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Wat gaan we doen?

• Theorie m.b.t. verandering in de ruimte (kort)

• Mogelijke teaching strategies bij verandering (korte toelichting)

• 2 werkvormen uitvoeren 

• Vragen



Tijd en Ruimte

Taylor (2008) naar Massey (2005)

Statische opvatting van ruimte

Representeerbaar

Gesloten

Ruimte als Product of Flows

Niet Representeerbaar

Open



Tijd en Ruimte 

Beweging van …..

oorzaak gevolg



Tijd en Ruimte 

Beweging van …..

oorzaak

gevolgen

tijds- en ruimtelijke schaal

Naar Hicks (2001)



Aandachtspunten
Lineair vs. Exponentieel
Geleidelijk vs. versneld

Grillig verloop

Tipping Points

Power geometry & Negotiation of Space ➔Waardeneducatie

Drempelwaarden

Normatief? 

Grafiek 

Grafiek 

Grafiek 

Grafiek 

Grafiek 



Vragen

De mate van verandering?

De snelheid van verandering?

De aard van verandering?

Oorzaken en gevolgen:
Hoe waarderen we iets en waarom en voor/door wie? (waarden & multi-perspectiviteit)

Mogelijke, wenselijke en waarschijnlijke ontwikkelingen (= PPP – scenario’s)



Een aantal teaching strategies

m.b.t. verandering …..



Tijd tastbaar maken: Extended present

Naar: Hicks (2001)



Voorbeelden

Toerisme: Hoe, hoe vaak, waarom en waarnaartoe op vakantie, hoe duur, 
welke impact?

Foto met rugzakreizigers jaren 1970

Stad/Stadscentrum: Hoe zag het eruit, wat was er te doen, waarom en hoe 
vaak ging men er naartoe, welke mensen gingen ernaartoe, hoe ging men 
er naartoe?

Foto met binnenstad van Amsterdam jaren 1930



Silent witness: welke veranderingen zag 

……?

Naar Counsell (2011)

FOTO Laurenskerk
FOTO Matterhorn



Tijd-capsule

Capsule met beschrijving van het huidige leven 
zodat mensen in de toekomst ervan weet hebben 
→

Variatie (time tunnel): schetsen problemen en 
vragen aan de toekomst → brief terug uit de 
toekomst (vragen – antwoorden)

Naar: Hicks (2001)



Hoe dacht men vroeger over ….

Transport en vervoer …… En hoe denken we dat de toekomst eruit gaat zien?

AFBEELDINGEN: verzamelplaatjes uit 
begin 20e eeuw over hoe men dacht, 
dat de wereld in de toekomst eruit zou 
zien



Mind Movie – What happens next?

Tipping point: ……. Klimaatverandering …

Toeristen overcrowding ….

Naar: D. Leat (1998) – Schee & Vankan (2004)

Schema tipping points

2 FOTO’S: Venetië jaren 
1950 en nu (zelfde plein)



What happens if ….

Naar: Morgan (2006) 

Link naar artikelenserie NRC Hoe zou de 
wereld eruit zien als ….



Contrasting Picture Frame: 
Layers of meaning framework

Welke vragen moet ik nog stellen? Wat moet ik nog (onder-) uitzoeken?

Wat laten de afbeeldingen niet zien?

Wat kan ik indirect uit de afbeeldingen afleiden?

Wat zie ik op de afbeeldingen?

Naar Roberts (2003)

2 foto’s Amsterdam station met 
toeristen jaren 1970 en nu



Comparing & Contrasting

“A fair/good development?”

Naar: Roberts (2003)

3 afbeeldingen Efteling en uitbreidingsplannen



Consequences

1, 5, 10 jaar (…2,20,200)

Naar Roberts (2003)



Simulatie

Naar Atkins & Dimberline (2004)



Change in fysische geografie

→Processen

– Op grote ruimtelijke schaal

– Op grote temporele schaal



Change

• Foto rivier • Foto gletsjer



Sequencing (Roberts, 2003)

Azure Window, Malta

Van patroon naar proces

Veranderingen in het 
verleden

• Afbeeldingen 



De kust van het eiland 
Gozo bij Malta bestaat 

uit koraalachtig 
kalksteen, dat moeilijk 

verweert

Door het continue breken van 
golven, dringt het water in de 
zwakke plekken van de rots 

binnen

De smalle gangen worden 
steeds breder en wanneer 
ze elkaar raken, vormen ze 

een grot

Op 8 maart 2017 breekt 
tijdens een zware storm 
de boog af en stort met 

pilaar en al in zee

• schetsen



East African Rift

• foto • kaart



Door de breuken aan de randen 
van de Rift kon magma opstijgen 

naar het aardoppervlak, waardoor 
op die plekken vulkanisme 
ontstond, bijvoorbeeld de 

Kilimanjaro.

Twee van de grootste breuken 
liepen parallel aan elkaar. Het 

land ertussenin, zakte weg in de 
aardkorst. Er ontstond een slenk 

(Rift).

Rond 70 miljoen jaar 
geleden was het land in 
dit gebied relatief vlak

Water dat de Rift Valley
instroomt, wordt daar 
opgeslagen en vormt 

meren. Voorbeelden zijn 
het Victoriameer en Lake 

Tanganyika.

In eerste instantie 
ontstonden, door 

tektonische 
krachten, verticale 

breuken in de 
aardkorst

Later schoven de 
Indische en Afrikaanse 

plaat uit elkaar, 
waardoor een 

divergente plaatgrens 
ontstond

schetsen



Differentiatie

techniek Ondersteuning

1 Zowel illustraties als beschrijvingen worden als een 
stripverhaal gegeven

Hoog

Laag

2 Illustraties en beschrijvingen worden als dominostenen 
gegeven

3 Illustraties en beschrijvingen worden als puzzelstukjes 
gegeven

4 Alleen de illustraties worden gegeven, leerlingen maken 
zelf beschrijvingen

5 Alleen de beschrijvingen worden gegeven, leerlingen 
maken zelf de tekeningen

6 Beschrijvingen en/of illustraties zijn incompleet



Scenario Cards 

Van proces naar patroon 

Veranderingen in de toekomst

• Foto 



Kust bij Terheijde

Rijkswaterstaat 
gaat jaarlijks 

zandsuppleties 
uitvoeren

Er wordt een 
extra duinenrij 

aangelegd

We laten het 
zoals het is

Door 
klimaatverandering 
krijgen we vaker te 
maken met zware 

stormen

De kribben 
worden 

verwijderd

Voor de duinen 
wordt een muur 

gebouwd

• foto



Aan de slag (2 x 10 minuten)

• Bevolking om op te eten • Spitvorming



Simulatie

Naar Atkins & Dimberline (2004)



Simulatie - nabespreking

Naar Atkins & Dimberline (2004)



Scenario Cards 

Van proces naar patroon 

Veranderingen in de toekomst

• foto
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Wat neem je mee?



Zijn er nog vragen?


