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Voorwoord 
Voor u ligt de thesis ‘Integraal waterbeheer in het nieuwe eindexamenprogramma aardrijkskunde’ 
over de vakdidactische kennis ten aanzien van integraal waterbeheer en integraal denken van 
aardrijkskundedocenten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Deze masterthesis is 
geschreven ter afsluiting van de opleiding Geografie: Educatie en Communicatie aan de Universiteit 
Utrecht.  

Het afstuderen is een uiterst leerzaam proces geweest waarbij ik kennis en vaardigheden die ik heb 
opgedaan tijdens mijn studie en mijn ervaring als docent heb kunnen toepassen in mijn thesis. Het 
schrijven van mijn thesis en daarmee de afronding van mijn studie was niet mogelijk geweest zonder 
de steun van familie, vrienden en docenten. 

Allereerst wil ik dan ook mijn begeleider, Tim Favier, bedanken voor zijn prettige begeleiding, concrete 
feedback en opbouwende kritiek die mij zeer hebben geholpen tijdens het uitvoeren van mijn 
onderzoek en het schrijven van mijn thesis gedurende het afgelopen jaar. Daarnaast ben ik Tine 
Béneker erkentelijk voor het optreden als tweede beoordelaar voor deze thesis. Ook gaat mijn dank 
uit naar alle docenten die de tijd hebben genomen mij ter woord te staan.  

Ook wil ik mijn vriend bedanken voor zijn luisterend oor en niet-aflatende steun de afgelopen jaren. 
De combinatie van werk en studie was met tijden zwaar en had ik nooit alleen kunnen voltooien. Als 
laatste wil ik onze families bedanken voor de attentie en steun tijdens alle fases van mijn studie.  

 

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze scriptie. 

 

Rian Ristenpatt,  

Wijchen, 18 juli 2020 
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Samenvatting 
Deze masterthesis focust zich op de vakdidactische kennis van eerstegraads aardrijkskundedocenten 
in Nederland met betrekking tot het lesgeven over integraal waterbeheer en integraal denken. Ook 
wordt onderzocht op welke manier zij deze vakdidactische kennis hebben ontwikkeld naar aanleiding 
van een verandering in het eindexamenprogramma van zowel havo als vwo.  

Onderzoek is uitgevoerd door middel van zowel een literatuurstudie naar het begrip vakdidactische 
kennis als empirisch onderzoek om de vakdidactische kennis van docenten te achterhalen waarvoor 
zes ervaren docenten zijn geïnterviewd die lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo. De resultaten 
laten zien dat bij de docenten in meer of mindere mate een onvolledig of onjuist beeld is van de 
begrippen integraal waterbeheer en integraal denken. De vakinhoudelijke kennis van docenten over 
integraal waterbeheer en integraal denken is beperkt, en dit beïnvloedt de manier waarop zij hierover 
lesgeven. De docenten steunen hevig op hun algemene didactische kennis om les te geven over dit 
onderwerp, gecombineerd met informatie uit de lesmethode, van internet of van overheidsinstanties. 
Docenten richten zich bij het lesgeven over integraal waterbeheer en integraal denken met name op 
de onderlinge verbindingen en relaties maar besteden weinig aandacht aan de overige componenten 
die hier onderdeel van zijn.  

Sinds de invoering van het onderwerp integraal waterbeheer lijken de meeste docenten weinig 
ontwikkeling over dit begrip te hebben doorgemaakt. De manier waarop de docenten hun 
vakdidactische kennis hebben ontwikkeld naar aanleiding van de wijziging in het 
eindexamenprogramma is divers maar berust eerder op formele scholing zoals cursussen, scholingen 
en vakliteratuur dan op hun praktijkervaring.  
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Summary 
This master thesis focuses on the pedagogical content knowledge of geography teachers in senior 
general education (HAVO) and the upper grades of pre-university secondary education (VWO) in the 
Netherlands with regard to the teaching of integrated water management and integrated thinking. 
How they developed this pedagogical content knowledge (PCK) as a result of a change in the final 
examination program of borth HAVO and VWO is also investigated.  

Research was carried out by means of a literature study into the concept of PCK as well as empirical 
research to uncover the PCK of teachers, for which six experienced teachers were interviewed who 
teach in upper secondary education. The results show that teachers to a greater or lesser extent have 
an incomplete or incorrect picture of the concepts of integrated water management and integrated 
thinking. The content  knowledge of teachers about integrated water management and integrated 
thinking is limited, and this influences the way they teach about this subject. The teachers rely heavily 
on their general didactic knowledge to teach this subject, combined with knowledge they acquire 
through their students’ textbooks, from the internet or from government agencies. Teachers mainly 
focus on interconnections and interrelationships when teaching about integrated water management 
and integrated thinking, but neglect to pay attention to other components that are relevant to the 
concepts.  

Since the introduction of the topic of integrated water management in the geography curriculum, 
teachers seem to have had little development about this concept. The way in which the teachers have 
developed the way they teach about this subject as a result of the change in the final examination 
program is diverse, but is based more on formal training such as courses, training courses and 
professional literature rather than on their practical experience. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Recentelijk is de syllabus die geldt voor het centraal examen van het vak aardrijkskunde in 2020 voor 
zowel havo als vwo aangepast. Hierin zijn aanzienlijke veranderingen gemaakt ten opzichte van de 
syllabi van de jaren voor 2020 (College voor Toetsen en Examens, 2018a; 2018b).  

Toen in 2012 gedurende zeven jaar gewerkt was met eenzelfde examenprogramma aardrijkskunde op 
zowel havo als vwo-niveau stelde het College Voor Examens een commissie in om na te gaan of het 
nodig was het bestaande programma te herzien (Van der Schee, 2014). Hoewel de onderdelen van het 
programma grotendeels nog relevant bleken, zijn er wel enkele grote en kleine aanpassingen gemaakt. 
De grootste verandering bestond eruit het ontwikkelingsland (havo) en de ontwikkelingsregio (vwo) te 
vervangen door Brazilië en Zuid-Amerika, waar dat eerder Indonesië en Zuidoost-Azië betrof. Vanaf 
het jaar 2019 in de havo en 2020 in het vwo wordt het nieuwe examenprogramma getoetst en vanaf 
schooljaar 2017-2018 wordt de nieuwe stof behandeld in de vierde klassen (Van der Schee, 2014).  

Kleinere aanpassingen zijn vanaf dat moment ook in werking getreden, waarvan de meeste betrekking 
hebben op ‘domein E’ over de leefomgeving. Zo werd in het vorige programma voornamelijk aandacht 
gegeven aan het overstromingsgevaar van de grote rivieren en het kustbeheer. De commissie die voor 
de herziening was aangesteld was van mening dat het bestaande examenprogramma hier niet meer 
volstond, omdat het denken over watermanagement zich verder ontwikkeld heeft (Van der Schee, 
2014). De afgelopen dertig jaar is het watermanagement in Nederland veranderd van een 
technocratische, wetenschappelijke stijl naar een integrale en participerende stijl (Rotmans et al., 
2003), wat in het aardrijkskundeonderwijs en het eindexamen gereflecteerd zou moeten worden.  

 

1.2 Ontwikkelingen in het eindexamenprogramma 
Om het examenprogramma aan te laten sluiten op ontwikkelingen in de praktijk, heeft de commissie 
die was aangesteld door het College Voor Examens voorgesteld om de nadruk in het eindexamen meer 
te leggen op integraal waterbeheer. Het nieuwe examenprogramma zoomt in op hoe in Nederland 
wordt omgegaan met de onzekere toekomst aangaande de waterproblematiek. Een onderdeel hiervan 
is het overstromingsrisico langs de grote rivieren maar ook een mogelijke stijging van de zeespiegel is 
hierbij inbegrepen. Daarnaast worden op regionale schaal problematiek rondom verzilting in diepe 
polders en stedelijk waterbeheer besproken evenals bodemdaling, verdroging en menselijke ingrepen 
zoals verstedelijking, verstening en ontbossing (CvTE, 2018). De accentverschuiving in dit domein gaat 
dus van enkel aandacht voor het overstromingsgevaar naast de rivieren en de kust naar integraal 
waterbeheer (Van der Schee, 2014).   

Integraal waterbeheer zoals dat een plek heeft gekregen binnen het curriculum aardrijkskunde gaat 
niet alleen over de inhoud, maar ook over een manier van denken. Impliciet is dit in het 
examenprogramma aanwezig, maar het wordt niet helder gedefinieerd. In de literatuur is het 
vooralsnog onduidelijk wat een integrale denkwijze inhoudt en met welke aanpak deze manier van 
denken aangeleerd kan worden. Wat precies wordt verstaan onder ‘integraal denken’ is een vraag die 
nog beantwoord moet worden. Aangezien veel begrippen die gebruikt worden in de literatuur over 
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integraal waterbeheer ook worden ook gebruik in de literatuur over systeemdenken, kan deze 
literatuur helpen bij het komen tot een definitie van integraal denken.  

De aardrijkskundemethodes die worden gebruikt in de bovenbouw hebben de nieuwe lesstof, die 
aanzienlijk complexer is dan eerst en impliciet een manier van denken aan probeert te leren, al 
doorgevoerd. Het is echter aan docenten om dit adequaat aan hun leerlingen over te brengen. Om dit 
te kunnen doen hebben docenten vakinhoudelijke en vakdidactische kennis nodig. Met de 
vakdidactische kennis wordt bedoeld op welke manier een specifiek schoolvak onderwezen kan 
worden zodat leerlingen vakspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes verwerven. In hoofdstuk 2 
wordt nader ingegaan op de verschillende componenten waaruit vakdidactische kennis bestaat, en 
hoe deze zich kan ontwikkelen.  

 

1.3 Doel van het onderzoek 
Docenten spelen een cruciale rol in de manier waarop leerlingen voorbereid worden op dit onderwerp 
in hun eindexamens. In onderzoek van Kirschner, Borowski, Fischer, Gess-Newsome en Von 
Aufschnaiter (2016) tonen zij aan dat er een positief significant verband bestaat tussen de 
vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en van docenten en de leerresultaten van studenten. 

Deze thesis onderzoekt de vakdidactische kennis van docenten ten aanzien van het onderwerp 
integraal waterbeheer en integraal denken en hoe deze zich heeft ontwikkeld sinds de invoering van 
het nieuwe curriculum, om erachter te komen hoe docenten leerlingen voorbereiden op dit onderwerp 
in hun eindexamens.  

 

1.4 Vraagstelling 
De hoofdvraag luidt als volgt: Wat is de vakdidactische kennis van aardrijkskundedocenten in de 
bovenbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs in het lesgeven over integraal waterbeheer en 
integraal denken?  

Teneinde tot een beantwoording van deze hoofdvraag te komen zullen de volgende deelvragen 
worden beantwoord in dit onderzoek:  

1. Wat is PCK en uit welke componenten bestaat het? 

2. Hoe ontwikkelt PCK zich bij docenten volgens de literatuur? 

3. Hoe kan de PCK van aardrijkskunde docenten inzichtelijk worden gemaakt? 

4. Wat is integraal denken? 

5. Hoe werkt integraal waterbeheer in de praktijk?  

6. Wat zouden leerlingen moeten leren t.a.v. integraal waterbeheer? 

7. Wat is de PCK van aardrijkskundedocenten t.a.v. integraal waterbeheer? 

8. Wat is de PCK van aardrijkskundedocenten t.a.v. integraal denken? 

9. Hoe hebben docenten deze PCK ontwikkeld? 
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Van deze deelvragen zullen de eerste zes vragen worden beantwoord door middel van een 
literatuurstudie over het onderwerp. Vraag 7, 8 en 9 worden beantwoord aan de hand van interviews 
met ervaren aardrijkskundedocenten die lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo. 

 

1.5 Theoretische en maatschappelijke relevantie 
De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek bestaat uit het feit dat het onderzoek een lacune 
in de literatuur tracht op te vullen. Vakdidactische kennis is een concept dat in de literatuur uitvoerig 
wordt besproken. Verschillende studies (onder andere Loughran, Mulhall & Berry, 2003; Fernandez, 
2014; Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999) hebben zich verdiept in de theorie achter PCK. Het concept 
is ook toegepast op vele verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld in het artikel van Jüttner, Boone, Park 
en Neuhaus (2013) dat zicht richt op de PCK van biologiedocenten, Krauss et al. (2007) waarin de PCK 
van wiskundedocenten aan de orde komt en van Van Dijk en Kattman (2007) waarin de PCK van 
docenten in de exacte vakken wordt bestudeerd.  

De PCK van aardrijkskunde docenten in het voortgezet onderwijs is echter maar in een beperkt aantal 
artikelen besproken (onder andere Lane, 2009; Ormrod & Cole, 1996). Er zijn een aantal artikelen 
geschreven over de manier waarop PCK zich ontwikkeld, echter is de manier waarop docenten PCK 
ontwikkelen na een curriculum wijziging nog zeer weinig belicht. Onderzoek van o.a. Tuithof (2017) en 
Tuithof, Logtenberg, Bronckhorst, van Driel,  Dorsman en van Tartwijk (2019) onder 
geschiedenisdocenten heeft laten zien dat de PCK van beginnende docenten zich in de eerste jaren 
sterk ontwikkeld. Het is vooralsnog onbekend hoe ervaren docenten die al langer lesgeven hun PCK 
ontwikkelen en aanpassen, bijvoorbeeld na een curriculumwijziging zoals dat bij aardrijkskunde nu het 
geval is. Vaak houden deze docenten vast aan een bepaalde manier van lesgeven en staan zij weinig 
open voor vernieuwingen. De curriculumwijziging biedt mogelijkheden om te bestuderen hoe de PCK 
van meer ervaren docenten zich ontwikkelt.  

De huidige kennis wordt dus door dit onderzoek uitgebreid. Met dit onderzoek wil ik uiteindelijk 
bijdragen aan theorievorming over de manier waarop de ontwikkeling van PCK verloopt. Daardoor kan 
het onderzoek bijdragen aan het academisch debat. 

Ook heeft dit onderzoek een hoge mate van maatschappelijke relevantie. Kwaliteit van het onderwijs 
is een doorgaande maatschappelijke zorg. Om ervoor te zorgen dat leerlingen goede lessen krijgen 
over integraal waterbeheer en integraal denken moet de docent beschikken over voldoende 
vakinhoudelijke en vakdidactische kennis ten aanzien van dit onderwerp. Daarnaast kunnen de 
uitkomsten helpen bij het aanscherpen van het examenprogramma, omdat deze thesis een definitie 
geeft voor integraal waterbeheer en integraal denken gebaseerd op literatuuronderzoek. Docenten en 
schrijvers van schoolboeken kunnen dit gebruiken om leerstof beter te structureren. 

Dit onderzoek is dan ook ten eerste relevant voor aardrijkskundedocenten. Uiteraard zij die hebben 
meegewerkt aan het onderzoek maar mogelijk ook voor de overige docenten die in de bovenbouw 
lesgeven in het vak aardrijkskunde. Doordat er een beeld wordt gegeven van welke PCK nodig is om 
les te geven in dit specifieke onderwerp kunnen docenten gericht proberen hiaten die zij bij zichzelf 
herkennen op te lossen. Ook voor instanties die docenten bijscholen kan het onderzoek nuttig zijn. 
Immers, als we meer kennis hebben over wat de PCK van docenten is ten aanzien van integraal 
waterbeheer en integraal denken, welke eventueel nog ontbreekt en hoe die zich ontwikkelt, kunnen 
scholingen en cursussen hun inhoud daar beter op inrichten. 
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1.6 Leeswijzer 
Deze scriptie kan worden onderverdeeld in twee delen; het eerste deel bestaat uit een 
literatuuronderzoek en het tweede deel uit een empirisch onderzoek. In tabel 1 staat een overzicht 
van de onderzoeksmethode per deelvraag en waar in de scriptie deze te vinden is. Voor de 
literatuurstudie analyseer ik literatuur over de vakdidactische kennis van aardrijkskundedocenten en 
op welke manier deze gemeten kan worden. Voor mijn empirisch onderzoek interview ik docenten die 
aardrijkskundelessen verzorgen in de bovenbouw van havo en vwo. 

 

 
Tabel 1 Deelvragen onderzoek 

 

In deze scriptie is allereerst een hoofdstuk met een literatuurstudie te lezen (hoofdstuk 2) met daarin 
relevante literatuur op het gebied van dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden de eerste zes deelvragen 
beantwoord. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 voor de deelvragen van het empirisch onderzoek de 
gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de beantwoording van deelvragen 7, 
8 en 9 te lezen door middel van het empirische onderzoek dat voor deze scriptie is gedaan. In de 
conclusie (hoofdstuk 5) worden de resultaten samengevat en in het grotere kader geplaatst en wordt 
de hoofdvraag beantwoord. In hoofdstuk 6 worden de resultaten kritisch bekeken en wordt het 
onderzoek gereflecteerd en aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

 

 

 

Deelvraag Onderzoek Paragraaf 

Wat is PCK en uit welke componenten bestaat 
het? 

Literatuurstudie 2.1 

Hoe ontwikkelt PCK zich bij docenten volgens 
de literatuur? 

Literatuurstudie 2.2 

Hoe kan de PCK van aardrijkskundedocenten 
inzichtelijk worden gemaakt? 

Literatuurstudie 2.3 

Wat is integraal denken? Literatuurstudie 2.4 

Hoe werkt integraal waterbeheer in de 
praktijk?  

Literatuurstudie 2.5 

Wat zouden de leerlingen moeten leren t.a.v. 
integraal waterbeheer en integraal denken? 

Literatuurstudie 2.6 

Wat is de PCK van aardrijkskundedocenten 
ten aanzien van integraal waterbeheer? 

Empirisch onderzoek 4.2 

Wat is de PCK van aardrijkskundedocenten 
ten aanzien van integraal denken? 

Empirisch onderzoek 4.2 

Hoe hebben docenten deze PCK ontwikkeld? Empirisch onderzoek 4.3 
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Hoofdstuk 2. Resultaten literatuurstudie 
 

2.1 Modellen en componenten van PCK 
In het eerste hoofdstuk van deze thesis is al kort het begrip vakdidactische kennis geïntroduceerd. In 
de internationale literatuur komt dit overeen met de term “PCK”. Deze afkorting staat voor de 
“Pedagogical Content Knowledge”, die vanaf nu kortweg PCK zal worden genoemd. Deze term werd in 
1986 voor het eerst geïntroduceerd door onderwijspsycholoog Lee Shulman. In een artikel uit 1987 
refereert Shulman naar het idee van PCK als de overlap tussen kennis van de vakinhoud (content 
knowledge, afgekort met CK) en de algemene didactische kennis (pedagogical knowledge, afgekort 
met PK) van het lesgeven. De kennis van de vakinhoud betreft de belangrijke feiten, concepten, 
theorieën en procedures van een bepaald vakgebied, evenals de manier waarop nieuwe kennis in deze 
discipline wordt verworven. De algemene didactische kennis heeft betrekking op algemene kennis, 
losstaand van het vak waarin les wordt gegeven, over de manier waarop leerlingen leren, bijvoorbeeld 
kennis over de manier waarop algemene leermiddelen kunnen worden ingezet bij het leren, de manier 
waarop leren kan worden geëvalueerd, klassenmanagement en de voorbereiding en uitvoering van de 
les (Voogt, Fisser & Tondeur, 2010). De combinatie van algemene didactische kennis en kennis van de 
vakinhoud is de PCK die door Shulman wordt omschreven als:   

“That special amalgam of content and pedagogy that belongs only to the universe of teachers, their 
special form of professional understanding.” (Shulman, 1986).  

Dit staat schematisch weergegeven in figuur 1, aangepast voor het vak aardrijkskunde dat immers 
centraal staat in deze scriptie.  

 
Figuur 1 PCK, aangepast van Shulman (1986) 
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PCK werd door Shulman gedefinieerd als kennis: …“which goes beyond knowledge of subject matter 
per se to the dimension of subject matter knowledge for teaching. I still speak of content knowledge 
here, but of the particular form of content knowledge that embodies the aspects of content most 
germane to its teachability. Within the category of pedagogical content knowledge I include, for the 
most regularly taught topics in one’s subject area, the most useful forms of representation of those 
ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, explanations, and demonstrations—in a 
word, the ways of representing and formulating the subject that make it comprehensible to others.” 
(Shulman, 1986). 

PCK wordt in de literatuur dus beschouwt als een vorm van speciale praktische kennis van docenten, 
het beschrijft de capaciteit van leraren om studenten te helpen specifieke inhoud te begrijpen 
(Drechsler & van Driel 2008). PCK werd initieel door Shulman gebruikt om een specifiek type 
lerarenkennis aan te duiden. Deze kennis onderscheid docenten die lesgeven in een bepaald vak van 
experts in dezelfde inhoudelijke discipline die slechts over inhoudelijke kennis (CK) beschikken. 
Sleutelelementen van het begrip PCK volgens de conceptie van Shulman zijn aan de ene kant kennis 
van de representaties van de inhoud en educatieve strategieën en aan de andere kant begrip over de 
leerproblemen en (mis)concepties van leerlingen over de inhoud (Fernandez, 2014). PCK onderscheid 
ook docenten die lesgeven in verschillende disciplines, een aardrijkskundedocent heeft immers andere 
PCK dan een wiskundedocent. De algemene didactische kennis die zij bezitten (PK) kan wel 
overeenkomsten hebben.   

Het doel van Shulman (1986) was om een brug te slaan tussen de inhoud en de didactiek. Later zijn 
door diverse auteurs uitgebreidere definities en conceptualiseringen van PCK geformuleerd, die 
hieronder worden besproken. Nog steeds wordt het belang van PCK erkend in de literatuur, 
bijvoorbeeld dat de kracht ervan ligt in het identificeren van de onderscheidende kennisgebieden voor 
het onderwijs door de kennis van docenten over het leerplan, het leren van studenten en de 
educatieve context te integreren (Arenas-Martija, 2017). 

Grossman (1990) heeft de componenten die gezamenlijk de kennisbasis van docenten 
vertegenwoordigen gesystematiseerd en het concept PCK een plaats gegeven in het model van 
docentenkennis (zie figuur 2). Volgens Grossman zijn er vier op elkaar inwerkende componenten die 
gezamenlijk de kennisbasis van docenten vormen; algemene didactische kennis (General Pedagical 
Knowledge, GPK), kennis over het onderwerp (Subject Matter Knowledge, SMK), vakdidactische kennis 
(Pedagical Content Knowledge, PCK) en kennis van de context (Knowledge of Context). Deze laatste 
voegde Grossman toe als onderdeel van de kennisbasis van docenten. Hiermee doelt hij op kennis over 
de leerlingen die een docent lesgeeft en de omgeving waarin het lesgeven plaatsvindt namelijk de 
school, de wijk en de stad.  
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Figuur 2 PCK en de kennisbasis van docenten volgens Grossman (1990) 

 

PCK zelf is door Grossman opgedeeld in vier componenten in dit model, namelijk (1) kennis van de 
onderwijsdoelen, de kennis en overtuigingen over de doelen voor het onderwijzen van een vak op 
verschillende niveaus en in verschillende jaarlagen; (2) kennis van studenten, inclusief het begrip van 
de studenten, opvattingen en misvattingen bij bepaalde onderwerpen; (3) kennis van het curriculum, 
waaronder kennis van materialen die beschikbaar zijn voor het lesgeven in een bepaald onderwerp en 
kennis over zowel de horizontale als de verticale curricula van een vak; (4) kennis van 
instructiestrategieën en representaties voor het aanleren van bepaalde onderwerpen (Grossman, 
1990). 

In het bovenstaande model neemt het concept PCK een centrale rol in en wordt beschouwd als de 
omvorming van algemene didactische kennis, vakinhoudelijke kennis en kennis van de context 
(Grossman, 1990). Volgens het model zijn deze in staat elkaar te beïnvloeden, een verandering in de 
kennis over de context kan de PCK veranderen, maar een verandering in de PCK van een docent kan 
ook een verandering in de kennis van de context bewerkstelligen. Eveneens wordt in het model 
weergegeven dat de opvattingen over de doelstellingen voor het lesgeven in een bepaald onderwerp 
de ontwikkeling van kennis in de andere componenten van PCK zoals de kennis van het curriculum, de 
kennis over educatieve strategieën en kennis over het begrip van studenten beïnvloed (Fernandez, 
2014). 

Na Grossman zijn er nog vele andere pogingen gedaan om PCK, de kernkennis van een docent in het 
model van Grossman, uit te beelden. Een daarvan is het model van Magnusson, Krajcik en Borko 
(1999). De bijdrage van dit model is dat het de onderdelen van PCK verder specificeert wat het model 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-5uyt4-jhAhUIMuwKHXoJC-8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/Model-of-Teacher-Knowledge-Grossman-1990-From-Grossman-1990-p-5_fig2_282330568&psig=AOvVaw2FqF8SgvUFM-wZfSt0DsYF&ust=1556196899943202
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duidelijker maakt en gemakkelijker te gebruiken in onderzoek naar PCK (Jing-Jing, 2014). PCK wordt 
door Magnusson et al. (1999) gedefinieerd als:   

“The transformation of several types of knowledge for teaching (including subject matter knowledge) 
… and … [it] represents a unique domain of teacher knowledge.”   

Magnusson et al. hebben een specificatie gemaakt van de componenten van PCK voor het lesgeven in 
de bètavakken (zie figuur 3), waarbij de belangrijkste aanpassing de toevoeging van een component 
was. Tot op heden is er echter geen model specifiek voor het vak aardrijkskunde of het leergebied 
Mens & Maatschappij waar aardrijkskunde onderdeel van is. Het model dat is ontwikkeld voor de 
bètavakken kan echter ook gebruikt worden voor het vak aardrijkskunde. Recentelijk is door o.a. 
Tuithof (2017) en Tuithof et al. (2019) onderzoek gedaan naar de PCK van geschiedenisdocenten. Het 
model van Magnusson heeft zij hierbij gebruikt voor het vak geschiedenis en kan wellicht dus ook 
bruikbaar zijn bij andere zaakvakken, zoals aardrijkskunde.  

 

 
Figuur 3 Model van PCK volgens Magnusson, Krajcik en Borko (1999) 

 

Het model van Magnusson et al. (1999) volgt in grote lijnen dat van Grossman. Alle vier de voorgestelde 
componenten worden overgenomen, hoewel een extra component wordt toegevoegd, namelijk dat 
van kennis van de toetsing. Dit kan worden omschreven als de kennis die leraren gebruiken om vast te 
stellen wat studenten hebben geleerd. Deze kennis bestaat uit zowel kennis van de dimensies die van 
belang zijn om te toetsen als kennis van de methoden waarmee getoetst kan worden (Magnusson et 
al., 1999; Tamir, 1988). PCK is dan volgens Magnusson et al. een combinatie van vijf verschillende typen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5r6364-jhAhULMuwKHZZbDswQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/Components-of-pedagogical-conent-knowledge-for-science-teaching-From-Magnusson_fig4_282330568&psig=AOvVaw2UpZM1JL2RdeKrDBMuWcO3&ust=1556197050196351
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kennis, namelijk 1) oriëntaties op lesgeven, 2) kennis van het curriculum, 3) kennis van het begrip van 
studenten, 4) kennis van instructiestrategieën en 5) kennis van de toetsing.  

Een ander invloedrijk model dat niet kan missen in een bespreking over de modellen van PCK is dat 
van Abell (2008). Hierin worden de modellen van Grossman (1990) en Magnusson et al. (1999) 
gecombineerd voor een model over docentenkennis en hiermee worden zowel de beide componenten 
van de kennisbasis van docenten als de componenten van PCK in een nuttig model samengevat (zie 
figuur 4).  

 

 
Figuur 4 PCK-model van Abell, 2008 gebaseerd op Grossman (1990) en Magnusson et al. (1999) 

 

De componenten waaruit PCK bestaat zijn in dit model nagenoeg gelijk aan die van Magnusson et al. 
(1999) die hierboven staan beschreven. Omdat de manier waarop Magnusson et al. (1990) deze 
hebben geformuleerd beter aansluit bij de methodiek die in een later deel van deze thesis wordt 
besproken en gebruikt worden deze componenten gebruikt als leidraad voor dit onderzoek. De 
componenten worden hieronder verder uitgelegd voor het schoolvak aardrijkskunde. 
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1. Oriëntatie (PCK-1)  

Deze component van PCK gaat over de overtuigingen van docenten over de doelstellingen voor 
het lesgeven van het schoolvak op verschillende niveaus en in verschillende jaarlagen. Deze 
component wordt door Magnusson et al. (1999) gedefinieerd als “oriëntaties ten opzichte van 
lesgeven en leren van het schoolvak” waarbij een oriëntatie een algemene manier 
vertegenwoordigt om onderwijs over het schoolvak te bekijken of conceptualiseren. Deze 
component stuurt educatieve beslissingen over zaken als leerdoelen van een les, de inhoud 
van studieopdrachten en het gebruik van lesboeken en andere materialen. In zijn artikel 
onderscheiden Magnusson et al. (1999) negen oriëntaties voor het leren van bètavakken. De 
oriëntaties die Magnusson et al. (1999) onderscheiden voor docenten die lesgeven in de 
bètavakken kunnen niet worden gebruikt voor de oriëntaties van aardrijkskundedocenten. Er 
zijn echter een aantal algemene oriëntaties die kunnen worden toegepast op aardrijkskunde 
en oriëntaties die specifiek voor het vak aardrijkskunde gelden.  

