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Samenvatting 
Dit praktijkgericht onderzoek (PGO) gaat in op het vak aardrijkskunde op het vwo. De tweede fase 

werd herzien vanaf augustus 2007. De positie van het vak in de profielen wijzigde sterk van een vast 

profielvak, in een keuzevak. Sinds deze herziening daalde het aandeel eindexamenkandidaten op het 

vwo van 40% naar 30%. De vraag is of deze trend ook zichtbaar is op de onderzoeksschool en welke 

lessen hieruit getrokken kunnen worden.   

Naast literatuurstudie en datastudie is een enquête gehouden onder vwo 3 leerlingen en zijn 

gesprekken gevoerd. Als theoretisch kader is gekozen voor literatuur die ingaat op aardrijkskunde als 

keuzevak, fascinatie voor het vak aardrijkskunde en algemene interesses en emoties van leerlingen. 

Uit het onderzoek blijkt dat de teruggang van het aantal leerlingen dat aardrijkskunde kiest niet 

zichtbaar is op de onderzoeksschool. Sinds 2007 is er juist sprake van een duidelijk toegenomen  

interesse in het vak. Of deze belangstelling in de nabije toekomst zich handhaaft is lastig te 

voorspellen. 

De onderzoeksschool heeft ten opzichte van het landelijke beeld een andere verdeling van de 

profielen. Echter dit verklaart niet de toegenomen interesse. Motieven om aardrijkskunde te kiezen 

zijn: de onderwerpen, nuttig, interesse in actualiteit en leuker dan andere vakken. Verder wordt 

aardrijkskunde als moeilijk ervaren door de leerlingen die het niet kiezen. De meeste interesse van 

leerlingen gaat uit naar ICT en het minst naar atlasgebruik en eigen onderzoek. De rol van de 

sectie/docent is groot als het gaat om het waarborgen van de interesse in het vak. Daarnaast spelen 

ouders/verzorgers en de decaan een rol in het keuzeproces.  

Het onderzoek geeft de volgende aandachtspunten voor het aardrijkskunde onderwijs:  

 Leerlingen zelf laten ontdekken en ervaren; 

 Het toepassen van ICT in en buiten de les; 

 Begrijpelijk maken van de stof; 

 Een herkenbare doorlopende leerlijn van brugklas tot eindexamenklas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Inhoud 
Samenvatting ........................................................................................................................................... 1 

1. Inleiding ............................................................................................................................................... 3 

2. Theoretisch kader ................................................................................................................................ 4 

Vakspecifiek kader ........................................................................................................................... 4 

Niet-vakspecifiek kader ................................................................................................................... 6 

3. Methode .............................................................................................................................................. 7 

3.1 Respondenten ............................................................................................................................... 7 

3.2 Instrumenten ................................................................................................................................. 7 

3.3 Analysemethode ............................................................................................................................ 7 

Kwalitatief onderzoek...................................................................................................................... 8 

4. Resultaten ............................................................................................................................................ 9 

4.1 Aardrijkskunde veel of weinig gekozen ......................................................................................... 9 

4.2 Aardrijkskunde binnen de profielen ............................................................................................ 11 

4.2.1. Profielkeuze ......................................................................................................................... 11 

4.2.2. Vergelijking landelijke cijfers met de cijfers van de school ................................................. 11 

4.2.3 Uitkomsten enquête vwo 3 over profielkeuze ..................................................................... 13 

4.2.4 Continuïteit van het vak ....................................................................................................... 13 

4.2.5 Conclusie .............................................................................................................................. 14 

4.3 Keuze voor het vak ...................................................................................................................... 14 

4.3.1 Redenen om aardrijkskunde te kiezen ................................................................................. 14 

4.3.2 Interesse in het examenprogramma .................................................................................... 16 

4.3.3 Aardrijkskunde aantrekkelijker maken ................................................................................. 17 

5. Conclusies en discussie ...................................................................................................................... 18 

5.1 Antwoord op probleemstelling en onderzoeksvragen ................................................................ 18 

5.2 Opvallende en onverwachte resultaten ...................................................................................... 21 

5.3 Suggesties voor vervolgonderzoek .............................................................................................. 21 

5.4 Suggesties voor de praktijk.......................................................................................................... 22 

6. Geraadpleegde literatuur .................................................................................................................. 22 

7. Bijlage ................................................................................................................................................ 22 

 

 

 



3 
 

1. Inleiding 
Dit praktijkgericht onderzoek (PGO) gaat in op het vak aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs. 

Vanaf augustus 2007 werd de tweede fase (bovenbouw) havo en vwo herzien. Deze herziening had 

gevolgen voor het vak aardrijkskunde in de tweede fase. De positie van het vak in de profielen 

wijzigde sterk van een vast profielvak in het profiel ‘economie en maatschappij’ in een keuzevak in 

drie van de vier profielen. 

R. Kranenburg en P. Lucas reageerden in een artikel met de titel “Aardrijkskunde terug bij af” op deze 

verandering als volgt: 

 “Geschiedenis werd in tegenstelling tot aardrijkskunde een verplicht vak. Dit is geen reden 

om het einde van het vak aan te kondigen. Aardrijkskunde heeft als keuzevak binnen het 

profiel ‘economie en maatschappij’ nog volop mogelijkheden om grote aantallen leerlingen 

te trekken. Veel hangt echter af van de manier waarop docenten en scholen met het vak 

zullen omgaan.” 

 “Met het nieuwe eindexamenprogramma wordt aardrijkskunde inhoudelijk beter. 

Aardrijkskunde is niet alleen het enige vak dat een brug slaat tussen alfa- en bètavakken, het 

laat leerlingen ook kennisnemen van actuele ontwikkelingen van de aarde en de wereld. “ 

 “Het vak krijgt extra uren ter beschikking.” 

 “De scholen krijgen vergaande bevoegdheden om de inrichting van de profielen zelf te 

regelen. Het is zelfs zo dat zij bepaalde keuzevakken verplicht kunnen stellen (2006, 

Kranenburg, R. & P. Lucas). 

Het gevolg van deze verandering was dat het aantal leerlingen dat in de tweede fase aardrijkskunde 

koos, beduidend is afgenomen (2011, SLO). Het meest concreet is dit te zien in het aandeel 

examenkandidaten dat examen deed in aardrijkskunde. Landelijk legde in 2011 30% van de 

examenkandidaten vwo examen af in aardrijkskunde. Voorheen was dit ongeveer 40%. De aanname 

is dat ditzelfde beeld ook te zien is op de onderzoeksschool in Gelderland.   

De hypothese gaat ervan uit dat het percentage van de leerlingen dat het vak kiest op de 

onderzoeksschool terug loopt sinds de herziening van de tweede fase van augustus 2007. De 

probleemstelling luidt als volgt.  

Is de terugloop van het aandeel vwo leerlingen dat aardrijkskunde kiest sinds de herziening van de 

tweede fase ook zichtbaar op de onderzoeksschool en welke lessen kunnen hieruit getrokken 

worden?   

