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Programma 

• Inleiding 
• Dual-coding theorie 

– Opdracht 1 

• Hoe teken je …? 
• Een visueel vocabulaire voor aardrijkskunde 

– Opdracht 2 

• Visuele elementen 
• De structuur van een samenvatting 
• Visuele samenvatting van vandaag 
• Eindopdracht 
• Afsluiting 



Inleiding 



Dual-coding theorie 
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Bron: De wereld van 2 havo/vwo 



Bron: De wereld van 3 vmbo-kgt 



Bron: De wereld van 1 vmbo-t/havo 



 

Bron: De wereld van 2 havo/vwo 



Opdracht 1 

• Teken een landschap tussen jouw huis en 
Cinemec. 

 



Hoe teken je…? 

• Simpele vormen 

• Huisje 

• Concrete begrippen 

• Teken mee 



Hoe teken je…? 

• Abstracte begrippen 

• Processen 

• Mindmap 

• Voorbeeld: Erosie 

 



Hoe teken je…? 

• Erosie = het proces van slijtage van een vast 
oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of 
geheel verdwijnt. Door wind, water of ijs 
(gletsjers) gevuld met sediment (klei, zand, 
grind, stenen) wordt het oppervlak uitgeschuurd 
of afgeschuurd.  

 









Een visueel vocabulaire voor aardrijkskunde 



Opdracht 2 

• Lees paragraaf 1.2. 

• Teken zoveel mogelijk begrippen uit de paragraaf. 

 



Visuele elementen 

• Pijlen 

• Iconen 

• Letters tekenen 

 



Opdracht 3 

Teken de volgende woorden: 

 

• aardrijkskunde 

• Verenigde Staten 

• Noordzee 

 



De structuur van een samenvatting 

• Structuur 

• Mindmap 

• Vakken 

• Leesrichting 



Visuele samenvatting van vandaag 



Eindopdracht 

• Maak een samenvatting van paragraaf 1.2 en pas 
de technieken uit deze sessie toe. 

• Probeer zoveel mogelijk te tekenen. 





Afsluiting 

• Deel jouw samenvatting via de volgende link: 

https://padlet.com/paperclear/p4uraj9coeet 

 

• Of scan de QR code. 
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Vragen of suggesties? 

falco.zwinkels@malmberg.nl 
073.628.8750 
    http://nl.linkedin.com/in/falcozwinkels 
    @FalcoZwinkels 
    @aardrijkskunde  
 
http://www.de-wereld-van.nl 
 
layana@paperclear.nl 
www.paperclear.nl  
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