Met betrekking tot de oriëntaties van aardrijkskundedocenten kunnen meerdere invalshoeken 
worden gehanteerd. Een eerste, vooral inhoudelijke invalshoek, is die van welke geografische 
kennis docenten essentieel vinden. ‘Wat wordt geleerd?’ Is de vraag die hierbij centraal staat. 
In deze scriptie wordt gebruik gemaakt van de componenten van geografisch besef als het gaat 
om de vraag ‘wat willen de docenten dat leerlingen leren?’ Het geografisch besef bestaat uit 
3 componenten, namelijk het geografisch wereldbeeld, kennis en inzicht in ruimtelijke 
vraagstukken en de geografische benadering (Van der Schee, 2007). 

Een tweede invalshoek kan de oriëntatie op de drie doelen van onderwijs zijn, die antwoord 
geven op de vraag ‘Waarom wordt geleerd?’. Tot vrij recentelijk was het in de 
onderwijssociologie gebruikelijk om onderscheid te maken tussen twee doelen van het 
onderwijs, namelijk kwalificatie en socialisatie. Onder kwalificatie verstaat Biesta (2012) het 
verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die leerlingen in staat stellen iets te doen 
of op een bepaalde manier te handelen. Socialisatie wordt omschreven als een proces waarin 
jongeren en leerlingen kennisnemen en deel uitmaken van tradities en praktijken. Biesta heeft 
hier ook een derde doel aan toegevoegd, namelijk de persoonsvorming, het proces van 
individualisering van de leerling (Biesta, 2012). Bij het groot worden van leerlingen gaat het 
ook om het opgroeien, om wat soms wordt aangeduid als individuatie of, met een centraal 
begrip uit de moderne pedagogiek, als zelfstandigheid. Hierbij gaat het er ook om dat 
leerlingen hun eigen interesses en talenten leren kennen en deze ontwikkelen.  

Een derde invalshoek met betrekking tot oriëntaties van (aardrijkskunde) docenten die 
wellicht een handvat biedt is het onderscheid tussen de ‘transmissie oriëntatie’ en de 
‘constructivistische oriëntatie’ (Richardson, 2003). Deze oriëntaties beantwoorden de vraag 
‘Hoe wordt geleerd?’.  Beiden hebben betrekking op de manier van leren door leerlingen. Een 
docent gebruikt een of meerdere van deze voor verschillende redenen; een transmissie 
oriëntatie kan een overdracht van feiten impliceren (directe instructie), terwijl constructivisme 
erop gericht is dat studenten aardrijkskundige concepten voor zichzelf ontdekken. Beiden 
hebben invloed op de educatieve strategieën en dus op PCK.  

Specifiek voor het vak aardrijkskunde zijn ook nog andere invalshoeken denkbaar. Het is 
namelijk een van de vakken die zou moeten bijdragen aan (wereld)burgerschapsvorming. Men 
zou zich dus kunnen afvragen wat voor type burgerschap docenten willen ontwikkelen ten 
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aanzien van integraal waterbeheer. Ook komen bij aardrijkskunde veel 
duurzaamheidsvraagstukken aan bod, zo ook bij integraal waterbeheer waarbij voornamelijk 
de eindige zoetwatervoorraad een aanknooppunt voor discussies over duurzaamheid kan 
vormen. De oriëntatie van docenten ten aanzien van de ontwikkeling van duurzaamheidsbesef 
en duurzaam handelen is daarom ook relevant.  

 

2. Curriculum (PCK-2) 

Deze component van PCK bestaat volgens Magnusson et al. (1999) vervolgens uit twee 
onderdelen; kennis van doelen en doelstellingen en kennis over relevante programma’s en 
materialen. De eerste omvat de kennis over de doelstellingen voor studenten in het 
onderwerp waarin de docent lesgeeft en de kennis van docenten over het verticale curriculum, 
wat leerlingen in voorgaande jaren hebben geleerd en wat er van hen verwacht wordt dat ze 
nog later leren. Hierbij wordt vooral gedoeld op het geschreven curriculum in de vorm van de 
eindexamensyllabus/ de eindtermen en het school-specifieke Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA). Het andere aspect van deze component is kennis van het curriculaire 
programma en materialen die relevant zijn in het lesgeven over een thema in het vakgebied 
en specifieke onderwerpen gerelateerd aan dat thema (Magnusson et al., 1999). Ook dit gaat 
over het geschreven curriculum, de schoolboeken en andere lesmaterialen over een 
onderwerp. Deze komen beiden overeen met het geschreven curriculum zoals hieronder 
weergegeven in het overzicht van verschijningsvormen van het curriculum van Thijs en van 
den Akker (2009), zie figuur 5.  

 

 

    Figuur 5 Verschijningsvormen van curriculum, Thijs & van den Akker, 2009 

 

 

3. Denken van leerlingen (PCK-3) 

Deze component verwijst naar de kennis die docenten nodig hebben over hun leerlingen om 
hen te helpen specifieke aardrijkskundige kennis te ontwikkelen. Hierbij horen wederom twee 
onderdelen, ten eerste de kennis over de vereisten van leren (bijvoorbeeld de capaciteiten en 
vaardigheden die leerlingen mogelijk nodig hebben) en ten tweede kennis over de gebieden 
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van het vak waar leerlingen moeite mee hebben, bijvoorbeeld abstractie van bepaalde 
concepten, probleemoplossing en misconcepties (Magnusson et al., 1999).  

 
4. Didactische strategieën (PCK-4) 

Voor deze component wordt een onderscheid gemaakt in twee aspecten. Ten eerste kennis 
van vakspecifieke onderwijsstrategieën die zowel kennis als vaardigheden omvatten. Bij deze 
component hoort bijvoorbeeld de manier waarop veldwerk opgezet en uitgevoerd kan 
worden, hoe een opdracht met systeemdenken opgezet en uitgevoerd kan worden etc. Ten 
tweede gaat het om kennis van onderwerp-specifieke strategieën, dit zijn strategieën om 
bepaalde inhouden aan te leren, zoals leerlingen leren hoe het polder-droogmakerijensysteem 
werkt. Strategieën in deze twee categorieën verschillen qua reikwijdte. Vakspecifieke 
strategieën zijn breed toepasbaar in het schoolvak aardrijkskunde en kunnen bij meerdere 
onderwerpen worden toegepast. Onderwerp-specifieke strategieën zijn veel beperkter; ze zijn 
van toepassing op het aanleren van bepaalde onderwerpen binnen een domein van 
aardrijkskunde.  De onderwerp-specifieke strategieën kunnen worden onderverdeeld in twee 
sub-componenten; representaties (bijvoorbeeld een schematisch diagram van een polder-
droogmakerijensysteem, of een analogie voor de concepten ‘vasthouden’, 'bergen’ en 
‘afvoeren’) en activiteiten (bijvoorbeeld opdrachten waarbij leerlingen een doorsnede tekenen 
over de duinen en de dikte van de zoetwaterbel berekenen). 

 
5. Toetsing (PCK-5) 

Deze component van PCK is initieel bedacht door Tamir (1988) en overgenomen door 
Magnusson et al. (1999). Ook deze bestaat weer uit twee onderdelen; kennis van de dimensies 
van het leren van aardrijkskunde die belangrijk zijn om te beoordelen en kennis van de 
manieren waarop het leren beoordeeld kan worden. Er zijn verschillende manieren om te 
beoordelen, sommige daarvan zijn meer geschikt om bepaalde aspecten van het leren van 
leerlingen te beoordelen dan andere.  

 

2.1.2. Transformatieve en integratieve PCK-modellen 
Gekeken naar de modellen die in de literatuur te vinden zijn over PCK, kunnen deze worden 
onderverdeeld in twee typen. Gess-Newsome (1999) verschaft een manier om PCK-modellen te 
bespreken die het mogelijk maakt om onderscheid te maken tussen modellen die kennis van het 
onderwerp, de pedagogiek en de context apart zien van PCK of deze gecombineerd beschouwen. Zij 
maakt een onderscheid tussen transformatieve en integratieve modellen van PCK (zie figuur 6).  



20 
 

 
Figuur 4 schematische weergave transformatief en integratief model 

 

In het transformatieve model worden de kennis van het onderwerp, de pedagogiek en de context 
geheel apart wordt gezien van PCK. PCK wordt hierin voorgesteld als een apart type kennis die 
voortkomt uit het samenbrengen en transformeren van vakinhoudelijke, pedagogische en contextuele 
kennis ten behoeve van het instrueren van studenten. De hierboven besproken PCK-modellen zoals 
het origineel van Shulman (1986), en de modellen van Grossman (1990), Magnusson et al. (1999) en 
Abell (2008), zijn volgens deze indeling transformatieve modellen. Deze auteurs suggereren dat 
combinaties van kenniscomponenten worden gebruikt bij het maken van PCK, maar dat kennis van het 
onderwerp daarvan gescheiden is. Een leraar zal kennis van het onderwerp bezitten en proberen deze 
te transformeren ten voordele van studenten met behulp van zijn/haar PCK, die vier (Grossman) of vijf 
(Magnusson et al., 1999; Abell, 2008) componenten combineert. Een docent kan bijvoorbeeld 
uitgebreide kennis hebben van de werking van het watersysteem in een omgeving. Wanneer deze 
docent hierover gaat lesgeven aan bijvoorbeeld een tweede klas, kan de docent niet alles vertellen wat 
hij/zij hierover weet. De docent moet dan gaan simplificeren, analogieën bedenken etc. zodat het voor 
de leerlingen toegankelijk wordt.  

In het integratieve model daarentegen worden kennis van het onderwerp, de pedagogiek en de 
context niet afzonderlijk gezien van PCK maar worden deze samengevoegd (Kind, 2009). PCK wordt 
dus niet erkend als een afzonderlijke kenniscomponent; in plaats daarvan is PCK de term die wordt 
gebruikt om de lerarenkennis als geheel te beschrijven, bestaande uit kennis van het onderwerp, 
pedagogiek en context. In een integratief model maakt kennis van het onderwerp dus deel uit van PCK. 
PCK vat de kennisbasis van een leraar samen, en bestaat dus niet als een afzonderlijk type kennis (Kind, 
2009). Het integratieve model verschilt van het oorspronkelijke voorstel van Shulman in die zin dat het 
principe van 'transformerende' vakkennis is verwijderd. PCK is de kennis die docenten hebben en 
gebruiken in de klas, waarvan kennis van het onderwerp een integraal onderdeel is. 
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2.1.3 Discussie van de modellen.  
Ongeacht de verschillende interpretaties, wordt PCK momenteel beschouwd als het beste theoretische 
kader om de vaardigheden van docenten te onderzoeken en te begrijpen, empirische gegevens te 
systematiseren en de documentatie en uitwisseling van ideeën over relevante kennis met de 
onderwijspraktijk mogelijk te maken (Fernandez, 2014). In studies over het lesgeven van 
aardrijkskunde is de conceptualisering van Magnusson et al. (1999) van PCK bijzonder invloedrijk 
geworden en zijn verschillende variaties hierop gepubliceerd (Wongsopawiro, Zwart & Van driel, 
2017). Aangezien dit een algemeen geaccepteerd theoretisch kader is, zal deze ook de leidraad vormen 
voor dit onderzoek naar de PCK van docenten. Omdat het model van Magnusson et al. (1999) onder 
de transformatieve modellen valt, zal ook in deze scriptie gebruik wordt gemaakt van het 
transformatieve model.  

 

2.2 De ontwikkeling van PCK 
Niet iedere docent beschikt in dezelfde mate over PCK. Abell (2008) stelt in zijn onderzoek dat PCK een 
dynamisch concept is en dat het aannemelijk is dat docenten PCK in de loop der tijd ontwikkelen. Een 
docent met goed ontwikkelde PCK heeft meerdere manieren om de meest voorkomende 
onderwerpen van een thema te representeren. Uit onderzoek van Saeli, Perrenet, Jochems en 
Zwaneveld (2012) bleek bijvoorbeeld dat hoe meer representaties de docent beschikbaar heeft en hoe 
beter hij/zij leerproblemen kan herkennen, des te effectiever hij/zij is in het inzetten van PCK. Dit 
impliceert dat PCK kennis is die groeit met jarenlange ervaring met lesgeven en die bijna afwezig kan 
zijn aan het begin van de loopbaan. Op welke manier en in hoeverre PCK zich vanaf dat moment verder 
ontwikkeld is afhankelijk van een aantal verscheidene factoren. Welke factoren dat zijn en op welke 
manier deze dan de PCK van docenten beïnvloeden wordt hieronder nader bekeken.  

 

2.2.1 Factoren die de ontwikkeling van PCK beïnvloeden 
Veal en MaKinster (1999) en Veal, Tippens en Bell (1999) geven aan dat de ontwikkeling van PCK 
complex is, gefaseerd optreedt, en verband houdt met het samenvoegen van kennis van verschillende 
bronnen die betrekking hebben op algemene didactische kennis, vakinhoudelijke kennis en kennis van 
de context. Van Driel en Berry (2012) komen tot eenzelfde conclusie en voegen hieraan toe dat de 
ontwikkeling van PCK afhankelijk is van de context, de situatie en de docent in kwestie. Hoewel er in 
de literatuur algemene overeenstemming is dat PCK zich in de loop der tijd ontwikkelt, is er niet altijd 
consensus over de factoren die hier (mede) verantwoordelijk voor zijn.  

In een onderzoek waarbij verscheidene studies worden geëvalueerd concludeert Kind (2009) dat er 
drie gemeenschappelijke aspecten zijn die bijdragen aan de ontwikkeling van PCK. Ten eerste wordt 
het bezitten van inhoudelijke kennis (CK/SMK) van het onderwerp essentieel bevonden voor de 
ontwikkeling van PCK (Kind, 2009; De Jong & Van Driel, 2004; Halim & Meerah, 2002; Van Driel, Jong 
& Verloop, 2002). Kennis over het onderwerp is volgens hen een goede basis van waaruit verdere 
ontwikkeling plaats kan gaan vinden.  

Ten tweede wordt ervaring in de praktijk van het klaslokaal als cruciaal gezien. Onder andere Geddis 
(1993); Lederman, Gess-Newsome en Latz (1994) en Simmons et al. (1999) merken significante 
veranderingen op in de eerste maanden en jaren dat een docent voor de klas staat. Vooral beginnende 
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docenten maken een grote verandering door in de manier waarop ze hun onderwerp beschouwen, 
eerst zoals zij die zelf hebben geleerd tijdens hun opleiding, en vervolgens op welke manier deze kan 
worden vertaald naar het niveau van het voortgezet onderwijs. Deze beginnende docenten leren 
gaandeweg om hun kennis aan te passen zodat deze rekening houdt met de behoeften van hun 
leerlingen (Kind, 2009).  

Hoewel het opdoen van ervaring door veel auteurs wordt benoemd als essentieel voor het ontwikkelen 
van PCK wijst Kind (2009) erop dat dit echter geen garantie is voor het worden van een effectieve 
docent. Ter illustratie beschrijft hij een onderzoek van Tobin en Garnett (1988) waarin de PCK van vier 
ervaren docenten wordt onderzocht. De twee docenten met een minder sterke wetenschappelijke 
achtergrond in de discipline waarin zij lesgeven waren enthousiast en capabel in klassenmanagement 
maar ondanks jarenlange ervaring ontbrak bij hen het begrip van het onderwerp om les te geven over 
de concepten. Bij de docenten die specialist waren in hun vakgebied, en deze kennis konden 
combineren met vaardigheden om dit om te zetten in voor hun leerlingen begrijpbare stof, konden 
goede leeromgevingen tot stand komen (Kind, 2009). Het kan in sommige situaties voorkomen dat 
docenten met veel ervaring weinig tot geen PCK hebben, vooral wanneer zij lesgeven in een ander 
onderwerp dan hun vakgebied.  

Ook uit onderzoek van Veal en MaKinster (1999) en Veal, Tippens en Bell (1999) bleek dat 
praktijkervaring de meest invloedrijke factor op de ontwikkeling van PCK is. Volgens Osborne et al. 
(2003) wordt dit vergroot wanneer de docent reflecteert op het eigen lesgeven. Het kan in sommige 
situaties voorkomen dat docenten met veel ervaring weinig tot geen PCK hebben, bijvoorbeeld 
wanneer zij er niet in slagen van hun ervaring te leren als zij niet genoeg reflecteren op hun handelen 
(Shing, Saat & Loke, 2018).  

Ook volgens Hashweh (2005) is PCK aan te leren door in de praktijk te doen, niet door te bestuderen. 
Over dit laatste is echter geen consensus in de huidige literatuur. Onder andere Van Driel et al. (1998); 
Drechsler en Van Driel (2008) stellen dat de PCK van docenten voordeel heeft van scholing. Van Driel 
et al. (1988) beschrijven een cursus over de opvattingen van leerlingen. De opbrengst hiervan voor 
directe PCK is weliswaar laag, maar draagt volgens van Driel et al., wel bij aan het leggen van een basis 
voor PCK. De operationalisering van deze kennis tot bruikbare PCK vindt echter pas plaats in de praktijk, 
stellen ook van Driel et al. (1998). Smith en Neal (1989) ondersteunen deze theorie. De auteurs zagen 
dat de vakinhoudelijke kennis van docenten in opleiding door de scholing meer samenhang gaat 
vertonen. Echter het toegankelijk maken van deze kennis voor de leerling is iets wat een beginnend 
docent pas gaat beheersen door dit toe te passen in de praktijk. Dan gaat een docent pas de 
verbindingen aanleggen tussen zijn stukjes verzamelde kennis.  

Onderzoek naar de ontwikkeling van PCK bij docenten heeft aangetoond dat leservaring en kennis van 
het onderwerp weliswaar belangrijk zijn maar dat de context en persoonlijke factoren ook hieraan 
bijdragen (Wongsopawiro et al., 2017). Dit is het derde aspect dat ook volgens Kind (2009) bijdraagt 
aan de ontwikkeling van PCK. Een voorbeeld hiervan zijn emotionele eigenschappen, welke een grote 
rol lijken te spelen bij het maken van een succesvolle overgang naar ervaren docent (Adams & 
Krockover, 1997; Burn, 2007; de Jong & van der Valk, 2000). Ook een goed niveau van persoonlijk 
zelfvertrouwen en het bieden van ondersteunende werksferen waarin samenwerking wordt 
aangemoedigd, komt zowel beginnende als ervaren docenten ten goede. Deze kunnen een rol spelen 
bij het helpen van een leraar om diepgewortelde overtuigingen te veranderen die volgens Veal (1999) 
van invloed kunnen zijn op de praktijk. Dit houdt in dat professionele ontwikkelingsprogramma's die 
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gericht zijn op de ontwikkeling van PCK van leraren moeten worden georganiseerd op een manier die 
nauw aansluit op de professionele praktijk van leerkrachten, inclusief mogelijkheden om bepaalde 
(innovatieve) instructiestrategieën en materialen uit te voeren en om, individueel en collectief, te 
reflecteren op hun ervaringen (Van Driel & Berry, 2012).  

Naast de hierboven genoemde aspecten die mogelijk de PCK van docenten beïnvloeden hebben 
verschillende auteurs hier nog andere aspecten aan toegevoegd. Shulman (1987) had zes processen 
geïdentificeerd in zijn Pedagogical Reasoning and Action Model (PRA Model) die PCK genereren en de 
ontwikkeling van PCK onder leraren ondersteunen. De zes processen zijn begrip, transformatie 
(voorbereiding, representatie, selectie, aanpassing en afstemming op studentkenmerken), instructie, 
evaluatie, reflectie en nieuw begrip (zie tabel 2) (Shing et al., 2018). 

 

 
Tabel 2 PRA-model van Shulman, 1987 

 

Volgens een aantal auteurs is PCK kennis gerelateerd aan het onderwijs en wordt zodanig beïnvloed 
door factoren die het onderwijs beïnvloeden, zoals persoonlijke leergeschiedenis, overtuigingen van 
de docent, opvattingen over lesgeven en leren, lesvoorkeuren of waarden van de docent, de gevolgde 
lerarenopleiding, ervaring in lesgeven, reflecterend vermogen en de studenten die worden lesgegeven 
(Carter, Sabers, Cushing, Pinnegar & Berliner, 1987; Grossman, 1990; Gudmundsdottir, 1990; Day, 
Fernandez, Muller & Hauge, 2000; van Driel et al., 1998; Tuan, 1995). Enkele van de factoren zijn 
complex en soms zelfs concurrerend. Sommigen zijn expliciet, zoals het curriculum, en anderen 
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impliciet, zoals de intentie van de leraar en overtuigingen over het onderwijzen en leren van 
aardrijkskunde.   

Volgens van Driel en Berry (2010) kan de ontwikkeling van PCK het best worden gezien als een 
complexe interactie tussen kennis van het onderwerp, lesgeven en leren, context, en de manier 
waarop docenten deze combineren en gebruiken om hun deskundigheid uit te drukken. Zij 
beargumenteren ook dat de ontwikkeling van PCK bij docenten nooit een lineair proces is, maar 
geworteld in de specifieke professionele contexten van leerkrachten en beïnvloed door factoren zoals 
kenmerken van de schoolcultuur, beschikbare tijd en lokale ondersteuning voor professionele 
ontwikkeling. Individuele docenten ervaren deze factoren verschillend zelfs wanneer ze op dezelfde 
school werken (Kennedy, 2010).  

Ten slotte hebben leraren meestal sterke persoonlijke overtuigingen over zaken zoals wat zij zien als 
goed onderwijs, hoe zij denken dat studenten leren en welke normen zij willen benadrukken in een 
curriculum. Er zijn veel verschillende manieren waarop docenten hun PCK kunnen ontwikkelen, 
aangepast aan de lokale context en de behoefte van hun leerlingen. De ontwikkeling van PCK gaat 
verder dan het verwerven van instructiestrategieën en -technieken, door het begrip van de manier 
waarop studenten inzicht in het onderwerp ontwikkelen te bevatten. Onderzoekers naar PCK erkennen 
dat het ontwikkelen van PCK gedeeltelijk gaat over het toevoegen van kennis en deels over het 
bedenken van manieren om die kennis te integreren en te gebruiken die strategisch, zelfregulerend en 
reflecterend zijn (Abell, 2008). 

In paragraaf 2.1 is een onderscheid gemaakt tussen transformatieve en integratieve modellen van PCK. 
Het integratieve model ziet PCK als kennis die bestaat uit het raakvlak van kennis over de vakinhoud, 
kennis over de pedagogiek en kennis van de context. Het transformatieve model ziet PCK als een apart 
type kennis die wordt beïnvloed door kennis over de vakinhoud, kennis over de pedagogiek en kennis 
van de context. Ook de ontwikkeling van PCK wordt door deze invalshoeken anders benadert.   

Zo worden in het transformatieve model bijvoorbeeld workshops gericht op het onderwijzen van een 
abstract concept genoemd om PCK-ontwikkeling te stimuleren (van Driel et al., 2002). Ook interventies 
waarbij docenten op hun eigen praktijk reflecteren en hiermee onderzoeken en vergroten van het 
bewustzijn van misvattingen onder leerlingen (Halim & Meerah, 2002) draagt in dit model bij aan de 
ontwikkeling van PCK. Het idee hierachter is dat het aardrijkskundedocenten de kans biedt om hun 
eigen denken zorgvuldig te overwegen, wat leidt tot veranderingen in de praktijk (Kind, 2009).  

In het integratieve model kan kennis zich apart ontwikkelen alvorens geïntegreerd te worden in de 
praktijk (Fernandez, 2014). Voor de ontwikkeling van PCK betekent dit dat wanneer docenten nieuwe 
kennis opdoen, bijvoorbeeld door hierover te lezen in vakliteratuur, zij dit op een later moment in de 
praktijk kunnen brengen en hierdoor hun PCK ontwikkelen.  

In het empirisch onderzoek wordt verder gekeken naar de manier waarop eerstegraads 
aardrijkskundedocenten na de wijziging in het curriculum hun PCK hebben ontwikkeld. Sinds de 
invoering van het nieuwe curriculum zijn de schoolboeken veranderd, zijn er workshops en 
nascholingsbijeenkomsten aangeboden die zich richten op inhoud (CK) en didactiek (PCK). Daarnaast 
hebben ze wellicht zelf literatuur gelezen en met collega’s gesproken. Al deze acties kunnen invloed 
hebben op de manier waarop hun PCK zich heeft ontwikkeld na de curriculumwijziging.  
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2.3. PCK inzichtelijk maken 
Hoewel PCK zelf een bijna onbetwistbare academische constructie is, is het bijzonder moeilijk gebleken 
om dit concept weer te geven (Loughran, Gunstone, Berry, Milroy & Mulhall, 2000). Alleen al de 
vakkennis van docenten is moeilijk te categoriseren en daarom uitzonderlijk moeilijk te expliciteren en 
documenteren (Loughran et al., 2004). Loughran et al. (2004) noemen een aantal redenen waarom 
PCK zich zo moeilijk laat onderzoeken. Zo stellen zij ten eerste dat er is meer dan één lesobservatie 
nodig is om PCK te meten, wat onderzoek hiernaar tijdrovend en prijzig maakt. Ten tweede kunnen 
waarnemingen slechts beperkt inzicht verschaffen in de PCK van een leraar, omdat het deels een 
interne constructie is - dus moeten leraren hun PCK ook expliciet verwoorden. PCK is echter een 
ingewikkeld begrip en aardrijkskundeleraren maken geen gebruik van een taal die vergelijkbaar is met 
het concept van PCK. Ten derde is er voor docenten weinig gelegenheid, tijd, verwachting of voor de 
hand liggende reden om deel te nemen aan discussies die hen helpen om impliciete kennis van hun 
professionele ervaring te ontwikkelen tot expliciete, te verwoorden vormen (Loughran et al., 2004). 
Een ander element dat wordt ervaren als een probleem bij het inzichtelijk maken van PCK wordt door 
Roerhrig en Nam (2011) geïdentificeerd als het feit dat PCK uniek is voor iedere docent. In deze 
paragraaf wordt onderzocht op welke manier PCK het beste inzichtelijk kan worden gemaakt.  

Vanaf het moment dat PCK door Shulman is bedacht om de specifieke kennis van docenten te 
expliciteren zijn verschillende manieren voorgesteld en geëvalueerd om de PCK van docenten te 
onderzoeken en vast te leggen. In 1999 hebben Baxter en Lederman een overzicht gemaakt van de tot 
dan toe gebruikte technieken voor het verduidelijken van PCK waarbij zij deze opdeelden in drie 
categorieën. De eerste hiervan noemden zij convergente en inferentiële technieken, waaronder 
vragenlijsten waarbij gebruik wordt gemaakt van de Likert schaal en meerkeuzetests. De tweede 
categorie bestaan uit representaties in de vorm van conceptuele kaarten en beeldende kaarten. 
Conceptuele kaarten zijn gebruikt om kennis te meten van structuren die worden weergegeven door 
sleutelbegrippen en de relaties tussen die begrippen. De derde categorie zijn evaluaties door middel 
van meerdere methodes. Multimethode-evaluaties omvatten een verscheidenheid aan technieken om 
gegevens te verzamelen, zoals interviews, conceptkaarten en video-opgeroepen herinneringen 
(Magnusson et al., 1999).  

Studies uitgevoerd met multimethode-evaluaties zijn effectief bij het beoordelen van PCK, maar 
vragen veel tijd en energie. Het gebruik van vragenlijsten, meerkeuzetests en conceptuele kaarten zijn 
bekritiseerd omdat deze te beperkend zijn. Die beperking ligt vooral in het feit dat alleen bepaalde 
ideeën worden gebruikt en als gevolg daarvan de resultaten precies aangeven hoe de docent de ideeën 
van de onderzoeker ziet (Fernandez, 2014; Saeli et al., 2012).  De instrumenten voor het meten van 
PCK die zijn ontwikkeld door Loughran et al., 2004 zijn de afgelopen jaren zeer bekend geworden. Ze 
worden CoRe (Content Representation, manier waarop de inhoud wordt weergegeven) en PaPeRs 
(Pedagogical and Professional experience Repertoires, pedagogische en professionele 
ervaringsrepertoires) genoemd.  

In hun onderzoek trachtten Loughran et al. (2004) de PCK van docenten vast te leggen en uit te 
beelden. Hierbij kwamen zij de hierboven omschreven moeilijkheden tegen. Zij hebben de CoRe en 
PaPeRs methodiek ontwikkeld om hiermee om te gaan. De methodiek biedt een nieuwe manier om de 
PCK van aardrijkskundedocenten aan het licht te brengen, te expliciteren en te documenteren, die 
volgens de auteurs echte kansen biedt om deze kennis binnen de professionele gemeenschap te delen 
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op manieren die zinvol, nuttig en waardevol zijn voor leraren, en lerarenopleiders (Loughran et al., 
2004).   

2.3.1 De CoRe en PaPeRs methodiek 
In de CoRe en PaPeRs methodiek wordt een vragenlijst afgenomen over wat docenten weten over een 
onderwerp, deze vragenlijst is afgebeeld in figuur 7. Deze vragen kunnen gesteld worden voor 
verschillende ‘big ideas’ zoals klimaatverandering, globalisering, plaattektoniek, of zoals in het geval 
van deze thesis, integraal waterbeheer. Tijdens de interviews geven docenten antwoorden op deze 
vragen, en die antwoorden kunnen uitingen van PCK bevatten. Er zijn twee soorten uitingen; CoRe zijn 
algemene uitingen van PCK, PaPeRs zijn concrete beschrijvingen van praktijkervaringen uit interviews 
of observaties. Het gaat in deze methodiek dus over twee verschillende soorten uitingen van PCK.  
 

