
 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Wat is het vaknetwerk?  

 

Het regionaal vaknetwerk is bedoeld voor eerstegraads aardrijkskunde docenten die werkzaam zijn 

in de Regio Utrecht. Het vaknetwerk wordt begeleid door de Universiteit Utrecht – Sociale 

Geografie en Planologie. Drie keer per jaar is er een bijeenkomst:  

• waarin je een update krijgt van experts over ontwikkelingen in de geografie die voor het 

aardrijkskunde relevant zijn.  

• waarin je kennis maakt met nieuwe ontwikkelingen in de vakdidactiek, zoals het lesgeven 

over controversiële onderwerpen, toepassing van schetskaarten, en het gebruik van 

excursieapps  

• waarin je good practices en lesmaterialen uitwisselt met collega’s  

• waarin je relevante ontwikkelingen in het schoolvak bespreekt met collega docenten en 

vakdidactici  

• waarin je (indien van toepassing) zaken rondom de opleiding en begeleiding van stagairs kunt 

bespreken  

 

Ook al dragen de bijeenkomsten bij aan professionalisering, ze zijn nadrukkelijk geen nascholing. 

We verwachten dat deelnemers komen ‘halen en brengen’.  

 

Programma 2022-2023: 

 

woensdag 5 oktober 2022 “Energietransitie en duurzaamheidseducatie” 

15.30 – 20.00 uur – TNO locatie Utrecht Science Park (Uithof), incl. eenvoudige maaltijd 

 

De bijeenkomst start bij TNO, waar Harm Jeeninga (directeur onderzoeksprogramma 

Energietransitie) een uitgebreide inhoudelijke presentatie geeft over de stand van zaken van de 

energietransitie. Verschillende oplossingsrichtingen en belangrijkste uitdagingen komen aan bod. 

Ook beschouwt hij het maatschappelijke en politieke debat, en framing van de vraagstukken in de 

media. Er worden enkele casussen besproken, en bronnen die je in de les kunt gebruiken. 

Vervolgens bespreken we hoe je les kunt geven over de energietransitie, waarbij verschillende 

raamwerken en didactische principes uit de duurzaamheidseducatie worden toegepast.  Na de 

maaltijd geven Wouter Buursma en Yanna Hoek een workshop over Transformation Through 

Imagination werkvormen, waarin leerlingen toekomsten t.a.v. klimaatverandering verbeelden, en 

perspectieven uitwisselen over klimaatmitatie. Dergelijke methodes dragen bij aan de ontwikkeling 

van handelingsperspectief, en gaan ecostress tegen. Natuurlijk is er ook ruimte in de bijeenkomst 

om zelf lesmaterialen en ervaringen te delen. 

Woensdag 25 januari 2023 Migratie en de EU 

17.00 – 20.00 uur – locatie in de binnenstad Utrecht incl. eenvoudige maaltijd 

 

Migratie is een geografisch vraagstuk bij uitstek en zit her en der in het curriculum. Misschien 

verdient het wel meer aandacht? Leo Paul (UU) praat ons bij over dit vraagstuk in de context van 

de EU. Met Uwe Krause (Fontys) duiken we in de Atlas of European Values, waar 

onderwijsmateriaal bij gemaakt is om het thema migratie met leerlingen te onderzoeken via een 

interactieve webtool. De instrumenten en het lesmateriaal zijn bedoeld om docenten te 



ondersteunen bij lessen over controversiële onderwerpen en om leerlingen uit te nodigen om na te 

denken over hun waarden en hun standpunt te onderbouwen met argumenten in discussie met 

anderen. Natuurlijk is er ook ruimte in de bijeenkomst om zelf lesmaterialen en ervaringen te 

delen. 

Woensdag 29 maart 2023: “Voedselvraagstukken” 

17.00 – 20.00 uur – locatie in de binnenstad Utrecht incl. eenvoudige maaltijd 

 

Tijdens deze bijeenkomst zal dr. Sara Brouwer, docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht 

op het gebied van voedselvraagstukken, een overzicht geven van huidige academische debatten 

rond het wereldvoedselvraagstuk. We kijken hierbij naar het ‘corporate’ voedselregime, 

voedselzekerheid, voedselsoevereiniteit en agro-ecologie. Daarbij worden enkele case-studies over 

het voedselvraagstuk besproken die geschikt zijn om in praktische opdrachten door leerlingen te 

laten onderzoeken. Daarnaast bespreekt Tim Favier verschillende benaderingen in 

duurzaamheidseducatie, gekoppeld aan het wereldvoedselvraagstuk. Aan het eind van de 

bijeenkomst is er ruimte om zelf-ontwikkelde lesmaterialen en lesideeën rond het 

voedselvraagstuk uit te wisselen.  

Aanmelding & betaling  

Graag aanmelden voor de drie bijeenkomsten in een keer – uiterlijk voor 24 september 2022 

door een e-mail te sturen naar: vaknetwerkaardrijkskunde@uu.nl 

 

Voor de drie bijeenkomsten wordt een bijdrage voor de organisatie- en cateringkosten gevraagd.  

De bijdragen kan waarschijnlijk uit het professionaliseringsbudget van de school betaald worden.   

Bijdrage voor drie bijeenkomsten is 75,00 euro – in een keer te voldoen via betaallink van de 

Universiteit Utrecht 

 

mailto:vaknetwerkaardrijkskunde@uu.nl
https://uusalesservices.uu.nl/vaknetwerk-aardrijkskunde-regio-utrecht
https://uusalesservices.uu.nl/vaknetwerk-aardrijkskunde-regio-utrecht