Deze probleemstelling leidt tot de volgende onderzoeksvragen.  

o Hoe verhoudt het aantal vwo leerlingen op de onderzoeksschool dat aardrijkskunde kiest zich 

tot het landelijke gemiddelde? 

o Ziet het beeld van het aantal vwo leerlingen op de onderzoeksschool dat aardrijkskunde kiest 

er anders uit sinds het een keuzevak is geworden? 

o Welk verband is er tussen de profielkeuze van de leerling en de keuze voor het vak 

aardrijkskunde? 

o Welke redenen zijn er voor een vwo leerling om wel of niet voor het vak aardrijkskunde te 

kiezen?  
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o Welke onderdelen uit het examenprogramma worden door leerlingen interessant gevonden? 

o Hoe kan het vak meer leerlingen trekken?  

Dit onderzoek geeft inzicht in de trends binnen het vak, zowel landelijk als op de onderzoeksschool. 

De onderzoeksschool krijgt hierdoor inzicht in de trends op de eigen school in vergelijking tot het 

landelijke beeld. Ook biedt het handvatten voor de invulling van het vak voor de komende jaren.   

Het onderzoek is actueel en relevant omdat het terugblikt op de afgelopen 5 jaar. Een periode waarin 

de resultaten van de herziening van de tweede fase van augustus 2007 zichtbaar zijn geworden.  Het 

volgende hoofdstuk gaat in op het theoretische kader van dit onderzoek.  

2. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk gaat in op het theoretische kader, waarbij vanuit de literatuur de context van het 

onderzoek is weergegeven.   

Dit praktijkgericht onderzoek stond niet op zichzelf. Naast nieuw verkregen data en andere gegevens 

van de onderzoeksschool, werd gebruik gemaakt van vakspecifieke en niet-vakspecifieke literatuur.  

Vakspecifiek kader 

De vakspecifieke literatuur die gebruikt is, is met name afkomstig uit recente publicaties van het 

nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO), het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 

Genootschap (KNAG) en het Centrum voor Educatie Geografie.   

Het vakspecifieke kader wordt weergegeven door drie citaten uit het handboek van het Centrum 

voor Educatieve Geografie en drie artikelen uit Geografie (KNAG).  

Leerlingen kiezen het vak omdat ze er plezier in hebben.  

Uit de volgende drie citaten uit het handboek van het Centrum voor Educatieve Geografie wordt het 

eerste deel van het vakspecifieke kader duidelijk gemaakt.   

o “De kunst van het aardrijkskundeonderwijs i s (die) fascinatie te gebruiken als opstap voor 

onderzoek naar het hoe en waarom van die verschillen op aarde. Vragen kunnen geheel of 

gedeeltelijk beantwoord worden met behulp van kennis uit geografisch en 

aardwetenschappelijk onderzoek. Zo verwerven leerlingen kennis en inzicht van de wereld 

om hen heen (2009, Berg et al., pp. 9).” 

Dit citaat geeft aan waar het vak voor dient. Een vak waarbij de leerling op ontdekkingstocht 

gaat. Een paar uur in de week waarbij de leerling zelf zijn horizon vergroot in plaats van dat 

de docent zijn ‘riedeltje’ doet.  

o “Een vaak gebruikte doelstelling in het aardrijkskundeonderwijs is dat het als doel heeft bij te 

dragen aan de vorming van jonge mensen tot zelfstandige en kritische burgers door ze 

systematisch kennis, inzicht en vaardigheden te laten verwerven waarmee zij zich een 

mening kunnen vormen over de dynamisch regionale verscheidenheid in de wereld, Europa, 

Nederland en hun eigen omgeving (2009, Berg et al. , pp. 11).” 
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Dit citaat lijkt op het voorgaande citaat. De leerling wordt op specifieke schaalniveaus 

geschoold waardoor hij of zij de wereld beter gaat begrijpen. Wanneer het dicht bij de 

leerling blijft zal zijn of haar interesse toenemen.  

o Het handboek geeft verder inzicht om activerend les te geven. Benadrukt wordt de rol voor 

autonomie van de leerlingen, gebruik van primaire bronnen waar leerlingen zelf informatie 

kunnen verwerven (bijvoorbeeld de atlas), het begrijpen door leerlingen van cognitieve 

termen om een taak te doen en het reageren door leerlingen op bepaalde onderwerpen 

waardoor de les een ander beloop krijgt (2009, Berg et al.). Ook deze passage legt de nadruk 

bij het leerproces van de leerling. De leerling gaat ontdekken zodra hij/zij geactiveerd wordt 

om zelf de wereld te verkennen. 

In het tijdschrift Geografie zijn recent een drietal publicaties verschenen over aardrijkskunde als 

keuzevak. De strekking van deze publicaties vormt het tweede deel van het vakspecifieke kader van 

dit onderzoek.  

Vooral interessant, maar nodig? Keuzemotieven van eerstejaars studenten geografie. 

In dit artikel (2009, Ariës- Peters, C. & J. van der Schee) wordt verslag gedaan van een onderzoek 

onder eerstejaars studenten geografie. Hun studiekeuze voor geografie werd vooral bepaald door 

interesse in het vak. Volgens de studenten zou er meer aandacht moeten zijn voor wat je met de 

studie geografie in de praktijk kunt doen. Als voorbeeld wordt genoemd dat er op middelbare 

scholen weinig voorlichting wordt gegeven over de werkgelegenheidskansen van geografen in de 

“geo-sector” (bedrijven en instanties waarbij ruimtelijke informatie een belangrijke rol speelt).  

De meeste eerstejaars geografiestudenten hadden in de tweede fase een profiel economie en 

maatschappij (EM). Deze studenten zagen aardrijkskunde vooral als een interessant, leuk en 

afwisselend vak. Het vak is volgens hen niet erg nuttig voor een vervolgstudie en is niet onmisbaar 

voor de algemene ontwikkeling van scholieren.  

Promoot je vak! 

Dit artikel (2010, Lubberding, L.) sluit goed aan op mijn onderzoek omdat het ingaat op de 

ontwikkeling sinds het moment dat aardrijkskunde een keuzevak is geworden. Het artikel geeft aan 

dat het afnemende aantal leerlingen dat aardrijkskunde kiest, deels komt doordat het vak sinds 2007 

een keuzevak is geworden. De vraag van Lubberding is of de aardrijkskunde docent zijn vak wel goed 

verkoopt. Gelijk aan mijn onderzoek is dat hier ook 3e klas vwo leerlingen worden geënquêteerd. Dit 

is gedaan vanwege hun te maken keuze voor het vak op grond van hun ervaring in de onderbouw.  

Uit het onderzoek van Lubberding komt naar voren dat de terugloop van leerlingen sterker is op het 

vwo dan op de havo. Vwo leerlingen zouden bewuster kiezen en een hoger ambitieniveau hebben 

dan havo leerlingen. Vwo leerlingen kiezen daarom vaker de bètaprofielen omdat ze daarmee meer 

opties openhouden voor vervolgonderwijs. In de bètaprofielen moet aardrijkskunde het als 

(profiel)keuzevak vaak afleggen tegen natuurkunde, wiskunde D en natuur, leven en 

technologie(NLT).  

