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Vul de survey alvast in!

https://tinyurl.com/knagdag2022
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Leerdoelen

Aan het eind van deze deelsessie:

• kunt u voorbeelden geven hoe u GIS kunt gebruiken als lesopener.

• kunt u de samenhang beschrijven tussen datasoorten en de veldtypen in een kaartlaag.

• kunt u manieren benoemen hoe u als kaartenmaker het kaartbeeld naar uw hand kunt zetten.
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Programma

• Introductie

• GIS als lesopener

• Een stukje theorie

• “Liegen met kaarten”

• Afsluiting
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Introductie
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Examenprogramma

Vmbo:
1. Leerlingen moeten GIS kunnen gebruiken als informatiebron om geografische

vragen te beantwoorden en daarbij digitale kaarten selecteren, lezen, analyseren en 
interpreteren.

Havo/vwo: 
1. Leerlingen moeten GIS kunnen gebruiken als informatiebron om geografische

vragen te beantwoorden en daarbij digitale kaarten selecteren, lezen, analyseren en 
interpreteren.

2. Leerlingen moeten zelf geodata kunnen verzamelen met GIS-applicaties en deze
bewerken, visualiseren en presenteren in een GIS
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Examenprogramma

Vmbo:
1. Leerlingen moeten GIS kunnen gebruiken als informatiebron om geografische

vragen te beantwoorden en daarbij digitale kaarten selecteren, lezen, 
analyseren en interpreteren.

Havo/vwo: 
1. Leerlingen moeten GIS kunnen gebruiken als informatiebron om geografische

vragen te beantwoorden en daarbij digitale kaarten selecteren, lezen, 
analyseren en interpreteren.

2. Leerlingen moeten zelf geodata kunnen verzamelen met GIS-applicaties en 

deze bewerken, visualiseren en presenteren in een GIS
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P

Bron: Mishra, P. & Koehler, M.J. (2006), Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for 

Teacher Knowledge. Teachers College Record, Volume 108, pp. 1017-1054. Bewerkt door Tim Favier. 
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https://www.esri.nl/nl-nl/onderwijs/arcgis-voor-op-school/home
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GIS als lesopener
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https://storymaps.arcgis.com/stories/916b59beb366474d96c7848823863a80
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Voorbeelden

• Topografische voorkennis testen

• Relateren aan de eigen omgeving

• Aardbevingen in kaart brengen (afgelopen dag, 2.5+ magnitude) 

− → recente aardbevingen, kan dagelijks opnieuw gedaan worden
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https://tinyurl.com/knagdag2022
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Een stukje theorie
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Opzet van de survey

Vraagtypen:

• Kaart

• Open vraag, enkele zin

• Enkelekeuze vraag

• Getal- / nummervraag
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Datasoorten
Kwalitatieve data

• Nominale (of categorale) variabelen:

− Geen verschil (of orde) tussen waarden

○ plaatsnamen

• Ordinale variabelen

− Onduidelijk verschil (orde) tussen waarden 

○ inkomensgroepen of onderwijsniveaus 

Kwantitatieve data

• Interval/ratio-variabelen

− Duidelijk verschil tussen waarden

○ Percentage bevolkingsgroepen of leeftijden in jaren
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Kwalitatieve data

• Beschrijft of benoemt features

− Gewoonlijk tekst, maar kan ook een numerieke code zijn

• Voorbeelden:

− Landen hebben unieke namen

− Percelen zijn van een bepaald type:
residentieel, commercieel, etc. 

− Waterlopen zijn permanent of 
seizoensafhankelijk

Waterlopen
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Kwantitatieve data

• Een numerieke telling, meting, of statistiek

− Statistiek omvat gemiddelden, ratio’s en dichtheid

• Voorbeelden

− Bevolkingsaantal is een telling

− Hoogte is een meting

− Inkomen per hoofd is 
een gemiddelde

− Percentage van de bevolking
boven de 65 is een ratio

− Bevolking per vierkante
kilometer is een dichtheid
(bevolkingsdichtheid) 

Bevolkings-

dichtheid
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Veldtypes
• Datum – datum en tijd. Voor tijdsgebonden analyses.

• Dubbel – Getallen met decimalen.

− Kwantitatieve data

− Hoogte in meters

• Integer – Hele getallen (zonder decimalen)

− Kwantitatieve data

− Aantal inwoners

• Tekenreeks – Alle karakters mogelijk (letters, tekens, 
getallen).