 
Figuur 7 CoRe en PaPeRs methode naar Loughran et al. (2004) 

 

2.3.1.1 de CoRe 
De CoRe beschrijft en bespreekt het begrip van docenten over specifieke aspecten van PCK, onder 
andere een overzicht van de belangrijkste ideeën, kennis van alternatieve opvattingen, manieren 
waarop begrip wordt getoetst, bekende onderwerpen die verwarring veroorzaken en belangrijke 
benaderingen voor het inkaderen van ideeën. Deze aspecten zijn terug te vinden in de eerste kolom 
van figuur 7 waarin de CoRe en PaPeRs zijn verbeeld.  Door dit instrument te gebruiken bij docenten 
wordt hun begrip van de aard van de inhoud en factoren die die kennis vormgeven aan de orde gesteld 
en dit wordt omgevormd tot een belangrijke bron van gegevens (Loughran et al., 2004). De methodiek 
kan dus worden gebruikt om de kennis van docenten op een gemeenschappelijke manier te coderen 
voor het onderwerp dat wordt onderzocht en om daarmee belangrijke kenmerken te identificeren van 
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de inhoud die docenten herkennen en waarop zij antwoorden in hun lesgeven over dit onderwerp 
(Loughran et al., 2004).  

De methodiek sluit aan op een uiteenzetting van de ‘big ideas’ die horen bij het onderwerp waarin les 
wordt gegeven en die blijken uit de vragen in de eerste kolom. De term ‘big ideas’ duidt op cruciale 
ideeën en inzichten die leerlingen moeten verwerven omdat ze grote maatschappelijke of theoretische 
relevantie hebben en/of omdat ze van groot belang zijn voor de persoonsvorming van leerlingen. De 
‘big ideas’ kunnen helpen de relevantie en inhoud van het vak aardrijkskunde te bepalen.  

De methodiek maakt het dus mogelijk dat er een overzicht kan worden gemaakt van de PCK van 
docenten en geeft inzicht in de beslissingen die docenten maken wanneer zij lesgeven over een 
onderwerp, inclusief de verbanden tussen inhoud, de leerlingen en de praktijk. Deze methode is echter 
beperkt in termen van inzicht in de praktijkervaringen van leraren (Loughran, Mulhall & Berry, 2003). 
Om die reden zijn de PaPeRs bedacht, die in de volgende paragraaf verder worden besproken.  

 

2.3.1.2 De PaPeRs 
Zoals al te zien in figuur 7 zijn zogenaamde PaPeRs verwant aan de CoRe. Een PaPeR biedt inzicht in de 
didactische kennis gekoppeld aan een concrete een onderwijs- of leersituatie (Loughran et al., 2004). 
De PaPeRs functioneren complementair aan de CoRe en gaan over het lesgeven in een bepaald 
onderwerp in een specifieke context en illustreren daarmee de manier waarop PCK te werk gaat. Om 
de complexiteit van de kennis omtrent een specifiek onderwerp weer te geven is één PaPeR volgens 
Loughran et al. (2004) niet voldoende. Een assortiment van PaPeRs over verschillende gebieden van 
de CoRe is cruciaal om PCK volledig te ontdekken. De overlap tussen, het samenspel van en de relatie 
tussen PaPeRs in een inhoudsgebied zijn belangrijk bij het bekijken van de complexe aard van PCK 
zonder dat een enkele PaPeR wordt beschouwd als de aard van PCK zelf.  

De PaPeRs kunnen herleid worden uit gedetailleerde omschrijvingen van individuele docenten of door 
observaties van de praktijk. PaPeRs hebben de capaciteit om een "verhalend geheel" te 
vertegenwoordigen, en functie om in een tekst uit te leggen wat men als leraar in actie weet (Loughran 
et al., 2003).  

PaPeRs zijn narratieve verslagen van de PCK van een leraar voor een bepaald stukje aardrijkskundige 
inhoud (Loughran et al., 2003). Elke PaPeR expliciteert de gedachten van de leraar rond een element 
van PCK voor die inhoud, en is gebaseerd op observaties in de klas en opmerkingen gemaakt door 
docenten tijdens de interviews waaruit de CoRe zijn ontwikkeld. PaPeRs zijn bedoeld om de redenering 
van de leraar weer te geven, dat wil zeggen, het denken en handelen van een succesvolle 
aardrijkskundeleraar bij het onderwijzen van een specifiek onderwerp. De functie van het verhaal is 
om de interactie-elementen van de PCK van de leraar op een betekenisvolle en toegankelijke manier 
uit te werken en inzichtelijk te maken, en dat kan dienen om reflectie in de docent over de PCK in 
overweging te nemen, en om de docent naar mogelijkheden voor verandering in zijn/haar eigen 
praktijk. 

 

2.3.2 overwegingen bij de methodiek 
Het samenstellen van de CoRe en daarmee geassocieerde PaPeRs biedt een manier om de problemen 
van het vastleggen en portretteren van PCK die in eerder onderzoek speelden aan te pakken. Het is 
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volgens Loughran et al., 2004 niet nodig dat de PaPeRs aan een bepaalde stijl of format voldoen, Het 
moeten aantrekkelijke representaties zijn van de elementen van PCK die worden geïllustreerd. De 
PaPeRs moeten de lezer toestaan zich te identificeren met de situatie en er betekenis aan te ontlenen. 
In samenwerking met de PaPeRs moet de CoRe worden geconceptualiseerd als een noodzakelijke 
constructie om de kennis en inhoud die wordt besproken te codificeren en te categoriseren, zodat 
deze beheersbaar en nuttig is voor anderen. Goed geconstrueerde PaPeRs zullen dus verschillende 
aspecten van de CoRe tot leven brengen en een nieuw licht werpen op de complexe aard van PCK voor 
zowel docenten als onderzoekers. Dit gebruik van CoRe en PaPeRs kan dan kansen creëren om de 
gespecialiseerde kennis, vaardigheden en expertise van aardrijkskundedocenten beter te begrijpen en 
dus te waarderen door het stilzwijgende en ongrijpbare expliciet te maken voor alle doelgroepen 
(Loughran et al., 2004).  

De CoRe en PaPeRs methodiek is een vorm van een semigestructureerd interview. Er is wel sprake van 
een duidelijke lijst met onderwerpen die besproken moeten worden en vragen die beantwoord 
moeten worden tijdens het interview maar deze kunnen wat betreft volgorde flexibel worden 
behandeld en de geïnterviewde kan ideeën ontwikkelen en breed spreken over de vragen van de 
interviewer. Nadelen hiervan (kunnen) zijn dat semigestructureerde interviews niet altijd even 
betrouwbaar zijn en dat het moeilijk is consistentie te bereiken. Bovendien vergt deze manier van 
dataverzameling veel tijd. De voordelen van een interview zijn dat een onderwerp diepgaand en in 
detail wordt besproken. Er is maar weinig apparatuur nodig en er is een hoge mate van flexibiliteit 
(Denscombe, 2014).  

 

2.4 Wat is integraal denken?  
Zoals in het eerste hoofdstuk al is besproken, is er tot op heden geen duidelijke omschrijving van het 
begrip ‘integraal denken’. Integraal waterbeheer gaat niet alleen over de inhoud maar ook (impliciet) 
over een specifieke manier van denken, namelijk de integrale benadering, die leerlingen zouden 
moeten leren. Bij gebrek aan een duidelijke definitie is vooralsnog een belangrijke vraag: “Wat wordt 
er verstaan onder integraal denken?”. 

Aangezien veel begrippen die gebruikt worden in de literatuur over integraal waterbeheer en integraal 
denken ook worden gebruikt in de literatuur over systeemdenken kan deze literatuur helpen bij het 
komen tot een definitie van integraal denken. Het overzicht van Arnold en Wade (2015) is met name 
geschikt om de overeenkomsten tussen systeemdenken en integraal denken inzichtelijk te maken. Er 
zijn verschillende componenten waarvan Arnold en Wade (2015) concluderen dat ze bij meerdere 
auteurs voorkomen in de omschrijving van systeemdenken die ook op integraal waterbeheer kunnen 
worden toegepast en die dus integraal denken kunnen definiëren. Hieronder wordt de literatuur 
beschouwd.  

In deze paragraaf volgt eerst een korte discussie over het begrip systeemdenken waarin de 
belangrijkste ideeën over en omschrijvingen van systeemdenken worden beschreven. Vervolgens 
wordt gekeken op welke manier integraal denken hierbij aansluit.   
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2.4.1 Systeemdenken definiëren 
De term systeemdenken wordt toegeschreven aan Barry Richmond, een vooraanstaande leider op het 
gebied van systeemdenken en systeemdynamiek. Richmond bedacht de term in 1987 en schrijft 
hierover in 1993:  

“As interdependency increases, we must learn to learn in a new way. It’s not good enough simply to 
get smarter and smarter about our particular “piece of the rock.” We must have a common language 
and framework for sharing our specialized knowledge, expertise and experience with “local experts” 
from other parts of the web. We need a systems Esperanto. Only then will we be equipped to act 
responsibly. In short, interdependency demands Systems Thinking. Without it, the evolutionary 
trajectory that we’ve been following since we emerged from the primordial soup will become 
increasingly less viable.” 

In deze beschrijving van Richmond kan systeemdenken worden gezien als de kunst en wetenschap om 
betrouwbare conclusies te trekken door een steeds dieper begrip van de onderliggende structuur te 
ontwikkelen. Volgens Arnold en Wade (2015) verklaart dit echter niet voldoende de onderlinge 
verbanden tussen de elementen van systeemdenken. Zij komen dan ook met een nieuwe omschrijving 
van systeemdenken. Arnold en Wade (2015) beredeneren vanuit de definitie van wat een systeem is 
om tot een omschrijving van systeemdenken te komen. Een systeem, zo geven zij aan, is een regelmatig 
op elkaar inwerkende of onderling afhankelijke groep delen die een verenigd geheel vormen. Aan de 
basis van een systeem stellen zij dat het meer is dan een verzameling van zijn onderdelen.  

In hun artikel vergelijken Arnold en Wade (2015) acht bestaande omschrijvingen van systeemdenken 
en zij identificeren enkele aspecten die in een of meer van de definities terugkomen. In de helft van de 
omschrijvingen zijn de terugkerende aspecten ‘onderlinge verbindingen en relaties’, ‘gehelen in plaats 
van onderdelen’, ‘feedbacklussen’ en ‘dynamisch gedrag’ (Arnold & Wade, 2015). Verscheidene 
auteurs zijn het ermee eens dat deze aspecten moeten worden begrepen om op een juiste manier 
systeemdenken uit te oefenen. Een volledig overzicht van de door Arnold en Wade gevonden aspecten 
is terug te vinden in figuur 8. Op basis van hun vergelijking suggereren Arnold en Wade (2015) een 
nieuwe definitie van systeemdenken en specificeren acht belangrijke componenten in systeemdenken. 
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Figuur 8 Vergelijking van definities systeemdenken door Arnold & Wade (2015) 

 

De definities van systeemdenken die door vele andere auteurs zijn voorgesteld hebben zich gericht op 
de elementen waaruit systeemdenken is gemaakt, door de componenten ervan te definiëren (wat 
behoorlijk grondig is bereikt), maar hebben nagelaten te specificeren wat systeemdenken eigenlijk is, 
en (misschien nog belangrijker) wat systemen denken doet; de essentie van wat het systeem maakt 
tot wat het is. Daarom kwamen Arnold en Wade (2015) met een nieuwe omschrijving van het begrip 
en kenmerkende aspecten van systeemdenken door eenvoudigweg systeemdenken te toepassen op 
zichzelf. 

De nieuwe definitie die werd opgesteld was om systeemdenken als een systeem te definiëren door 
het doel ervan te identificeren en vervolgens zowel de elementen als de onderlinge verbindingen 
tussen deze elementen uit te werken. Het idee om een systeem te definiëren naar zijn doel is 
alomtegenwoordig en kan worden gevonden in talloze systemen om ons heen - een 
waterbehandelingssysteem, een huisverwarmingssysteem, een stroomsysteem of een 
transportsysteem - deze systemen zijn allemaal genoemd naar hun doel. Aldus kan systeemdenken 
ook worden gedefinieerd in termen van zijn doel. Op deze manier is door Arnold en Wade (2015) 
systeemdenken omschreven als “een verzameling synergetische analytische vaardigheden die worden 
gebruikt om systemen beter te kunnen identificeren en begrijpen, hun gedrag te voorspellen en er 
wijzigingen in aan te brengen om de gewenste effecten te produceren”. Deze vaardigheden werken 
ook weer samen als een systeem. Het systeem waar Arnold en Wade het over hebben zou verder 
gespecificeerd kunnen worden naar het watersysteem. Het watersysteem is het samenhangend geheel 
van grond- en oppervlaktewater, inclusief waterbodems, oevers, infrastructuur, planten en dieren. Een 
definitie voor integraal denken zou het woord ‘systeem’ dat hierboven door Arnold en Wade (2015) 
wordt gehanteerd kunnen vervangen voor watersysteem, wat later in deze paragraaf zal worden 
gedaan.  
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De componenten die Arnold en Wade voorstellen als onderdelen van systeemdenken zijn (1) het 
herkennen van onderlinge verbindingen en onderlinge relaties, (2) het identificeren en begrijpen van 
feedback, (3) het begrijpen van de systeemstructuur, (4) het onderscheiden van voorraden, aandelen, 
en stromen, (5) het identificeren en begrijpen van niet-lineaire relaties, (6) het begrijpen van 
dynamisch gedrag, (7) het verminderen van complexiteit door conceptuele systemen te modelleren, 
en (8) systemen op verschillende schalen te begrijpen. 

 

2.4.2 Systeemdenken en integraal denken 
Van de componenten die door Arnold en wade (2015) zijn opgesteld zijn er in ieder geval vijf 
herkenbaar in het denken over watersystemen en de integrale benadering. Welke componenten dit 
zijn wordt weergegeven in figuur 9. Op welke manier deze componenten aansluiten bij integraal 
denken wordt hieronder verder beschreven.  

 

 
Figuur 9 Integraal denken in het overzicht van Arnold en Wade (2015) 

 

2.4.2.1 Onderlinge verbindingen en onderlinge relaties 
Volgens Cox, Steegen en Elen (2018) is het begrijpen van ruimtelijke relaties cruciaal bij aardrijkskunde. 
Om ruimtelijke, aardrijkskundige vraagstukken te begrijpen is het volgens hen noodzakelijk om inzicht 
te hebben in de interacties die voorkomen in en tussen regio's. De relaties in een regio, tussen 
verschillende kenmerken hiervan zijn door Van der Schee en Vankan (2014) ‘verticale relaties’ 



32 
 

genoemd. Een voorbeeld hiervan is hoe de gevoeligheid voor verdroging afhangt van de grondsoort in 
een gebied.  

Bij onderlinge verbindingen en onderlinge relaties horen ook onderlinge verbanden tussen 
verschillende ruimtelijke schalen, tussen mensen en hun omgeving en tussen verschillende tijdschalen. 
Deze onderlinge verbanden en interacties tussen gebieden zien we terug wanneer we kijken naar de 
eindtermen over integraal waterbeheer in de syllabus voor het eindexamen. Hier staan onder andere 
de belangrijke vaardigheden voor leerlingen ‘relaties leggen binnen stroomgebieden tussen 
verschillende factoren die overstromingen beïnvloeden’ en ‘het leggen van relaties tussen 
verschillende onderdelen van het waterbeleid’. De component ‘onderlinge verbanden en relaties’ 
(interconnections/ interrelationships) uit figuur 9 kunnen we dus aan integraal denken koppelen.  

 

2.4.2.2 Voorraad- en stroomrelaties 
De relaties tussen gebieden die volgens Cox et al. (2018) ook noodzakelijk zijn om ruimtelijke, 
aardrijkskundige vraagstukken te begrijpen worden door Van der Schee ‘horizontale relaties’ 
genoemd. Relaties tussen gebieden kunnen bestaan in stromen van bijvoorbeeld water, lucht, mensen 
en geld. Een voorbeeld is hoe ingrepen in de bovenstroom van rivieren van invloed zijn op het 
overstromingsrisico in de benedenloop. Deze vallen onder voorraad- en stroomrelaties (stock & flow 
relationships).  

Wat vandaag grondwater is, is morgen misschien oppervlaktewater en overmorgen zeewater. Hieruit 
blijkt al dat voorraad- en stroom relaties van belang zijn voor integraal waterbeheer en dus integraal 
denken. Ook in de eindtermen komt dit (hoewel beperkt) terug; eindexamenkandidaten moeten 
namelijk het aanleggen van strategische zoetwatervoorraden beschrijven en beoordelen. Het 
grondwater, oppervlaktewater en water van beken en rivieren staan voortdurend in verbinding met 
elkaar. Dit maakt voorraad- en stroomrelaties de tweede belangrijke component van integraal denken 
over waterbeheer.  

 

2.4.2.3 Gehelen in plaats van delen 
Ook de component van systeemdenken ‘gehelen in plaats van delen’ (wholes rather than parts) speelt 
een belangrijke rol bij integraal waterbeheer. Dit is onder andere terug te zien bij de afbakening van 
water, die niet stopt bij bestuurlijke of administratieve grenzen. Mede daardoor is een integrale 
aanpak van het watersysteem noodzakelijk, met veel overleg over de grenzen van gemeenten, 
provincies, waterschappen en landen heen.  

 

2.4.2.4 Dynamisch gedrag  
Dynamisch gedrag (dynamic behavior) is de vierde component van systeemdenken die tevens kan 
worden toegepast op integraal denken. Dynamisch gedrag plaatst een actuele situatie in de context 
van waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Dit komt in een aantal verschillende eindtermen 
over integraal waterbeheer terug in de syllabus. De terugblik kan worden gedaan naar aanleiding van 
het aandachtspunt ‘menselijk ingrijpen in het stroomgebied heeft geleid tot een onregelmatiger 
regiem, verkorting van de vertragingstijd en verhoogde piekafvoer’. Het verloop van deze menselijke 
ingrepen van vroeger tot nu kan naar aanleiding hiervan worden bekeken. Ook wordt er van 
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eindexamenkandidaten verwacht dat zij ‘de invloed van het veranderende klimaat en menselijk 
ingrijpen op de waterafvoer van Rijn en Maas beschrijven’. En ‘klimaatverandering draagt bij aan een 
onregelmatiger regiem van de rivieren’. Deze zijn meer gericht op een vooruitblik, waar we naartoe 
gaan.  

 

2.4.2.5 Feedback lussen 
Het voorkomen van feedback lussen is de vijfde en laatste component die relevant is voor integraal 
waterbeheer en integraal denken. In de syllabus gaat het er onder andere over dat mondiale 
klimaatverandering leidt tot verdroging van de toplaag van de veengebieden, wat leidt tot oxidatie van 
veen, wat leidt tot CO2 uitstoot, wat leidt tot mondiale klimaatverandering. Dit is een voorbeeld van 
een feedback lus die toepasselijk is op integraal waterbeheer. 

 

2.4.2.6 De geografische werkwijzen 
Als een belangrijk onderdeel van het aardrijkskundeonderwijs en het eindexamenprogramma wordt 
hier ook gekeken naar de manier waarop de geografische werkwijzen die staan beschreven in de 
syllabus zijn gekoppeld aan systeemdenken. In totaal worden in de syllabi voor havo en vwo zes 
geografische werkwijzen onderscheiden: 

1. Verschijnselen en gebieden vergelijken in ruimte en tijd. 
2. Relaties leggen binnen een gebied en tussen gebieden. 
3. Verschijnselen en gebieden vanuit verschillende dimensies beschrijven en analyseren (natuur, 

economie, politiek, cultuur) 
4. Verschijnselen en gebieden in hun geografische context plaatsen. 
5. Verschijnselen en gebieden op verschillende ruimtelijke schalen beschrijven en analyseren. 
6. Verschijnselen en gebieden beschrijven en analyseren door relaties te leggen tussen het 

bijzondere en het algemene. 

Enkele van deze komen terug in de componenten van integraal denken, die hierboven zijn 
geïdentificeerd aan de hand van de componenten van systeemdenken van Arnold en Wade (2015). 
Werkwijze 1 houdt het vergelijken van verschijnselen en gebieden in ruimte en tijd in en sluit aan bij 
de component ‘dynamisch gedrag’ en ‘onderlinge verbindingen en relaties’. Werkwijze 2 gaat over het 
leggen van verticale en horizontale relaties en sluit dus aan bij ‘onderlinge verbindingen en relaties’ en 
‘stroom- en voorraadrelaties’. Werkwijze 3 gaat over het hanteren van meerdere perspectieven, de 
aardrijkskundige dimensies (fysisch, economisch, demografisch, sociaal-cultureel en politiek). Er 
worden dan in een gebied relaties gelegd (verticale relaties) en deze benadering sluit dus aan bij 
‘onderlinge verbindingen en relaties’. Werkwijze 5 sluit aan bij de component ‘gehelen in plaats van 
delen’ omdat het stroomgebied in het geheel moet worden bekeken.  

Vijf componenten die integraal denken en systeemdenken dus overeenkomstig hebben op basis van 
het onderwerp en de bijbehorende geografische werkwijzen zijn onderlinge verbanden en relaties, 
gehelen in plaats van delen, voorraad- en stroomrelaties, dynamisch gedrag en feedback lussen. Aan 
de hand van deze vijf componenten kan een omschrijving van het begrip integraal denken en later ook 
voor integraal waterbeheer worden gegeven.  
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2.4.3 Naar een definitie voor integraal denken 
In het Nationaal Waterplan werd in 2015 vastgesteld dat “Het kabinet streeft naar een integrale 
benadering, door natuur, scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie, cultureel erfgoed en 
economie zoveel mogelijk met de wateropgaven te ontwikkelen”. Volgens het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat zou integraal denken dus betekenen dat je meerdere (in dit geval 
aardrijkskundige) dimensies hanteert en rekening houdt met meerdere stakeholders en dus ook 
meerdere belangen.  

Als definitie van integraal denken zou dit echter een te beperkte omschrijving zijn, die bovendien geen 
rekening houdt met de vijf componenten waarvan in de vorige paragraaf is geconcludeerd dat zij van 
betekenis zijn voor integraal denken. De basis van integraal denken is om een volledig beeld te 
schetsen dat veelomvattend is. Vaak worden hier ook de termen holistisch en integratief mee 
verbonden of verward. Deze verwarring is begrijpelijk aangezien zowel integratief als integraal van 
hetzelfde Latijnse woord, integrare, afstammen, wat vertaald kan worden naar ‘heel te maken’ of 
‘compleet te maken’.  

Vanwege de beperkingen die gepaard gaan met het hanteren van bovenstaande definitie, zowel in 
deze thesis als in het voortgezet onderwijs stel ik voor een nieuwe omschrijving van het begrip 
‘integraal denken’ te definiëren die in het kader van deze thesis kan worden gebruikt.  

Integraal denken is een manier van denken over integraal waterbeheer door het watersysteem te zien 
als systeem dat bestaat uit een primair oppervlaktewatersysteem (zee, grote rivieren en grote meren), 
secundair oppervlaktewatersysteem (sloten, kanalen, grachten en beken) en grondwatersysteem, 
door relaties binnen gebieden (tussen deelsystemen) te beschouwen, door een gebied te beschouwen 
als onderdeel van een geheel stroomgebied, door relaties tussen delen van het stroomgebied te 
beschouwen, door het watersysteem te zien als dynamisch systeem, dat verandert onder invloed van 
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijk handelen, en door rekening te 
houden met verschillende gebruiksfuncties, stakeholders en belangen, om het watersysteem te 
identificeren, begrijpen, analyseren, het gedrag van het watersysteem te voorspellen en er wijzigingen 
in aan te brengen die gewenste effecten produceren.  

Als afsluitende opmerking over integraal denken wil ik benadrukken dat het hierbij niet gaat om een 
methode, theorie of model maar een manier van denken. Deze manier van denken zou moeten leiden 
tot een omvattend wereldbeeld, of in het geval van het onderwerp dat centraal staat in deze thesis, 
tot een omvattend beeld van integraal waterbeheer.  

 

2.5 integraal waterbeheer in de praktijk  
In Nederland gaan we al eeuwenlang het gevecht met het water aan en proberen we dit onder controle 
te houden. Zodanig is een groot deel van het watersysteem gekanaliseerd en wordt de omgeving 
beschermd door dammen, duinen en dijken. Bovendien wordt in Nederland het waterpeil en de aan- 
en afvoer van water gereguleerd. Deze technocratische manier van watermanagement is tot ver in de 
20e eeuw dominant geweest (Bosch & Van der Ham, 1998; Van der Ham, 1999; Lintsen, 2002) en heeft 
geresulteerd in een zeer geavanceerd en wijdvertakt maar relatief gesloten watersysteem (Van der 
Brugge, Rotmans & Loorbach, 2005). Incidenten met (bijna)overstromingen van rivieren in de jaren 90 
van de vorige eeuw en het begin van de 21e eeuw brachten de overheid ertoe om de 
waterbeheerpraktijken destijds ter discussie te stellen.  
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Zo werd door de commissie Tielrooij in hun rapport 'Waterbeheer voor de 21ste eeuw' verklaard dat 
“het Nederlandse waterbeheer niet voldoende is voorbereid om de uitdagingen van de 
klimaatveranderingseffecten in de volgende eeuw aan te gaan” (CW21, 2000). Ook het ministerie van 
verkeer en waterstaat concludeerde al in 1985 dat bij het waterbeheer van destijds nog onvoldoende 
rekening gehouden werd met, en gebruik werd gemaakt van, de samenhang binnen watersystemen, 
het samenhangend geheel van grond- en oppervlaktewater, inclusief waterbodem, oevers, 
infrastructuur, planten en dieren (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1985).  

Door de veranderende aard en omvang van het waterprobleem en de toenemende daaraan 
gerelateerde schade en kosten zag de Nederlandse overheid zich genoodzaakt om het water op een 
meer innovatieve en duurzame manier te beheren. De afgelopen dertig jaar heeft een fundamentele 
verschuiving plaatsgevonden van technocratisch watermanagement naar integraal en participatief 
waterbeheer. Terwijl het technocratische watermanagement zich richtte op de fysieke processen in 
het watersysteem, neemt integraal waterbeheer het watersysteem voor zowel een specifieke context 
als geheel waar en integreert sociale, ecologische, economische en fysieke componenten van het 
watersysteem (van der Brugge et al., 2005). 

 

2.5.1 Integraal waterbeleid 
Al in Eerste Nota Waterhuishouding uit 1968 werd een verband gelegd tussen de Nederlandse 
waterhuishouding en bodemdaling, gecombineerd met (relatieve) zeespiegelstijging. Hierover staat in 
de Eerste Nota Waterhuishouding genoteerd dat een stijging van de zeespiegel is opgetreden, gepaard 
gaande met een daling van het landoppervlak. Deze zogenaamde relatieve bodemdaling (10 à 20 cm 
per eeuw) is deels aan natuurlijke oorzaken en deels aan kunstmatige afwatering en de daaruit 
voortvloeiende Inklinking van het bodemmateriaal van de laaggelegen gebieden toe te schrijven 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1968). Ook wordt hierin al geschreven over de zoute en brakke 
kwel die als gevolg van deze bodemdaling, verbeterde ontwatering, de doorsnijding van waterkerende 
lagen nabij de oppervlakte, en de drooglegging van grote, diepe polders is toegenomen.  

Bovendien wordt in de Eerste Nota Waterhuishouding al aandacht besteed aan klimaatverandering, 
hoewel deze term nog niet in de nota wordt genoemd. Hierover wordt wel al wel gemeld dat het 
denkbaar is dat industriële ontwikkeling zodanig het klimaat kan wijzigen dat de berging van de 
winterneerslag in Zwitserland in de vorm van sneeuw en ijs wordt beïnvloed (Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 1968).  

De term integraal waterbeheer werd voor het eerst gebruikt in het Nederlandse waterbeheer in 1980 
in de provincie Gelderland (Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland 1980). In 1989 werd 
in de Derde Nota Waterhuishouding voor de eerste keer de nadruk gelegd op integraal waterbeleid op 
nationale schaal in Nederland (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989). Het gaat er hierbij over 
dat verschillende doelstellingen en beheersvormen samenkomen, zoals het beheer van grondwater, 
het beschermen tegen overstromingen en het tegengaan van watervervuiling. Het waterbeheer werd 
tot die tijd gekenmerkt door afzonderlijke aspecten (te weten waterkwantiteit, waterkwaliteit en 
grondwater) maar men was van mening dat meer afstemming nodig was. Met de term integraal 
waterbeheer zijn de termen watersysteem en watersamenhang nauw verbonden (Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, 1989).  
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Ook met de vierde nota waterhuishouding en de beleidsnota Nationaal Waterplan 2009-2015 en 2016-
2021 zet het kabinet een volgende stap in het inrichten van het Nederlandse watersysteem. Dit is met 
name gericht op bescherming tegen overstromingen vanuit de primaire wateren, het voorkomen van 
wateroverlast en droogte in het binnendijks gebied en de beekdalen en het bereiken van een goede 
waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart (Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, 2015). Hoewel de termen overstromingen en wateroverlast nog wel 
eens door elkaar worden gehaald, gaat het hierbij duidelijk om twee verschillende vraagstukken 
(Favier, 2019).   

