sociale omstandigheden op deze plaats op elkaar in. 
Het zijn die samenhangen die in de regionale geografie centraal staan.  
 
In beide gevallen gaat het om toepassing, en dat veronderstelt altijd een vorm van 
hiërarchie: ik pas het algemenere, hogere, toe op het meer bijzondere, lagere. In de 
regionale geografie betekent dat, dat ik vanuit de structuur van een regio (hoger) de 
structuur van de deelregio’s (lager) verklaar. En dat is iets anders dan de toepassing van 
algemene ruimtelijk-thematische begrippen in concrete regio’s. Daar ligt het verschil 
tussen de regionale en de thematische geografie.  
 
Even terug naar Bloom. In het boek waarin Bloom zijn taxonomie presenteert, laat hij 
zien dat onderwijsdoelen langs twee assen georganiseerd kunnen worden. Enerzijds is er 
de bekende as die loopt van kennis tot evaluatie. Deze as heeft betrekking op het beoogde 
cognitieve gedrag. Anderzijds is er de as die betrekking heeft op de complexiteit van de 
leerinhoud. Deze as loopt van enkelvoudige feiten naar complexe structuren (Bloom e.a. 
1971, p.25/26). De thematisch geografische invalshoek kan goed scoren op de eerste as, 
doordat verbanden tussen gelijksoortige verschijnselen snel begrijpelijk te maken en 
betrekkelijk eenvoudig zelf te analyseren zijn. Ik denk dat de geografie echter haar kracht 
vooral moet zoeken op de tweede as. Het is de grote complexiteit van de samenhangen 
tussen heterogene verschijnselen die de meerwaarde uitmaakt van de geografische 
leerstof. De aardrijkskunde moet zich in eerste instantie op die dimensie sterk maken, 
zonder dat dat overigens hoeft te betekenen dat de eerste as daarbij onbeklommen blijft, 
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zoals ik hoop dat ik hierboven duidelijk heb kunnen maken (vergelijk ook Van 
Westrhenen 1976, p.274-276). 
 
Dit alles neemt overigens niet weg dat er wel een soort taakverdeling kan zijn binnen het 
totale curriculum dat loopt van de basisschool tot aan de Tweede Fase. Het is goed 
voorstelbaar dat men op basis van ontwikkelingspsychologische argumenten op de 
basisschool de nadruk legt op regionale samenhangen (de alledaagse werkelijkheid zoals 
die zich in haar heterogeniteit toont), terwijl in het voortgezet onderwijs allengs meer 
ruimte wordt gemaakt voor de verdieping van thematische samenhangen uit reeds 
bekende regionale structuren. In de Tweede Fase zou deze thematische verdieping - 
voortbouwend op de regionale kennis uit basisvorming en basisonderwijs - zelfs de 
overhand kunnen nemen.  
 
2 kennis en vaardigheden 
 
Een tweede thema in de discussie over de schoolaardrijkskunde heeft betrekking op de vraag 
of het aardrijkskunde-onderwijs vooral kennis moet bijbrengen of dat het in de eerste plaats 
vaardigheden moet oefenen. Op dit moment lijkt de laatste benadering de sterkste papieren te 
hebben en wel om verschillende redenen. In de eerste plaats zou de kennis die kinderen op 
school leren tegenwoordig te snel weer verouderd zijn. Om die reden kun je kinderen beter 
vaardigheden leren, die hen in staat stellen zichzelf voortdurend van actuele geografische 
informatie te voorzien. Bovendien wordt het overdragen van kennis vooral geassocieerd met 
(passief) memoriseren van feiten, terwijl het bij het aanleren van vaardigheden gaat om een 
(actief) zoeken naar antwoorden op zelfgestelde vragen3. 
 