Volgens dit onderzoek hebben vakdocenten na de ouders de meeste invloed op de profielkeuze. De 

mening van de docent telt zwaarder dan die van de decaan of mentor.  
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Daarom kiezen scholieren aardrijkskunde in hun profiel 

Dit artikel (2009, Postma-Van der Meer, B. et al.) doet verslag van een groot onderzoek onder 

leerlingen en hun keuze voor aardrijkskunde in hun profiel. Er wordt gesproken over inspiratie die 

leerlingen hebben gekregen door hun docent. Leerlingen kiezen aardrijkskunde in de tweede fase 

vooral omdat ze de onderwerpen in de onderbouw belangrijk en leuk vinden. Docenten kunnen 

indirect invloed hebben op de profielkeuze door boeiend les te geven. Leerlingen hebben over het 

algemeen een positief beeld van het vak. Qua moeilijkheidsgraad scoort het vak gemiddeld.  

Een overeenkomst met mijn onderzoek is dat ook gekeken is 

naar de interesse in bepaalde geografische onderwerpen. In 

figuur 1 is de waardering hiervoor aangegeven.  

Leerlingen kiezen het vak vooral gebaseerd op hoe leuk, 

interessant en belangrijk ze het vak vinden. Scholieren die 

niet voor het vak hebben gekozen vinden het significant 

minder leuk, interessant en belangrijk. Ze vinden het vak 

niet vaker overbodig of moeilijk dan de leerlingen die wel 

aardrijkskunde hebben gekozen.  

De belangrijkste reden om het vak te kiezen is omdat die 

leerlingen het vak leuker en makkelijker vinden dan andere 

vakken. Op de tweede plaats komen factoren als ik had dit 

vak nodig, de docent is leuk en nieuws en actualiteiten 

interesseren mij. Bij de leerlingen die niet voor het vak 

kozen speelt mee dat ze het vak niet nodig hebben voor de 

vervolgopleiding. Een deel geeft aan dat ze aardrijkskunde 

niet hebben gekozen omdat hun pakket al voldoende 

andere vakken bevatte.  

De conclusie van dit artikel is dat de docent een belangrijke 

rol heeft in het keuzeproces, niet alleen als voorlichter of 

promotor, maar vooral door de interesse bij de leerling voor 

het vak aan te wakkeren. Indirect is de docent de 

belangrijkste reden waarom leerlingen het vak kiezen.  

Niet-vakspecifiek kader 

Voor de niet-vakgerichte literatuur bestaat het theoretisch kader uit een passage uit “Psychology in 

Education” van A. Woolfolk et al.  

o Hoofdstuk 10 van “Psychology in Education” gaat het over interesses en emoties van 

leerlingen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld verheugd, verveeld, benieuwd of angstig zijn als 

ze bepaalde leerstof opgedragen krijgen. Wetenschappers geven aan dat het leren niet 

alleen gaat om het juiste kennisniveau en het oplossend vermogen van leerlingen, maar het 

opnemen van informatie wordt beïnvloed door emoties. Leerlingen krijgen meer mee als de 

stof emoties prikkelt en gerelateerd is aan hun interesses. Deze theoretische invalshoek 

komt in dit onderzoek tot uiting als het gaat om het interessanter en begrijpelijker maken 

van het aardrijkskunde onderwijs (Woolfolk A. et al., 2008). 

Figuur 1 Hoe belangrijk, leuk en 
moeilijk vinden scholieren bepaalde 
aardrijkskundige thema’s 
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In dit hoofdstuk is door middel van vakspecifieke en niet-vakspecifieke passages en artikelen een 

theoretisch kader gelegd voor het onderzoek. De aangehaalde passages en artikelen over verwante 

onderwerpen bieden voor dit onderzoek een bredere basis. De is waardevol omdat hierdoor het 

beter mogelijk is om onderbouwde uitspraken te doen over de materie. Het volgende hoofdstuk gaat 

in op de gebruikte onderzoeksmethode.  

3. Methode 
Dit hoofdstuk gaat in op de gebruikte onderzoeksmethode. Allereerst wordt gekeken naar de 

respondenten, vervolgens naar de instrumenten en tenslotte naar de analysemethode.  

3.1 Respondenten 
Er zijn bij drie klassen enquêtes afgenomen. Bij deze enquête waren de leerlingen uit vwo 3 de 

respondenten. Het betreft 27 leerlingen uit A3a, 17 leerlingen uit A3b en 20 leerlingen uit A3c. Er is 

gekozen voor leerlingen in vwo 3 omdat deze leerlingen op het moment van de afname van de 

enquête nog geen profiel hebben gekozen. Deze groep is waardevol omdat de groep nog 

onbevangen staat tegenover de keuze om aardrijkskunde te kiezen of niet. Leerlingen in vwo 4, 5 of 6 

zullen veel meer vanuit hun ervaring vanuit de bovenbouw antwoorden (en dan terugkijken op hun 

keuze). Onder de respondenten zijn leerlingen die het vak zullen kiezen en leerlingen die niet voor 

het vak zullen kiezen.  

3.2 Instrumenten 
Een viertal instrumenten is gebruikt, namelijk een literatuurinventarisatie, het verwerken van 

cijferreeksen van de onderzoeksschool, een enquête onder leerlingen en gesprekken met 

vakcollega’s en de vwo decaan.  

o Door middel van een literatuurinventarisatie werd inzicht verkregen in de materie. Er is 

gebruik gemaakt van diverse bronnen. Landelijke cijfers werden bij het SLO en het ministerie 

verkregen. 

o Cijfers over leerlingen en het vak zijn verkregen via de onderzoeksschool. Het zijn cijfers van 

2002 tot en met 2011. De cijfers van de school die gebruikt zijn gaan terug tot 2002. In het 

onderzoek is gekeken naar 2 periodes van 5 jaar. De eerste periode van voor de invoering 

van de tweede Fase (2002-2006) en de tweede periode sinds de invoering van de tweede 

fase. Dit is het moment dat aardrijkskunde een keuzevak is geworden (2007-2011).  

o Een schriftelijke enquête is gebruikt om de leerlingen uit vwo 3 vragen te stellen.  

o Gesprekken met vakcollega’s en met de vwo decaan.    

3.3 Analysemethode 
Er zijn een viertal instrumenten gebruikt. De gegevens voor dit onderzoek werden zowel kwalitatief 

als kwantitatief verkregen. 

Kwantitatief onderzoek 

Onder kwantitatief onderzoek vallen de volgende activiteiten: 

 De landelijke cijfers en de verkregen cijfers van de school werden in Excel verwerkt tot 

grafieken en tabellen; 
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 De enquêteresultaten werden ingevoerd in Excel en verder verwerkt. Ieder resultaat heeft 

een bepaalde score gekregen. Deze scores hebben geleid tot algemene uitspraken.  

Kwalitatief onderzoek 

Onder kwalitatief onderzoek vallen de volgende activiteiten: 

 Literatuurstudie; 

 De belangrijkste zaken uit de gesprekken zijn verwerkt in dit onderzoek. De gesprekken zijn 

gevoerd om een juist beeld te krijgen van de materie. Er ligt geen vragenlijst of ander 

structuurelement aan de gesprekken ten grondslag.  

Het onderzoek is in figuur 2 schematisch weergegeven.  

Figuur 2 

 

In figuur 2 komt de vergelijking tussen de onderzoeksschool en landelijke cijfers en kennis tot uiting. 