Overstromingsrisico’s ontstaan door hoge waterstanden in de stroomgebieden van rivieren die in 
Nederland uitmonden in de zee zoals de Rijn en de Maas of door hoogwater op zee. Deze kunnen tot 
een groot veiligheidsprobleem leiden. Wanneer dijken of duinen doorbreken door de hoge waterstand 
stroomt het zee- of rivierwater met hoge snelheid naar het achtergelegen (binnendijkse) gebied 
(Favier, 2019). Delen hiervan kunnen wel meters onder water komen te staan, met als gevolg vele 
doden en miljarden euro’s schade.  Het wegpompen van dit water kan tot wel enkele maanden duren 
(Favier, 2019). Het beleid tegen overstromingsrisico’s wordt in hoge mate gecoördineerd door de 
overheid.  

Bij wateroverlast gaat het over lokale problemen die ontstaan als er veel regen valt en het water niet 
snel genoeg in de grond kan trekken of afgevoerd wordt. De oorzaak van wateroverlast is verschillend 
voor landelijke en stedelijke gebieden. In landelijke gebieden ontstaat wateroverlast door langdurige 
neerslag of hoosbuien. In stedelijke gebieden vormen hoosbuien het grootste probleem (Favier 2019). 
Bij wateroverlast is er in tegenstelling tot overstromingen geen sprake van een veiligheidsrisico, maar 
overeenkomstig wel van economische schade. De oplossing tegen wateroverlast wordt in tegenstelling 
tot het veiligheidsvraagstuk niet nationaal, maar regionaal of lokaal uitgewerkt.  

In de vierde nota waterhuishouding en later in het Nationaal Waterplan 2009-2015 en 2016-2021 
wordt ook vastgesteld dat “Het kabinet streeft naar een integrale benadering, door natuur, 
scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie, cultureel erfgoed en economie zoveel mogelijk met 
de wateropgaven te ontwikkelen” (Nationaal Waterplan, 2015). Het kabinet houdt dus vast aan een 
integrale aanpak van de wateropgaven, door opgaven op het gebied van waterkwantiteit, 
waterkwaliteit en gebruik van water in natte en droge situaties in samenhang te beschouwen. 

 

2.5.2 De wateropgaven 
In de wateropgaven is vastgelegd dat de watersystemen in 2015 op orde dienden te zijn en richting 
2050 ook op orde gehouden moeten blijven. Volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water uit 2001 
zijn waterbeheerders hiertoe verplicht. Een voorbeeld van een dergelijke ‘wateropgave’ die in 
Nederland speelt is de continue dreiging die Nederland ervaart van hoogwater vanuit rivieren en 
stormvloed vanaf zee. Hoewel Nederland een van de best tegen overstromingen beschermde delta’s 
is, voldoen nog niet alle dijken en zeeweringen aan de wettelijke normen, zeker niet wanneer hier ook 
rekening wordt gehouden met structurele erosie door de zeespiegelstijging en minder natuurlijke 
sedimentatie (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2015). Achter de dijken heeft Nederland al 
eeuwen te maken met bodemdaling, dan wel door de isostatische beweging als gevolg van geologische 
processen, dan wel door processen als veenoxidatie, inklinking, en gaswinning. Door deze 
bodemdaling is een constante aanpassing aan afwatering en ontwatering in grote delen van Nederland 
vereist. Hierbij is de verwachting ook nog dat sociaaleconomische en demografische ontwikkelingen 
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invloed hebben op hoe wij in de toekomst met water en waterbeheer omgaan (Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 2015). Ook is het klimaatbestendig maken van Nederland een grote opgave, met name 
voor het waterbeheer.  

Wat de al gecompliceerde wateropgaven nog ingewikkelder maakt is dat deze elkaar kunnen 
versterken. De afvoer van water zal bijvoorbeeld worden bemoeilijkt door een combinatie van grotere 
piekbuien, zeespiegelstijging en bodemdaling, samen met verharding van stedelijke gebieden. Een 
ander, meer concreet, voorbeeld is het gebied rond het IJsselmeer waar op termijn spuien onder vrij 
verval op de Waddenzee zal worden bemoeilijkt. Als het warmer en droger wordt is het IJsselmeer 
steeds belangrijker als bron van zoet water voor peilbeheer, voor beregening en bestrijding van 
verzilting en de waterkwaliteit behoeft, vooral in het Markermeer, verbetering (Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 2015). In figuur 10 is een overzicht opgenomen van waar in Nederland de belangrijkste 
wateropgaven spelen.  

 

 
Figuur 10 De wateropgaven in Nederland 

 

2.5.3 Naar een definitie van integraal waterbeheer 
Integraal waterbeheer werd in 2000 door de Global Water Partnership gedefinieerd als “een proces 
dat de gecoördineerde ontwikkeling en het beheer van water, land en aanverwante hulpbronnen 
bevordert, om het resulterende economische en sociale welzijn op een rechtvaardige manier te 
maximaliseren zonder de duurzaamheid van vitale ecosystemen in gevaar te brengen”. Opvallend aan 
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deze omschrijving is dat deze meer aansluit bij duurzaam waterbeheer dan integraal waterbeheer. 
Geen van de elementen uit systeemdenken zijn terug te vinden in deze omschrijving, terwijl dat bij 
andere definities wel het geval is.   

Dit is echter wel de eerste gezaghebbende omschrijving van integraal waterbeheer, waarop in de jaren 
hierna veel variaties zijn geschreven. Volgens Mostert (2006) roept integraal waterbeheer op tot een 
holistisch beheer van stroomgebieden. Integraal waterbeheer benadrukt volgens hem de noodzaak 
om rekening te houden met zowel oppervlakte- als grondwater, kwantiteits- en 
kwaliteitsvraagstukken, ecologie, de relatie tussen land- en waterbronnen en de verschillende 
sociaaleconomische functies van het stroomgebied. Hierin zijn wel componenten van systeemdenken 
herkenbaar zoals ‘gehelen in plaats van delen’.  De delen van het stroomgebied (bovenloop 
middenloop en benedenloop) moeten dus niet apart maar in samenhang worden beschouwd. Ook het 
oppervlaktewatersysteem en grondwatersysteem kan volgens Mostert (2006) niet los van elkaar 
worden gezien, maar juist de samenhang ertussen is van belang. Dit komt overeen met de component 
‘onderlinge verbindingen en relaties’, vraagstukken omtrent waterkwaliteit zijn gekoppeld aan 
vraagstukken over de waterkwantiteit. Ook het beschouwen van verschillende sociaaleconomische 
functies van het stroomgebied zoals natuur, recreatie en scheepvaart kan worden gezien als 
‘onderlinge verbindingen’.  

Savijne en van der Zaag (2008) beamen dit in ieder geval gedeeltelijk en schrijven in hun artikel over 
het concept dat integraal waterbeheer ernaar streeft om water op een uitgebreide en holistische 
manier te beheren. Echter moet er volgens hen hierbij ook rekening gehouden worden met meerdere 
perspectieven en dimensies en pas als deze overwogen zijn kunnen passende beslissingen en 
afspraken worden gemaakt. Savijne en van der Zaag (2008) formuleren in hun artikel vier ‘dimensies’ 
die integraal waterbeheer in ogenschouw moet nemen: 

1) De watervoorraden, rekening houdend met de gehele hydrologische cyclus, inclusief voorraad en 
stromingen, evenals waterhoeveelheid en waterkwaliteit en een onderscheid tussen bijvoorbeeld 
regenval, bodemvocht, water in rivieren, meren en aquifers, etc. Dit sluit aan bij de component 
voorraad- en stroomrelaties van systeemdenken volgens Arnold en Wade (2015).  

2) De watergebruikers, alle economische belangen en alle betrokkenen. Zoals al eerder besproken sluit 
dit aan bij de component ‘onderlinge verbindingen en relaties’ van systeemdenken.  

3) De ruimtelijke schaal, inclusief de ruimtelijke verdeling van watervoorraden en gebruik (bijvoorbeeld 
stroomopwaarts stroomgebieden met water en dorre vlaktes stroomafwaarts), de verschillende 
ruimtelijke schalen waarop water wordt beheerd, en de institutionele regelingen die op deze 
verschillende schalen bestaan. Dit sluit aan bij de genoemde componenten van systeemdenken omdat 
delen van het stroomgebied niet apart moeten worden gezien maar in samenhang, wat aansluit bij 
‘gehelen in plaats van delen’.  

4) Het temporele aspect, rekening houdend met de tijdelijke variatie in de beschikbaarheid van en de 
vraag naar watervoorraden, maar ook met de fysieke structuren die zijn gebouwd om schommelingen 
te compenseren en om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dit sluit aan bij de component 
‘dynamisch gedrag’ van systeemdenken.  

In de praktijk zijn deze uitgebreide omschrijvingen ingekort ten behoeve van de bruikbaarheid, zo 
wordt integraal waterbeheer door het Hoogheemraadschap van Rijnland (2016) omschreven als 
‘Waterbeheer waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende functies in een gebied, zoals 
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bebouwing, landbouw, natuur en recreatie’. Of door Watering de Dommelvallei als; integraal 
waterbeleid is een duurzaam waterbeheer dat rekening houdt met alle aspecten van het waterbeheer, 
zowel met de behoefte van de huidige generatie als van de komende generaties.   

De omschrijving van Savijne en van der Zaag (2008) is echter niet in dezelfde termen als Arnold en 
wade geformuleerd en mist sowieso nog een doel; datgene waar het integraal waterbeheer toe moet 
leiden en er ontbreekt nog een van de relevante componenten, te weten ‘feedback lussen’. Om een 
definitie die toepasbaar is in het voortgezet onderwijs te formuleren is die van Savijne en van der Zaag 
(2008) dus nog afdoende. Een definitie van integraal waterbeheer zou eenzelfde aanpak kunnen 
volgen als Arnold en Wade (2015) en zich richten op wat integraal waterbeheer is, uit welke 
componenten het bestaat en waartoe het moet leiden. Binnen deze richtlijnen kan de volgende 
definitie worden geformuleerd:  

Integraal waterbeheer is een vorm van waterbeheer om vraagstukken rondom overstromingen, 
wateroverlast, droogte en waterkwaliteit in samenhang te beschouwen, door het watersysteem te 
zien als systeem dat bestaat uit een primair oppervlaktewatersysteem (zee, grote rivieren, grote 
meren), secundair oppervlaktewatersysteem (sloten, kanalen, grachten, beken) en 
grondwatersysteem, door relaties binnen gebieden (tussen deelsystemen) te beschouwen, door een 
gebied te beschouwen als onderdeel van een geheel stroomgebied, door relaties tussen delen van het 
stroomgebied te beschouwen, door het watersysteem te zien als dynamisch systeem, dat verandert 
onder invloed van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijk handelen, en 
door rekening te houden met verschillende gebruiksfuncties, stakeholders en belangen om te zorgen 
voor meer afstemming in het waterbeheer zodat inzetbare middelen efficiënter gebruikt kunnen 
worden en interventies in het watersysteem succesvol zijn en het watersysteem duurzaam maken.  

 

2.6 Leerdoelen en leerinhoud ten aanzien van integraal 
waterbeheer 
In dit onderzoek is onderzocht wat de PCK is van docenten ten aanzien van integraal waterbeheer. Om 
dit te kunnen onderzoeken moet eerst verduidelijkt worden wat leerlingen zouden moeten leren ten 
aanzien van integraal waterbeheer en waarom. 

 

2.6.1 Integraal waterbeheer in het curriculum 
De commissie die door het College voor examens was ingesteld om na te gaan of het huidige 
examenprogramma aardrijkskunde nog wel volledig actueel en relevant was concludeerde dat de 
veranderingen in het Nederlandse watermanagement dienden te worden aangepast in het 
eindexamen voor de havo en het vwo. Het onderdeel water in het domein leefomgeving ongewijzigd 
laten zou betekenen dat het aardrijkskundeonderwijs op termijn achter gaat lopen bij de werkelijkheid. 
Om dit te voorkomen heeft de commissie ervoor gekozen integraal waterbeleid een plaats te geven in 
‘domein E’ over de leefomgeving. In deze paragraaf zal eerst worden geanalyseerd hoe de definities 
die in het voortgezet onderwijs worden gebruikt verschillen van de eerder geformuleerde definitie in 
deze thesis, daarna volgt een analyse van de eindtermen die over integraal waterbeheer zijn 
geformuleerd voor respectievelijk havo en vwo.  
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Lesmethodes voor de bovenbouw hanteren hun eigen definities van het begrip integraal waterbeheer. 
Zo heeft de lesmethode De Geo van uitgeverij ThiemeMeulenhoff het over integraal waterbeleid en 
zegt hierover dat dit gaat om “samenhangend beleid wat betreft invalshoeken en schaalniveaus op het 
gebied van waterveiligheid en watervoorziening”. Gekeken naar de overeenkomsten tussen deze 
omschrijving en de definitie met componenten van integraal waterbeheer die eerder is vastgesteld 
valt op dat er aandacht is voor de verticale relaties, ofwel relaties binnen een gebied, wat aansluit bij 
de component onderlinge verbindingen. Dit is ook de enige component die in de definitie terugkomt; 
over feedbacklussen, dynamisch gedrag, voorraad- en stroomrelaties en gehelen in plaats van delen 
wordt in deze definitie niet gerept. Er is dus sprake van een zeer ingekorte en vereenvoudigde 
omschrijving van het begrip integraal waterbeheer. 

De lesmethode Wereldwijs van Malmberg benoemt in de leeropdrachtenboeken van de havo niet 
expliciet de term integraal waterbeheer of integraal waterbeleid. In de leeropdrachtenboeken van vwo 
wordt wel de term integraal waterbeleid expliciet gehanteerd en dit wordt omschreven als “beleid dat 
gericht is op het goed functioneren van het watersysteem (oppervlaktewater en grondwater) als geheel 
ten behoeve van het gebruik door de mens, en de planten en dieren. Belangrijk is de aandacht voor de 
waterkwantiteit, waterkwaliteit, veiligheid, wateroverlast en verdroging”. Hierin is wel duidelijk een 
doel beschreven van het watersysteem, namelijk het gebruik door de mens, de planten en de dieren.  
Ook worden hier verschillende aspecten van het waterbeleid uitgelicht. Hoewel deze omschrijving op 
het oog completer aandoet heeft ook deze omschrijving hiaten wanneer we deze vergelijken met de 
definitie en componenten van integraal waterbeheer. Onderlinge verbindingen zit er wederom in 
verwerkt, ook in iets uitgebreidere vorm dan bij De Geo het geval was, maar de overige componenten 
missen ook in deze definitie.  

 

2.6.2 de syllabus voor havo en vwo 
Wat leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo precies moeten kennen en kunnen met betrekking 
tot integraal waterbeheer en integraal denken is vastgelegd in de syllabus, in de vorm van eindtermen. 
Algemene richtlijnen voor domein E over de leefomgeving zoals vastgelegd voor het 
examenprogramma zijn 1) meer integraal waterbeheer, 2) aandacht voor een kritische blik richting 
beleid, 3) aandacht voor overstromingsbewustzijn en 4) accentverschuiving van aandacht voor het 
overstromingsgevaar langs de kust en rivieren naar integraal waterbeleid (Van der Schee, 2014). In 
deze paragraaf volgt een analyse van de manier waarop en de mate waarin integraal waterbeheer in 
de eindtermen is verwerkt en wat de leerlingen dus hierover dienen te weten en beheersen. Deze 
zullen eerst uitgewerkt worden voor de havo en vervolgens voor het vwo.  

In de eerste eindterm voor de havo ligt de nadruk sterk op overstromingen en overstromingsrisico’s.  
Bij de geformuleerde leerdoelen wordt wateroverlast alleen kort in het laatste leerdoel genoemd. In 
de aandachtspunten van deze eindterm wordt wateroverlast zelfs helemaal niet genoemd of 
besproken. Ook bij de belangrijke werkwijzen wordt wateroverlast slechts één keer vermeld (zie figuur 
11). Wel zijn bij deze eindterm duidelijk componenten van integraal waterbeheer en integraal denken 
herkenbaar. Zo wordt er volgens deze eindterm van de leerling verwacht dat hij/zij de invloed van het 
veranderde klimaat en menselijk ingrijpen op de waterafvoer van de Rijn en Maas beschrijft. Dit heeft 
vooral betrekking op de componenten ‘onderlinge verbindingen en relaties’ en ‘dynamisch gedrag’ en 
gezien de gevolgen van klimaatverandering in Nederland kan dit ook betrekking hebben op de 
component ‘feedbacklussen’ (klimaatverandering leidt immers via verdroging tot veenoxidatie wat 
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leidt tot een toename van CO2 in de atmosfeer wat weer een versterkend effect op klimaatverandering 
heeft). Om de invloed van klimaat en menselijk ingrijpen op de waterafvoer te beschrijven moeten 
verticale relaties, relaties binnen een gebied, gemaakt worden. Ook de component ‘onderlinge 
verbindingen/onderlinge relaties’ is hier dus van toepassing. Deze component is des te meer relevant 
omdat deze ook aansluit bij het relateren van het overstromingsgevaar aan ruimtelijke inrichting. De 
aandachtspunten over klimaatverandering, menselijk ingrijpen en de zeespiegelstijging hebben 
allemaal betrekking op het dynamisch gedrag van het watersysteem. De werkwijzen zijn in paragraaf 
2.4.2 al besproken; de werkwijzen die bij deze eindterm passen gaan over dynamisch gedrag, 
onderlinge verbindingen en relaties, en gehelen in plaats van de delen. 

 

 
Figuur 11 Eerste eindterm domein E havo 
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In de tweede eindterm wordt vrijwel meteen expliciet integraal waterbeleid genoemd (zie figuur 12). 
Het gaat er hierbij om dat leerlingen dit moeten kunnen beschrijven en beoordelen. Meerdere 
onderdelen van deze eindterm sluiten aan bij de eerdere omschrijvingen van integraal waterbeheer. 
Bij de aandachtspunten valt onder andere op dat er over integraal waterbeleid wordt gezegd dat er in 
Nederland vraagstukken spelen op het gebied van wateroverlast en overstromingen en die 
vraagstukken spelen op verschillende schalen wat overeenkomt met ‘onderlinge verbindingen en 
relaties’. Daarnaast wordt vermeld dat maatregelen ter beheersing van het regiem niet alleen het 
rivierstelsel betreffen, maar het gehele stroomgebied omvatten waarbij de component ‘gehelen in 
plaats van de delen’ een belangrijke rol speelt. “De zuidwestelijke delta moet overtollig rivierwater 
tijdelijk opvangen bij extreme omstandigheden” en “het peil op het IJsselmeer verhogen om spuien op 
de Waddenzee ook in de toekomst mogelijk te maken en om een grote strategische zoetwatervoorraad 
te hebben” gaan beiden over voorraad- en stroomrelaties. Daarnaast speelt ook de component 
onderlinge verbindingen en relaties leggen een rol omdat er volgens bovenstaande eindterm relaties 
tussen verschillende onderdelen van het waterbeleid moeten worden gemaakt, er moeten binnen een 
gebied dus relaties worden gemaakt. Ook het analyseren van het rivierbeleid vanuit verschillende 
dimensies is aansluitend bij de component onderlinge verbindingen en relaties.  

 

 

Figuur 12 Tweede eindterm Domein E havo 
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In de eindtermen van het vwo gelden uiteraard ook de kanttekeningen over overstromingsrisico’s en 
wateroverlast die hierboven voor de havo al zijn besproken. Ten aanzien van overstromingen, 
overstromingsrisico’s en wateroverlast is de inhoud van deze eindterm heel overeenkomstig met de 
eerste eindterm van de havo en zal hier ook niet verder uitgebreid worden besproken. Daar waar de 
eindterm voor vwo afwijkt van wat is besproken voor de eindterm van havo zal bij worden stil gestaan.  

Bij de leerdoelen voor de leerlingen van het vwo zijn overeenkomsten met integraal waterbeheer en 
integraal denken te vinden (zie figuur 13). Zo wordt van leerlingen verwacht dat zij kunnen beschrijven 
hoe zeestromingen, getijdenstroming en wind de Nederlandse kust als een dynamisch systeem 
vormgeven, wat met name aansluit bij onderlinge verbindingen. Het dynamisch gedrag zelf is als 
component het beste herkenbaar in het moeten beschrijven van de manier waarop dynamische 
(zee)kusten veranderen als gevolg van zeespiegelstijging en/of menselijk ingrijpen. Zowel dynamisch 
gedrag als onderlinge verbindingen/relaties zijn ook herkenbaar in het aandachtspunt ‘Natuurlijke 
kustprocessen dragen bij aan de opbouw en de afbraak van de Nederlandse kust’. Als laatste staat in 
deze eindterm nog de werkwijze ‘Relaties leggen tussen mondiale zeespiegelstijging en effecten aan 
de Nederlandse kust in het rivierengebied, het IJsselmeer gebied en de Zuidwestelijke delta. Hierin 
gaat het wederom om onderlinge verbindingen en relaties maar ook over het geheel in plaats van 
delen.  
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Bij de tweede eindterm voor het vwo worden zowel de termen integraal waterbeleid als nationaal 
waterplan benoemd bij de belangrijke begrippen (zie figuur 14).  Bij het beheer van het Nederlands 
kustgebied gaat het volgens deze eindterm om een combinatie van natuurlijke kustprocessen, 
ecologische en economische waarden, er wordt een afweging gemaakt tussen alle economische 
belangen en betrokkkenen, verschillende dimensies en dat is duidelijk behorend tot integraal 
waterbeheer omdat het aansluit bij onderlinge verbindingen en relaties. In de aandachtspunten wordt 
genoemd dat het waterbeleid zoals voorgesteld door de Tweede Deltacommissie afdoende lijkt om de 
nu bekende problemen het hoofd te bieden maar dat er zich nieuwe ontwikkelingen kunnen voordoen. 
Met name deze ‘nieuwe ontwikkelingen’ hebben betrekking op de component  dynamisch gedrag. De 
werkwijzen sluiten aan bij onderlinge verbindingen en geheel in plaats van de delen.  

Figuur 10 Eerste eindterm Domein E vwo 

Figuur 13 Eerste eindterm domein E vwo 
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Figuur 14 Tweede eindterm Domein E vwo 

 

In de derde en laatste eindterm van het vwo worden integraal waterbeheer noch integraal waterbeleid 
genoemd. Wel sluiten onderdelen van de eindterm goed aan bij wat er in Nederland wordt verstaan 
onder integraal waterbeheer (zie figuur 15). De watervoorraden worden besproken wat aansluit bij de 
component voorraad en stroomrelaties. Voor deze eindterm moet de leerling in staat zijn om de 
invloed van het veranderende klimaat en meer extreme weersomstandigheden te relateren aan 
wateroverlast en watertekorten in laaggelegen gebieden. Hierop zijn meerdere componenten van 
toepassing, het gaat in ieder geval om onderlinge verbindingen en dynamisch gedrag. Ook wordt 
benoemd dat lage veengebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast en droogte. In de aandachtspunten 
wordt hiermee vooral verzilting van de veengebieden genoemd, maar ook verdroging wat een 
feedbacklus heeft met klimaatverandering is hierbij relevant. Daarnaast is vooral de component 
onderlinge verbindingen en relaties relevant in deze eindterm, bijvoorbeeld bij de aandachtspunten 
‘maatregelen als de ontkoppeling van het riool, de aanleg van groene daken en retentiebekkens dragen 
bij aan het voorkomen van wateroverlast op regionale schaal’. Ook in de werkwijzen is het vooral 
onderlinge verbindingen wat terugkomt, hoewel in het leggen van relaties tussen mondiale 
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klimaatverandering en risico’s op wateroverlast of watertekorten op regionale schaal ook ‘het geheel 
en de delen’ relevant is.  

 
Figuur 15 Derde eindterm Domein E vwo 

 

Dat een regionale benadering bij integraal waterbeheer blijkt wel uit de eindterm hierboven, maar ook 
uit eindterm E2. Hierin staat dat de leerling lokale en regionale ruimtelijke vraagstukken moet kunnen 
beschrijven en analyseren en zich daarover een beargumenteerde mening vormen. Hierbij moet ook 
geografisch onderzoek worden betrokken, leerlingen moeten dit kunnen opzetten, uitvoeren, 
presenteren en evalueren, bij voorkeur in de eigen omgeving.  Het beschrijven en analyseren van 
ruimtelijke watervraagstukken heeft potentie om alle componenten van integraal waterbeheer te 
omvatten. Bovendien moeten geografische werkwijzen hierbij gebruikt worden waarvan we in het hier 
voorgaande al hebben concluderen dat deze een sterke relatie (kunnen) hebben tot integraal 
waterbeheer en integraal denken. Wanneer dit onderzoek wordt uitgevoerd naar een regionaal en/of 
lokaal vraagstuk over domein E kan dit zeer goed aansluiten bij integraal waterbeheer en integraal 
denken.  
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Hoofdstuk 3. Methode van het empirisch 
onderzoek 
In het vorige hoofdstuk zijn door middel van een literatuurstudie de eerste zes deelvragen van dit 
onderzoek beantwoord. Met behulp van data die empirisch is verzameld zal in hoofdstuk 4 en 5 
worden geprobeerd de deelvragen 7, 8 en 9 te beantwoorden. De methode waarop die data is 
verzameld wordt in dit hoofdstuk verder toegelicht.  

 

3.1 Dataverzameling 
Om de laatste drie deelvragen te kunnen beantwoorden zijn interviews afgenomen bij zes ervaren 
docenten die aardrijkskundelessen verzorgen in de bovenbouw van havo en/of vwo en een 
eerstegraads lesbevoegdheid hebben. Tijdens het interview is door middel van de CoRe en PaPeRs 
methodiek van Loughran et al. (2004) die in paragraaf 3 is besproken, getracht hun PCK in beeld te 
brengen. De interviews zijn afgenomen in de periode juni-juli 2019. Iedere docent aardrijkskunde is 
eenmalig geïnterviewd over zijn PCK ten opzichte van het lesgeven over integraal waterbeheer en 
integraal denken.  

De respondenten van de interviews zijn docenten die een 3 uur durende nascholingsbijeenkomst over 
waterbeheer in Centraal Holland, een gebied dat bestaat uit een groot deel van de Randstad, hebben 
bijgewoond op 7 april 2019. De respondenten waren dan ook allemaal afkomstig uit West-Nederland, 
wat een weloverwogen keuze was voor deze scriptie. De gedachte hierachter was dat zij omdat ze 
naast wateroverlast en overstromingen van rivieren in west-Nederland meer bezig zijn met 
zeespiegelstijging en overstromingen van zee.  

Volgens domein E2 zouden leerlingen ook moeten leren over regionale en lokale watervraagstukken. 
Dit gebied heeft overeenkomende kenmerken (Nederlandse kust en veenweide-
droogmakerijengebied), vergelijkbare wateropgaven (zeespiegelstijging, bodemdaling, verzilting, 
aanvoer van zoetwater, afvoer tijdens extreme regenval), en vergelijkbare oplossingsrichtingen. 
Omdat de insteek van deze scriptie sterk regionaal gericht is, is gekozen voor de regio waarin de 
meeste, zo niet alle, aspecten van integraal waterbeheer aan bod komen. Begin juni 2019 zijn 52 
eerstegraads docenten per e-mail gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Hiervan hebben 6 
docenten gereageerd, waarmee een afspraak voor het afnemen van interviews is gemaakt. De 
gegevens van de docenten die in reactie op de mail hebben laten weten mee te werken aan het 
onderzoek en dus geïnterviewd zijn over hun PCK zijn weergegeven in tabel 3. 
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Tabel 3 Gegevens respondenten 

 

De interviews zijn afgenomen op de school waar de docent lesgaf, hoewel er toch grote verschillen zijn 
ontstaan tussen de omgeving en omstandigheden van het afnemen van het interview ontstonden. Van 
de zes interviews is er één interview afgenomen bij een respondent thuis (docent 6). Deze docent was 
per abuis aan het einde van de schooldag naar huis gegaan en was vergeten dat hij een interview had 
ingepland. Er is toen contact opgenomen met de respondent en er is afgesproken om het interview 
alsnog doorgang te laten vinden, maar dan vanuit zijn huis in plaats van in de school waar hij werkt. 
Het interview is dus in een meer informele sfeer, in de achtertuin van de docent, afgenomen. 
Daarnaast was er binnen de interviews die wel op school zijn afgenomen veel verschil tussen de 
ruimtes waar dit plaatsvond. Bij de eerste docent die werd geïnterviewd was gekozen om in haar 
klaslokaal te blijven zitten. Na ongeveer 20 minuten bleek dat hier een volgende les moest worden 
gegeven en moesten we verplaatsen. We zijn toen in een aparte kamer van een teamleider gaan zitten. 
Na enkele minuten kwam deze echter binnenlopen en is er gedurende de rest van het interview bij 
blijven zitten. Een docent (docent 2) vond het prettig om het interview in de personeelsruimte af te 
nemen, wat wel enigszins verstoringen gaf in het interview omdat we in de rede werden gevallen door 
collega’s of omdat mensen zeer hard praatten waardoor wij het gesprek even stil moesten leggen. Dit 
omdat de geluidsopname anders misschien onvoldoende duidelijk was om volledig en juist te 
transcriberen. De overige interviews hebben wel in betrekkelijke rust en in aparte ruimtes 
plaatsgevonden, ofwel klaslokalen of andere, kleinere ruimtes die beschikbaar op het moment van het 
interview.   

