
 
Aandachtspunten voor de aardrijkskundelessen aan MBO-leerlingen  
 
Hieronder de belangrijkste tips op een rij voor de collega’s die komend jaar de bijspijkerlessen aan 
MBO-leerlingen gaan geven. De tips zijn gedestilleerd  uit ervaringen die ik het afgelopen jaar heb 
opgedaan bij het lesgeven aan de MBO-leerlingen. De meeste tips klinken op zich logisch. Maar het 
toch goed om er nog even extra op te anticiperen bij de voorbereiding van de les(sen) aan de MBO-
groep. Daarmee rendeert de les beter en je bent bovendien jezelf net een stapje voor. Dat geldt ook 
voor mij! Wellicht kun je enkele tips die bij jouw lesstijl passen/ die je aanspreken overnemen.   

Veel succes komend schooljaar! 

Roger Baltus (Hogeschooldocent Aardrijkskunde, Hogeschool iPabo Amsterdam/ Alkmaar),    Augustus 2015 

❶ Zorg ervoor dat je de namen van de leerlingen kent 
Het duurt te lang voordat je als docent de namen goed kent (een lesje/ geen foto’s). Dat is bij 
deze klassen wel een vereiste. Je moet een beetje achter de studenten heen zitten, tijdens 
de les. Het noemen van namen bij het verdelen van de beurten bij een leergesprek zorgt 
voor een actievere houding. 
Zorg ervoor dat je de namen van de leerlingen vlot leert. Met het noemen van namen maak je 
persoonlijker contact. Het verhoogt de sfeer in de klas en daarmee het leerredendement. 
 
❷ Leg stap voor stap uit 
Je moet je als vakdocent realiseren dat je met leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar te maken 
hebt, waarvoor een aantal onderwerpen volstrekt onbekend zijn. Bijvoorbeeld 
continentverschuivingen, drukgebieden op de weerkaart, klimaatgebieden…  
Bij het geven van informatie moet je je realiseren dat opbouw stap voor stap noodzakelijk is, 
om niet teveel leerlingen te laten afhaken. Tijdens de les ben je vooral in het begin veel meer 
tijd kwijt dan je denkt, voordat een onderwerp goed begrepen wordt door (bijna) alle 
leerlingen. Daarbij moet je uiteraard rekening houden de leeftijd die komt voor je gevoel niet 
altijd overheen met de inhoud die aan de orde komt. (Brugklasleerstof voor 
volwassenen…maar let op: tekstjes van de brugklas bijv. zijn weer te eenvoudig). 
 
❸ Besteed aandacht aan topografische kennis en herkenning van de kaart. 
Algemene kennis van de topografie (zie basislijst) is noodzakelijk om na het verwerven van 
informatie de koppeling te maken met reeds verworven informatie (het een hangt samen 
met het ander). Bij het toepassen van kennis (verklaring geven, voorspelling doen) is de 
ligging vaak van belang. Veel studenten kennen de belangrijkste topografie en de kaart niet. 
Wanneer je tijdens een les een topografisch item noemt moet je er vanuit gaan dat de 
meeste leerlingen de locatie niet goed kennen. 
Aandacht voor topografie is in deze fase geen overbodige luxe. Voor studenten die te weinig 
topografische kennis hebben zijn de basisschoolboekjes van TopoTaken (Noordhoff) een 
aanrader. Middels deze werkboekjes leren studenten al puzzelend en al kaartlezend de 
belangrijkste topografie, die aan beelden wordt gekoppeld. Je zou als hogeschool een aantal 
atlassen en een aantal setjes in huis moeten hebben om de MBO-studenten te laten oefenen 
(er zijn over het jaar gezien momenten genoeg tijdens de lesdagen op de pabo). Een MBO-
school in Amsterdam heeft TopoTaken al aangeschaft. Bedenk je ook: bij het beantwoorden 
van de opgaven in de toets is vaak topografische kennis vereist!! 
 

http://www.ipabo.nl/


 
❹ Wissel doceren af met opdrachtjes. 
Wanneer je te lang doceert verslapt de aandacht. Zeker bij MBO-leerlingen.  
Met kleine verwerkingsopdrachten kun je leerlingen ook even laten samenwerken/ 
overleggen. Daarmee activeer je iedereen en komt de leerstof in een andere context terug. 
 