Op basis van deze vergelijking is het mogelijk om conclusies en aanbevelingen te doen. De gebruikte 

onderzoeksmethodes kwamen in dit hoofdstuk naar voren. Het volgende hoofdstuk laat de 

resultaten van het onderzoek zien.  
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4. Resultaten 
Dit hoofdstuk geeft de uitkomsten van het onderzoek weer. Dit is gedaan op basis van verkregen 

gegevens in relatie tot de onderzoeksvragen. In het volgende hoofdstuk wordt pas ingegaan op de 

conclusies en de discussie.  

4.1 Aardrijkskunde veel of weinig gekozen 
Aardrijkskunde is sinds de hernieuwde tweede fase alleen nog maar een keuzevak. Deze paragraaf 

geeft antwoord op de eerste twee onderzoeksvragen. De onderzoeksschool wordt vergeleken met de 

landelijke cijfers. Er wordt gekeken of er op de onderzoeksschool een verandering heeft 

plaatsgevonden sinds de invoering van de vernieuwde tweede fase.   

De eerste onderzoeksvraag luidde: “Hoe verhoudt het aantal vwo leerlingen op de onderzoeksschool 

dat aardrijkskunde kiest zich tot het landelijke gemiddelde?” 

Dit antwoord is eenvoudig te geven door het percentage leerlingen dat aardrijkskunde in zijn of haar 

profiel heeft op de onderzoeksschool, te vergelijken met het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 

2010/2011 had 30,3% van de vwo 6 leerlingen een profiel met aardrijkskunde. Op de 

onderzoeksschool was dit 59%. Hieruit komt naar voren dat in dat jaar op de onderzoeksschool het 

vak aardrijkskunde bijna 2x zo vaak gekozen werd. Dit is een opmerkelijke uitkomst. 

Van de vwo 3 leerlingen die voor dit onderzoek geënquêteerd zijn, denkt 45% aardrijkskunde te 

kiezen. Dit laat een lichte daling zien ten opzichte van de afgelopen 4 jaar waarbij het percentage 

tussen de 50 en 60% lag. Nota bene, de definitieve opgave is op het moment van dit onderzoek nog 

niet bekend. Ondanks dat ligt het percentage nog steeds ver boven het landelijk gemiddelde.  

De tweede onderzoeksvraag was: “Ziet het beeld van het aantal vwo leerlingen op de 

onderzoeksschool dat aardrijkskunde kiest er anders uit sinds het een keuzevak is geworden?” 

Het landelijke beeld laat een teruggang zien van het aandeel vwo eindexamenkandidaten met 

aardrijkskunde in het profiel. Figuur 3 laat zien dat voor 2009, landelijk circa 40% van de leerlingen in 

vwo 6 aardrijkskunde in hun profiel hadden. Na die tijd daalde dit percentage naar circa 30%. Het 

SLO geeft aan dat hierin de invoering van de hernieuwde tweede fase is terug te zien. De invoering is 

gedaan in vwo 4. Leerlingen die in augustus 2007 in vwo 4 zaten zijn in deze grafiek zichtbaar vanaf 

het jaar 2009.  

De onderzoekschool laat een heel ander beeld zien. Voor 2009 heeft circa 35% van de vwo 6 

leerlingen aardrijkskunde in hun profiel. Vanaf 2009 is een flinke stijging te zien tot waarden boven 

de 55%.   
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Bron: SLO, 2011 

De in de inleiding genoemde hypothese dat het percentage leerlingen dat het vak kiest op de 

onderzoeksschool terugloopt wordt op basis van figuur 3 verworpen. Het tegenovergestelde is het 

geval. In figuur 4 is dit zelfde beeld in absolute cijfers terug te zien. Beide figuren laten zien dat de 

onderzoeksschool tot 2008 juist onder het landelijke gemiddelde scoorde (minder dan 40%). De 

figuren laten zien dat er sinds de invoering juist een groter aandeel en aantal van de vwo leerlingen 

het vak kiest.   

 

Om terug te komen op de onderzoeksvraag, kan gesteld worden dat het beeld er sinds de invoering 

van de hernieuwde tweede fase er anders uit ziet. In tegenstelling tot het landelijke beeld is er op de 

school een duidelijk zichtbare grotere interesse in het vak. In de volgende paragraaf wordt bekeken 

of deze interesse niet (gedeeltelijk) te danken is aan de profielkeuze van de leerlingen.  
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4.2 Aardrijkskunde binnen de profielen 
Deze paragraaf gaat in op de positie van aardrijkskunde binnen de profielen. Oftewel is er een relatie 

tussen het gekozen profiel en de keuze voor het vak aardrijkskunde. De volgende onderzoeksvraag 

staat in deze paragraaf centraal: “Welk verband is er tussen de profielkeuze van de leerling en de 

keuze voor het vak aardrijkskunde? 

4.2.1. Profielkeuze 

Vanaf de herziening van de tweede fase wijzigde de positie van het vak binnen de profielen sterk. 

Vanaf augustus 2007 verdween de positie van vast profielvak in het profiel “economie en 

maatschappij” en het vak werd een keuzevak in drie van de vier profielen te weten: “economie en 

maatschappij”,” cultuur en maatschappij” en “natuur en gezondheid”. Ook kan aardrijkskunde 

gekozen worden in het vrije deel als keuze-examenvak. In onderstaand kader worden de profielen 

nader bekeken.  

 

4.2.2. Vergelijking landelijke cijfers met de cijfers van de school 

Om de verandering vanaf 2007 in beeld te brengen is in dit onderzoek gekozen om landelijke cijfers 

te vergelijken met cijfers van de onderzoeksschool. Er is gekeken naar vwo leerlingen in vwo 4. 

Hiermee is een eventuele verandering door de herziening van de tweede fase voor een langere 

periode mogelijk dan door te werken met gegevens van eindexamen leerlingen. Figuur 5 en 6 geven 

een beeld van de verdeling van de verschillende profielen onder vwo 4 leerlingen. Bij grafiek 6 zijn 

gecombineerde profielen evenredig verdeeld over de betreffende profielen, om op die manier beter 

te kunnen vergelijken. Het volgende valt op als beide cirkeldiagrammen worden vergeleken. Op de 

onderzoeksschool wordt het profiel NT relatief weinig gekozen. CM daarentegen wordt relatief vaker 

gekozen. EM en NG volgen de landelijke trend. 

De vraag die voor ligt is nu of CM leerlingen vaker aardrijkskunde kiezen op de onderzoeksschool dan 

NT leerlingen.  

 

 

 

 Het profiel “economie en maatschappij” biedt de mogelijkheid om te kiezen uit een van de vier 

vakken aardrijkskunde, M&O (management en organisatie), maatschappijwetenschappen of een 

moderne vreemde taal.  

 In het profiel “cultuur en maatschappij” kunnen twee vakken gekozen worden, te weten een 

maatschappij vak en een cultuurvak. Bij het maatschappij vak wordt gekozen uit de vakken 

aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen of economie; bij het cultuurvak uit een kunstvak, 

filosofie of een moderne vreemde taal. 

