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Leerlingen van het havo/vwo komen meest-
al alleen in contact met studenten en 
 docenten uit het hoger onderwijs  tijdens 

open dagen of andere voorlichtingsactiviteiten. 
Zo’n speeddate zegt nog niet veel. Het profi el-
werkstuk biedt het middelbaar en hoger on-
derwijs een kans elkaar beter te leren kennen. 

Het Da Vinci College in Leiden werkt sinds 
enkele jaren samen met de Faculteit Geo-
wetenschappen van de Universiteit Utrecht. 
Leerlingen uit 6 vwo kunnen bij hun profi el-
werkstuk aardrijkskunde begeleiding krijgen 
van studenten uit het Honours College van de 
faculteit, een programma waarin studenten 
zich kunnen verdiepen of verbreden. 

De aanpak zal veel scholen in eerste in-

stantie bekend voorkomen. In 5 vwo kiezen 
leerlingen een vak en onderwerp voor hun 
profi elwerkstuk. Ze werken dit in de eerste 
helft van  6 vwo uit aan de hand van onder-
zoeksvragen en een tijdsplanning die ze zelf 
hebben op gesteld. Gewoonlijk is het eind-
product een schriftelijk verslag na een periode 
van eigen onderzoek. Dat kan bestaan uit 
proeven en experimenten, maar omvat meest-
al ook een fl ink deel literatuurstudie. Bij het 
vak aardrijkskunde op het Da Vinci College 
worden dikwijls planologische, stedenbouw-
kundige of fysisch-geografi sche onderwerpen 
gekozen, zoals de aanleg van de RijnGouwe-
Lijn, de planmatige uitbreiding van oude 
 steden, en de gevolgen van vulkanische acti-

viteiten op IJsland. Na afl oop krijgen de leer-
lingen een beargumenteerd cijfer voor hun 
profi elwerkstuk van hun begeleidende docent 
aardrijkskunde.

Op het Da Vinci College kunnen leerlingen 
echter óók kiezen voor begeleiding en deels 
beoordeling door studenten van de Faculteit 
Geowetenschappen in Utrecht. De docent 
geeft dan een deel van de begeleiding uit 
handen en fungeert als faciliterende en con-
trolerende schakel.

Leerlingen
Deze vorm van begeleiding biedt de leerlingen 
een bijzondere gelegenheid om kennis te 
maken met de universiteit. Ze gaan er in  
5 vwo een middag naartoe tijdens de jaarlijkse 
conferentie van het Honours College Geo-
wetenschappen. Ze kunnen dan presentaties 
van studenten bijwonen, wat een praktisch 
beeld geeft van de interesses en onderzoeken 
van studenten van de verschillende geografi -
sche en planologische opleidingen. De 5-vwo’ers 
krijgen ook een rondleiding over de campus. 
Vervolgens ontmoeten ze de be geleidende 
studenten, die dan vertellen over hun plannen 
voor het komende jaar. Dit opent voor leer-
lingen een wereld waarmee ze nog niet bekend 
zijn en die ze kan enthousiasmeren voor het 
vak. Een van de deel nemende leer lingen 
heeft dankzij dit initiatief gekozen voor een 
studie Sociale Geografi e en Planologie. 
Uit gesprekken met deelnemende leer lingen 

Er zijn meerdere vormen van samenwer-
king tussen voortgezet en hoger onder-

wijs rond het profi elwerkstuk:
• De vier bacheloropleidingen Sociale Geo-

grafi e & Planologie van de Universiteit 
Utrecht nodigen scholieren uit voor mee-
loop- en voorlichtingsdagen. De scholieren 
kunnen dan vragen stellen over de inhoud 
van de studie en het profi elwerkstuk. 

• Samenwerkingsverbanden tussen middel-
bare scholen uit één regio met de nabije 

Het profi elwerkstuk is een masterproef voor leer-

lingen in de laatste klassen van het voortgezet onder-

wijs, als voorbereiding op hun vervolgopleiding. 

Maar een directe link met het hoger onderwijs wordt 

meestal niet gelegd. Slimme zet: schakel studenten 

in bij de begeleiding van de leerlingen. Daar hebben 

ze allebei profi jt van.
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hogeronderwijsinstellingen, zoals het 
samenwerkingsverband VO-HO West-
Brabant, zijn erop gericht de aanslui-
ting voor scholieren op het hoger on-
derwijs verbeteren. 

• Junior Colleges zijn bedoeld voor excel-
lente scholieren die meer uitdaging 
zoeken. Zij volgen één dag in de week 
op de universiteit colleges en schrijven 
een onderzoeksverslag in plaats van 
een profi elwerkstuk.

Meer samenwerking
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komt een positief beeld naar voren. Ze zien 
de studenten als docenten, van wie ze iets 
kunnen leren op inhoudelijk gebied en op  
het vlak van het schrijven van een verslag.  
Ze worden tijdens het project aangesproken 
op hun verantwoordelijkheid en het nemen 
van initiatief. Daar hoort ook bij dat ze zelf 
via email intensief contact onderhouden met 
de begeleidende student.

