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Planning

• Inleiding

• non-fictie boeken: Marc en Marieke

• profielwerkstuk: Wouter

• etnofictie: Fedor



Behoefte aan gesprek / contact

• in de pauze en/of

• via mail:

• Daphne Rijborz: daphne.geo@gmail.com

• Marc ter Horst: marc@marcterhorst.nl

• Marieke Kleinhuis: marieke.kleinhuis@han.nl

• Wouter van den Berg: w.vandenberg@sghetplein.nl

• Fedor de Beer: fedor.debeer@han.nl
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Ontwikkelen van geografisch besef

Geografisch besef

Geografisch wereldbeeld
Beschrijven

Ruimtelijke vraagstukken
Verklaren en toepassen

Geografische benadering
Manier van denken

Geografische vragen
Omgaan met 

geografische informatie
& Onderzoek

Geografische werkwijzen

LEESPLEZIER



De Glazen Globe

Prijs voor het beste aardrijkskundige 
jeugdboek

Criteria: 

1. Toegankelijkheid van geografische informatie

2. Ordening van informatie en waarheidsgehalte

3. Hoeveelheid geografische informatie

4. Verheldering dmv kaarten en beelden

5. Presentatie van het thema als geheel

6. Begrijpelijk taalgebruik

7. Bijdrage aan tot stand komen van eigen mening

8. Aantrekkelijkheid van boek



Winnaar Glazen Globe 2017



NON-FICTIE IN DE LES
Marc ter Horst

Marieke Kleinhuis



November 

2017

Voorjaar 

2018

marcterhorst.nl - @marcth - www.linkedin.com/in/marcterhorst

http://marcterhorst.nl/


















Zo maar wat lesideeën bij Hé aardbewoner: 
Het eeuwige leven van steen (blz. 62 + 63)
• titel laten uitleggen

• aanvullen met aardrijkskundige begrippen/tekeningen

• schrijf zelf en vergelijk

• lezen/vertellen ter inspiratie => daarna zelf schrijven



Belangrijke voorwaarden

• Duidelijke criteria:
• Aardrijkskundige volledigheid 

• Aardrijkskundige juistheid

• Inleving

• Taalgebruik

• Duidelijke instructie en fasering:
• Analyse laten maken t.a.v. aardrijkskundige aspecten (of geef ze die)

• Concept map

• Opzet voor het verhaal

• (eerste) schrijffase met (peer)feedback



Jeugdboeken en 
profielwerkstukken
Wouter van den Berg





“Al het moois wat Nederland te bieden heeft wordt 
uitgebeeld: 

Bollenvelden, pretparken, kubuswoningen, dierentuinen, de 
afsluitdijk, het Limburgse heuvellandschap. 

hagelslag & hunebed, 
duinen & zandkastelen, 
bolletje & boerenkool, 
marsepein & oliebol, 

spijkerpoepen & Elfstedentocht, 
Anne Frank & Bevrijdingsdag, 

het moest er allemaal in”



Inzoomen 



Friesland
Aanwijzingen:

* Sneek / Snits
* Fries paard
* Aquaduct
* ‘Skûtsjesilen’
* Zeilen



Inzoomen 













Gezien?

• Biesbosch

• Dodenherdenking

• Loevestein 

• Jip en Janneke

• Uiterwaarden

• Steenfabrieken

• Betuwelijn

• Fort Vuren 

• Zwarte zwanen / witte zwanen

• Kinderdijk

• Pluk van de Petteflet







Hoe laat je dit zien?

• Oliebollen

• Wegenwacht

• Hagelslag

• Max Havelaar

• Chocomel

• KLM

• Srebrenica 

• Stroopwafels

• Circus Renz







Wie?



Profielwerkstuk

• Vak: AK 

• werkstuk: - Prent (vogelvlucht)

- Verantwoording keuzes
- Toelichting geografie

• Onderwerp: Nederland / Buitenland

• Presentatie: Posterpresentie (‘markt’)

Charlotte Dematons!



Differentiatie

Schaal

• Land: Zweden

• Provincie: Groningen

• Stad: Antwerpen

• Dorp: Aalst (Eindhoven)

Stijl

• New York: cartoons

• Zweden: collage



Etnofictie
Fedor de Beer

Ik kook je hoofd!



Wereldburgerschap

‘de ander’ leren 
kennen

Etnofiction
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Etnofiction

Let Each One Go 
Where He May

Ben Russell, 2009

Vaiana, Disney, 
2016

Een cultuur introduceren door niet zozeer de 
uitingen te laten zien, maar (ook) een verhaal (fictie) 
te vertellen.