Alle zes de respondenten zijn individueel gedurende een gesprek van ongeveer 60 minuten 
geïnterviewd. Deze interviews zijn opgenomen met behulp van een mobiele telefoon en naderhand 
getranscribeerd (zie bijlage 1).  

 

3.2 Operationalisering 
Uit de literatuurstudie is gebleken dat de CoRe en PaPeRs methodiek van Loughran et al. (2004) zeer 
geschikt is om de PCK van docenten te onderzoeken. De eerste vraag die tijdens het interview werd 
gesteld was om een omschrijving te geven van de begrippen integraal waterbeheer en integraal 
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denken. Alle overige interviewvragen zijn op de CoRe en PaPeRs methodiek gebaseerd, enkel vertaald 
naar het Nederlands en toegepast voor het onderwerp integraal waterbeheer en integraal denken. In 
tabel 4 zijn de opgestelde interviewvragen opgenomen.  Daar waar ‘regio X’ in de vraag staat, is in het 
interview de regio genoemd waarin de desbetreffende docent lesgeeft.  

 

 

 

Integraal waterbeheer in de regio X Integraal denken 

Vraag 1 1A Wat wilt u de leerlingen leren over 
integraal waterbeheer in regio X? 

1B Wat wilt u dat de leerlingen voor 
vaardigheden ontwikkelen in integraal 
denken? 

Vraag 2 2A Waarom is het belangrijk dat de 
leerlingen dit weten? 

2B Waarom is het belangrijk dat de 
leerlingen dit kunnen? 

Vraag 3 3A Wat weet u nog meer over integraal 
waterbeheer in regio X (dat u nog niet van 
plan bent aan de leerlingen te vertellen) 

3B Wat weet u nog meer over integraal 
denken (dat u nog niet van plan bent 
aan de leerlingen te vertellen) 

Vraag 4 4A Welke kennis over de denkwijze van 
leerlingen beïnvloed de manier waarop u 
lesgeeft over integraal waterbeheer in 
regio X? 

4B Welke kennis over de denkwijze van 
leerlingen beïnvloed de manier waarop 
u lesgeeft over integraal denken? 

Vraag 5 5A Zijn er nog andere factoren die invloed 
hebben op de manier waarop u lesgeeft 
over integraal waterbeheer in regio X? 

5B Zijn er nog andere factoren die 
invloed hebben op de manier waarop u 
lesgeeft over integraal denken? 

Vraag 6 6A Welke werkvormen gebruikt u in het 
lesgeven over integraal waterbeheer in 
regio X? En met welke reden? 

6B Welke werkvormen gebruikt u in 
het lesgeven over integraal denken? En 
met welke reden? 

Vraag 7 7A Welke moeilijkheden en beperkingen 
zijn verbonden met het lesgeven over 
integraal waterbeheer in regio X? 

7B Welke moeilijkheden en 
beperkingen zijn verbonden met het 
lesgeven over integraal denken?  

Tabel 4 Interviewvragen 

 

De belangrijkste aanpassing die is gemaakt in deze vragenlijst ten opzichte van de volledige CoRe en 
PaPeRs methodiek van Loughran et al. (2004) is dat deze vragenlijst een vraag minder bevat. Vraag 4 
gaat in de originele versie (zie figuur 7) over problemen en beperkingen die zijn verbonden met het 
lesgeven over een bepaald onderwerp, in dit geval integraal waterbeheer en integraal denken. In de 
vragenlijst voor dit onderzoek is dit vraag 7 geworden. De vraag ‘specifieke manieren om het begrip of 
de verwarring van studenten rond dit idee vast te stellen’ (vraag 8 in de originele versie) is 
gecombineerd met de vraag over moeilijkheden en beperkingen, gezien bestaande pré- en 
misconcepties bij leerlingen behoren tot beperkingen bij het lesgeven over integraal waterbeheer.  

Hierbij zijn verder weinig onregelmatigheden opgetreden, technisch gezien waren er geen 
mankementen bij de geluidsopnamen. Het kwam wel eens voor dat een respondent geen antwoord 
op een vraag had, maar op zich is het geen bezwaar dat er ook onderdelen van de CoRe en PaPeRs leeg 
blijven, omdat ook dit deel uitmaakt van de PCK van de docent. Wel was de term integraal denken 
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voor een deel van de docenten niet duidelijk, wat vragen daarnaar lastig maakte. Wanneer het nodig 
was is door de interviewer een korte omschrijving hiervan gegeven ten behoeve van het interview. Het 
ging dan om een algemene, korte beschrijving van het begrip integraal denken, en werd verder aan de 
respondent gevraagd op welke manier ze dit voor integraal waterbeheer zouden omschrijven.  

 

3.3 Analyse van de verzamelde data 
De verzamelde data wordt gebruikt om te pogen deelvraag 7, 8 en 9 te beantwoorden, wat in de 
volgende hoofdstukken zal worden bekeken. Het eerste deel bestaat uit omschrijvingen van de 
begrippen integraal waterbeheer en integraal denken volgens de geïnterviewde 
aardrijkskundedocenten. Deze zijn geanalyseerd met behulp van de dimensies van integraal 
waterbeheer zoals geformuleerd in paragraaf 2.5 en de definitie van integraal denken zoals 
geformuleerd in paragraaf 2.4.  

Vervolgens is met behulp van de bij de docenten afgenomen interviews CoRe en PaPeRs uitspraken 
herleid, die gezamenlijk een beeld geven van de PCK van de docenten ten aanzien van integraal 
waterbeheer en integraal denken.  In bijlage 1 zijn transcripties van de interviews opgenomen met 
hierin een kleurcodering om de verschillende uitspraken te labelen. Deze data is geanalyseerd met 
behulp van de componenten van PCK zoals deze zijn opgesteld door Magnusson et al. (1999) en 
besproken in paragraaf 2.1. Opmerkingen die de vakinhoudelijke kennis (CK) van docenten betreffen 
zijn geel gemarkeerd, opmerkingen die betrekking hebben op PCK-1 zijn rood, opmerkingen over PCK-
2 zijn paars, opmerkingen over PCK-3 zijn groen, opmerkingen aangaande PCK-4 zijn blauw en 
opmerkingen over PCK-5 zijn grijs gemarkeerd. Daarnaast zijn deze onderdelen voorzien van 
opmerkingen van de auteur, waarin verdere toelichting wordt gegeven. De eerste analyse en 
interpretatie is gedaan door de auteur. Deze is voorgelegd aan vakdidacticus Tim Favier. In ongeveer 
25% van de gevallen was een alternatieve labeling en interpretatie voorgesteld, Uiteindelijk zijn de 
twee analyses/interpretaties samengevoegd of afgewogen en is er een definitieve labeling vastgesteld 
door de auteur.  

Als laatste is met behulp van de interviewdata een overzicht gemaakt van de manier waarop zij hun 
PCK hebben ontwikkeld na de wijziging in het examenprogramma. Dit wordt vergeleken met de theorie 
over de manier waarop PCK zich ontwikkelt die is besproken in hoofdstuk 2.  

 

3.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
Volgens Swanborn (2013) zijn er vijf criteria die de kwaliteit van een onderzoek omschrijven: 
begripsvaliditeit, betrouwbaarheid, interne validiteit, externe validiteit en bruikbaarheid. Met 
betrekking tot de begripsvaliditeit wordt gebruik gemaakt van de componenten van systeemdenken 
van Arnold en Wade (2015) en een op literatuur gebaseerde zelf geformuleerde definitie van integraal 
waterbeheer en integraal denken. De begripsvaliditeit staat echter niet vast omdat deze indeling voor 
zover bekend niet eerder is gebruikt om de PCK van docenten na een curriculumwijziging te 
onderzoeken.  

Wat betreft de interne en externe validiteit van de data zijn interviews niet ideaal. Deze zijn namelijk 
gebaseerd op wat mensen zeggen en niet op wat zij doen. Het kan voorkomen dat dit niet met elkaar 
overeenkomt. Omdat de interviews zijn afgenomen op het einde van het schooljaar (zie tabel 3) was 
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het niet mogelijk aanvullende lesobservaties te doen aangezien de lessen in de meeste gevallen al 
waren afgerond, of het betreffende onderwerp niet op dat moment aan de orde was.  

Omdat de afname van het interview semigestructureerd was is de herhaalbaarheid van het onderzoek 
minder dan bij andere methoden voor dataverzameling zoals een gestructureerd interview of een 
enquête en is de betrouwbaarheid minder dan wenselijk. Dit wordt nog eens versterkt door het 
‘interviewer-effect’ dat een rol speelt bij het afnemen van (semigestructureerde) interviews. Dit houdt 
in dat geïnterviewden een vervormde reactie kunnen hebben tijdens een persoonlijk interview als 
gevolg van de sociale stijl en de persoonlijkheid van de interviewer, evenals op hun presentatie van 
bepaalde vragen. Dit zou kunnen betekenen dat wanneer een andere persoon dit onderzoek exact zou 
reproduceren zij alsnog andere resultaten zouden kunnen krijgen. Daarnaast blijkt ook uit de 
transcripties van de interviews dat er niet systematisch dezelfde vragen zijn gesteld, en op dezelfde 
antwoorden zijn doorgevraagd wat uiteraard afhankelijk is van de interviewer.  

De bruikbaarheid van het onderzoek is wel vrij hoog. De geïnterviewde docenten krijgen door het 
onderzoek inzicht in hun PCK over dit onderwerp, waardoor zij indien wenselijk en nodig 
veranderingen in hun PCK en hun onderwijs kunnen vormgeven. Ook kunnen inzichten die dit 
onderzoek worden verworven gebruikt worden voor het ontwikkelen van bijscholingsmateriaal zoals 
cursussen en vakliteratuur.  
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Hoofdstuk 4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek weergegeven. Er volgt eerst een 
analyse van de manier waarop de docenten integraal waterbeheer en integraal denken definiëren. In 
paragraaf 4.2 wordt getracht om deelvragen 7 en 8 te beantwoorden door een overzicht van de PCK 
per docent weer te geven. Paragraaf 4.3 behandelt deelvraag 9 over de manier waarop de docenten 
hun PCK en CK hebben ontwikkeld. 

 

4.1 Aardrijkskundedocenten over integraal waterbeheer en 
integraal denken  
De eerste vraag die aan de respondenten is voorgelegd tijdens het interview was wat zij persoonlijk 
verstonden onder de begrippen integraal waterbeheer en integraal denken. De omschrijving hiervan 
die door de docent wordt gegeven is het startpunt voor de PCK van docenten over dit onderwerp en 
kan op zichzelf ook gezien worden als uiting van de PCK van docenten. De gegeven omschrijvingen 
verschilden zeer tussen de verschillende docenten. Hieronder worden eerst de omschrijvingen van 
integraal waterbeheer en vervolgens integraal denken weergegeven zoals deze door de respondenten 
zijn gegeven. De kern van de omschrijvingen die door de docenten zijn gegeven zijn hier samengevat 
als antwoord op de vragen ‘wat is integraal waterbeheer?’ en ‘wat is integraal denken?’. 

 

4.1.1 Definities integraal waterbeheer 
Hieronder wordt samengevat wat de zes docenten onder integraal waterbeheer verstonden, en 
worden hun definities vergeleken met de definitie die in deze scriptie is geformuleerd op basis van de 
literatuur (zie paragraaf 2.5.3). De letterlijke transcripties zijn opgenomen in bijlage 1. 

Docente 1: Integraal waterbeheer speelt zich af van de bovenloop tot de benedenloop. Integraal 
waterbeheer gaat ook over plannen die Nederland maakt en uitvoert om ervoor te zorgen dat het 
water ‘buiten’ blijft. Integraal waterbeheer gaat over (ruimte voor) rivieren, zeeën en het ophogen van 
wijken of juist niet.  

De docente heeft in deze omschrijving duidelijk een doel geïdentificeerd, namelijk dat integraal 
waterbeheer erop gericht is dat het water ‘buiten’ blijft. Hoewel dit een doel is waartoe integraal 
waterbeheer volgens deze docent moet leiden komt dit nauwelijks overeen met de bespreking van 
integraal waterbeheer in de beleidsdocumenten. Daarin werd integraal waterbeheer namelijk 
omschreven als ‘’ samenhangend beleid op het gebied van…’. Dat het water ‘buiten moet blijven’ komt 
niet terug in de waternota’s en het nationaal waterplan dat door de overheid is opgesteld. Ook noemt 
deze docent iets over overstromingen vanuit zee en rivieren, maar niet in samenhang met droogte, 
waterveiligheid en wateroverlast. In haar omschrijving van de bovenloop tot de benedenloop is de 
component ‘gehelen in plaats van delen’ wel duidelijk terug te vinden.  

Docent 2: Integraal waterbeheer gaat onder andere over het grondwater in Nederland, drinkwater en 
de gevolgen van menselijke ingrepen. Hierbij moeten zowel de zee als rivieren worden besproken. Bij 
integraal waterbeheer spelen verschillende belangen een rol.  
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De docent noemt een voorbeeld van onderlinge verbindingen en relaties, namelijk die van aanwezige 
(tegengestelde) belangen, maar is hierin niet volledig in de verbindingen en relaties die in het 
watersysteem in een gebied kunnen voorkomen. De docent heeft het in zijn omschrijving over 
verschillende componenten, zoals het primaire watersysteem en het grondwatersysteem, maar is ook 
hierin niet volledig.  

Docente 3: Integraal waterbeheer gaat over de manier waarop de overheid omgaat met problematiek 
rondom water in Nederland zoals waterveiligheid en verzilting. Vanuit problemen die er kunnen 
optreden met alles wat er met water te maken heeft moet daarnaar gekeken worden.  

De docente geeft in haar omschrijving aan dat het doel van integraal waterbeheer is om problemen 
omtrent water in Nederland op te lossen. Dit doel komt niet overeen met die is geschetst in de definitie 
van integraal waterbeheer in paragraaf 2.5.3.  

Docent 4: Integraal waterbeheer gaat over de combinatie van verschillende factoren binnen een plek 
of gebied zoals waterveiligheid, watervoorzieningen, oppervlaktewater, grondwaterspiegel een rol 
speelt, maatregelen die genomen moeten worden, prettiger wonen, etc.  

De docent noemt geen duidelijk doel waartoe integraal waterbeheer moet leiden maar bespreekt wel 
twee componenten van integraal waterbeheer; hij benoemt verschillende onderdelen van het 
watersysteem zoals waterveiligheid, watervoorzieningen, oppervlaktewater, grondwaterspiegel en 
bespreekt hiermee vrij volledig alle onderdelen zoals die zijn gedefinieerd in paragraaf 2.5.3. Zeer 
beperkt bespreekt deze docent onderlinge verbindingen en relaties gezien de docent aangeeft dat 
maatregelen in het rivierbeleid te maken hebben met ‘prettiger wonen’ wat een verticale relatie is.  

Docent 5: Integraal waterbeheer gaat over alle maatregelen die zowel zaken als klimaatverandering 
helpen aan te passen of te mitigeren en te adapteren daaraan, maar daarnaast ook kijken of er nog 
andere doelen zijn die je kunt bereiken zoals natuurbeheer en dergelijke. Dat geheel hoort bij het 
integrale waterbeheer.  

De docent richt zijn omschrijving met name op het doel van integraal waterbeheer; om 
klimaatverandering te adapteren of mitigeren en voor natuurbeheer. In dit eerste doel namelijk 
adapteren en mitigeren van klimaatverandering is inhoudelijk opvallend. ‘Adapteren’ houdt in dat er 
wordt aangepast aan de gevolgen van klimaatverandering, wat binnen (integraal) waterbeheer 
mogelijk en zelfs noodzakelijk is. Het mitigeren van klimaatverandering gaat erom dat 
klimaatverandering beperkt moet worden. Hiermee suggereert de docent dat integraal waterbeheer 
impact heeft op klimaatverandering en de gevolgen hiervan kan verminderen, wat niet het geval is. Bij 
het identificeren van een doel van integraal waterbeheer noemt docent 5 ook onderlinge relaties; 
namelijk de verbindingen tussen waterbeheer, klimaatverandering en natuurbeheer in een gebied.  

Docent 6: Integraal waterbeheer bevat bijna elke vorm van watermanagement in Nederland, 
internationale afspraken die over water in rivieren worden gemaakt en afspraken tussen verschillende 
delen in Nederland. Bovendien speelt de rol van verschillende actoren zoals boeren, 
hoogheemraadschappen, de gemeente etc. een rol bij integraal waterbeheer.  Ook al het rivierbeleid 
valt onder het begrip integraal waterbeheer.  

De docent heeft het over internationale afspraken en afspraken tussen verschillende delen in 
Nederland, waarmee hij de component ‘gehelen in plaats van delen’ benoemt. Daarnaast spelen 
volgens hem verschillende actoren een rol bij integraal waterbeheer. Deze verschillende actoren die 
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binnen een gebied verschillende belangen hebben betrekking op verticale relaties in een gebied, 
oftewel onderlinge verbindingen en relaties.  

 

 
Tabel 5 Definities integraal waterbeheer vergeleken 

 

In paragraaf 2.5 is een definitie voor integraal waterbeheer opgesteld op basis van de componenten 
van systeemdenken van Arnold en Wade (2015). In tabel 5 wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de 
definitie overeenkomt met de omschrijvingen die de docenten hebben gegeven over integraal 
waterbeheer. Wanneer de dimensie in de omschrijving duidelijk besproken wordt, is een ‘X’ genoteerd, 
wanneer er wel een verwijzing wordt gedaan, maar geen duidelijke of volledige verwijzing naar de 
dimensie wordt gemaakt is een ‘o’ genoteerd. 

De tabel laat zien dat de docenten vooral expliciet focussen op de component onderlinge verbindingen 
en relaties en het belangrijk vinden om overstromingen, wateroverlast, droogte en waterveiligheid in 
samenhang te beschouwen. Expliciet speelt de component ‘geheel in plaats van de delen’ bij een 
enkele docent een rol, en beschrijven enkele docenten het doel waartoe integraal waterbeheer 
volgens hen zou moeten leiden. De andere componenten van integraal waterbeheer worden niet 
genoemd. Ook in de componenten die de docenten wel expliciet benoemen zijn zij zelden volledig in 
hun beschrijving.  

 

4.1.2 Definities integraal denken 
In deze paragraaf wordt samengevat wat de zes docenten onder integraal denken verstonden en 
worden de definities die zij hiervan gaven vergeleken met de definitie die in deze scriptie is 
geformuleerd op basis van de literatuur (zie paragraaf 2.4.3). De letterlijke transcripties zijn 
opgenomen in bijlage 1. 

Docent 1: Integraal denken betekent dat je rekening houdt met verschillende aspecten en 
verschillende (aardrijkskundige) dimensies.  Ook de samenhang tussen de verschillende onderdelen 
van de rivierloop hoort bij integraal denken, net zoals klimaatverandering en de stijgende zeespiegel 
en de gevolgen hiervan in Nederland. Leerlingen leren kijken naar een totaalplaatje in plaats van alleen 
een klein stukje rivier. Leerlingen kijken naar verschillende stakeholders en belanghebbenden en 
kunnen die belangen afwegen.  
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Docent 2: Integraal denken gaat er vooral over dat alles met elkaar in verbinding staat. Hierdoor 
kunnen aanpassingen in het rivierensysteem zorgen dat er geen overstromingen komen maar ook 
andere (nadelige) gevolgen hebben. Leerlingen kijken naar de gevolgen die menselijk ingrijpen hebben, 
zowel ten goede als kwade.  

Docent 3: Integraal denken is dat een probleem niet vanuit één dimensie maar meerdere invalshoeken 
gebruikt moeten worden. Er wordt vanuit verschillende aardrijkskundige dimensies gekeken naar het 
water in Nederland.   

Docent 4: Integraal denken betekent dat je dingen niet los van elkaar ziet en dat je verbanden tussen 
verschillende aspecten leert. Je denkt na over hoe dingen aan elkaar gerelateerd zijn zodat je deze 
relaties toe kan passen bij verschillende casussen.   

Docent 5: Als je integraal denkt bekijk je een casus vanuit verschillende standpunten en actoren. Het 
gaat hierbij om de aardrijkskundige werkwijzen van verschillende dimensies en invalshoeken die je 
toepast op waterbeheer.  

Docent 6: Integraal denken zorgt ervoor dat je je bewust bent van verschillende stakeholders en 
belangen op verschillende schaalniveaus en een afweging kan maken tussen de prioriteiten van die 
stakeholders en hoe zich dat op verschillende schaalniveaus uit.  

In paragraaf 2.4 zijn een vijftal componenten genoemd van integraal denken, afgeleid van de 
componenten van systeemdenken zoals geanalyseerd door Arnold en Wade (2015) en toegepast op 
integraal denken. In tabel 6 wordt overzichtelijk gemaakt welke van deze vijf componenten voorkomen 
in de omschrijvingen die de docenten hebben gegeven over integraal denken. Wanneer de dimensie 
in de omschrijving duidelijk besproken wordt, is een ‘X’ genoteerd, wanneer er wel een verwijzing 
wordt gedaan, maar geen duidelijke of volledige verwijzing naar de dimensie wordt gemaakt is een ‘o’ 
genoteerd.  

 

 Onderlinge 
verbanden en 
relaties 

Gehelen in 
plaats van 
delen 

Voorraad- 
en stroom 
relaties  

Dynamisch 
gedrag 

Feedback 
lussen 

Doel van 
integraal 
denken 

Docent 1 X X  X   

Docent 2 X      

Docent 3 X      

Docent 4 X      

Docent 5 X      

Docent 6 X      

Tabel 5 Definities integraal waterbeheer vergeleken 

 

De tabel laat zien dat de docenten de nadruk leggen op relaties. De andere componenten worden 
nauwelijks genoemd. 
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4.2 De PCK over integraal waterbeheer en integraal denken in 
de regio 
In deze paragraaf wordt de PCK van docenten weergegeven met behulp van de CoRe en PaPeRs 
methodiek. Voor iedere docent die heeft meegewerkt aan het onderzoek wordt eerst een 
samenvattend profiel gegeven van de CK en PCK met daaronder een tabel met de samengevatte en 
gelabelde CoRe uitspraken. Uitspraken die geen link hebben met (lesgeven over) integraal 
waterbeheer of integraal denken zijn niet opgenomen in de tabel. Na de CoRe uitspraken worden ook 
de bijbehorende PaPeRs gepresenteerd. De volledige transcripties staan in bijlage 1.  

 

4.2.1 PCK Docente 1 
De interviews laten zien dat docente 1 veel incorrecte en onvolledige CK heeft. Zo zegt zij bijvoorbeeld 
dat stuwmeren in Nederland gegraven zouden kunnen worden voor de opvang van overtollig water en 
verwart ze de begrippen overstromingen en wateroverlast (tabel 2B). De docente koppelt daarnaast 
kennis van de onderbouw en het oude eindexamenprogramma aan lesgeven over integraal 
waterbeheer en integraal denken in de bovenbouw (tabel 1A en 4A). Wat betreft de oriëntatie van de 
docent (PCK-1), valt op dat wat de docente weet over integraal waterbeheer en integraal denken 
beïnvloed wat en waarom zij wil dat de leerlingen leren over dit onderwerp. De docente vindt het 
belangrijk dat leerlingen kennis hebben over het rivierbeleid, terwijl de nadruk hierop vooral in het 
oude eindexamenprogramma werd gelegd. Wat de docente verteld aan haar leerlingen wordt in grote 
mate beïnvloed door wat op het eindexamen kan worden gevraagd (op basis van de examens van 
voorgaande jaren) (tabel 5A).  

De docente ziet de syllabus als belangrijkste document om de doelen van haar lessen te bepalen. De 
syllabus beslaat echter niet het onderdeel “integraal waterbeheer in de eigen omgeving”, en dit komt 
in de lessen daarom ook nauwelijks aan bod.  De materialen die de docente ontwerpt voor het lesgeven 
van integraal waterbeheer en integraal denken wordt sterk beïnvloed door de beperkte CK van de 
docente (tabel 8 en 9). Het voorbeeld waarbij leerlingen moeten opzoeken hoeveel water een boom 
iedere dag opneemt omdat volgens de docent dit gerelateerd kan worden aan wateroverlast is hier 
een voorbeeld van. Wat betreft de component ‘denken van leerlingen’ (PCK-3), zegt de docente hier 
in algemene bewoordingen dat leerlingen moeite hebben met het begrijpen en leggen van onderlinge 
verbindingen en relaties, zonder hierbij specifiek integraal waterbeheer te betrekken. De docente ziet 
vooral beperkingen in het denken van leerlingen; ze denken ‘klein’ en zijn niet in staat complexe 
vraagstukken te begrijpen (tabel 4A en 4B).  

De didactische strategie (PCK-4) van de docente is sterk op transmissie georiënteerd bij het lesgeven 
over integraal waterbeheer (tabel 6A en 6B). De docente heeft wel de wens om meer onderzoekend 
onderwijs te geven (constructivistische oriëntatie) maar ervaart hierbij praktische beperkingen zoals 
tijdgebrek. De beperkte CK van de docent lijkt haar PCK-4 te beïnvloeden die dientengevolge dus ook 
beperkt is. De docente richt haar lessen sterk op datgene wat wordt getoetst op het centrale 
eindexamen (PCK-5). De docente lijkt beperkte kennis over de toetsing van integraal waterbeheer te 
hebben, ze noemt een praktische opdracht als mogelijkheid (die ze nu nog niet toepast), voornamelijk 
vanuit praktisch oogpunt en de meerwaarde voor integraal waterbeheer blijft onduidelijk (tabel 6A).  
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CoRe  

Vraag Integraal waterbeheer Integraal denken 

Wat moeten leerlingen 
leren? 

1A Docente weet dat gedegen 
waterbeheer in dit gebied heel 
belangrijk is, want het ligt laag 
(CK). Docente vindt het belangrijk 
dat LL de relevantie van 
watervraagstukken voor hun 
eigen leven zien (PCK-1). 

Docente weet dat verstening van 
tuinen leidt tot lagere infiltratie 
(CK). Docent vindt het belangrijk 
dat LL inzien dat zij zelf invloed 
hebben op watervraagstukken, 
via verstening van hun tuin (PCK-
1). 

Docente vindt het belangrijk dat 
leerlingen naar een totaalplaatje 
leren kijken (PCK-1).  

1B Docente vindt het belangrijk 
dat LL horizontale relaties leren 
leggen, WW2 (PCK-1). Docente 
noemt hierbij 
watervraagstukken, maar ook 
vraagstukken over andere 
onderwerpen.  

Docente vindt het belangrijk dat 
LL horizontale relaties leren 
leggen, WW2 (PCK-1). Docente 
noemt hierbij watervraagstukken 
(maatregelen in de bovenstroom 
van de Rijn hebben invloed op 
NL) en andere geografische 
vraagstukken. 

Waarom moeten leerlingen 
dat leren? 

2A Docente weet dat NL steeds 
meer last krijgt van verdroging 
(CK). Docente is veranderd in 
haar opvatting over wat ze vindt 
dat LL moeten leren. Eerst wilde 
ze LL leren dat NL waterbeheer 
op orde heeft, en er geen 
problemen zijn. Maar nu wil ze LL 
leren dat er wel uitdagingen zijn 
(PCK-1).  

Docente vindt het belangrijk dat 
leerlingen begrijpen dat burgers 
moeten samenwerken met 
overheden om 
watervraagstukken aan te 
pakken (PCK-1).  

2B Docente weet dat NL steeds 
meer last krijgt van verdroging 
(CK). Docente is veranderd in 
haar opvatting over wat ze vindt 
dat LL moeten leren. Eerst wilde 
ze LL leren dat NL waterbeheer 
op orde heeft, en er geen 
problemen zijn. Maar nu wil ze LL 
leren dat er wel uitdagingen zijn 
(PCK-1).  

Docente weet dat leerlingen 
weinig bewust zijn van 
overstromingsrisico’s (PCK-3). 

Docente denkt dat Nederlanders 
zich niet bewust zijn van 
overstromingsrisico’s, en vindt 
dat burgers moeten 
samenwerken met overheden 
omdat we het water niet kwijt 
kunnen (onjuiste CK). Docente 
vindt het belangrijk dat LL 
begrijpen dat burgers moeten 
samenwerken met overheden 
om watervraagstukken aan te 
pakken (PCK-1).  
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Docente vindt het belangrijk dat 
leerlingen anders gaan denken 
over de opvang van water (PCK-
1), maar het is niet duidelijk wat 
ze bedoelt. Ze stelt de vraag: “Is 
het IJsselmeer voldoende voor 
opvang of moeten we 
stuwmeren gaan graven?”, die 
inhoudelijk inconsistent is 
(stuwmeren kunnen niet 
aangelegd worden in NL, en 
IJsselmeer en stuwmeren kunnen 
ook niet voor opvang van 
overtollig water uit het 
binnendijks gebied zorgen) 
(inconsistente CK). 

Wat weet u hierover dat u 
niet aan leerlingen verteld? 