 Het profiel “natuur en gezondheid” biedt de mogelijkheid om te kiezen uit een van de drie vakken 

aardrijkskunde, NLT (natuur, leven en technologie) of natuurkunde.  

 Het profiel ”natuur en techniek” biedt de mogelijkheid om aardrijkskunde in het vrije deel als keuze-

examenvak te kiezen. 
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Bron: 2011, SLO (peildatum start schooljaar) & onderzoeksschool, cijfers 2006-2010 (peildatum start 

schooljaar). 

Figuur 7 geeft een grafiek weer waar verschillende trends zichtbaar zijn. De meest recente gegevens 

(schooljaar 2011-2012) laten zien dat het vak ongeveer even vaak gekozen wordt in de profielen CM, 

NG en NT en dat het vak het meeste gekozen wordt in het EM profiel. Dit is tevens het antwoord op 

de eerder gestelde vraag. Op de onderzoekschool kiest een relatief hoog percentage van de NT 

leerlingen aardrijkskunde. Te zien is dat in 2002 geen enkele leerling met een NT profiel 

aardrijkskunde kiest. Het EM profiel wordt zowel landelijk als op de onderzoeksschool het meest 

gekozen en blijkt op de onderzoeksschool het profiel waarin aardrijkskunde de stevigste positie 

heeft.  
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4.2.3 Uitkomsten enquête vwo 3 over profielkeuze 

Onder vwo 3 leerlingen is een enquête gehouden. Een van de vragen ging over de profielkeuze. In 

figuur 8 geeft een beeld van de te verwachten profielkeuze. Vanwege de vergelijking met het 

landelijke beeld zijn gecombineerde pakketten zoals CM/EM en NG/NT evenredig verdisconteerd in 

de grafiek.  

 

Te zien is dat in plaats van 1 op de 3 leerlingen, nu de helft van de leerlingen van plan is om een EM 

profiel te kiezen. Dit kan een groter aandeel leerlingen opleveren die aardrijkskunde kiest. Echter dit 

is niet terug te zien in het cijfer 45% dat in paragraaf 4.1 is gegeven.   

4.2.4 Continuïteit van het vak 

Voor de school is het van belang om een constante instroom van leerlingen te hebben per afdeling, 

per vak en per jaar. Om naar de continuïteit van het vak aardrijkskunde te kijken zijn 2 grafieken 

opgesteld. Figuur 9 laat een grafiek zien over het aandeel vwo 4 leerlingen die aardrijkskunde hebben 

gekozen. Ten opzichte van het landelijke beeld zijn dit relatief hoge waarden. 
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Figuur 10 gaat over absolute getallen. Getallen die iets zeggen over de leerlingenaantallen. De grafiek 

zet de leerlingenaantallen in vwo 4 af tegen de aantallen leerlingen in vwo 4 met aardrijkskunde.  

 

Te zien is dat vanaf 2008 de absolute aantallen leerlingen en de aantallen leerlingen dat 

aardrijkskunde kiest evenredig afneemt.  

4.2.5 Conclusie 

Aangegeven kan worden dat er een beperkt verband is tussen de profielkeuze van de leerling en de 

keuze voor het vak aardrijkskunde (figuur 7). Het vak aardrijkskunde wordt namelijk in alle profielen 

vaak gekozen met een lichte uitschieter in het EM profiel. Ten opzichte van de rest van Nederland is 

het CM profiel oververtegenwoordigd en het NT profiel ondervertegenwoordigd binnen de school. 

Dit leidt echter niet direct tot aanwijsbare hogere aantallen leerlingen die het vak kiezen. De 

prognose is dat een groter deel van de leerlingen het EM profiel in vwo 4 zal kiezen. Waarneembaar 

is verder dat de leerlingenaantallen in vwo 4 sinds 2008 dalen. De volgende paragraaf gaat over de 

keuze voor het vak door de leerling.  

4.3 Keuze voor het vak 
In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk is gekeken of er trends en ontwikkelingen zijn als het gaat 

over aardrijkskunde als keuzevak. De uitkomsten zijn in het licht gehouden van de wijzigingen van de 

positie van het vak sinds augustus 2007. In deze paragraaf komt aan de orde waarom vwo 3 

leerlingen wel of niet kiezen voor het vak. De resultaten van het onderzoek op de school zijn 

vergeleken met een landelijk onderzoek. In deze paragraaf staan twee onderzoeksvragen centraal. 

De eerste gaat over de redenen om het vak te kiezen en de tweede over de interesse in het 

examenprogramma.  

4.3.1 Redenen om aardrijkskunde te kiezen 

Deze sub paragraaf gaat in op de volgende onderzoeksvraag: “welke redenen zijn er voor een vwo 

leerling om wel of niet voor het vak aardrijkskunde te kiezen?”  

Aardrijkskunde kampt met een imagoprobleem in die zin dat de relevantie van het vak bij een grote 

groep leerlingen niet wordt onderkend. (SLO, 2011). In het SLO rapport worden diverse onderzoeken 

aangehaald. Een korte samenvatting wordt gegeven van het landelijke beeld.  
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Aardrijkskunde wordt in 4 vwo door leerlingen gekozen vanwege: 

 Interessant; 

 Makkelijker dan andere vakken; 

 Leuker dan andere vakken; 

 Vanwege docent; 

 Nuttig toekomstig beroep; 

 Interesse in nieuws en actualiteit. 

In de enquête op de onderzoeksschool konden leerlingen een keuze maken waarom ze voor het vak 

zouden kiezen. Alleen de leerlingen die het vak van plan zijn te kiezen hebben deze vraag ingevuld. 

Wat opvalt in het staafdiagram in figuur 11 is dat leerlingen het vak met name interessant vinden 

vanwege de onderwerpen. Ook wordt het vak als nuttig ervaren voor later, is de leerling 

geïnteresseerd in nieuws & actualiteit en is het vak leuker dan andere vakken.   

 

Het SLO geeft slechts 1 reden waarom leerlingen het vak niet kiezen. Dat is:  

 Vak niet van belang is voor een vervolgopleiding.  

Op de onderzoeksschool hebben de leerlingen die aangeven het vak niet te willen kiezen hun 

motieven aangegeven. Figuur 12 geeft aan dat de meeste leerlingen aardrijkskunde niet kiezen 

omdat ze het vak minder leuk vinden dan andere vakken. Daarnaast wordt genoemd dat ze de 

onderwerpen niet interessant vinden, niet nuttig voor de vervolgopleiding en dat ze het moeilijker 

vinden dan andere vakken.  
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Leuker dan andere vakken

Makkelijker dan andere vakken

Interesse voor nieuws en actualiteit
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4.3.2 Interesse in het examenprogramma 

In deze sub paragraaf wordt gekeken naar de interesse in het examenprogramma. Er wordt 

antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: “ welke onderdelen uit het examenprogramma 

worden door leerlingen interessant gevonden?” Figuur 13 laat een tabel zien met het 

eindexamenprogramma. Het examenprogramma voor aardrijkskunde bestaat uit een schoolexamen 

en een centraal examen. De stof is verdeeld in verschillende domeinen. Aardrijkskunde bestaat uit 

‘sociale geografie’ en ‘fysische geografie’. Sociale geografie komt naar voren in de het domein 

‘wereld’ en fysische geografie in het domein ‘aarde’. In de overige domeinen is dit onderscheid 

minder duidelijk aanwezig. Over het algemeen geldt dat leerlingen een voorkeur voor de 

mensgerichte aardrijkskunde of juist de natuurkundig gerichte aardrijkskunde hebben.   