Het is echter de vraag of het terecht is op deze manier te spreken van een tegenstelling tussen 
kennis en vaardigheden. In de eerste plaats kan men zich de vraag stellen of alle 
geografische kennis zo vergankelijk is als in de discussie vaak wordt gesuggereerd. 
Geografen verwijzen in dat verband graag naar de aardrijkskundige uit het verhaal van De 
Kleine Prins van Saint-Exupéry. Als de prins vraagt of ook zijn bloem in het 
aardrijkskundeboek van de aardrijkskundige kan worden opgetekend antwoordt deze dat 
aardrijkskundigen alleen oog hebben voor onvergankelijke zaken. In de geografie gaat het 
niet om incidentele en kortstondige feiten, maar om ruimtelijke structuren met een enorme 
inertie, in ieder geval zo groot dat ze gemakkelijk een mensenleven meegaan. Natuurlijk is 
het wel zo dat mensen, willen ze bijblijven, mee zullen moeten gaan met de trage 

                                                 
3 Zo schrijft Vankan: ‘Leerlingen leerden vroeger antwoorden van buiten op vragen waar 
ze het nut niet van inzagen, omdat die leerstof nu eenmaal tot de aardrijkskunde 
behoorde. Tegenwoordig moeten ze zelf een antwoord kunnen geven op geografische 
vragen en over belangrijke maatschappelijke problemen. Geografische vaardigheden en 
werkwijzen zijn daarvoor onontbeerlijk. In de toekomst wordt van leerlingen verwacht 
dat ze hun eigen geografische vragen kunnen stellen en beantwoorden. Ze hebben geleerd 
hoe ze aardrijkskundig kennis moeten construeren en gebruiken’. (Vankan 2000, p.14).  
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ontwikkelingen van die structuren. Wellicht zouden op dat punt inderdaad de vaardigheden 
een rol kunnen spelen.  
 
In de tweede plaats is het de vraag of kennis inderdaad altijd een passieve houding van de 
leerling uitlokt en of kennis en vaardigheden niet meer met elkaar te maken hebben dan de 
tegenstelling tussen beide suggereert. Als we uitgaan van het gegeven uit de vorige paragraaf 
dat het bij het verwerven van geografische kennis niet alleen gaat om memoriseren, maar 
ook om toepassing, dan wordt al duidelijk dat ook kennisverwerving enige vorm van 
vaardigheid impliceert. Wie beschikt over kennis is in staat meer te begrijpen dan wie daar 
niet over beschikt. In die zin gaat het ook bij kennis om (cognitieve) vaardigheden.  
 
Ik neem nogmaals de Randstad als voorbeeld. Als ik kennis heb van de structuur van de 
Randstad, krijg ik inzicht in de wijze waarop het gebied is opgebouwd uit verschillende 
deelgebieden (geografische vergelijking) die op tal van manieren met elkaar in verband staan 
(geografische relaties leggen). Daarbij wordt mij al snel duidelijk hoe de opbouw van dit 
stedelijk gebied resultaat is van de voortdurende spanning tussen de verschillende gebruikers 
van dit gebied (confrontatie van dimensies). Verder ben ik bijvoorbeeld in staat te begrijpen 
hoe in de voormalige groeikernen zoveel massale nieuwbouwwijken te zien zijn (wisselen 
van analyseniveau). Ik kan echter niet goed begrijpen waarom de mainports rond de 
Rijnmond en Schiphol zo’n enorme groei laten zien. Daarvoor moet ik kennis hebben van de 
ligging van de Randstad in Europees en mondiaal verband (wisselen van schaal en 
analyseniveau). Uiteraard nemen bij het verwerven van dit inzicht en bij het oefenen van de 
toepassingen ervan de vaardigheden van kaartlezen en kaartproductie een onmisbare plaats 
in.  
 
Kennelijk hebben kennis en vaardigheden meer met elkaar te maken dan men op het eerste 
gezicht zou verwachten. Om die reden zou het in de onderwijsgeografische discussie 
wellicht meer moeten gaan om de wijze waarop kennis en vaardigheden zich tot elkaar 
verhouden dan om de tegenstelling tussen die beide. In de discussie rond de Tweede Fase 
wordt daartoe een poging gedaan door te stellen dat geografische kennis is opgebouwd uit 
declaratieve kennis (uitspraken over de wereld) en procedurele kennis (geografische 
vaardigheden en werkwijzen). Maar ook dan blijft het mogelijk de verhouding tussen die 
beide op verschillende manieren te interpreteren. 
 