3A Docente is zich niet bewust 
van controversiële onderwerpen 
die rond watervraagstukken 
kunnen spelen (CK). Zij geeft 
hierover dus ook geen les bij het 
onderwerp integraal 
waterbeheer (PCK-1).  

3B Docente geeft aan geen 
kennis te hebben over integraal 
denken wat zij niet aan de 
leerlingen verteld (beperkte CK).  

Wat weet u over het denken 
van leerlingen? 

4A Docente weet dat 
watertekorten kunnen leiden tot 
conflicten ‘in bepaalde landen’. 
Deze informatie sluit niet aan bij 
integraal waterbeheer (beperkte 
CK). De docent is van mening dat 
processen en problemen die zich 
op grote afstand van de 
leerlingen afspelen moeilijker zijn 
voor hen om te begrijpen (PCK-
3).  

Docente heeft uit haar ervaring 
geconcludeerd dat leerlingen op 
jongere leeftijd nog niet de 
capaciteit hebben om naar ‘het 
grote plaatje’ te kijken. 
Leerlingen hebben een kleine 
belevingswereld die beperkend is 
voor hun vermogen om 
vraagstukken buiten die 
belevingswereld te begrijpen 
(PCK-3).  

4B Docente geeft aan dat 
leerlingen volgens haar in 
beperkte mate in staat zijn om 
complexe vraagstukken volledig 
te begrijpen (PCK-3).  

Docente merkt dat leerlingen 
moeite hebben met verbanden 
leggen en het wisselen van 
schaalniveaus (PCK-3).  

Docente geeft in algemene 
bewoordingen aan (zonder link 
met waterbeheer) dat sommige 
leerlingen stof interessanter 
vinden dan andere leerlingen 
(PCK-3).  

Docente vindt dat leerlingen uit 
zichzelf niet in staat zijn om 
onderlinge verbindingen en 
relaties te leggen, dit is voor de 
leerlingen ‘te abstract’. De 
leerlingen moeten worden 
‘getraind’ om dit aan te leren 
(PCK-3).  
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Welke factoren zijn van 
invloed op het lesgeven? 

5A De examens zijn leidend voor 
wat de docente met de leerlingen 
bespreekt tijdens haar lessen 
(PCK-1).  

 

5B De groep en de chemie 
tussen de docente en de groep 
zijn medeverantwoordelijk voor 
de manier waarop de docente 
lesgeeft over integraal denken. 

Welke werkvormen gebruikt 
u? 

6A Docente maakt voornamelijk 
gebruik van directe instructie om 
les te geven over dit onderwerp 
(PCK-4).  

Docente zou graag gebruik willen 
maken van virtual reality bij het 
lesgeven over het onderwerp 
integraal waterbeheer maar 
heeft dit nog niet in de praktijk 
gebracht.  Wat hiervan de 
meerwaarde is voor een integrale 
benadering blijft onduidelijk 
(PCK-4). 

 

Docente wil graag met een 
praktische opdracht (PO) werken 
om de leerlingen zelf actief met 
de stof bezig te laten zijn. Een 
praktische opdracht kan echter 
veel verschillende interpretaties 
hebben en is zeker niet alleen 
verwant aan lesgeven voer 
integraal waterbeheer 
(vakspecifieke strategie) (PCK-4).  

 

6B Docente zegt dat ze in haar 
uitleg (directe instructie) wisselt 
van schaalniveau. Maar ze kijkt 
hier naar administratieve regio’s 
(gemeente, provincie, land), en 
niet naar onderdelen van het 
fluviatiele regio’s 
(Haarlemmermeerpolder, Rijn-
Maasdelta, stroomgebied Rijn). 
Bovendien gaat ze niet in op dat 
er verschillende beleid is om 
watervraagstukken te 
behandelen. Er is sprake van 
beperkte CK, en beperkte PCK-4.   

Docente zou graag gebruik willen 
maken van excursies bij het 
lesgeven over het onderwerp 
integraal waterbeheer. Wat 
hiervan de meerwaarde is voor 
een integrale benadering blijft 
onduidelijk (PCK-4).  

 

Welke moeilijkheden en 
beperkingen zijn er? 

7A Docente ervaart veel 
praktische belemmeringen om 
activerende didactiek toe te 
passen in haar onderwijs. Het 
blijft onduidelijk waarom de 
docent dit toch niet toepast in 
haar lessen (PCK-4).  

Docente ervaart integraal 
waterbeheer in de regio van het 
Haarlemmermeer als saai en 
droog. Terwijl hier toch genoeg 
wateropgaven spelen omtrent 
een stijging van de zeespiegel, 
kusterosie, verzilting en de 

7B Docente ervaart veel 
praktische belemmeringen om 
activerende didactiek toe te 
passen in haar onderwijs. Het 
blijft onduidelijk waarom de 
docent dit niet toepast in haar 
lessen (PCK-4).  
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capaciteit van polders en 
boezems (beperkte 
lokale/regionale CK).  

 

PaPeRs 

8 De docente vertelt dat zij vaak gebruik maakt van concrete voorbeelden om het onderwerp 
minder abstract te maken voor de leerlingen. Deze voorbeelden behandelt zij plenair, met behulp 
van de meer traditionele lesvorm klassikale uitleg. Zij vertelt de leerlingen over de BASF-fabriek, 
die cassettebandjes maakte. Veel vestigingen van de BASF-fabrieken lagen in Duitsland aan de 
Rijn. Bij de productie van de cassettebanden kwamen veel chemicaliën vrij die door het bedrijf in 
de Rijn werden geloosd. Dat vervuilde water kwam allemaal in Nederland terecht wat hier 
gevolgen had voor de kwaliteit van het water en de ecologie. Een ander voorbeeld dat zij hierbij 
noemde is de kernramp van Tsjernobyl. Wanneer buiten de landsgrenzen zich een milieuramp 
voordoet kun je daar in Nederland ook last van hebben omdat zowel wind als water zich niet aan 
landsgrenzen houden. Op deze manier is de docente bezig met leerlingen aan te leren 
grensoverschrijdend te werken, oftewel horizontale relaties te laten leggen.  

9 De docente vertelt dat zij leerlingen tijdens de les heeft laten opzoeken hoeveel water een 
boom iedere dag aan water opneemt. De intentie van de docente is om leerlingen hiermee de 
gevolgen van ontbossing in te laten zien.   

 

4.2.2 PCK docent 2 
De interviews laten zien dat docent 2 relatief veel correcte, diepgaande en uitgebreide CK over 
integraal waterbeheer en integraal denken heeft, die bovendien gericht is op lokaal en regionaal 
niveau (tabel 1A, 1B, 2A, 4A). De oriëntatie van de docent (PCK-1) is sterk gericht op het verzorgen van 
belevingsonderwijs o.a. bij het onderwerp integraal waterbeheer en maakt bij voorkeur gebruik van 
excursies (tabel 3A, 6A). De docent vindt het belangrijk dat leerlingen leren om verticale relaties te 
leggen, bijvoorbeeld als het gaat om de gevolgen van menselijke ingrepen, waarvan leerlingen de 
gevolgen moeten kunnen inschatten (tabel 1B). De vakinhoudelijke kennis van de docent bepaalt 
onder andere welke excursie voor de leerlingen wordt vormgegeven (PCK-2).  

De docent heeft correcte kennis over het verticale curriculum van zowel havo als vwo (tabel 7B). Wat 
betreft de orientatie ten opzichte van het denken van leerlingen (PCK-3) heeft de docent uitgebreide 
kennis over de manier waarop leerlingen denken. De docent vindt het belangrijk dat leerlingen meer 
weten dan in het lesboek of in de syllabus staat en geeft aan dat leerlingen niet onderschat moeten 
worden, dat ze bovendien heel creatief en probleemoplossend kunnen denken (tabel 2A, 2B). De 
vakinhoudelijke kennis die de docent heeft ontwikkeld beïnvloed de werkvormen en excursies van de 
docent (PCK-4). De docent geeft sterk constructivistisch les, de leerlingen leren onderzoekend. De 
docent betrekt experts bij zijn onderwijs (tabel 3A, 6A).  De docent toetst zijn leerlingen met name aan 
de hand van producten die de leerlingen inleveren (PCK-5). De docent geeft aan behalve de stof uit het 
lesboek ook ‘extra’ stof die tijdens de les wordt behandeld te toetsen (tabel 3B). De docent vindt het 
belangrijk dat leerlingen meer weten dan er voor de eindexamens van de verwacht wordt.  
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CoRe  

Vraag Integraal waterbeheer Integraal denken 

Wat moeten leerlingen leren? 1A Docent weet dat het 
grondwaterbeheer in de 
omgeving van Noordwijk speciale 
aandacht behoeft (CK).  

Docent heeft vakinhoudelijke 
kennis over de lokale omgeving 
ten aanzien van integraal 
waterbeheer (CK). De docent 
vindt het belangrijk dat leerlingen 
leren ‘hoe’ wij gebruik maken van 
het drinkwater (PCK-1).  

Docent weet dat verschillende 
grondwaterstanden kunnen 
worden gehanteerd voor 
verschillende gebruikers en 
doeleinden. De docent heeft 
vakinhoudelijke, correcte kennis 
op lokaal niveau (CK). De docent 
vindt het belangrijk dat leerlingen 
leren welke gevolgen er aan 
ingrepen in de grondwaterstand 
zitten (PCK-1).  

Docent is zich ervan bewust dat 
zowel zoet- als zoutwater 
relevant is voor de omgeving (CK).  

Docent vindt het belangrijk dat 
leerlingen kennis hebben over de 
basiskenmerken van hoe een 
rivier eruitziet (PCK-1). 

Docent vindt het belangrijk dat de 
leerlingen kennis hebben over de 
manier waarop een 
Hoogheemraadschap werkt (PCK-
1).  

1B Docent vindt het belangrijk 
dat leerlingen leren dat 
menselijke ingrepen 
(onvoorziene) gevolgen kunnen 
hebben als het om waterbeheer 
gaat (PCK-1).  

Docent vindt het belangrijk dat 
de leerlingen weten hoe het 
watersysteem in elkaar zit (PCK-
1).  

Docent weet hoe water dat 
Nederland binnenkomt bij het 
Pannerdensch kanaal wordt 
verdeeld. De verhoudingen die 
hij hierbij noemt zijn correct. De 
docent vindt het belangrijk dat 
leerlingen in een ‘systeem’ leren 
denken (PCK-1).  

Docent vindt het belangrijk dat 
leerlingen de gevolgen van 
aanpassingen kunnen inschatten 
(PCK-1).  

 

Waarom moeten leerlingen 
dat leren? 

2A Docent is zich ervan bewust 
dat het gebied op meerdere 
manieren te maken heeft met 
wateropgaven; dreiging vanaf de 
zee, vanaf de rivieren (CK). De 
docent vindt het belangrijk dat 
leerlingen zich ook bewust zijn 
van deze dreiging (PCK-1).  

2B Docent vindt het belangrijk 
dat leerlingen ‘out of the box’ en 
probleemoplossend leren 
denken (PCK-1).  
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Docent benadrukt het belang van 
het ontwikkelen van een 
bepaalde houding van leerlingen 
die aansluit bij een duurzame 
oriëntatie ten opzichte van 
watervraagstukken (PCK-1).  

Wat weet u hierover dat u 
niet aan leerlingen verteld 

3A Docent geeft zelf aan beperkte 
kennis in huis te hebben 
(beperkte CK) maar noemt dit als 
aansluitend bij de visie van de 
Geo Future school waar de 
docent werkt. Experts zijn 
volgens de docent ervoor 
verantwoordelijk de 
vakinhoudelijke kennis naar het 
vaklokaal te brengen. De docent 
haalt de buitenwereld naar 
binnen door externen te 
betrekken bij de lessen (PCK-1).  

3B Docent weet dat steden in de 
omgeving te maken hebben met 
inklinking waardoor schade aan 
huizen kan ontstaan (CK). De 
docent vindt het belangrijk dat 
leerlingen hier kennis over 
hebben, ook al ontstijgt dit aan 
de lesstof die zij volgens de 
lesmethode en de syllabus 
moeten weten (PCK-1).   

Wat weet u over het denken 
van leerlingen? 

4A Docent vindt dat het 
waterbeheer in Nederland een 
maatschappelijk probleem is 
(CK). De docent vindt het 
belangrijk dat leerlingen leren dat 
de lesstof voor hen toepasbaar is 
en dat het niet losstaat van de 
werkelijkheid (PCK-1).  

4B Docent vindt dat er een groot 
verschil bestaat tussen de mate 
waarin havo- en vwo-leerlingen 
in staat zijn om integraal te 
denken (PCK-3).  

Welke factoren zijn van 
invloed op het lesgeven? 

5A Docent zou graag gebruik 
maken van excursies om les te 
geven over integraal 
waterbeheer maar ervaart hierin 
praktische belemmeringen. Zoals 
de beperkte achtereenvolgende 
lestijd (PCK-4). Docent kiest voor 
deze strategie omdat hij weet dat 
leerlingen het dan lang 
onthouden (PCK-3). 

5B 

Welke werkvormen gebruikt 
u? 

6A Docent gebruikt meerdere 
algemene didactische 
strategieën, geen die specifiek 
voor integraal waterbeheer 
worden ingezet zoals het kijken 
van video’s, het gebruiken van 
actualiteiten en een 
constructivistische onderwijsstijl 
waarbij vakinhoudelijke experts 

6B Docent maakt gebruik van de 
vakspecifieke strategie  
‘mindmappen’.  
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een belangrijke rol spelen (PCK-
4).  

Docent vindt het belangrijk dat de 
leerlingen de atlas gebruiken bij 
het bestuderen van integraal 
waterbeheer (PCK-4). 

Welke moeilijkheden en 
beperkingen zijn er? 

7A Docent ervaart dat problemen 
die verder weg gelegen zijn voor 
de leerlingen ook lastiger te 
begrijpen zijn. Het ontbreekt 
leerlingen aan een bepaald 
niveau van algemene kennis 
(PCK-3). Leerlingen lezen en 
kijken te weinig nieuws, dit zou 
volgens de docent ertoe moeten 
bijdragen dat zij meer gevoel voor 
watervraagstukken/de wereld 
om zich heen hebben.  

7B De docent vindt het 
programma op VMBO en havo te 
overladen en er is volgens hem 
te weinig tijd om de leerlingen 
echt te leren om integraal te 
denken (PCK-2 en PCK-3).  

Docent vindt dat leerlingen met 
vwo-niveau zijn vaker in staat om 
integraal te leren denken dan 
leerlingen met havoniveau (PCK-
2 en PCK-3).  

 

 

PaPeRs 

8 De docent geeft aan dat de school waarop hij werkzaam is een Geo Future school is. De insteek 
van deze scholen wijkt af van het reguliere aardrijkskundeonderwijs, zo vertelt de docent.  Hij 
verhaalt over een onderzoek over grondwater in de omgeving, dat de leerlingen zojuist hebben 
afgerond. In Noordwijk is ongeveer 5 jaar geleden een dijk aangelegd in de duinen ter versteviging 
hiervan. In Katwijk hebben ze dit gecombineerd met een parkeergarage onder de duin die dient 
als dijk. Deze parkeergarage is echter gebouwd op een onderlaag van klei. Hierdoor kan al het 
overtollige water dat vroeger over de kleilaag liep niet infiltreren. Zowel op zee staan de kelders 
onder water als ook aan de kant van Noordwijk vertelt de docent. Aan de kant van Noordwijk is 
een put gebouwd om al het overtollige water dat van de duinen naar Noordwijk stroomt op te 
vangen, omdat dit gebied op -0.5 m NAP ligt. Tijdens het onderzoek krijgen de leerlingen de kans 
om in groepjes de verschillende betrokkenen en experts over dit onderwerp te interviewen. Zo 
zijn er bij dit project een vertegenwoordiger van het waterschap Rijnland, de gemeente, een 
bedrijf en een expert op het gebied van watermanagement betrokken. Door middel van de 
informatie die zij van deze betrokkenen ontvangen, is het aan de leerlingen de taak om een 
oplossing te bedenken over de problemen die zich momenteel voordoen voor alle belangrijke 
aspecten die met het fenomeen te maken hebben. Hun oplossing presenteren zij aan de 
betrokkenen en experts, die uiteindelijk een beste oplossing kiezen uit de presentaties van de 
leerlingen. 

9 De docent legt uit hoe hij met vakinhoudelijke kennis en kennis van het curriculum de keuze 
heeft gemaakt om met de leerlingen op excursie te gaan naar het Pannerdensch Kanaal om daar 
aan de leerlingen te laten zien hoe de verdeling van zoetwater bij het Pannerdensch Kanaal wordt 
geregeld. De docent maakt naast een inhoudelijke component gebruik van excursies omdat hij 
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het belangrijk vindt dat leerlingen een visueel beeld hebben van het rivierenlandschap en de 
kennis in de praktijk kunnen toepassen. 

 

4.2.3 PCK  docente 3 
De interviews laten zien dat de CK van de docente beperkt en onvolledig is, waarvan zij zich ook zeer 
bewust is. Ze benoemt vaak onderwerpen die bij de onderbouw horen en de CK toont weinig 
samenhang. De orïentatie van de docente is met name gericht op rivierbeleid (behorend tot het oude 
eindexamenprogramma) in haar lessen over integraal waterbeheer. De leerlingen werken in de les met 
casussen waarbij zij de effecten van maatregelen in het rivierengebied moeten leren inschatten (tabel 
1A, 2A, 4B). De docente heeft kennis over het verticale curriculum (PCK-2), zij weet wat leerlingen in 
de bovenbouw havo en vwo al geleerd moeten hebben (tabel 4A). De docente heeft ook kennis van de 
materialen (PCK-2), zij geeft aan de lesmethode beperkt te vinden.  

Wat betreft het denken van leerlingen (PCK-3) is volgens de docente het gebrek aan structuur in de 
lesstof wat de leerlingen het lastigste vinden bij dit onderwerp (tabel 4B). De docente is 
overgeschakeld van een transmissie oriëntatie (directe instructie) naar een meer constructivistische 
oriëntatie (PCK-4). De docente ontwerpt zelf werkvormen en presentaties. De docente gebruikt ook 
voorbeelden uit de eigen omgeving en houdt rekening met de actualiteit. Ten aanzien van de kennis 
van de toetsing heeft de docente met name kennis van het eindexamen en wat daar wordt getoetst 
(PCK-5). De docente gebruikt voornamelijk casussen in haar lessen en in de toetsen die ze aan de 
leerlingen geeft omdat de eindexamenopgaven ook de vorm van casussen aannemen. Datgene wat de 
leerlingen hebben geleerd moeten te toepassen op een casus (tabel 1A, 1B).  

 

CoRe  

Vraag Integraal waterbeheer  Integraal denken 

Wat moeten leerlingen leren? 1A Docente is zich ervan bewust 
dat zich meerdere verschillende 
problemen met water kunnen 
afspelen zoals waterveiligheid en 
verzilting. De docente zegt dat er 
in de eigen omgeving problemen 
zijn met verzilting en grondwater 
en legt in onduidelijke 
bewoording uit dat er bestaat is 
met droogmakerijen en polders 
en duinen maar hoe dit in elkaar 
steekt is niet duidelijk 
(onduidelijke en 
onsamenhangende CK). Ze vindt 
het belangrijk dat leerlingen 
hiervan op de hoogte zijn (PCK-1).  

1B Docente vindt dat leerlingen 
de geografische dimensies 
moeten kennen, WW3: 
verschijnselen en gebieden 
vanuit verschillende dimensies 
beschrijven en analyseren (PCK-
1).  

Docente vindt het belangrijk dat 
leerlingen leren in te schatten 
wat de effecten van bepaalde 
maatregelen in het 
stroomgebied zijn (PCK-1).  

De leerlingen moeten leren om 
op hogere niveaus denkvaardig 
te worden, onder andere een 
analytisch denkniveau is nodig 
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Docente vindt het belangrijk dat 
leerlingen de invloed van 
ingrepen op waterstromen 
kunnen beredeneren (PCK-1).  

Docente vindt het belangrijk dat 
leerlingen de effecten van 
maatregelen leren inschatten 
(PCK-1).  

 

om watervraagstukken te 
benaderen (PCK-1 en PCK-3). 

De docente vindt het belangrijk 
dat leerlingen leren verticale 
relaties te leggen; WW5 ‘’ 
verschijnselen en gebieden op 
verschillende ruimtelijke schalen 
beschrijven en analyseren (PCK-
1).  

Waarom moeten leerlingen 
dat leren? 

2A Docente vindt dat veel 
Nederlanders waterveiligheid 
voor lief nemen (CK). De docent 
vindt het belangrijk dat 
leerlingenleren dat het 
waterbeheer niet 
vanzelfsprekend is (PCK-1). 

Docente vindt het belangrijk dat 
de leerlingen zoveel mogelijk van 
dit onderwerp af weten zodat zij 
later goed geïnformeerde 
beslissingen kunnen maken (PCK-
1). 

2B  

Wat weet u hierover dat u 
niet aan leerlingen verteld 

3A Docente geeft aan zelf 
vakinhoudelijke kennis over 
integraal waterbeheer tekort te 
komen omdat het nauwelijks in 
de opleiding ter sprake is 
gekomen. Docente ervaart dat zij 
continu op zoek moet naar 
informatie over dit onderwerp 
(CK).  

3B Docente ervaart dat het 
integraal waterbeheer in de 
omgeving goed geregeld is. Dit 
getuigt van beperkte CK omdat 
dit gebied de grootste 
uitdagingen van heel Nederland 
kent. 

Wat weet u over het denken 
van leerlingen? 

4A Docente vindt het belangrijk 
dat de leerlingen een goede 
kennis hebben van de begrippen 
omdat dat de basis is waarmee ze 
verder moeten denken over 
integraal waterbeheer (PCK-1). 
Zonder deze basiskennis kan 
volgens de docente niet de stap 
naar het integraal waterbeheer 
gemaakt worden (PCK-3).  

4B Docente zegt dat het denken 
van leerlingen afhankelijk is van 
hun interesse, wat voor deze 
docente is gekoppeld aan hun 
profielkeuze (PCK-3). 

Volgens de docente is de stof 
over rivieren lastig voor 
leerlingen omdat er zoveel 
functies zijn, en zoveel factoren 
een rol spelen. De docente zegt 
dat zij het zelf lastig vindt om de 
stof te structureren. 
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Welke factoren zijn van 
invloed op het lesgeven? 

5A Docente zegt in algemene 
bewoordingen dat de methode 
alleen de basis biedt, maar de stof 
niet uitgebreid behandeld (PCK-
2).  

De docente zegt in algemene 
bewoording in te spelen op 
actualiteiten over droogte (PCK-
4). 

 

5B Docente zegt dat leerlingen 
met een N&T profiel fysische 
onderwerpen zoals erosie, 
tsunami’s en geluidsgolven 
makkelijker begrijpen dan 
leerlingen met andere profielen 
(zonder integraal waterbeheer 
onderwerpen te noemen), en 
zegt dat dit het lesgeven over 
integraal waterbeheer beïnvloed 
(PCK-3). 

Welke werkvormen gebruikt 
u? 

6A Docente geeft vooral door 
middel van directe instructie les. 
Ze merkte dat dit niet goed 
werkte en is overgestapt op een 
vorm van onderwijs waarbij ze 
‘de leerlingen aan het werk zette’ 
(constructivistisch). Bij het leggen 
van complexe verbanden zijn 
leerlingen gebaat bij een meer 
constructivistische insteek 
waarbij de leerlingen 
onderzoekend leren (PCK-4). 

Docente vertelt dat ze een 
werkvorm heeft ontwikkeld 
waarbij leerlingen 
watervraagstukken en 
inrichtingsmaatregelen moeten 
classificeren voor gebied 
woonwijk, Nederland en 
kustzone (PCK-4).  

6B De docente vindt de 
actualiteit belangrijk (PCK-4). 

Welke moeilijkheden en 
beperkingen zijn er? 

7A Docente ervaart geen 
beperkingen of moeilijkheden 
met het lesgeven over dit 
onderwerp die niet in de 
voorgaande vragen al zijn 
besproken.  

7B Leerlingen hebben moeite 
met het leggen van bepaalde 
verbanden (PCK-3).  

 

PaPeRs 

8 Om les te geven over integraal waterbeheer maakt deze docente vooral gebruik van casussen. 
Zij noemt een voorbeeld dat ze met de leerlingen specifiek kijkt naar de Maas, welke maatregelen 
daar worden genomen en welke gevolgen dat heeft voor zowel de bevaarbaarheid als de 
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waterveiligheid bij verschillende projecten die bij deze rivier zijn gedaan. Deze docente geeft aan 
dat het voor haar alleen maar werkt als je een specifieke plek eruit haalt en kijkt wat daar allemaal 
wordt gedaan op het gebied van integraal waterbeheer. Dit doet de docente eerst een aantal 
keer plenair gezamenlijk met de leerlingen, omdat leerlingen vaak verzanden in de veelheid aan 
richtingen waarin je kunt denken bij dit onderwerp. De casussen van de docent zijn de eerste 
keren erg gericht op het scheppen van kaders en structuur in deze vraagstukken. Pas wanneer de 
leerlingen hier eerst naar hebben geluisterd en samen mee hebben geoefend gaan zij dit 
zelfstandig (individueel of in tweetallen) zelf doen.  

9 De docente geeft aan meermaals op eindexamens te hebben gemerkt dat het belangrijk is dat 
leerlingen in staat zijn de effecten van bepaalde maatregelen en ingrepen in te schatten. Zowel 
de leerlingen als de docente zelf vinden dit lastig. Wat gebeurt er wanneer er op een bepaalde 
plaats een sluis dicht gaat? Of als er in een gebied bemaald wordt? De docente probeert 
leerlingen aan te leren om in te schatten wat het gevolg van dergelijke ingrepen is voor de 
waterstromen in Nederland. Wat is het gevolg voor de waterstand bij een bepaalde maatregel? 
Wat zijn de gevolgen als de grondwaterspiegel daalt? Dit zijn vragen die telkens terugkomen en 
die leerlingen moeten leren te beantwoorden. Volgens de docente vergt dit wel een hoge mate 
van analytisch denken en de leerlingen zijn hier, in de zeker vierde klas, nog niet altijd toe in staat. 
Om dit te bewerkstelligen moet eerst de basis goed erin zitten bij de leerlingen, wat de docente 
vooral doet door het geven van uitleg in de klas. Om dit vervolgens uit te breiden in de 
vaardigheden die de leerlingen nodig hebben heeft de docente een lessenserie van vier lessen 
ontworpen waarin de leerlingen in de schoenen stappen van Rijkswaterstaat. Zij krijgen dan drie 
kaarten van Nederland, een met de zomersituatie, een kaart voor de winter met hoog water in 
de rivieren en een kaart met hoog water in zowel de rivieren als op zee. Dan moeten zij uitpluizen 
op welke plaatsen ze het beste een bepaalde maatregel kunnen toepassen. Zij moeten ook de 
gevolgen voor de waterstromen dan uitwerken.  

 

4.2.4 PCK docent 4 
Uit de interviews blijkt een heel wisselend beeld van de vakinhoudelijke kennis van deze docent. Uit 
de meeste uitspraken van deze docent blijkt dat hij beperkte en vaak ook onjuiste CK heeft (tabel 1A, 
6A), maar hij geeft ook enkele correcte omschrijvingen (tabel 2A). Er zijn meer uitingen van beperkte 
en onjuiste CK dan van correcte, lokale/regionale omschrijvingen. Wat betreft de oriëntatie op 
lesgeven over integraal waterbeheer (PCK-1) benadrukt de docent vooral dat de leerlingen bij integraal 
waterbeheer moeten leren om verbanden te leggen (tabel 1B). Daarnaast legt de docent sterk de 
nadruk op de eigen omgeving, waarvan de docent het belangrijk vindt dat leerlingen kennis hebben en 
om (wereld) burgerschapsvorming ten aanzien van beleid (tabel 1A, 2A, 2B). Onderdeel van de 
hierboven beperkte CK van de docent is dat hij vindt dat er weinig verschil zit tussen ruimte voor de 
rivier en integraal waterbeheer, waaruit geïnterpreteerd kan worden dat de docent niet op de hoogte 
is van de inhoudelijke wijziging hiervan in de syllabus (PCK-2).   

Over het denken van leerlingen (PCK-3) zegt de docent in het interview dat wanneer te veel bijzaken 
worden genoemd voor leerlingen er een kans is dat zij de belangrijkste zaken niet uit het verhaal 
kunnen halen, daarom moeten niet te veel feiten en details worden genoemd (tabel 3A, 3B). Ten 
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aanzien van de didactische strategieën (PCK-4) noemt de docent excursies die niet aansluiten bij 
integraal waterbeheer, wat mogelijk kan worden veroorzaakt door de beperkte CK van de docent 
(tabel 6A). De beperkte CK van de docent beïnvloed de manier waarop over dit onderwerp wordt 
lesgegeven. De docent maakt vooral gebruik van een transmissie oriëntatie (directe instructie). Wel 
worden ook de excursies benadrukt als belangrijk onderdeel van het onderwijs over integraal 
waterbeheer (tabel 6A, 6B). Over de kennis van de toetsing (PCK-5) doet de docent eigenlijk geen 
uitspraken tijdens het interview, het blijft dus onduidelijk op welke manier volgens deze docent 
getoetst zou moeten worden en welke inhoud hierbij aan bod moet komen.  

