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Diep leren
- grote vraag
- focal event
- hogere orde denken

(Koopman, 2017; Vos, 2010)



“Leerlingen zijn bezig met hogere orde 
denkvaardigheden wanneer zij nieuwe 

inzichten of kennis creëren door 
informatie uit verschillende soorten 

bronnen te verwerken en te bewerken 
tot een nieuw, uniek product.” 

(Geografisch leren denken met croquis, 2017)



Schetskaarten
Rollenspel

Concept mapping
Scenarioleren

Debat
Veldwerk

….



Waardoor is er ongelijkheid in India?



Kennis: uitleg tijdens de les

Toepassing: verwerken in schetskaart

Toets: toepassing in nieuwe context



Kennis: uitleg tijdens de les
Beschrijving en verklaring van ongelijkheid tussen Groot Brittannië en India.



Toepassing: verwerken in schetskaart
Beschrijving: 

In India is er sprake van regionale ongelijkheid tussen het 
centrum (kustprovincies in westen) en de periferie 
(noordoosten / binnenland)....

Verklaring:

Tijdens de periode van kolonisatie ontwikkelden de steden aan 
de kust zich..... 



Toepassing: verwerken in schetskaart



SchetskaartSchetskaart



Schetskaart



Is het zo goed?!



Ga op je device naar
 

goo.gl/H6X6wC
Gebruik de stencils

http://goo.gl/H6X6wC


Toets: toepassing in nieuwe context

2 uur toets

● 30 min. inlezen
● 45 min. schrijven
● 45 min. tekenen
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Toets: toepassing in nieuwe context

2 uur toets

● 30 min. inlezen
● 45 min. schrijven
● 45 min. tekenen



1. Gebruik je dit? / Wil je dit?

2. Voor welke onderwerpen is dit geschikt?



1. Gebruik je dit? / Wil je dit?

2. Voor welke onderwerpen is dit geschikt?

http://www.youtube.com/watch?v=iHdviZkM7S4


Verantwoording



Beschrijving



Verklaring



Vaardigheden





Inspiratie? 
Ondersteuning?

https://www.vernieuwenderwijs.nl/author/reiniergeurts/


Inspiratie? 
Ondersteuning?



Zuid Amerika / Brazilië

schetskaart
rechtszaak (rollenspel)

concept map
leren met toekomstscenario’s

snoepjesspel

https://www.vernieuwenderwijs.nl/author/reiniergeurts/


Bekijk deze presentatie mee op 
goo.gl/2nyVS1



Beoordelen





Do 14 februari: Waarom geef ik les?!

Do 14 maart: Leerdoelen en succescriteria

Do 28 maart: Formatief lesgeven

Do 18 april: Differentiëren 

Do 23 mei: Reflecteren op het leren

Tijd: 16.30 – 20.30, inclusief maaltijd. 
Kosten: 700 euro, locatie De Nieuwste School

Meer info? Mail reiniergeurts@denieuwsteschool.nl 

Ontwikkeltraject ‘Anders lesgeven’

mailto:reiniergeurts@denieuwsteschool.nl


Meer weten?
geografischeblikopdewereld.wordpress.com 

www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/wp-content/uploads/PLG-UU-boekje-cro
quis-DEF-web.pdf 

Croquis: een andere kijk op kaarten. U. Krause, Geografie, oktober 2011
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