Figuur 13: examenprogramma vwo aardrijkskunde (Bron SLE, 2011)   
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In figuur 14 staan de uitkomsten van de enquête. Te zien is dat de meeste interesse van de leerlingen 

te vinden is bij ICT (onderdeel van A), Aarde (C) en Wereld (B). Het minst interessant zijn Atlasgebruik 

(onderdeel van A), Geografisch onderzoek (onderdeel van A), Gebieden (D) en Leefomgeving (E).  

 

4.3.3 Aardrijkskunde aantrekkelijker maken  

Om de continuïteit van de leerlingenaantallen bij een examenvak te handhaven moet door de school 

vooruit gedacht worden. Het is belangrijk om te weten wat de instrumenten zijn waarmee het vak 

aantrekkelijker gemaakt kan worden en zodoende vaker wordt gekozen. Deze sub paragraaf 

beantwoordt de volgende onderzoeksvraag: “Hoe kan het vak meer leerlingen trekken? “ 

Een groot aantal factoren heeft invloed op de profielkeuze en dus ook op de keuze van leerlingen 

voor aardrijkskunde. Uit de enquête voor vwo 3 leerlingen bleek dat leerlingen hun keuze met de 

decaan en ouders/verzorgers besprekers voordat ze een definitieve keuze maken. Het SLO geeft het 

volgende aan: “Na de ouders heeft de vakdocent de meeste invloed op de profielkeuze. Diens 

mening telt zwaarder dan die van de decaan.” Hieruit komt de volgende ranking naar voren als het 

gaat over de beïnvloeding van de keuze van de leerling bij de invulling van zijn of haar profiel.  

I. Mening ouders; 

II. Vakdocent; 

III. Decaan. 

De rol van deze sleutelpersonen in het keuzeproces is belangrijk. Het SLO geeft aan dat promotie van 

aardrijkskunde bij de derdeklassers van groot belang is. Wanneer een succesvolle vaksectie het vak 

goed in de picture kan zetten, heeft dit een aantoonbaar positief effect op de keuze van leerlingen 

voor aardrijkskunde. Een sterke, collegiale en ondernemende vaksectie die intensief samenwerkt en 

waar met enthousiasme gewerkt wordt aan (buitenschoolse) activiteiten, werpt zijn vruchten af. Ook 
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is het van belang dat de decaan goed op de hoogte is van het aardrijkskunde curriculum. Dit werd in 

het gesprek met de decaan bevestigd. Met zekere regelmaat wordt de decaan door de sectie gevoed 

met informatie.  

In het volgende hoofdstuk worden de conclusies uit de onderzoeksresultaten getrokken.  

5. Conclusies en discussie 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op probleemstelling en de onderzoeksvragen. Verder wordt stilgestaan 

bij opvallende en onverwachte resultaten. Tot slot geeft het onderzoek suggesties voor 

vervolgonderzoek en de praktijk.  

5.1 Antwoord op probleemstelling en onderzoeksvragen 
De probleemstelling van dit onderzoek luidde als volgt: “Is de terugloop van het aandeel vwo 

leerlingen dat aardrijkskunde kiest sinds de herziening van de tweede fase ook zichtbaar op de 

onderzoeksschool en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden? “  

Trends 

De teruggang van het aandeel leerlingen dat aardrijkskunde kiest is niet zichtbaar op de 

onderzoeksschool. Het werd duidelijk dat op de onderzoeksschool in 2011 bijna twee keer zo veel 

leerlingen in vwo 6 aardrijkskunde in hun profiel hadden dan landelijk. Wanneer nader naar de 

trends wordt gekeken blijkt dat in tegenstelling tot het landelijke beeld, er op de onderzoeksschool 

sinds de invoering van de hernieuwde tweede fase, een duidelijk toegenomen interesse in het vak te 

zien is. De hypothese dat het aandeel leerlingen dat aardrijkskunde zou zijn afgenomen vanwege het 

feit dat aardrijkskunde een keuzevak is geworden, moet daarom verworpen worden. De 

onderzoeksschool laat een atypisch beeld zien.  

Profielkeuze 

In dit onderzoek is gekeken of er een verband is tussen de profielkeuze van de leerling en de keuze 

voor het vak aardrijkskunde. Hieruit is gekomen dat er geen sterk verband is. Aardrijkskunde is het 

sterkst vertegenwoordigd zowel landelijk als op de onderzoeksschool in het EM profiel. De 

menselijke kant van aardrijkskunde (sociale geografie/ “human geography”) spreekt blijkbaar 

leerlingen aan die geïnteresseerd zijn in economie en maatschappij. De onderzoeksschool verschilt 

van het landelijk beeld als het gaat om de profielkeuze. Het NT profiel is ondervertegenwoordigd en 

het CM profiel is oververtegenwoordigd. Echter een logische conclusie of dit leidt tot een hoger 

aandeel leerlingen dat aardrijkskunde kiest ontbreekt.  

In 2002 had geen enkele leerling met een NT profiel aardrijkskunde. In 2011 waren dit er in 

verhouding net zoveel als de profielen CM en NG. De decaan gaf hiervoor de volgende verklaring. 

Ten eerste was het in die tijd een kleine groep die NT koos. Ten tweede had een NT leerling een 

“overvol” programma. Hierdoor was er weinig tot geen ruimte voor het vak aardrijkskunde.   

Van de vwo 3 leerlingen van leerjaar 2011-2012 gaf de helft aan een EM profiel te willen kiezen. 

Aangezien leerlingen met een EM profiel gemiddeld iets vaker aardrijkskunde kiezen, zou verwacht 

worden dat aardrijkskunde iets vaker gekozen gaat worden. Dit is echter niet de verwachting. 

Dezelfde groep gaf namelijk aan dat ‘slechts’  45% van plan was aardrijkskunde te kiezen. Een 

kanttekening moet gemaakt worden. De enquête is gehouden in drie verschillende klassen met 2 
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verschillende docenten. In twee van de drie klassen heerst een positieve houding ten aanzien van 

aardrijkskunde. In de andere klas is er een minder positieve attitude waarneembaar. Dit bleek 

volgens een vakcollega en mijzelf ook uit de wisselende reacties van 3 klassen op een buitenschoolse 

aardrijkskunde activiteit. Hieruit blijkt des te meer dat de instroom van leerlingen voor een vak in de 

tweede fase niet eenvoudig te redigeren is. Het is een proces van boeien en geboeid worden, waarbij 

de wisselwerking tussen vaksectie/docent en de klas/leerling bepalend is.  