Aan de ene kant kan het accent liggen op het verwerven van procedurele kennis om 
leerlingen in staat te stellen zelf hun geografische kennis te construeren. Uiteraard is voor het 
oefenen van die vaardigheden wel geografische declaratieve kennis nodig. Maar die kennis 
is dan in de eerste plaats oefenmateriaal, geen leerstof. Aan de andere kant kan het accent 
liggen op het verwerven van declaratieve kennis. In dat geval dient de procedurele kennis 
alleen om die declaratieve kennis weer te kunnen toepassen in nieuwe situaties. De 
geografische kennis is hier wel degelijk het doel van het onderwijs en de vaardigheden 
moeten dienen om dat doel beter te kunnen bereiken. De vaardigheden zijn dan dus ‘middel 
tot’, geen doel op zichzelf. Ze zijn dienstbaar aan de kennis en niet andersom.  
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Uiteraard kunnen we er ook van uitgaan dat beide evenveel van belang zijn. De vraag blijft 
dan hoe die beide zich in dat geval tot elkaar verhouden. Verhelderend is in dat verband een 
artikel van Van Westrhenen uit 1989, waarin hij het onderscheid tussen declaratieve en 
procedurele kennis uitwerkt voor de aardrijkskunde. Van Westrhenen onderscheidt daarbij 
geen twee, maar drie soorten kennis: feitelijke kennis, begripsmatige kennis (samen 
declaratieve kennis) en procedurele kennis. In het artikel gaat het hem niet in de eerste plaats 
om het onderscheid tussen procedurele en declaratieve kennis, maar om het onderscheid 
tussen feitelijke en begripsmatige kennis. Zijn zorg is dat het in de schoolaardrijkskunde te 
veel zou gaan om feitelijke kennis. Hij is bang dat leerlingen een geografisch wereldbeeld uit 
het hoofd leren, zonder inzicht in structuur en samenhang van dat wereldbeeld te verwerven. 
Hij hoopt door de inzet van procedurele kennis de declaratieve kennis van het feitelijke naar 
het begripsmatige niveau te kunnen trekken. Om dat te bereiken kent hij de procedurele 
kennis twee functies toe. In de eerste plaats speelt procedurele kennis een rol bij het over-
dragen van een ruimtelijk structuurbeeld. Van Westrhenen schrijft daarover: ‘Men kan 
geografisch procedurele kennis gebruiken om leerinhouden te structureren en daarmee 
samenhangend vragen en opdrachten te ontwerpen. Door deze opdrachten in een bepaalde 
sequentie uit te voeren, verricht de leerling een reeks van geografische handelingen (...) De 
uitvoering van deze opdrachten houdt dus in dat er een leerproces wordt doorlopen dat 
uitmondt in de verwerving van begripsmatige kennis’ (p.67). In de tweede plaats dient de 
procedurele kennis om het ruimtelijke structuurbeeld op een goede manier te activeren om 
nieuwe kennis daarin te kunnen inpassen. Als het goed is moeten nieuwe inzichten niet 
eenvoudigweg aan het ruimtelijke structuurbeeld worden toegevoegd, maar moeten 
leerlingen zelf kunnen nagaan welke nieuwe samenhangen er zijn met het bestaande 
ruimtelijke beeld (p.67). 
 
Anders gezegd: leerlingen moeten ruimtelijke structuurbeelden niet van buiten leren, ze 
moeten inzien dat het gaat om ruimtelijke samenhangen. Dat vraagt om speciale zorg bij het 
verwerven van declaratieve kennis en bij het toepassen ervan in nieuwe situaties. Om die 
reden vraagt Van Westrhenen speciale aandacht voor cognitieve geografische vaardigheden 
in het aardrijkskunde-onderwijs. Voor hem blijft echter het doel: ‘het overdragen van een 
regionaal-geografisch kennisbestand’ (p.51).  
 
Als we spreken van procedurele kennis gaat het dus niet om vaardigheden waarmee 
leerlingen zelf ruimtelijke structuurbeelden moeten kunnen vormen, zodat we die niet meer 
over hoeven dragen, maar om vaardigheden die moeten voorkomen dat ruimtelijke 
structuurbeelden verworden tot ‘dingen’ om uit het hoofd te leren4.  
 