Oorsprong: ethnographic docufiction, een mix van 
documentaire en drama. Gebruikt in de visual 
anthropology.

Kan van ‘streng’  naar ‘los’. 

Door identificatie met (hoofd)personage word je 
mee de wereld (en het denken) van de ander 
ingezogen.

Film leent zich daarvoor, maar (kinder)boeken ook!



Het leven bekeken vanuit een andere invalshoek – Thema’s:
• Duurzaamheid – van wie is de natuur?
• Leven en dood – begraven, vooroudercultus, leven na de dood
• Plaats in de samenleving – uithuwelijken, ‘prinsjes en prinsesjes’
• Heden en verleden – slavernij, onderdrukking, ‘once we were warriors’ 

Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of 
verkopen?
Dat is voor ons moeilijk te bedenken.
Als wij de prikkeling van de lucht en het kabbelen van 
het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het van ons 
kopen?
Wij zullen hierover op onze tijd een beslissing nemen.
Zoals het opperhoofd Seattle zegt: 
Het grote opperhoofd in Washington kan vast op ons 
rekenen, 
zoals onze blanke broeders kunnen rekenen 
op de terugkeer van de seizoenen. 
Mijn woorden zijn als sterren. Ze verdwijnen niet.

Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk.
Ieder spar, die glanst in de zon, elk zandstrand, elke nevel in de donkere bossen, 
elke open plaats, elke zoemende bij is heilig in de gedachten en herinnering van 
mijn volk.
Het sap, dat in de boom opstijgt, draagt de herinnering van de rode man.

Een dode blanke man vergeet het land van zijn geboorte als hij zijn tocht naar de 
sterren begint.
Onze doden vergeten dit prachtige land nooit: het is de moeder van de rode man.
Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons.

Deel uit: Seattle (19834) 'Hoe kun je de lucht bezitten? Een indiaanse visie op het beheer van de 
aarde. Utrecht: Aktie Strohalm.



‘Iedereen is van de wereld en de 
wereld is van iedereen’ 

The Scene
‘Wij Māori zorgen voor het 
land, zoals het land en het 
water ook voor ons zorgen. 
En dus kun je niet zomaar 
alles afbreken om te 
verkopen. Als je dat doet, 
gaat alles kapot.’

‘Toen de Europeanen Nieuw-
Zeeland ontdekten, zagen ze 
vooral de rijkdom: de bomen 
voor het hout, de robben voor 
hun pels en de walvissen die 
hier toen nog rondzwommen 
voor hun vet.’

Tui, Aotearoa, Nieuw-Zeeland

Thom, Nederland



In Disney-films komen veel (multiculturele) hoofdpersonages voor die je 
meeslepen ‘hun’ wereld in. 

Lesidee:
• Elke leerling kiest een van deze (of andere) Disney-personages, bekijkt 

als huiswerk de film en bedenkt hoe (en waarom!) zijn personage denkt 
over een bepaald thema, bijv. duurzaamheid, discriminatie, vlees eten, 
opwarming van de aarde, het belang van de gemeenschap, de zin van 
het leven etc.)

• In groepen van vier verschillende personages bediscussiëren leerlingen 
een thema, ieder vanuit het perspectief van hun eigen personage.

• Reflectie: kijk je nu anders tegen dit thema aan? Welke argumenten zijn 
nieuw?



Thema’s:
rituelen
mythologie
taal

http://leesbevorderingindeklas.
nl/aardrijkskunde-wereld/

http://leesbevorderingindeklas.nl/aardrijkskunde-wereld/


Haka
• Wat: Gezongen Maori-dans

• Wie: 
• elke (sub)stam
• geschreven door dichters
• Kwaliteit performance straalt af op stam 

en leider

• Hoe: 
• Haka bestaat uit verschillende delen:

• Voorwerk (leider schreeuwt, rest geeft 
antwoord)

• Lied (allemaal ritmisch dansen en bewegen)

• Wanneer: 
• Oorlog

• Presenteert fitheid, behendigheid en 
levenskracht.

• Bruiloft
• Begrafenis
• Welkom
• Etc.

Kia kōrero te katoa o te tinana
Spreken met het hele lichaam!



Uitnodiging tot delen van ervaringen



Etnofictie
Fedor de Beer

Pokokohua!
Ik kook je hoofd!