(Constante) stroom leerlingen 

Voor de school is het van belang om een constante instroom van leerlingen te hebben per afdeling, 

per vak en per jaar. Om hierover een uitspraak te doen, is gekeken naar vwo 4 leerlingen in plaats 

van vwo 6 leerlingen. Vwo 4 leerlingen geven namelijk de meest recente veranderingen weer. Ten 

eerste is het prettig om te zien dat op de onderzoeksschool nog steeds een hoog percentage van de 

leerlingen aardrijkskunde kiest (meer dan 60%). De verwachte afname die zichtbaar is in de 

enquêteresultaten naar ‘slechts’ 45% is hierboven al deels verklaard. Een andere verklaring kan 

liggen in de wisselingen onder docenten. Voor enkele jaren geleden gaf slechts 1 docent les in alle 

vwo leerjaren. Er was een kwalitatief sterke doorgaande leerlijn waarneembaar. Sinds enkele jaren 

zijn er meerdere docenten ingezet in de onderbouw. Het is gissen of dit van invloed is geweest op 

deze verwachte afname. Echter van belang is om de ‘doorgaande leerlijn’ te bewaken omdat vanaf 

dit jaar meerdere docenten in de vwo afdeling lesgeven. De bal ligt dus bij de sectie om dit proces te 

bewaken. Een andere factor waar de sectie vrijwel geen invloed op heeft is de afname van de totale 

instroom van vwo 4 leerlingen. Het gevolg is wel dat hierdoor minder leerlingen het vak kiezen.  

Motieven om het vak wel of niet te kiezen  

Leerlingen op de onderzoeksschool geven aan dat ze aardrijkskunde 

kiezen vanwege de onderwerpen. Ook wordt het vak als nuttig ervaren 

voor later, is de leerling geïnteresseerd in nieuws & actualiteit en is het 

vak leuker dan andere vakken.   

Leerlingen die het vak niet kiezen doen dat omdat ze het vak minder leuk 

vinden dan andere vakken. Daarnaast wordt genoemd dat ze de 

onderwerpen niet interessant vinden, niet nuttig voor de 

vervolgopleiding en dat ze het moeilijker vinden dan andere vakken.  

Geredeneerd vanuit de leerlingen die het vak kiezen zou het aardrijkskunde programma vanaf de 

brugklas invulling moeten geven aan de onderwerpen zelf (de inhoud), het nut van aardrijkskunde 

(zelf verkennen en ondervinden) en het betrekken van de actualiteit (nieuwswaarde). Om de 

leerlingen die het niet kiezen toch over de streep te trekken, kan gedacht worden aan het leuker 

maken van de lessen. Echter ‘leuk’ is een breed begrip en zal wat mij betreft moeten betekenen dat 

het leuk is om zelf te ontdekken, dingen te doen en te ervaren zowel binnen als buiten de school. In 

de vakliteratuur (zie theoretisch kader) wordt dit onderschreven door de leerling meer “autonomie” 

te geven in het leerproces. De kunst is dat de leerling zelf de wereld gaat verkennen.  

Interesse in bepaalde onderwerpen ontbreekt. Het onderwerp dichter bij de leerlingen brengen is 

een mogelijkheid. Een goede balans is wenselijk om de stof zowel inductief als deductief over te 

brengen.  
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Vanuit het niet-vakspecifieke theoretische kader over ‘interesses en emoties van leerlingen’ kan de 

volgende aanbeveling worden gegeven. Leren gaat niet alleen gaat om het juiste kennisniveau en het 

oplossend vermogen van leerlingen, maar het opnemen van informatie wordt beïnvloed door 

emoties. Leerlingen krijgen meer mee als de stof emoties prikkelt en gerelateerd is aan hun 

interesses. Van belang is dat aardrijkskunde dichter bij de leerling komt te staan en begrijpelijker 

wordt gemaakt.  

De voorlichting van aardrijkskunde kan verbeterd worden waardoor leerlingen het vak gaan 

waarderen en het nut ervan inzien voor een vervolgopleiding. Dat het vak op de onderzoeksschool 

ook als lastiger te boek staat bij diverse leerlingen is mijns inziens een aandachtspunt. Nader 

onderzoek naar dit aspect is naar mijn mening nodig om dit te verklaren. Diverse factoren zoals 

leesvaardigheid, redeneren en verklaren zijn hier mogelijk aan de orde. Maar ook het 

moeilijkheidsniveau in vergelijking met andere vakken is op de school een aandachtspunt.  

Interesse in de domeinen van het examen 

Het examenprogramma aardrijkskunde is onderverdeeld in verschillende onderdelen (domeinen). 

Over het algemeen zijn de vwo 3 leerlingen redelijk geïnteresseerd in de domeinen. Een grote 

belangstelling voor ICT is niet verwonderlijk gezien de tijd waarin de leerlingen opgroeien. Hieruit 

komt naar voren dat de sectie bij voorkeur moet inzetten op ICT gebruik in de klas maar ook thuis 

(denk aan huiswerk).  

De minste interesse is er voor atlasgebruik. Dit lijkt verwonderlijk want bij ouderavonden valt op dat 

juist ouders het erg interessant vinden om even een atlas open te slaan. De huidige generatie is meer 

gericht op digitale informatie dan informatie uit een kaartenboek. Een andere insteek kan zijn om 

leerlingen nog meer bewust te maken van kaart- en atlasgebruik doormiddel van ‘onderzoekend 

leren’.  

Fysische geografie wordt net iets interessanter gevonden dan sociaal geografische onderwerpen. Het 

prettige van het vak is dat beide onderdelen van aardrijkskunde gemakkelijk te verenigen zijn.  

Het geografisch onderzoek wordt bij de scholieren als oninteressant beschouwd. Het eigen 

onderzoek is een belangrijk onderdeel van het examenprogramma. Voor de sectie is er dan ook heel 

wat missiewerk te verrichten om de leerlingen te laten zien dat dit een creatieve en een belangrijke 

academische vaardigheid is.  

De bal ligt bij de sectie /docent 

Het vak aardrijkskunde is een keuzevak geworden waarbij het dus van 

belang is dat het vak aantrekkelijk is voor de leerling. Bij de keuze 

voor het vak zijn drie sleutelfiguren van belang. Ten eerste de ouder 

of verzorger, ten tweede de docent en ten derde de decaan.  

Als het gaat om het aantrekkelijker maken van het vak ligt 

aanvankelijk de bal bij de aardrijkskundesectie / individuele docent. 

De taak is om leerlingen binnen en buiten de les te boeien en de 

sleutelfiguren op school, waaronder de decaan, te voeden met 

informatie over het curriculum en actualiteiten over het vak. Door 

deze werkwijze is de kans groot dat er onder de leerlingen meer 
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belangstelling ontstaat voor het vak. Daarnaast zorgt afwisselend onderwijs ook voor positieve 

aandacht binnen en buiten de school. Deze aandacht voor het vak komt direct of indirect terecht bij 

de ouders of verzorgers en heeft via dat kanaal weer een positief effect op de te maken profielkeuze.   

De houding van ouders/verzorgers is geworden tot een rol waarbij het onderwijs gezien wordt als 

een normaal product waaraan eisen gesteld kunnen worden voor wat betreft beschikbaarheid en 

kwaliteit (Prick, 2000, pp. 19). Ouders of verzorgers zijn sensitiever geworden en zullen het 

keuzeproces van de leerling beïnvloeden zodra ze positieve of negatieve geluiden van het keuzevak 

horen of ervaren.   