Declaratieve en procedurele kennis komen zo in een heel andere verhouding tot elkaar te 
staan. Het verwerven van declaratieve kennis in de vorm van begripsmatige kennis 

                                                 
4 Daarmee komen we uit bij de tegenwoordig populaire ‘constructivistische didactiek’ 
waarover Vankan opmerkt dat het daarin bij het leren ‘niet meer gaat om het overdragen 
van een deel van de beschikbare vakkennis, maar om het opbouwen van kennis door er 
actief mee om te gaan’ (Vankan 2000, p.13). 
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impliceert cognitieve vaardigheden. Ze liggen in de declaratieve kennis besloten. En dat 
geldt niet alleen voor begrippen van hoog abstractieniveau. Ook in concrete complexe 
begrippen als ‘Randstad’, ‘Zuidoost-Azië’, ‘Amazonegebied’ of ‘Ruhrgebied’ liggen de 
geografische relaties, relaties tussen schaal- en analyseniveaus, confrontaties tussen 
dimensies, enzovoorts besloten. Verwerven en toepassen van dergelijke complexe begrippen 
vereist een actief doordenken van die geografische samenhangen en relaties en dat noemen 
we geografische vaardigheden. Zo zijn declaratief-begripsmatige en procedurele kennis te 
beschouwen als zijden van eenzelfde medaille. Het één veronderstelt het andere5. Terecht 
merkt de vakontwikkelgroep aardrijkskunde dan ook op dat aan het domein ‘vaardigheden 
en werkwijzen’ geen aparte studielast moet worden toegekend. Volgens de ontwikkelgroep 
moeten deze vaardigheden en werkwijzen niet apart aan de orde komen, maar dienen ze 
binnen de andere, inhoudelijke domeinen gerealiseerd te worden (Stuurgroep Profiel Tweede 
Fase, p.166). 
 
Net als bij de tegenstelling tussen ‘thema’ en ‘regio’ neemt dat laatste natuurlijk niet weg dat 
het voor de hand ligt in het basisonderwijs vooral het accent te leggen op de declaratieve 
kant van de kennis, waarbij de procedurele kant voor het grootste deel impliciet blijft, terwijl 
in de Tweede Fase het accent vooral ligt op de procedurele kant van de kennis. Waar het de 
declaratieve kant betreft kan daar dan worden voortgebouwd op het fundament dat in 
basisonderwijs en basisvorming is gelegd.  
 
Besluit 
 
Wie de discussie over regio’s, thema’s, kennis en vaardigheden in de onderwijsgeografie 
beziet, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is van een zekere polarisatie. 
Die polarisatie leidt er toe dat steeds minder het accent komt te liggen op de manier 
waarop thema’s en regio’s, kennis en vaardigheden, op een vruchtbare manier in elkaars 
verlengde kunnen liggen. Wie kennis en regio’s enerzijds en thema’s en vaardigheden 
anderzijds tegenover elkaar zet als ‘memoriseren van feiten’ tegenover ‘toepassing en 
begrip’, als ‘uniek’ tegenover ‘algemeen’, als ‘verouderd’ tegenover ‘modern’, gaat 
kennelijk voorbij aan het feit dat het bij regionale kennis niet hoeft te gaan om het 
memoriseren van feiten, maar dat het ook kan gaan om begripsmatige kennis van 
samenhangen en structuren en dat in die begripsmatige kennis vaardigheden zijn 
geïmpliceerd. Bij aardrijkskunde gaat het er om dat kinderen zich leren oriënteren in die 
ene unieke, ingewikkelde wereld met behulp van het inzicht dat de geografie in die 
wereld biedt. Aldus beschouwd blijkt het nog wel mee te vallen met de 
onoverbrugbaarheid van beide standpunten. Kennelijke hoeft de soep niet zo heet te 
worden gegeten als ze wordt opgediend.   

                                                 
5 Juist door die samenhang wordt ook duidelijk hoezeer het bij die procedurele kennis 
gaat om typisch geografische vaardigheden (vergelijk Vankan 2000, p.13/14).  
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