❺ Zet huiswerk gedoseerd in; vooraf de tekst bekijken lukt bij veel leerlingen wel 
Je gaat er als docent vanuit dat de MBO-leerlingen iets doen als huiswerk. Toch is dat 
meestal niet zo. Het zit helemaal niet in hun systeem. Opgeven van huiswerk werkt dan niet 
zoals het is bedoeld. Doe dat dan ook maar niet teveel om aan te sluiten op de leerlingen 
(ja..). 
Vooruit bekijken (dus niet bestuderen) van de leerstof in het boek is wel realistisch om te 
vragen. Dat gaat wat gemakkelijker. De betere leerlingen doen dat regelmatig. Die hebben 
dan ook gelijk goede vragen tijdens de les. Wat ook waar is; als je al een idee hebt waar de 
les over zal gaan, kun je de les automatisch beter volgen. 
 
❻ Vat aan het begin van een les zo mogelijk de leerstof uit de vorige les samen. 
Het bestuderen van de leerstof na de les zit helaas (ook) niet in het systeem van de meeste 
MBO-leerlingen. Ga er niet vanuit dat leerlingen nog vragen hebben naar aanleiding van de 
voorgaande les, omdat ze nog goed hebben gestudeerd. 
Even kort samenvatten wat de vorige les aan de orde kwam in een interactief gesprek zet de 
leerlingen weer op het goede spoor. Dan heb je gelijk ook nog eens herhaald voor het langere 
termijngeheugen. 
 
❼ Zet leerlingen op scherp met een klein proefwerk. 
Een eenvoudig proefwerk met open vragen bijvoorbeeld en illustraties uit het boek zorgt 
voor herhaling (zeker als het ook wordt nabesproken) en zet leerlingen toch een beetje op 
scherp (niemand wil al te laag scoren…..) 
Geef na elk hoofdstuk een klein proefwerk gedurende een klein deel van de les. Dat sluit aan 
op de schoolbeleving van deze leerlingen. Noteer wellicht resultaten. 

❽ Oefen meerkeuzetoetsvragen vooral aan het eind van het traject 
Als je in januari klaar bent met het doornemen van de leerstof kun je het beste toetsvragen 
gaan oefenen. Alles is al een keer aan de orde gekomen. Denk ook aan deel 
eindexamenopgaven van VMBO-T. Een aantal keren is genoeg. Het moet geen toetstraining 
worden. Beklemtoon dat het in eerste instantie niet gaat om het goede antwoord, maar om 
de (geografische) beredenering van het antwoord. Het goede antwoord komt dan bij 
toekomstige toetsvragen eerder als het ware vanzelf. 
 
❾ Organiseer een herhalingsronde van drie lessen voorafgaand aan de echte toets. 
Als laatste ronde voor de toets kun je nog één keer vlot alles herhalen à la de havistencursus. 
Bespreek in bijv. drie lessen de belangrijkste begrippen en processen nog eens. Dan is het 
geheugen van iedereen opgefrist en heb je de leerlingen nog een keer op sleeptouw 
genomen voor het echte werk. 

❿ Laat leerlingen het boek Basiskennis Aardrijkskunde aanschaffen (desnoods iets anders). 
Een boek dat de leerstof beschrijft geeft leerlingen nog altijd het beste houvast. Laat de 
leerlingen In ieder geval het boek Basiskennis Aardrijkskunde aanschaffen. Daarin staat de 
leerstof die van belang is voor de toets beknopt en begrijpelijk op een rij. Niet teveel (dan 
zien deze leerlingen door de bomen het bos niet meer) en ook niet te weinig. Alle digitale 
bronnen zijn mooi als aanvulling, maar niet als basis.  