Wereldburgerschap

‘de ander’ leren 
kennen

Etnofiction
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Etnofiction

Let Each One Go 
Where He May

Ben Russell, 2009

Vaiana, Disney, 
2016

Een cultuur introduceren door niet zozeer de 
uitingen te laten zien, maar (ook) een verhaal (fictie) 
te vertellen.

Oorsprong: ethnographic docufiction, een mix van 
documentaire en drama. Gebruikt in de visual 
anthropology.

Kan van ‘streng’  naar ‘los’. 

Door identificatie met (hoofd)personage word je 
mee de wereld (en het denken) van de ander 
ingezogen.

Film leent zich daarvoor, maar (kinder)boeken ook!



‘Iedereen is van de wereld en de 
wereld is van iedereen’ 

The Scene
‘Wij Māori zorgen voor het 
land, zoals het land en het 
water ook voor ons zorgen. 
En dus kun je niet zomaar 
alles afbreken om te 
verkopen. Als je dat doet, 
gaat alles kapot.’

‘Toen de Europeanen Nieuw-
Zeeland ontdekten, zagen ze 
vooral de rijkdom: de bomen 
voor het hout, de robben voor 
hun pels en de walvissen die 
hier toen nog rondzwommen 
voor hun vet.’

Tui, Aotearoa, Nieuw-Zeeland

Thom, Nederland



Het leven bekeken vanuit een andere invalshoek – Thema’s:
• Duurzaamheid – van wie is de natuur?
• Leven en dood – begraven, vooroudercultus, leven na de dood
• Plaats in de samenleving – uithuwelijken, ‘prinsjes en prinsesjes’
• Heden en verleden – slavernij, onderdrukking, ‘once we were warriors’ 

Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of 
verkopen?
Dat is voor ons moeilijk te bedenken.
Als wij de prikkeling van de lucht en het kabbelen van 
het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het van ons 
kopen?
Wij zullen hierover op onze tijd een beslissing nemen.
Zoals het opperhoofd Seattle zegt: 
Het grote opperhoofd in Washington kan vast op ons 
rekenen, 
zoals onze blanke broeders kunnen rekenen 
op de terugkeer van de seizoenen. 
Mijn woorden zijn als sterren. Ze verdwijnen niet.

Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk.
Ieder spar, die glanst in de zon, elk zandstrand, elke nevel in de donkere bossen, 
elke open plaats, elke zoemende bij is heilig in de gedachten en herinnering van 
mijn volk.
Het sap, dat in de boom opstijgt, draagt de herinnering van de rode man.

Een dode blanke man vergeet het land van zijn geboorte als hij zijn tocht naar de 
sterren begint.
Onze doden vergeten dit prachtige land nooit: het is de moeder van de rode man.
Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons.

Deel uit: Seattle (19834) 'Hoe kun je de lucht bezitten? Een indiaanse visie op het beheer van de 
aarde. Utrecht: Aktie Strohalm.



In Disney-films komen veel (multiculturele) hoofdpersonages voor die je 
meeslepen ‘hun’ wereld in. 

Lesidee:
• Elke leerling kiest een van deze (of andere) Disney-personages, bekijkt 

als huiswerk de film en bedenkt hoe (en waarom!) zijn personage denkt 
over een bepaald thema, bijv. duurzaamheid, discriminatie, vlees eten, 
opwarming van de aarde, het belang van de gemeenschap, de zin van 
het leven etc.)

• In groepen van vier verschillende personages bediscussiëren leerlingen 
een thema, ieder vanuit het perspectief van hun eigen personage.

• Reflectie: kijk je nu anders tegen dit thema aan? Welke argumenten zijn 
nieuw?



Thema’s:
rituelen
mythologie
taal

http://leesbevorderingindeklas.
nl/aardrijkskunde-wereld/

http://leesbevorderingindeklas.nl/aardrijkskunde-wereld/


Haka
• Wat: Gezongen Maori-dans

• Wie: 
• elke (sub)stam
• geschreven door dichters
• Kwaliteit performance straalt af op stam 

en leider

• Hoe: 
• Haka bestaat uit verschillende delen:

• Voorwerk (leider schreeuwt, rest geeft 
antwoord)

• Lied (allemaal ritmisch dansen en bewegen)

• Wanneer: 
• Oorlog

• Presenteert fitheid, behendigheid en 
levenskracht.

• Bruiloft
• Begrafenis
• Welkom
• Etc.

Kia kōrero te katoa o te tinana
Spreken met het hele lichaam!



Uitnodiging tot delen van ervaringen