Een beperkt aantal scholen in Nederland biedt aardrijkskunde aan als verplicht vak in de profielen 

NG, EM of CM. Een dergelijke keuze wordt door deze scholen genomen om de instroom voor het vak 

aardrijkskunde te vergroten. Uit een gesprek met een vakcollega kwam hierop een tegengeluid. Het 

is juist wenselijk dat aardrijkskunde een keuzevak is en blijft. Het is dan aan de sectie en de 

individuele docent om het vak aantrekkelijk te maken en de leerling te boeien.  

5.2 Opvallende en onverwachte resultaten 
Het meest opvallende uit dit onderzoek is de tegenovergestelde trend als gekeken wordt naar het 

percentage leerlingen dat aardrijkskunde kiest sinds de invoering van de hernieuwde tweede fase. 

Hieruit blijkt dat er op de onderzoeksschool een mooie ontwikkeling heeft plaatsgevonden.  

Een ander opvallend resultaat kwam uit de enquête onder vwo 3 leerlingen. Leerlingen gaven 

motieven aan om het vak niet te kiezen. Het is logisch dat er leerlingen zijn die het vak minder leuk 

vinden of minder interessant vinden. Dit komt door verschillende belangstellingen van leerlingen. 

Maar dat aardrijkskunde als moeilijker wordt ervaren dan andere vakken was opmerkelijk. Landelijk 

blijkt dit namelijk niet. Echter voor veel leerlingen op de onderzoeksschool is dit een reden om het 

vak niet te kiezen.  

Atlasgebruik en het doen van een eigen onderzoek worden door leerlingen niet erg interessant 

gevonden. In een digitale wereld is het voor te stellen dat atlasgebruik minder populair is. Echter de 

lage interesse in het doen van een eigen onderzoek is opvallend. Dit onderdeel biedt juist ruimte 

voor eigen initiatief, eigen keuzes en voorkeuren.  

5.3 Suggesties voor vervolgonderzoek 
In deze paragraaf wordt gekeken naar suggesties voor vervolgonderzoek.   

o Aardrijkskunde wordt op de onderzoeksschool als moeilijk ervaren door leerlingen. Wat 

wordt als moeilijk ervaren, hoe komt dat en wat kan er aan gedaan worden?                                          

Ook het moeilijkheidsniveau in vergelijking met andere vakken is op de onderzoeksschool 

een aandachtspunt.  

o Jaarlijks monitoren van de instroom van vwo 4 leerlingen die aardrijkskunde kiezen om de 

trends bij te houden.  
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5.4 Suggesties voor de praktijk 
In deze paragraaf worden tips gegeven aan de onderzoeksschool en de algemene schoolpraktijk. 

o Het vak aantrekkelijker maken door in te spelen op de motieven waarom de leerlingen 

aardrijkskunde kiezen; 

o Vanaf de brugklas invulling geven aan de onderwerpen zelf (de inhoud), het nut van 

aardrijkskunde (zelf verkennen en ondervinden) en het betrekken van de actualiteit 

(nieuwswaarde); 

o Van belang is dat aardrijkskunde dichter bij de leerling komt te staan en begrijpelijker wordt 

gemaakt; 

o Het imago rondom atlasgebruik en het eigen onderzoek aantrekkelijker maken onder 

leerlingen;  

o Toepassen van ICT zowel op school als buiten de school;   

o Zichtbare en herkenbare doorlopende leerlijn van brugklas tot vwo 6 handhaven.  
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 Enquê tê vwo 3 
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Enquê tê vwo 3  
Kêuzêvak ‘aardrijkskundê’   

Deze enquête gaat over aardrijkskunde als keuzevak. De enquête bestaat uit 3 onderdelen. Lees daarom de 
instructie per onderdeel goed. Je hoeft je naam er niet op te zetten. De enquête is namelijk anoniem. Deze 
enquête bestaat uit 15 vragen, zie ook de achterkant. 
 
1 Welk profiel wil je in vwo 4 volgen? 

O Cultuur en Maatschappij 
O Economie en Maatschappij 
O Natuur en Gezondheid 
O Natuur en Techniek 

 
2 Als je denkt AK te kiezen, maak dan deze opgave. Ga anders verder met vraag 3. 

  

 Waarom zou je voor aardrijkskunde kiezen? Meerdere antwoorden mag je geven! 
O Interessant, de onderwerpen spreken mij aan 
O Nuttig, heb je later wat aan  
O   Vanwege de docent 
O Leuker dan andere vakken  
O Makkelijker dan andere vakken 
O Interesse voor nieuws en actualiteit 
O Anders, namelijk ……………. 
 
Ga nu naar vraag 4.  
 
Als je denkt AK te laten vallen, maak dan deze opgave. 

3 Waarom zou je niet voor het vak kiezen? Meerdere antwoorden mag je geven! 
O  Niet interessant, de onderwerpen  spreken mij niet aan 
O Vak niet nuttig voor vervolgopleiding  
O   Vanwege de docent 
 O Minder leuk dan andere vakken  
O  Moeilijker dan andere vakken 
O Weinig interesse in nieuws en actualiteit  
O Anders, namelijk ……………. 

 
Geef bij de onderstaande vragen aan in welke mate het er mee eens bent of niet. Plaats een kruisje 
(X) voor  het antwoord waar je het meest mee eens bent. Kies 1 antwoord. 

  Zeer 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Enigszin
s mee 
oneens 

neutraal Enigszin
s mee 
eens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

4 Een gesprek met de 
decaan is belangrijk voor 
het kiezen van een 
keuzevak 

       

5 Een gesprek met 
ouder(s)/verzorger(s) is 
belangrijk voor het 
kiezen van een keuzevak 
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Geef bij de onderstaande vragen aan in welke mate je het interessant vindt of niet. Plaats een kruisje 
(X) voor  het antwoord waar je het meest mee eens bent. Kies 1 antwoord. 
 

  Helemaal niet 
interessant 

Niet 
interessant 

Neutraal Wel 
interessant 

Zeer 
interessant 

6 Wereld: Waar op de wereld kan 
een hoofdkantoor van een bank 
zich het beste vestigen? 

     

7 Wereld: Hoe ontstaat ongelijkheid 
tussen arme en rijke landen?   

     

8 Aarde: Hoe ontstaat een 
aardbeving in de buurt van 
Hollywood? 

     

9 Aarde: Wat zijn de oorzaken van 
de stijging van de zeespiegel? 

     

10 Gebieden: Waarom ontstaan 
stedelijke problemen in Zuidoost-
Azië anders van aard dan in 
Europa? 

     

11 Gebieden: Benoem culturele 
verschillen tussen verschillende 
landen in Zuidoost-Azië?  

     

12 Leefomgeving Nederland:  

Welke manieren zijn er om 
overstromingen in Nederland te 
voorkomen?  

     

13 Leefomgeving Nederland: 

Moet Schiphol ruimte krijgen om 
uit te breiden?     

     

14 Atlasgebruik:  Vaardigheid om een 
kaart over een bepaald 
onderwerp op te zoeken. 

     

15 ICT: Werken met Google Earth of 
Edu GIS om zo meer te weten 
over de wereld. 

     

16 Geografisch onderzoek: Een eigen 
aardrijkskundig onderzoek doen in 
je eigen omgeving. 

     

 

 