 

CoRe  

Vraag Integraal waterbeheer Integraal denken 

Wat moeten leerlingen 
leren? 

1A Docent heeft kennis over de 
verschillende onderdelen van het 
watersysteem; benoemt 
grondwatersysteem en primaire 
watersysteem maar secundaire 
watersysteem ontbreekt (sloten, 
kanalen etc.) (CK).  

Het ontbreekt de docent aan 
kennis over lokaal en regionaal 
integraal waterbeheer; de docent 
is niet op de hoogte van 
wateropgaven die in de omgeving 
van Alkmaar spelen zoals 
zeespiegelstijging, kusterosie, en 
de capaciteit van polders en 
boezems (CK). De docent geeft 
aan ook geen les te geven over 
het waterbeheer in de regio (PCK-
1).  

Docent noemt meerdere op 
zichzelf staande aspecten van 
waterbeheer, maar benadert dit 
niet op een integrale manier (CK). 
De docent vindt het belangrijk dat 
leerlingen nadenken over de 
verschillende standen die onder 
andere bij het grondwater 
mogelijk zijn en de belangen die 
daarbij spelen (PCK-1).  

 

1B Docent vindt het belangrijk 
dat leerlingen leren dat dingen 
met elkaar in verband staan. 
Voor hem is dit echter geen 
werkwijze ‘verbanden leggen’ 
maar iets dat leerlingen kunnen 
leren; leerlingen leren bepaalde 
verbanden uit hun hoofd (PCK-1). 

Docent wil dat leerlingen leren 
om belangen af te wegen die bij 
watervraagstukken spelen (PCK-
1).  

Docent wil een bepaald type 
burger ontwikkelen; namelijk 
een die kritisch denkt over o.a. 
beleid (PCK-1).  

Waarom moeten leerlingen 
dat leren? 

2A Docent vindt het belangrijk dat 
de leerlingen nieuwsgierigheid 

2B Docent vindt het vooral 
belangrijk dat leerlingen leren 
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naar hun eigen omgeving 
ontwikkelen (PCK-1).  

Docent weet dat er verschillende 
belangen spelen bij bepaalde 
vraagstukken (CK). De docent 
vindt het belangrijk dat leerlingen 
meningen vormen over beleid en 
de manier waarop 
waterschappen het waterbeheer 
aanpakken (PCK-1). 

om kritisch te denken en 
verbanden te leggen omdat dit 
voor het vak en hun persoonlijke 
toekomst nuttig is (PCK-1).   

Wat weet u hierover dat u 
niet aan leerlingen verteld 

3A Docent zegt dat hij leerlingen 
niet iets zou vertellen over 
specifieke overstromingsrisico’s, 
specifieke neerslagdata, en wat 
waterbeheerders voor werk 
doen. (PCK-1). 

Docent vindt dat er alleen 
hoofdzaken aan bod moeten 
komen in de les, om leerlingen 
niet te overladen en omdat ze zelf 
slecht in staat zijn om hoofd- en 
bijzaken te onderscheiden (PCK-
1, tevens PCK-3). Ook moet er niet 
te veel focus zijn op feiten en 
details (PCK-1). 

3B Docent vindt dat er alleen 
hoofdzaken aan bod moeten 
komen in de les, om leerlingen 
niet te overladen en omdat ze 
zelf slecht in staat zijn om hoofd- 
en bijzaken te onderscheiden 
(PCK-1, tevens PCK-3). Ook moet 
er niet te veel focus zijn op feiten 
en details (PCK-1). 

Wat weet u over het denken 
van leerlingen? 

4A Docent vindt dat er bij 
integraal waterbeheer het gevaar 
bestaat dat leerlingen door de 
bomen het bos niet meer zien. 
Leerlingen zijn slecht in staat om 
hoofd- en bijzaken te 
onderscheiden (PCK-3). 

 

Docent zegt in algemene 
bewoordingen dat leerlingen zijn 
eerder in staat iets te begrijpen 
wanneer zij op meerdere, 
verschillende manieren worden 
geprikkeld en wanneer iets 
dichter bij hun directe omgeving 
is (PCK-3).  

4B Docent zegt in algemene 
bewoording dat de mate waarin 
leerlingen in staat zijn integraal 
te denken verschillend is voor 
verschillende jaarlagen en 
niveaus, en onder andere 
samenhangt met de 
inzet/motivatie van de leerlingen 
(PCK-3). 

 

Welke factoren zijn van 
invloed op het lesgeven? 

5A Docent baseert de didactische 
strategie op basis van wat hij in de 

5B 
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media leest en wat hij zelf 
opzoekt (PCK-4). 

Welke werkvormen gebruikt 
u? 

6A Docent zet een variatie aan 
werkvormen in om les te geven 
over integraal waterbeheer, door 
de leerlingen opdrachten te laten 
maken, door directe instructie, 
door dingen te laten zien, middels 
video en afbeeldingen of ‘in het 
echt’ (PCK-4).  

Docent maakt bij voorkeur 
gebruik van input van de 
leerlingen, maar gebruikt dit als 
basis voor een directe instructie 
(onderwijsleergesprek) (PCK-4). 

Docent geeft aan vooral gebruik 
te maken van directe instructie, 
om les te geven over integraal 
waterbeheer bijvoorbeeld aan de 
hand van PowerPointpresentaties 
(PCK-4).  

Docent gebruikt 
(nieuws)artikelen om les te geven 
over integraal waterbeheer (PCK-
4). 

Docent maakt gebruik van ICT 
(EduGIS) om les te geven over 
integraal waterbeheer (PCK-4). 
Op EduGIS staan alleen geen 
lessen over integraal 
waterbeheer, en maar beperkt 
aantal kaarten die van toepassing 
zijn op integraal waterbeheer. 

Docent zegt met V6 op excursie te 
gaan naar Texel, en noemt 
landschappen als onderwerp (en 
niet watervraagstukken) 
(beperkte PCK-4). 

6B Docent geeft aan vooral 
gebruik te maken van directe 
instructie, om les te geven over 
integraal denken bijvoorbeeld 
aan de hand van 
PowerPointpresentaties (PCK-4).  

Docent zegt dat hij vaak PPT 
gebruikt en dingen uitlegt, 
oefeningen laat maken en 
klassengesprekken organiseert. 
Gebaseerd op de oriëntatie van 
directe instructie (PCK-4).  

 

Welke moeilijkheden en 
beperkingen zijn er? 

7A Docent ervaart geen 
moeilijkheden/beperkingen in 
het lesgeven.  

7B Docent ervaart geen 
moeilijkheden/beperkingen in 
het lesgeven. 
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PaPeRs 

8 De complexiteit van dit onderwerp laat zich slecht vangen in tekst of in figuren. Het is belangrijk 
dat deze complexiteit wel aan de leerlingen duidelijk wordt gemaakt. De docent doet dit door 
concrete voorbeelden met de leerlingen te bespreken. Ook maakt de docent graag gebruik van 
input van de leerlingen zelf, en geeft dan uitleg over het onderwerp door middel van een 
onderwijsleergesprek. Alleen de voorbeelden uit het boek gebruiken is volgens deze docent 
onvoldoende om te laten zien hoe een onderwerp in elkaar zit. 

9 Om te laten zien hoe het onderwerp in elkaar zit maakt de docent ook gebruik van 
belevingsonderwijs, door met de leerlingen op excursie te gaan. Vwo-6 gaat al jaren op excursie 
naar Texel, en fietsen dan een ronde over het hele eiland. De docent vertelt dat hier veel 
onderwerpen samenkomen waardoor dit heel geschikt is voor integraal waterbeheer en integraal 
denken. Van stuwwallen tot aan het duingebied, tot aan de Slufter, polders en verschillende 
verkavelingsvormen. Ook de 5e klassen gaan op excursie voor het thema integraal waterbeheer, 
namelijk naar de haven van Rotterdam en de Maeslandkering. De 4e klassen gaan naar de Lek 
toe, zij fietsen dan met de leerlingen bij Culemborg. De leerlingen krijgen een opdrachtenboekje 
met vragen. Tijdens de excursie zijn verschillende punten waar wordt gestopt waar de leerlingen 
uitleg krijgen, vragen kunnen stellen en de vragen uit het opdrachtenboekje kunnen 
beantwoorden. 

10 De docent vertelt dat het bij dit onderwerp behulpzaam is om het verhaal zo lokaal mogelijk 
te maken. Leerlingen kunnen beter aan het onderwerp relateren wanneer het te maken heeft 
met hun eigen leefwereld, bijvoorbeeld dat hun eigen huis onder water kan komen te staan. 
Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat de leerlingen het onderwerp beter begrijpen. De docent maakt 
hierbij onder andere gebruik van GIS, waarmee hij leerlingen laat opzoeken hoe hoog hun huis 
ligt en welke gevolgen dit heeft bij verschillende stijgingen van de zeespiegel. 

 

4.2.5 PCK docent 5 
Uit de interviews blijkt dat de docent onvolledige of onjuiste CK heeft (tabel 1A) en is zich er ook van 
bewust dat hij zijn CK over dit onderwerp nog niet (volledig) heeft ontwikkeld (tabel 7A, 7B). De docent 
is er bijvoorbeeld inhoudelijk niet van op de hoogte dat wateroverlast op een lokale en regionale schaal 
afspeelt want hij geeft aan dat hij integraal waterbeheer alleen op nationaal en internationaal niveau 
bespreekt (tabel 1A, 3A, 3B). De oriëntatie van de docent (PCK-1) is dus zodanig dat hij ook geen 
lesgeeft over integraal waterbeheer (tabel 3A, 3B), wat opvallend is aangezien wel in de syllabus in 
domein E is vastgelegd dat leerlingen dit zouden moeten weten. Twee geografische werkwijzen zijn 
voor deze docent erg belangrijk; het gebruiken van de aardrijkskundige dimensies en de verschillende 
schaalniveaus (tabel 1B).  

De docent heeft beperkte kennis van het (verticale en geschreven) curriculum (PCK-2). De docent geeft 
aan het onderwerp integraal waterbeheer niet op lokale/regionale schaal te bespreken omdat de 
docent weet dat andere onderwerpen al sterk op de regio inzoomen (tabel 1A, 5A, 5B). De docent 
heeft een vrij pessimistische oriëntatie op het denken van leerlingen (PCK-3). Volgens de docent zijn 
niet alle leerlingen in staat om integraal te leren denken, om vanuit een heel stroomgebied te 
beredeneren, of om de vraagstelling op examens te doorgronden (tabel 4A, 4B). De docent noemt als 
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enige specifieke misconcepties en preconcepties die bij de leerlingen aanwezig kunnen zijn (4A). De 
didactische strategie van de docent (PCK-4) is met name gericht op een transmissie oriëntatie (directe 
instructie). Dit wordt aangevuld met veldwerk en practica, zoals een practicum met de ‘stroombak’ 
(tabel 6A). Dit sluit niet aan bij integraal waterbeheer, en de keuze voor deze werkvorm kan aan de 
beperkte CK van de docent liggen. De docent doet geen uitspraken over de toetsing (PCK-5) tijdens het 
interview.  

 

CoRe  

Vraag Integraal waterbeheer Integraal denken 

Wat moeten leerlingen 
leren? 

1A Docent meent dat integraal 
waterbeheer kan helpen 
klimaatverandering te mitigeren, 
m.a.w. de gevolgen van 
klimaatverandering te 
verminderen/beperken (CK). Er 
spelen misconcepties over het 
onderwerp integraal 
waterbeheer bij de docent.  

De lokale/regionale benadering is 
niet minder belangrijk bij het 
onderwerp integraal 
waterbeheer maar het krijgt ook 
geen specifieke focus van de 
docent (CK). De docent geeft aan 
weinig met de omgeving te doen 
omdat het echte rivierengebied 
ver weg ligt en in de regio alleen 
‘wat dingetjes’ zijn (PCK-1).  

Docent wil dat de leerlingen zich 
bewust zijn van gevaren, 
voorbeelden die hij noemt 
hebben met name betrekking op 
gevaar van overstromingen (PCK-
1). Docent ervaart dat mensen dit 
niet serieus nemen (CK).  

Docent vindt het belangrijk dat 
leerlingen zich bewust worden 
van overstromingsrisico’s (PCK-
1). Dit lijkt voor de docent vooral 
van praktisch belang, gezien hij 
zijn uitspraak vervolgt met te 
noemen dat we onze veiligheid 
voor lief nemen, maar niet per se 
heel veilig zijn (CK).  

1B Docent vindt dat leerlingen 
de geografische dimensies 
moeten kennen, WW3: 
verschijnselen en gebieden 
vanuit verschillende dimensies 
beschrijven en analyseren (PCK-
1). 

Docent vindt het belangrijk dat 
de leerlingen de verschillende 
schaalniveaus kunnen hanteren. 
Dit sluit aan bij WW5 
(verschijnselen en gebieden op 
verschillende ruimtelijke schalen 
beschrijven en analyseren) (PCK-
1). 
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Waarom moeten leerlingen 
dat leren? 

2A Docent geeft aan dat 
leerlingen het in eerste instantie 
moeten leren omdat het in de 
syllabus staat (PCK-2). Docent 
weet dat Nederland aan het 
einde van een stroomgebied ligt 
(CK). Docent vindt het belangrijk 
dat de leerlingen weten dat er 
hierdoor heel wat op Nederland 
afkomt en welke consequenties 
dat zou kunnen hebben (PCK-1). 

Docent weet dat verstening een 
relatie heeft met wateroverlast 
(CK). De docent vindt het 
belangrijk dat leerlingen inzien 
dat zij zelf invloed uit kunnen 
oefenen op wateroverlast (PCK-
1).  

2B Docent meent dat het goed is 
dat leerlingen (in het algemeen) 
zich kunnen verplaatsen in 
anderen. De docent vindt het 
dan ook belangrijk dat de 
leerlingen meerdere belangen 
kunnen afwegen (PCK-1). 

Wat weet u hierover dat u 
niet aan leerlingen verteld 

3A Docent richt zich niet op de 
regio wanneer hij lesgeeft over 
integraal waterbeheer, er zijn dan 
ook geen dingen van de weinige 
tijd die hij aan integraal 
waterbeheer in de regio besteed 
dat hij niet aan de leerlingen 
verteld.  

3B Docent richt zich niet op de 
regio wanneer hij lesgeeft over 
integraal denken, er zijn dan ook 
geen dingen van de weinige tijd 
die hij aan integraal waterbeheer 
in de regio besteed dat hij niet 
aan de leerlingen verteld. 

Docent geeft aan dat het 
belangrijk is niet te diep op de 
stof in te gaan wat erop duidt dat 
hij meer kennis heeft dan hij zelf 
denkt. De docent geeft zelf 
echter aan bij dit onderwerp niet 
te weten wat ‘te diep op de stof 
ingaan’ precies zou inhouden.  

Wat weet u over het denken 
van leerlingen? 

4A Docent vindt dat het 
leerlingen ontbreekt aan 
capaciteit om integraal te 
denken. Dit is niet iets wat 
aangeleerd kan worden, er zijn 
immers ook volwassenen (politici 
en ambtenaren) die naar inzien 
van de docent niet in staat zijn 
iets vanuit meerdere 
invalshoeken te bekijken (PCK-3).  

Volgens de docent hebben 
leerlingen veelal de misvatting 
dat zij in een laaggelegen gebied 

4B Volgens de docent hebben 
leerlingen moeite om vanuit een 
geheel stroomgebied te kijken. 
Wanneer leerlingen houvast aan 
algemene regels hebben helpt 
dit (PCK-3).  

 

Er zijn bij de leerlingen 
misvattingen en foutieve 
voorkennis aanwezig die 
problemen kunnen opleveren bij 
het lesgeven over integraal 
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wonen terwijl ze eigenlijk relatief 
hoog wonen (PCK-3). 

Volgens de docent hebben 
leerlingen moeite om vanuit een 
geheel stroomgebied te kijken. 
Wanneer leerlingen houvast aan 
algemene regels hebben helpt dit 
(PCK-3).  

Docent benoemt dat er mogelijk 
misconcepties zijn over integraal 
waterbeheer; zoals de 
misconceptie dat we in 
Nederland droge zomers hebben 
terwijl de hoeveelheid neerslag 
gedurende het hele jaar redelijk 
constant is (Cf klimaat) (PCK-3).  

Er zijn bij de leerlingen 
misvattingen en foutieve 
voorkennis aanwezig die 
problemen kunnen opleveren bij 
het lesgeven over integraal 
waterbeheer. De docent is echter 
van mening deze door ze te 
benoemen en de leerlingen ervan 
bewust te maken deze 
misvattingen ook altijd 
verdwijnen (PCK-3).  

denken. De docent is echter van 
mening deze door ze te 
benoemen en de leerlingen 
ervan bewust te maken deze 
misvattingen ook verdwijnen. 

Het ontbreekt leerlingen aan 
capaciteit om integraal te 
denken. Dit is niet iets wat 
aangeleerd kan worden, er zijn 
immers ook volwassenen 
(politici en ambtenaren) die naar 
inzien van de docent niet in staat 
zijn iets vanuit meerdere 
invalshoeken te bekijken (PCK-
3).  

 

Welke factoren zijn van 
invloed op het lesgeven? 

5A Docent vindt dat bij leerlingen 
van nature de vaardigheden om 
de vraagstelling bij 
aardrijkskunde-examens te 
doorgronden ontbreekt, maar zij 
kunnen hier wel in ‘getraind’ 
worden (PCK-3). 

Docent geeft aan al jaren (!) te 
hebben geschaafd aan dit 
onderwerp en er buiten de 
methode allerlei activerende 
werkvormen bij te halen. Gezien 
het feit dat het onderwerp 
integraal waterbeheer pas 2 jaar 
wordt behandeld in de havo, en 
pas 1 in vwo duidt de docent 
wellicht niet op lesgeven over 

5B Docent geeft aan al jaren (!) 
te hebben geschaafd aan dit 
onderwerp en er buiten de 
methode allerlei activerende 
werkvormen bij te halen. Gezien 
het feit dat het onderwerp 
integraal waterbeheer pas 2 jaar 
wordt behandeld in de havo, en 
pas 1 in vwo duidt de docent 
wellicht niet op lesgeven over 
integraal waterbeheer, maar 
over water in Nederland 
algemeen. 
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integraal waterbeheer, maar over 
water in Nederland algemeen.  

Welke werkvormen gebruikt 
u? 

6A Docent gebruikt veldwerk en 
practica om les te geven over 
waterbeheer. Het voorbeeld van 
de stroombak waarin een rivier 
kan worden nagebootst is een 
concreet voorbeeld van een 
onderwerp-specifieke 
didactische strategie. Deze heeft 
alleen geen verband met 
integraal waterbeheer (PCK-4).  

Docent geeft examentraining 
waarbij wordt gebruik gemaakt 
van directe instructie (PCK-4). 

Docent gebruikt de methode als 
basis voor directe instructie. De 
docent laat de leerlingen ook 
infographics maken (PCK-4).  

Docent maakt gebruik van video 
en afbeeldingen om les te geven 
over integraal waterbeheer (PCK-
4). 

6B  

Welke moeilijkheden en 
beperkingen zijn er? 

7A Docent ervaart tijdgebrek, 
met name voor 
professionalisering. De tijd om 
een onderwerp helemaal eigen te 
maken en hier zelf lesmateriaal 
voor te ontwerpen.  

Docent noemt ontbrekende 
kennis als een 
moeilijkheid/beperking.  

7B Docent ervaart tijdgebrek, 
met name voor 
professionalisering. De tijd om 
een onderwerp helemaal eigen 
te maken en hier zelf 
lesmateriaal voor te ontwerpen. 

 

  

PaPeRs 

8 De docent gebruikt apps om leerling bewust te maken van misvattingen die zij hebben over 
integraal waterbeheer in de regio. Een app laat de leerlingen zien hoe hoog zij precies wonen. De 
leerlingen die de docent lesgeeft denken dat zij diep onder de zeespiegel liggen, terwijl de 
bewuste regio over het algemeen vrij hoog ligt. De docent gebruikt de app overstroming.nl om 
leerlingen hun eigen omgeving te laten onderzoeken. Hij gebruikt deze omdat het toegankelijk is 
en de docent het belangrijk vindt dat leerlingen bewust zijn van het overstromingsrisico. Hiermee 
wil de docent bewustwording bij de leerlingen creëren dat hun veiligheid niet vanzelfsprekend is. 
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9 De docent geeft aan de leerlingen ook specifiek voor te bereiden op de vraagstelling tijdens het 
centrale eindexamen voor dit onderwerp. Een voorbeeld dat volgens de docent veel voorkomt 
tijdens dat eindexamen is dat een algemeenheid met een oorzaak-gevolg relatie concreet moet 
worden gemaakt. De docent gebruikt plenaire uitleg om de vraag op het bord ‘uit elkaar te 
trekken’ en de verschillende stappen voor de leerlingen eruit te halen. Op deze manier probeert 
de docent ze bewust te maken dat de algemeenheid concreet moet worden gemaakt (dat is de 
oorzaak) en daar een tussenstap in zit die leidt nar het tweede deel dat vaak in de vraag wordt 
gesteld. Dit noemt de docent de ‘training’ voor het eindexamen. 

 

4.2.6 PCK docent 6 
In het interview geeft de docent enkele beschrijvingen van CK die volledig, correct en lokaal/regionaal 
zijn (tabel1A, 1B), maar heeft vooral CK die onjuist en/of onvolledig is (tabel 1A, 1B, 2A, 3A, 7A). Wat 
betreft de oriëntatie (PCK-1) benoemt de docent meerdere keren dat hij het belangrijk vindt om 
kritische (wereld)burgers op te leiden door middel van zijn lessen (tabel 1A, 2A, 4A, 4B). Deze kritische 
blik richten leerlingen in het geval van integraal waterbeheer vooral op beleid. Daarnaast vindt de 
docent het vooral belangrijk dat leerlingen leren om verschillende belangen af te wegen (1A, 2A). De 
docent is repetitief in het beschrijven van deze beide doelen en benoemt nauwelijks andere elementen 
van PCK-1. Dit kan mogelijk door zijn beperkte CK worden veroorzaakt.  

Over PCK-2, de kennis van het curriculum wordt duidelijk dat de docent materialen gebruikt van het 
hoogheemraadschap om les te geven over integraal waterbeheer (tabel 5A). Daarnaast gebruikt de 
docent een excursie die samen met collega’s is ontworpen, maar waarvoor de inhoudelijke input van 
deze docent nihil was (6A). De docent doet geen duidelijke uitspraken over het denken van leerlingen 
(PCK-3). De didactische strategie van de docent is vooral een transmissie oriëntatie (directe instructie). 
Wel worden ook de excursies benadrukt als belangrijk onderdeel van het onderwijs over integraal 
waterbeheer (tabel 6A). De docent doet geen uitspraken over de manier waarop of de inhoud van de 
toetsing over integraal waterbeheer (PCK-5).  

 

CoRe 

Vraag Integraal waterbeheer Integraal denken 

Wat moeten leerlingen 
leren? 

1A Docent is op de hoogte van de 
(tegenstrijdige) belangen die 
verschillende betrokkenen 
kunnen hebben (CK). Docent wil 
dat leerlingen leren om belangen 
af te wegen die bij 
watervraagstukken spelen (PCK-
1).  

Docent ervaart dat het 
watersysteem ten allen tijden erg 
kwetsbaar is, onder andere door 

1B Docent is op de hoogte van 
de (tegenstrijdige) belangen die 
verschillende betrokkenen 
kunnen hebben (CK). Docent wil 
dat leerlingen leren om 
belangen af te wegen die bij 
watervraagstukken spelen (PCK-
1).  

Docent wil dat leerlingen leren 
omgaan met ICT-applicaties 
zoals GIS. De docent toont hier 
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zoute kwel veroorzaakt door een 
stijgende zeespiegel (CK). De 
docent vindt het belangrijk dat 
leerlingen zich hiervan bewust 
zijn (PCK-1).  

Docent was eerst voornamelijk 
bezig met het rivierengebied 
maar is recentelijk op een andere 
manier les gaan geven over 
waterbeheer. De docent geeft 
aan meer met de verdeling van 
zoetwater bezig te zijn, zowel 
ruimtelijk in Nederland als 
rekening houdend met variaties 
binnen een jaar (CK). De docent 
vindt het belangrijk dat leerlingen 
weten hoe zoet water in 
Nederland wordt verdeeld en 
welke keuzes daarbij worden 
gemaakt (PCK-1).  

Docent geeft aan dat 
piekafvoeren kunnen worden 
opgeslagen in het IJsselmeer. 
Onjuiste CK. Docent heeft juiste 
CK over droogte en dat water op 
een andere manier moet worden 
beheerd door 
klimaatverandering. 

 

beperkte CK te hebben van GIS; 
hij noemt grondboringen ‘een 
appelboor’. Dit duidt op 
onvolledige/onjuiste CK.  

 

Waarom moeten leerlingen 
dat leren? 

2A Docent is van mening dat 
economische belangen het meest 
belangrijk zijn bij waterveiligheid 
(CK). Hij bespreekt hierbij niet dat 
er nog andere overwegingen 
kunnen spelen zoals het bieden 
van eenzelfde 
beschermingsniveau aan iedere 
burger in het binnendijkse 
gebied, er sprake is van meer 
bescherming op gebieden waar 
sprake kan zijn van grote groepen 
slachtoffers en/of economische 
schade (dus niet alleen gericht op 
economische belangen) en het 
beschermingsniveau afhankelijk 
is van mogelijke schade aan vitale 
of kwetsbare infrastructuur met 

2B Docent lijkt dit voornamelijk 
te baseren op datgene wat hij 
interessant vindt bij integraal 
denken (PCK-1).  

Leerlingen zijn helemaal niet zo 
vaardig met ICT volgens de 
docent en moeten dit wel zijn, 
dus ze moeten betekenisvolle 
digitale vaardigheden leren (PCK-
1).  
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grote landelijke gevolgen. De 
docent heeft onvolledige CK. 
Leerlingen moeten leren om 
kritisch te denken over gemaakte 
keuzes (PCK-1). 

Docent lijkt dit voornamelijk te 
baseren op datgene wat hij 
interessant vindt bij integraal 
waterbeheer.  

Wat weet u hierover dat u 
niet aan leerlingen verteld 

3A Docent baseert zich 
grotendeels op de methode en 
heeft zodoende geen kennis die 
hij niet aan de leerlingen verteld 
(CK). 

3B  

Wat weet u over het denken 
van leerlingen? 

4A Docent vindt het belangrijk 
dat de leerlingen kritisch leren 
denken over de wereld om hen 
heen (PCK-1). 

Deze kritische houding moet ook 
gericht kunnen zijn op 
overheidsbeleid (PCK-1).   

4B Docent vindt het belangrijk 
dat de leerlingen kritisch leren 
denken over de wereld om hen 
heen (PCK-1). 

Welke factoren zijn van 
invloed op het lesgeven? 

5A Docent gebruikt voorbeelden 
uit zijn privéleven (eigen huis en 
tuin, foto’s) om les te geven over 
integraal waterbeheer.  

Wat de docent leert bij 
cursussen, onder andere de 
cursussen van het 
Hoogheemraadschap hebben 
grote invloed op de manier 
waarop hij lesgeeft over integraal 
waterbeheer, mede doordat hij 
hiervan ook presentaties gebruikt 
(PCK-2).  

5B  

Welke werkvormen gebruikt 
u? 

6A Docent gaat graag discussies 
aan in de klas in de vorm van een 
onderwijsleergesprek. De docent 
gebruikt eigen presentaties en 
presentaties van cursussen om 
les te geven over integraal 
waterbeheer middels directe 
instructie (PCK-4).  

Docent maakt gebruik van een 
praktische opdracht waarbij de 

6B Docent gaat graag discussies 
aan in de klas in de vorm van een 
onderwijsleergesprek. De docent 
gebruikt eigen presentaties en 
presentaties van cursussen om 
les te geven over integraal 
waterbeheer middels directe 
instructie (PCK-4).  
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leerlingen meer 
constructivistisch te werk gaan 
(PCK-4).  

Docent maakt gebruik van een 
excursie naar het rivierengebied 
(PCK-4). Deze excursie wordt 
samengesteld in overleg met 
collega’s waarbij deze docent 
met name voor organisatorische 
dingen wordt ingezet.  

Welke moeilijkheden en 
beperkingen zijn er? 

7A Docent geeft aan dat integraal 
waterbeheer een wollig begrip te 
vinden waar je alle kanten mee 
uit kan (CK). De docent 
interpreteert integraal 
waterbeheer als een 
overkoepelende term om van 
alles over water in Nederland te 
bespreken. Het feit dat de docent 
het een ‘wollig’ begrip vindt duidt 
op beperkte CK. 

Voor de docent blijkt uit de 
methode niet duidelijk wat moet 
worden verstaan onder integraal 
waterbeheer en kan hierom 
moeilijk lesgeven over het 
onderwerp.  

7B Voor de docent blijkt uit de 
methode niet duidelijk wat moet 
worden verstaan onder integraal 
waterbeheer en kan hierom 
moeilijk lesgeven over het 
onderwerp. 

