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 Wat is een croquis?
◦ Letterlijk betekent croquis schetstekening. 
◦ Leerlingen gaan schetskaarten maken (niet 

cartograferen), maar maken wel gebruik van 
cartografische kennis.
◦ Een croquis heeft als doel dat je in één oogopslag 

antwoord krijgt op een geografische vraag. 



Vraagstelling 
/titel is 
leidend

Legenda:
-Patronen
-Processen 



 China’s bevolkingsspreiding verklaard



Goede uitwerking



Goede uitwerking

Goede uitwerking



Slechte uitwerking



 Ook al vinden de leerlingen de 
opdracht pittig, ze voelen zich 
uitgedaagd en vinden de 
opdracht leuk.

 Hogere denkvaardigheden?
 Leerlingen ervaren meer diepgang  

/ hebben meer inzicht in het 
onderwerp

 Leerlingen kunnen patronen en 
processen beter weergeven

 Leerlingen hebben het gevoel dat 
ze aardrijkskundige begrippen ook 
op andere regio’s kunnen 
toepassen

 De leerlingen hebben echt iets 
gecreëerd

 De geschreven toelichting is volgens 
de meeste leerlingen niet 
noodzakelijk. In een nieuwe opdracht 
meer nadruk op de legenda leggen. 
De kaart en de legenda zouden het 
hele verhaal duidelijk moeten maken.

 Het helpt de leerlingen dat het thema 
duidelijk afgebakend is (gebruik 
titel). Dit maakt het ook makkelijker 
in de beoordeling. 

 Leerlingen zouden het leuk vinden 
om een regio naar keuze uit te 
werken in een schetskaart. Het 
werken met de atlas vinden de 
leerlingen leuk. Voor ons weer 
voldoende inspiratie voor volgend 
jaar. (bv. Bevolking / klimaat / 
werken in India – Het 
ontwikkelingspeil van ….. verklaard)



 Materiaal van andere scholen testen
 Beoordelingsmodel
 Hoe meet je hogere denkvaardigheden?
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