− Kwalitatieve data

− Plaatsnaam



TEXT

Feature layer in ArcGIS Online
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Naar de kaart… Veldwerklocaties in Nederland

https://onderwijs.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=d906fe0749424bb28254021f8c583929
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Symbologie wordt bepaald door veldtype

Veldtype: String

• Tekstvraag

• Unieke symbolen

• Locatie

Veldtype: Double

• Nummervraag

• Counts and Amounts

− Grootte

− Kleur

• Heat Map

• Locatie

• Unieke symbolen
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Land doesn’t vote…
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Land doesn’t vote… People do!!!
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“Liegen” met kaarten
Demo
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Cartografische keuzes

• Het uiteindelijke kaartbeeld wordt bepaald door:

1. Het type data in een kaart

2. De kwaliteit van de data in een kaart

3. Het verhaal/het doel van de kaart

4. De opmaak van een kaart

Hoe kan ik het kaartbeeld naar mijn hand zetten?

Ben ik daardoor aan het "liegen" met mijn kaart?
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Stof tot nadenken...

Keuzes

Verhaal

Doel

Interpretatie

Kritische blik

Nuances

Hoe zou je dit kunnen gebruiken in de klas?
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Afsluiting
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Leerdoelen

Aan het eind van deze deelsessie:

• kunt u voorbeelden geven hoe u GIS kunt gebruiken als lesopener.

• kunt u de samenhang beschrijven tussen datasoorten en de veldtypen in een kaartlaag.

• kunt u manieren benoemen hoe u als kaartenmaker het kaartbeeld naar uw hand kunt zetten.
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Aan de slag met ArcGIS op je school?

https://www.esri.nl/nl-nl/onderwijs/arcgis-voor-op-school/home

https://www.esri.nl/nl-nl/onderwijs/arcgis-voor-op-school/home
https://www.esri.nl/nl-nl/onderwijs/arcgis-voor-op-school/home
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ArcGIS lesmateriaal:

• Esri Nederland

• Learn ArcGIS

• Esri UK

• Esri Canada

• Esri GeoInquiries™ for schools

https://www.esri.nl/nl-nl/onderwijs/arcgis-voor-op-school/lesmateriaal
https://learn.arcgis.com/en/gallery/
https://schools.esriuk.com/teaching-resources/#-
http://k12.esri.ca/resourcefinder/#/lang=en
http://arcg.is/rmuey
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Literatuur / interessante artikelen

Story Maps in het aardrijkskundeonderwijs, een ontwerpstudie naar de kenmerken van geschikt 

aardrijkskundeonderwijs met Story Maps: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/393849

Fernandez, C. (2014). Knowledge base for teaching and pedagogical content knowledge (PCK): Some 
useful models and implications for teachers’ training. Problems of Education in the 21st Century, 60. (zie 
bijlage)

Loughran, J., Mulhall, P., & Berry, A. (2004). In search of pedagogical content knowledge in science: 
Developing ways of articulating and documenting professional practice. Journal of research in science
teaching, 41(4), 370-391.

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for 
teacher knowledge. Teachers College Record, 108, 1017-1054.

Favier, T., & Van der Schee, J. (2014). Chapter four digital earth and geography teacher thraing for the 
21st century. Innovative Learning Geography in Europe: New Challenges for the 21st Century, 65.

Thesis van Marcella Steenbergen (UU): 
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/393741/Masterthesis%20GEC%20Marcella%20van%20St
eenbergen%20final%20v2.pdf?sequence=1

In de literatuurlijst staan ook mogelijk interessante artikelen genoemd.

https://geografie.nl/artikel/making-of-een-educatieve-storymap-over-amazoni%C3%AB

https://www.esri.nl/nl-nl/nieuws/2020/verder-kijken-met-avos

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdspace.library.uu.nl%2Fhandle%2F1874%2F393849&data=02%7C01%7C%7C9dcac3707ad5409911b608d7cc3beef9%7C67a74277d540476da8030c0879ee7201%7C0%7C1%7C637202430107765911&sdata=xPnt4p%2FChJ5NjDmtFUBu8vfcAIJ%2FX1Z6kWAewUrf6uE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdspace.library.uu.nl%2Fbitstream%2Fhandle%2F1874%2F393741%2FMasterthesis%2520GEC%2520Marcella%2520van%2520Steenbergen%2520final%2520v2.pdf%3Fsequence%3D1&data=02%7C01%7C%7C9dcac3707ad5409911b608d7cc3beef9%7C67a74277d540476da8030c0879ee7201%7C0%7C1%7C637202430107775910&sdata=lIImgT0U6%2FLaTFXi2RBg0y3PEqIm5WUb2FmHkwMOhNE%3D&reserved=0
https://geografie.nl/artikel/making-of-een-educatieve-storymap-over-amazoni%C3%AB
https://www.esri.nl/nl-nl/nieuws/2020/verder-kijken-met-avos
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Heeft u nog vragen?

We zijn er de hele dag met 
een stand!
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