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ThiemeMeulenhoff presenteert: 

Alcarta

https://www.youtube.com/watch?v=Vi1gIfYKld0&index=4&list=PLdwEsunyHGEjM7rsTtl7kOJ3YQAUhTah1


Gerenommeerde educatieve uitgever

Veel kennis van het vak aardrijkskunde

Vernieuwer digitale leeromgevingen

Absolute top op atlasgebied

De beste cartografen

Grote educatieve uitgever

Maarten Boddaert

Bedenker van Alcarta

Meest ervaren onderwijs-
cartograaf in Nederland

Bijzondere samenwerking



201620152013 2017

1 mei 2013

Vraag aan CvTE: 
aan welke eisen 
moet een schoolatlas 
voldoen?

30 maart 2015

CvTE levert 
conceptversie met 
criteria

juni 2015

Start 
ontwikkeling 
Alcarta

15 juni 2015

CvTE levert 
definitieve 
criteria

november 2016

Bosatlas 55e editie 
verschijnt. 

14 maart 2017

Bosatlas 55e editie 
toegestaan bij 
examen 2019 (havo) 
en 2020 (vwo) met 
extra katern

29 sept. 2017

Alcarta ter 
goedkeuring 
aangeboden bij 
CvTE

10 nov. 2017

Alcarta online 
volledig en gratis  
beschikbaar 

december 2017

Verwachte 
goedkeuring 
Alcarta door 
CvTE

2018

Voorjaar 2018

1e druk Alcarta 
beschikbaar 
voor schooljaar 
2018/2019

Ontwikkeling van Alcarta



Hoezo beter?



Glasheldere cartografie

• Kop en legenda 
altijd wit

• Legenda buiten de 
kaart

• Kaart geeft duiding 
van gebied

• Legenda’s hebben 
koppen

• Elke kaart staat in 
een kader



Vaste schalen (1)

• Grote continenten en poolgebieden hebben vaste schaal 1:36 000 000



Vaste schalen (2)

• Kleine continenten en deelcontinenten hebben vaste schaal 1:16 000 000



Het geografische verhaal 
(logische opeenvolging)



Het geografische verhaal 
(van regionale indeling naar thema)



Het geografische verhaal 
(scheiding sociaal en fysisch)



Het geografische verhaal 
(veel detailkaarten, aandacht voor regionale- en stadsgeografie)



Het geografische verhaal 
(vormen van een wereldbeeld)



www.alcarta.nl

Meld je hier gratis aan 
en probeer het zelf



In deze presentatie gaven wij live 

een demonstratie van Alcarta online



Statistiek online

• Statistiek altijd actueel online (Excel):
• - Nederland (gemeenten, COROP en provincies)

• - Wereld: alle landen in ruim 20 thema’s



Alcarta online



Alle kaarten in Google Earth

• Kaarten uit atlas zijn in Google Earth te bekijken



Van detailkaart naar streetview

• Detailkaarten linken naar streetview



Voorjaar 2018

49,95



Bezoek onze stand

• Gratis proefkatern (64 pagina’s)
• Klassenposter van Nederland
• Alcarta online 

Like, share, follow
• facebook.com zoek op Alcarta
• twitter.com/alcarta_atlas
• instagram.com/alcarta_atlas