Studenten
De studenten grijpen de begeleiding aan om 
hun ambitie en interesse in het onderwijs 
helder te krijgen. Sommigen hebben belang-
stelling voor het leraarschap en willen zo 
kennismaken met het vak en met leerlingen. 
Andere studenten gaat het vooral om het in-
houdelijk begeleiden van een profi elwerkstuk. 
De studenten hebben toegang tot geografi e-
bronnen die normaal gesproken niet bereik-
baar zijn voor leerlingen. Ze moeten de weten-
schappelijke bronnen vertalen voor de leer-
lingen. Dat valt niet altijd mee. Ze vinden het 
lastig in te schatten welk niveau ze mogen 
verwachten van leerlingen uit 6 vwo. Dat maakt 
het ook moeilijk het proces en de inhoude-
lijke kwaliteit van het werkstuk goed te beoor-
delen. Verder vraagt het begeleiden van leer-
lingen een didactische aanpak, die voor de 
meeste studenten nieuw is – allemaal heel 
leerzaam dus. De fysieke afstand tussen 
Utrecht en Leiden vormt wel een barrière 
voor de begeleiding, maar met e-mail is een 
hoop op te vangen.

Bij de presentatie van het profi elwerkstuk 
in februari worden de studenten uitgenodigd 
op school langs te komen. Het is mooi te 
zien hoe de studenten zich op zo’n moment 
aanpassen aan de rol van docent. Ook de 
leerlingen zien de studenten als zodanig en 
stellen vertrouwen in hun beoordelingen.  
De samenwerking vormt een mooi voorbeeld 
van een directe link tussen voortgezet en 
 hoger onderwijs. Het is een ideaal platform 
voor leerlingen en studenten die meer uit 
zichzelf willen halen, en het past bij de initia-
tieven om bruggen te slaan tussen scholen 
en instellingen voor hoger onderwijs. •

Scholieren op het Da Vinci Collega 

 presenteren bevindingen uit hun 

 profi elwerkstuk.
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Water is een belangrijk thema in het 
aardrijkskundeonderwijs, en dat is 

niet voor niets. Om Nederland bewoonbaar 
te houden en te zorgen dat verschillende 
gebruiksfuncties mogelijk blijven, is gede-
gen waterbeheer nodig. Daarbij zijn water-
vraagstukken typisch geografi sch: mens-
natuur relaties spelen een belangrijke rol, 
en de bestudering van watervraagstukken 
vereist een geografi sche aanpak.

Uit onderzoek van Adwin Bosschaart 
blijkt echter dat leerlingen in het voortgezet 
onderwijs weinig weten over watervraag-
stukken in Nederland. Daarom heeft de 
Stuurgroep Watereducatie een serious game 
over waterbeheer laten ontwikkelen. In De 
Watermanager gaan leerlingen als water-
manager op zoek naar een optimale oplos-
sing voor watervraagstukken in Nederland. 

Er zijn twee modules, over het rivieren-
gebied en over de Zeeuws-Hollandse Delta. 
In Het rivierengebied moeten leerlingen het 
riviersysteem inrichten om te zorgen dat er 
geen overstromingen plaatsvinden bij een 
extreem hoge afvoer.

In de module De delta gaan ze terug 
naar de situatie vóór de bouw van de Delta-
werken. Eerst onderzoeken ze de functies 
in de delta (wonen, scheepvaart, landbouw, 
mosselkwekerij) en kijken ze hoe deze 
 afhankelijk zijn van water of er juist door 
bedreigd worden. Dan moeten ze een pak-
ket inrichtingsmaatregelen samenstellen 
om te zorgen dat de delta op orde komt 
voor de toekomst.

Leerlingen doen zo kennis op van de 
werking van het watersysteem, de verschil-
lende gebruiksfuncties en de relaties tussen 
het watersysteem en de gebruiksfuncties. 

Ook leren ze over de knelpunten in het water-
beheer, de maatregelen die genomen kunnen 
worden om het watersysteem klaar te maken 
voor de volgende eeuw, en de effecten ervan 
op de verschillende gebruiksfuncties. Tijdens 
het spel merken leerlingen dat watervraag-
stukken zeer complex zijn en dat er vaak veel 
tegenstrijdige belangen spelen. Daarnaast 
doen leerlingen vaardigheden op in het op-
lossen van een ruimtelijke vraagstuk: maat-
regelen selecteren, effecten evalueren, belan-
gen tegen elkaar afwegen en een defi nitieve 
oplossing formuleren. Het mooie aan de 
game is dat leerlingen niet alleen over water-
beheer leren, maar echt actief met water-
beheer bezig zijn. Zo doen ze belangrijke 
kennis en vaardigheden op.

Leerlingen die De Watermanager hebben 
uitgeprobeerd, zijn positief. Docenten vinden 
het een leuke toevoeging aan hun lessen, 
omdat de game de mogelijkheid biedt vaar-
digheden te trainen die in reguliere lessen 
minder snel aan bod komen.

De Watermanager is gratis beschikbaar  
via www.watereducatie.nl. Zoek op ‘water-
manager’ om naar de game te gaan.

Het spelen van een module beslaat een 
lesuur, inclusief voor- en nabespreking. •

Tim Favier

De Watermanager. 

 Boven: fragment uit  

de quiz in Het rivieren-

gebied. Links: oefening 

in De Delta.

Water-
management

Voorjaar 2013 start de Vrije Universiteit 
een onderzoek naar de beleving en 

leereffecten van lesmethoden met Geo-
ICT-toepassingen, zoals De Watermanager 
en EduGIS. Wij zijn op zoek naar docenten 
die willen meedoen aan dit onderzoek. 
 Interesse? Stuur dan een e-mail naar  
Tim Favier (t.t.favier@vu.nl) en u 
 ontvangt meer informatie.

Eén enthousiaste leerling   

is Sociale Geografi e en 

 Planologie gaan studeren
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