 

PaPeRs 

8 De docent vertelt dat kenmerkend voor hem, bij de meeste aardrijkskundethema’s en zo ook 
bij integraal waterbeheer, is dat hij leerlingen wil leren kritisch na te denken. Dit doet de docent 
naar eigen zeggen door ‘overal tegen aan te schoppen’. De docent bedoelt hiermee dat hij 
fungeert als advocaat van de duivel tijdens klassikale uitleg en onderwijsleergesprekken, hij gaat 
dan graag met de klas in discussie. Wanneer er een keuze is tussen veel geld verdienen of slim 
omgaan met water zou volgens de docent de economische kant altijd prioriteit krijgen. Wanneer 
tijdens de zomer sprake is van droogte in Nederland gaat de docent ook graag in discussie met 
de leerlingen over wie het zoete water krijgt. De docent denkt dat wanneer hij leerlingen 
choqueert met uitspraken maar deze vervolgens voldoende rectificeert of goedpraat dat 
leerlingen dit wel beter onthouden. In gesprek met leerlingen over de stijgende zeespiegel en de 
bedreiging die dit vormt voor Noord-Holland geeft hij aan welke belangen er volgens hem spelen 
bij het drooghouden van dit gebied. Hij vertelt dat er in dit gebied een bedrag van 50 miljoen is 
geïnvesteerd in een of ander datacentrum en noemt nog andere voorbeelden van grote bedragen 
die zijn geïnvesteerd. De docent is dan van mening dat Noord-Holland eerder wordt beschermd 
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tegen het water vanwege de bedrijven en het geld dat daarin is geïnvesteerd dan voor de 
bewoners. Mensen, zo vertelt hij, kun je immers verhuizen maar investeringen van bedrijven niet. 
Dus ze houden Noord-Holland onder andere voor de investeringen van bedrijven. De docent wil 
de leerlingen hiermee bewust maken dat geld altijd de belangrijkste rol speelt. Volgens hem zorgt 
dit er later ook voor dat zij minder tegen teleurstellingen aanlopen maar ook kritischer naar het 
nieuws gaan kijken, kritischer over beslissingen van het hoogheemraadschap gaan kijken 
bijvoorbeeld.  

9 De docent werkt met GIS voor dit onderwerp en wil dit graag verder uitbreiden. Momenteel 
gebruikt hij GIS om leerlingen risicogebieden in kaart te brengen maar wil er een onderzoek van 
de leerlingen aan koppelen naar zwakke schakels. Volgens de docent kan er enorm veel 
informatie uit GIS worden gehaald. De docent vindt dit belangrijk omdat de meeste leerlingen 
helemaal niet vaardig zijn met ICT, buiten de basale dingen zoals Google gebruiken om 
informatie op te zoeken. De docent vindt de docent het een belangrijke vaardigheid dat 
leerlingen zelf leren om kaarten te maken. Dat leerlingen zelf kaarten maken, met schalen 
rekenen en informatie vanuit verschillende dimensies aan elkaar koppelen en daar een kaart 
van maken. 

10 Belevingsonderwijs in de vorm van op excursie gaan met de leerlingen vindt de docent ook 
belangrijk. De excursie die hij doet met de leerlingen is meer gericht op de ruimte voor de rivier, 
met wel een stukje integraal waterbeheer, maar heel specifiek. De leerlingen fietsen dan van de 
stuw van Hagestein naar Culemborg en terug. Leerlingen voeren dan ook zelf een klein onderzoek 
uit, waarbij ze kijken naar een peilstok in een inundatiedijk. Leerlingen moeten ook zelf foto’s 
maken van bepaalde begrippen.  

 

4.3 De ontwikkeling van PCK 
In paragraaf 2.2 is gekeken naar de theorie achter de ontwikkeling van PCK tijdens de loopbaan van 
een docent. De vraag is hoe docenten na de curriculumverandering ten aanzien van waterbeheer in 
Nederland hun PCK hebben ontwikkeld om het lesgeven aan te passen. Op welke manier gebeurt dit 
dan in de praktijk bij de docenten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek?  

De eerste docente die is geïnterviewd gaf aan dat ervaring hierbij een belangrijke rol speelde, 
voornamelijk de ervaring die deze docent heeft opgedaan met het jarenlang nakijken van 
eindexamens. Onderwerpen en bepaalde typen vragen die vaak over dit onderwerp worden gevraagd 
krijgen extra aandacht tijdens de les. Ook gaf de docente aan veel te hebben aan cursussen en 
nascholingen, die zij als inspirerend ervaart voor het vormgeven van haar onderwijs over onderwerp.  

De tweede docent gaf aan vooral op de hoogte te raken door het lezen van Geografie, een maandelijks 
vakinhoudelijk blad van het Koninklijk Nederland Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Bovendien 
noemde hij overleg met collega’s; aardrijkskundedocenten van anders scholen in de omgeving 
waarmee kennis en ideeën over regionale vraagstukken op regelmatige basis worden uitgewisseld. 
Ook is de school onderdeel in samenwerkingsverbanden met andere scholen in de omgeving, waarmee 
ze (vakoverstijgende) projecten en lesmaterialen ontwikkelen. Ook gaf hij aan veel expertise van 
buiten te halen. De school waar deze docent lesgeeft werkt samen met onder andere de universiteit 
van Amsterdam, de universiteit van Leiden en een familielid die lector in Den Haag over waterbeheer 
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en duurzaamheid is. De leerlingen krijgen de kans om voor opdrachten en projecten met deze experts 
in gesprek te gaan voor hun inhoudelijke vragen.  

De derde docente gaf aan dat waterbeheer een van haar minder ontwikkelde onderwerpen is. Zij heeft 
dit onderwerp naar eigen zeggen maar marginaal in de opleiding gehad en ervaart nu een constante 
zoektocht naar informatie over dit onderwerp. Haar belangrijkste bronnen hierbij zijn officiële 
instanties zoals Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ze geeft aan een 
vakinhoudelijk boek over dit onderwerp te missen waarin het een en ander is uitgewerkt, dat is haar 
nooit aangereikt tijdens haar opleiding en verdere loopbaan. Ook geeft ze aan nog zoekende te zijn 
naar de manier waarop ze dit over kan brengen aan haar leerlingen. De docente zou dit hiaat het liefste 
met vakliteratuur of cursussen willen vullen.   

Docent 4 gaf evenals docent 2 aan gebruik te maken van expertise van buitenaf. Hij heeft een familielid 
die in de watersector werkt die veel inhoudelijke kennis heeft over dit onderwerp en die hij raadpleegt 
als hij er zelf ooit niet helemaal uit komt. Ook vertelde de docent cursussen te volgen, recentelijk nog 
bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over dit onderwerp waarbij onder andere het 
lesmateriaal van Hoogwater op het schoolplein werd besproken. Ook algemene bijscholingsdagen 
zoals de KNAG-dag werden door de docent benoemd als manier om zijn kennis up-to-date te brengen 
en houden. Verder gaf de docent aan zelf actief op internet en via de media op zoek te gaan naar 
informatie  

De vijfde docent die is geïnterviewd over zijn PCK gaf aan op meerdere plekken aan de informatie te 
komen die ervoor nodig is om zijn kennis over dit onderwerp aan te passen. Zo gaf hij aan gebruik te 
maken van het boek ‘Leren denken met aardrijkskunde’ van L. Vankan en J. van der Schee, 2004. 
Daarnaast haalt hij vakinhoudelijk kennis uit de methode, uit het lesboek voor de leerlingen. Wat 
betreft de methode geeft hij wel aan deze kritisch te benaderen, door de methode naast de syllabus 
te leggen om te kijken of alles wel gedekt is, omdat zijn ervaring is dat dit niet altijd het geval is. Ook is 
hij van mening dat er wel eens fouten in het lesboek dat ze op deze school gebruiken en ook hier kijkt 
hij kritisch naar. Naast deze inhoudelijke kennis zoekt hij dan opdrachten voor de leerlingen, 
voornamelijk uit het tweede deel van Leren denken met aardrijkskunde waar meerdere formats voor 
werkvormen staan die hij gebruikt als basis voor opdrachten voor leerlingen. Deze worden dan door 
hemzelf aangepast op het onderwerp waar hij mee bezig is, zo ook voor integraal waterbeheer.   

Daarnaast geeft ook deze docent aan informatie bij officiële instanties zoals het Waterschap te halen, 
waar op de website veel informatie over projecten en achtergrondinformatie staat. Deze docent geeft 
aan dat het nuttig zou zijn om docenten wat meer handvatten te geven over waar je de juiste 
informatie kan vinden. Ook omdat je er niet altijd vanuit kunt gaan dat de inhoud van de methode 
helemaal correct is. De docent is op de hoogte van docentenhandleidingen die methodes hier vaak 
voor gebruiken en dat deze vaak verwijzingen maken naar waar meer informatie te vinden is, en 
hoewel dit volgens hem nuttig is, vraagt hij zich af hoeveel docenten in de praktijk hier echt gebruik 
van maken. Er zou volgens hem een andere, betere manier moeten worden gevonden om deze extra 
informatie en lesmateriaal aan de docenten aan te bieden.  

Als laatste geeft ook deze docent aan gebruik te maken van het vakblad Geografie, dat wel inzoomt op 
nieuwe onderwerpen. Hoewel hem bijstaat dat er veel artikelen over Brazilië en Zuid-Amerika in de 
Geografie stonden nadat deze werden ingebracht in het nieuwe curriculum staat hem niet bij ook iets 
gelezen te hebben over de verandering ten aanzien van integraal waterbeheer. Hij kan zich echter wel 
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voorstellen dat hier ook wel wat over is geschreven de afgelopen jaren en dat dit ook altijd mooie 
achtergrondinformatie biedt.  

De laatste docent (docent 6) gaf aan veelvuldig gebruik te maken van cursussen en scholingen. 
Recentelijk nog was hij aanwezig geweest bij een cursus van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. Kennis en presentaties die hij op dit soort dagen opdoet gebruikt hij vervolgens in 
zijn lessen. Ook gaf deze docent aan ieder jaar aanwezig te zijn bij de KNAG-dag. Verder gaf de docent 
aan dat de meeste kennis afkomstig is van zijn opleiding, bijvoorbeeld werkvormen en opdrachten die 
op de opleiding eens de revue zijn gepasseerd.  Wel gaf de docent aan dit enigszins eentonig te ervaren, 
en behoefte had aan creatieve lezingen, goede lezingen, in plaats van ‘een presentatie van een 
onderzoek die al 4 jaar op rij gepresenteerd wordt’.  
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Hoofdstuk 5. Conclusie 
Wat leerlingen weten en kunnen met betrekking tot een onderwerp is mede afhankelijk van de docent 
die hen lesgeeft. In Nederland heeft de afgelopen jaren een verandering plaatsgevonden in het denken 
over het waterbeleid. Om ervoor te zorgen dat het curriculum van aardrijkskunde niet achter gaat 
lopen met de werkelijkheid is deze verandering ook in het nieuwe eindexamenprogramma 
opgenomen. Wanneer er een verandering in het curriculum wordt doorgevoerd is het essentieel dat 
docenten hun PCK hierover ontwikkelen om dit goed over te kunnen brengen aan hun leerlingen. In 
dit onderzoek is onderzocht wat de PCK van de docenten nu is, enkele jaren nadat de verandering in 
het eindexamenprogramma is doorgevoerd, en op welke manier zij dit hebben ontwikkeld. In dit 
hoofdstuk wordt eerst een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten van de 
literatuurstudie van hoofdstuk 2. Vervolgens wordt getracht de deelvragen 7, 8 en 9 te beantwoorden 
aan de hand van het empirisch onderzoek en de resultaten daarvan, waarna een beantwoording van 
de hoofdvraag volgt.  

5.1 Literatuurstudie PCK 
In de internationale literatuur staat de vakdidactische kennis van docenten die zij nodig hebben om 
effectief les te geven over een onderwerp bekend als PCK (Pedagogical Content Knowledge). PCK is 
een combinatie van de vakinhoudelijke kennis van docenten (CK) en de algemene didactische kennis 
van docenten (PK). PCK is de manier waarop docenten lesgeven over een specifiek onderwerp en dit 
is wat docenten onderscheid van andere inhoudelijke experts. De term PCK is in 1986 bedacht door 
Shulman en sindsdien zijn er veel verschillende modellen van geïntroduceerd. Een van de meest 
invloedrijke modellen is die van Magnusson et al. (1999) die voor deze scriptie het meest toepasbaar 
werd geacht. In dit model zijn 5 componenten vastgesteld die samen de PCK van een docent vormen 
namelijk 1) oriëntaties op lesgeven, 2) kennis van het curriculum, 3) kennis van het begrip van 
studenten, 4) kennis van instructiestrategieën en 5) kennis van de toetsing.   
 
In paragraaf 2.3 is gekeken hoe PCK het beste bestudeert en inzichtelijk gemaakt kan worden. De 
methodiek die is ontwikkeld door Loughran et al. (2004) bleek hiervoor zeer geschikt te zijn. Loughran 
et al. (2004) hebben de CoRe en PaPeRs methodiek ontwikkeld om PCK weer te geven op een manier 
die recht doet aan de complexiteit zonder dit te ingewikkeld en tijdrovend te maken. De methodiek is 
sindsdien zeer bekend geworden en geschikt bevonden en is zodoende ook gebruikt in dit onderzoek.  
 
Lesgeven over integraal waterbeheer vereist ook het impliciet aanleren van een nieuwe manier van 
denken, namelijk integraal denken. In de literatuur was geen duidelijke definitie hiervan te vinden, dus 
is in paragraaf 2.4 een definitie geformuleerd op basis van verschillende literatuur. Door integraal 
denken te formuleren in termen van de componenten van systeemdenken die door Arnold en Wade 
(2015) zijn vastgesteld is een nieuwe definitie ontwikkeld van integraal denken. Ook van integraal 
waterbeheer ontbrak het in de literatuur aan een duidelijke definitie, daarom is in paragraaf 2.5 een 
nieuwe definitie hiervan gedefinieerd.  
 
In de syllabus komen alle componenten van integraal waterbeheer en integraal denken (onderlinge 
verbindingen en relaties, voorraad- en stroomrelaties, gehelen in plaats van delen, dynamisch gedrag 
en feedbacklussen) terug in de eindtermen, aandachtspunten en belangrijke werkwijzen. Ook wordt 
duidelijk verwezen naar de lokale en regionale insteek van integraal waterbeheer in subdomein E2.  
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5.1 Wat is de PCK van aardrijkskundedocenten t.a.v. integraal 
waterbeheer  
Ten aanzien van integraal waterbeheer werd de docenten eerst gevraagd om een omschrijving te 
geven van het begrip. Uit deze omschrijvingen blijkt dat docenten een onvolledig en/of onjuist beeld 
hebben van integraal waterbeheer. Uit de resultaten bleek dat de docenten met name expliciet 
focussen op de component onderlinge verbindingen en relaties en het belangrijk vinden om 
overstromingen, wateroverlast, droogte en waterveiligheid in samenhang te beschouwen. Impliciet 
speelt de component ‘geheel in plaats van de delen’ bij een enkele docent een rol, evenals het doel 
waartoe integraal waterbeheer moet leiden. De andere componenten worden niet of nauwelijks 
genoemd. Ook in de componenten die de docenten expliciet benoemen zijn zij zelden tot niet volledig 
in hun omschrijving. Bovendien lijken sommige docenten hun beeld van waterbeheer nauwelijks 
integraal te hebben gemaakt en geven met name in hun omschrijvingen onderdelen aan die horen bij 
het oude examenprogramma. Onder andere docente 1 heeft een sterke focus op het beleid omtrent 
rivieren wat in het kader van integraal waterbeheer minder nadrukkelijk in het nieuwe 
examenprogramma naar voren komt. Ook is er weinig aandacht voor de eigen omgeving op lokaal of 
regionaal schaalniveau, de meeste docenten hebben een nationale en/of internationale benadering 
van dit onderwerp. Meerdere docenten gaven aan dat ze het begrip moeilijk of wollig vinden, wat erop 
duidt dat zij zich nog niet zozeer hebben verdiept in wat integraal waterbeheer precies inhoudt.  

In paragraaf 2.1 is het model van Magnusson et al. (1999) besproken over de verschillende 
componenten van PCK die in dit onderzoek wordt gehanteerd. Hieronder wordt de PCK van de 
docenten per component vergeleken.  

 

PCK-1: Oriëntatie 
De docenten kunnen duidelijk aangeven wat er volgens hen geleerd moet worden, hoewel dit niet 
altijd (vakinhoudelijk) juist is of aansluit bij integraal waterbeheer. De docenten richten zich bij de vraag 
op wat er geleerd moet worden vooral op het geografisch wereldbeeld en de geografische benadering 
maar vermelding van kennis en inzicht in ruimtelijke processen is minder voorkomend. De docenten 
kunnen in de meeste gevallen ook duidelijk aangeven waarom er wordt geleerd; hoewel docenten 1, 
2, 3 en 5 simpelweg aangeven dat een deel hiervan in ieder geval is ‘omdat het in de syllabus staat’. 
Hiermee wordt de relevantie voor de leerlingen weinig duidelijk. De docenten richten zich met name 
op de kwalificatie van de leerlingen en zijn beperkt bezig met de socialisatie van leerlingen bij het 
lesgeven van het onderwerp. Socialisatie zien de docenten vooral in het feit dat leerlingen op 
bijvoorbeeld de waterschappen kunnen stemmen wanneer zij de leeftijd van 18 bereiken en vinden 
het belangrijk dat leerlingen hier een gedegen keuze in kunnen maken die is gebaseerd op wat de 
waterschappen precies doen. Over de persoonsvorming van de leerlingen wordt niet gesproken door 
de geïnterviewde docenten. Betreffende de vraag hoe er wordt geleerd valt op dat de meeste 
docenten een traditionele vorm aanhouden voor lesgeven over integraal waterbeheer die vooral 
wordt vormgegeven door directe instructie. Alleen docent 2, die werkzaam is op een Geo Future school 
waar constructivistisch leren belangrijk is geeft aan leerlingen merendeels onderzoekend te laten 
leren. De overige docenten hebben overwegend een transmissie oriëntatie in het lesgeven over 
integraal waterbeheer.  
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Sporadisch maken docenten ook hun oriëntatie ten opzichte van burgerschapsvorming en 
duurzaamheidseducatie inzichtelijk tijdens de interviews. Docent 2 geeft duidelijk aan dat hij ernaar 
streeft om leerlingen na te laten denken over hun gedrag ten aanzien van duurzaamheidsvraagstukken 
en indien mogelijk dat gedrag ook aan te passen. De docent gaat hierbij concreet in op waterverspilling, 
de beperkte hoeveelheid zoet water dat in Nederland aanwezig is en dat leerlingen hier direct invloed 
op hebben door de tijdsspanne die zij onder de douche staan. De docent wil verder gaan dan alleen 
leren over duurzame ontwikkeling, namelijk dat de leerlingen zelf ook gedrag gaan vertonen dat 
duurzaam is, en richt zich op lesgeven voor duurzame ontwikkeling. Ten aanzien van 
burgerschapsvorming benadrukken docenten verschillende aspecten. Docent 6 geeft duidelijk aan een 
type burger te willen ontwikkelen die beleid, nieuws en informatie kritisch kan benaderen. Docent 5 
geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat leerlingen leren zich in anderen te verplaatsen, waarmee hij 
een type burgerschap wil ontwikkelen met inlevingsvermogen en empathie voor hun omgeving. 
Docent 4 geeft aan het belangrijk te vinden een type burger te ontwikkelen die nieuwsgierig is naar 
zijn/haar omgeving. Docenten 1, 2 en 3 lieten geen duidelijke oriëntatie op (wereld) 
burgerschapsvorming blijken. Hoewel dit allemaal voorbeelden zijn van de oriëntatie van docenten ten 
aanzien van (wereld)burgerschapsvorming zijn dit algemene oriëntaties, die ook bij andere 
aardrijkskunde-onderwerpen relevant zijn, niet alleen bij het lesgeven over integraal waterbeheer.  

 

PCK-2: Curriculum  
De docenten geven grotendeels aan dat de syllabus belangrijk is bij het vaststellen van de doelen en 
doelstellingen van het onderwijs. De docenten lijken hier weinig eigen invulling aan te geven, de 
syllabus is leidend en hier stemmen de docenten hun onderwijs op af. Dit blijkt onder andere bij 
docente 1, waarvan de kennis over de doelen en doelstellingen van het vak vooral uit de syllabus 
worden gehaald. Docent 2 baseert de doelen en doelstellingen van zijn onderwijs vooral op wat in de 
methode staat. Hij zegt hierover dat de leerlingen niet alleen hoeven te weten wat er in het boek staat, 
maar ook iets meer. Docente 3 geeft aan dat ze de methode als onvolledig ervaart. De docente 
vergelijkt de lesmethode met doelen en doelstellingen van het vak. De doelen en doelstellingen zoals 
deze in de syllabus staan zijn leidend. De docente herkent hiaten die aanwezig zijn in de methode, het 
gaat dan vooral om dingen die volgens haar niet duidelijk genoeg zijn uitgelegd. Docent 4 gebruikt de 
methode, informatie uit de opleiding en actualiteiten om de doelen en doelstellingen van zijn 
onderwijs vorm te geven. Deze docent geeft aan dat de insteek van de les sterk afhankelijk is van wat 
er in de methode staat.  

De docenten hebben ook kennis van het verticale curriculum, zo geeft docente 1 aan een bepaalde 
excursie nog geen meerwaarde heeft in de 3e klas maar beter aansluit bij de lesstof van de 4e klas. 
Docent 2 heeft kennis over de verdeling van de onderwerpen in de jaren van de bovenbouw vwo. De 
doorlopende leerlijn wordt echter niet duidelijk. Docente 3 heeft kennis van het verticale curriculum 
in zoverre dat zij grotendeels herkent wat hoort tot de lesstof van de onderbouw en wat bij de 
bovenbouw. Binnen een bespreking van het verticale curriculum worden niet expliciet andere 
aardrijkskundige domeinen/onderwerpen genoemd en de plaats die integraal waterbeheer in het 
curriculum inneemt. Hier lijken dus geen bewuste keuzes aan ten grondslag te liggen. Er wordt geen 
horizontaal curriculum duidelijk uit de interviews met de docenten met betrekking tot integraal 
waterbeheer.  
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Uit andere onderdelen blijkt dat de meeste docenten (op docent 2 na) toch weinig besef hebben van 
de inhoud het nieuwe curriculum. Ze besteden weinig aandacht aan de eigen regio, en weinig aan 
integraal waterbeheer. Het is vooral gericht op waterveiligheidsvraagstukken.   

 

PCK-3: Denken van leerlingen 
De docenten hebben uiteenlopende ideeën over de manier waarop leerlingen denken. Het merendeel 
van de docenten is zich met name bewust van de nadelige aspecten van de manier waarop leerlingen 
leren. Alleen docent 2 heeft een meer positieve kijk op het denken van de leerlingen, waarin hij 
aangeeft dat het “verbazingwekkend is wat leerlingen kunnen”, dat ze heel goed in staat zijn creatief 
en probleemoplossend te denken.  

 

PCK-4: Didactische strategieën  
De meeste docenten hebben een relatief eentonige strategie om les te geven over integraal 
waterbeheer, waarin de transmissie oriëntatie de boventoon voert. Behalve docent 2 geven alle 
docenten aan vooral frontaal bezig te zijn, oftewel zij hebben een meer traditionele insteek tijdens hun 
lessen. Dit wordt wel afgewisseld met andere werkvormen, die kunnen bestaan uit excursies, 
werkvormen waarbij de leerlingen onderzoekend leren etc. Alleen docent 2 maakt gebruik van een 
constructivistische oriëntatie in het overgrote deel van zijn lessen om les te geven over integraal 
waterbeheer. Het is niet duidelijk of dit komt omdat hij uitgebreidere en correctere CK heeft, beter 
voor ogen heeft wat hij wil bereiken (PCK-1), en beter op de hoogte was van het curriculum (PCK-2) of 
omdat hij sowieso veel onderwijservaring had (algemene didactische kennis). Aangezien hij meer 
gebruik maakt van de eigen omgeving, lijkt het wel alsof de CK een belangrijke rol speelt in de keuze 
voor didactische strategieën.  

 

PCK-5: Toetsing 
Relatief weinig uitspraken zijn gedaan over de toetsing van integraal waterbeheer. Wanneer hier wel 
over wordt gesproken door de docenten is dit vooral in relatie tot het eindexamen.  

 

5.2 Hoe hebben docenten deze PCK ontwikkeld? 
Uit paragraaf 4.3 blijkt dat de docenten de voorkeur geven aan formele manieren die ertoe kunnen 
bijdragen dat zij hun PCK over een nieuw onderwerp ontwikkelen. Zo wordt er door de docenten 
meermaals gerefereerd aan scholingen en cursussen als belangrijkste manier om nieuwe informatie te 
krijgen verstrekt. De strategieën die docenten aanwenden om hun PCK te ontwikkelen, zowel 
theoretisch als in de praktijk zijn zeer divers. Docenten geven aan dat het onderwerp nog bij hen in 
ontwikkeling is, dat zij kennis over dit onderwerp tekortkomen omdat dit weinig in de opleiding is 
voorgekomen. Behalve door middel van bij- en nascholingen en cursussen geven de docenten aan 
gebruik te maken van (en behoefte te hebben aan) vakliteratuur zoals het tijdschrift Geografie van het 
KNAG, maar ook vakboeken zouden deze docenten hier graag voor willen gebruiken. Verder hebben 
de geïnterviewde docenten hun PCK ontwikkeld door de vorige eindexamens te analyseren, en hierop 
hun lesinhoud aan te passen. Wanneer integraal waterbeheer en integraal denken dus steeds meer en 
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nadrukkelijker in het eindexamen terecht komt, zullen docenten dit ook meer oppassen. De analyse 
van vorige eindexamens is kennis die groeit met de jaren, aangezien de docenten dan meer 
eindexamens hebben meegemaakt en nagekeken en kan dus worden gekoppeld aan de leservaring die 
een docent heeft. Deze analyse kan ook gedaan worden door beginnende docenten of door docenten 
in opleiding, dus kan ook los worden gezien van de ervaring. Een van de docenten gaf bovendien aan 
gebruik te maken van intercollegiaal overleg, zowel om meer kennis over het onderwerp te 
ontwikkelen als om hier opdrachten over te ontwerpen.  

In paragraaf 2 werd over de ontwikkeling van PCK door kind (2009) geconcludeerd dat praktijkervaring 
een over de manier waarop de PCK van docenten zich ontwikkeld was het aannemelijk dat 
praktijkervaring een belangrijke manier is waarop docenten hun PCK ontwikkelen. Dit bleek echter niet 
het geval te zijn; docenten gaven met name aan door middel van formele cursussen, scholingen en 
vakliteratuur hun PCK te (willen) ontwikkelen. Dat de docenten een voorkeur hebben voor het 
ontwikkelen van hun PCK door middel van formele cursussen en scholingen is ook voordehand liggend 
omdat de respondenten zijn gecontacteerd uit een groep docenten die een dergelijke scholing hebben 
bijgewoond. Wanneer docenten niet de wens hebben hun PCK op deze manier te ontwikkelen of dit 
niet effectief vinden schrijven zij zich hier ook niet voor in.  

Naast deze manier van PCK ontwikkelen gaven meerdere docenten te kennen dat zij in samenwerking 
met collega’s en/of vakinhoudelijke experts op het gebied van water hun CK en PCK hebben 
ontwikkeld. De docenten die dit het minste benadrukten in het interview (docent 1, 3 en 5) hadden 
ook zeer beperkte CK, waar bij docent 2 die intensief samenwerkt met experts en collega’s duidelijk 
het meeste sprake was van correcte en lokale/regionale CK en PCK. Dit suggereert dat deze manier van 
de ontwikkeling waardevol kan zijn voor zowel de ontwikkeling van CK als PCK.  

PCK is de vakinhoudelijke kennis die is vertaald naar het klaslokaal, dus om PCK te kunnen ontwikkelen 
zullen docenten eerst hun CK moeten ontwikkelen. De manieren die docenten gebruiken om hun CK 
te ontwikkelen zijn vergelijkbaar met de manieren waarop zij hun PCK te ontwikkelen, de docenten 
geven aan vooral behoefte te hebben aan nascholing. Zelfstandig raadplegen zij de vakliteratuur zover 
deze beschikbaar is en zoeken ze dingen op internet op. De meeste docenten slagen er niet in die 
nieuwe informatie correct naar leerinhoud te vertalen. Docent 2 is hierop een uitzondering, hij zoekt 
veel contact met experts en haalt deze ook de klas in.  

 

5.3 Beantwoording hoofdvraag 
In dit onderzoek is geprobeerd inzicht te verwerven in de PCK van ervaren docenten die 
aardrijkskundelessen geven in de bovenbouw van havo en vwo. De docenten laten veel onvolledige 
en/of onjuiste vakinhoudelijke kennis blijken die vaak inhoudelijk incorrect is of meer aansluit bij de 
lesstof voor de onderbouw dan bij de bovenbouw en gericht is op het oude eindexamenprogramma. 
Diverse componenten van de PCK worden vervolgens beïnvloed door de beperkte CK van de docenten, 
met name PCK-1, PCK-2 en PCK-4 worden hierdoor (negatief) beïnvloed. Hierdoor kunnen de leerlingen 
niet optimaal worden voorbereid op dit onderwerp in hun eindexamen, docenten zijn hiervoor immers 
zeer belangrijk.  

De algemene didactische kennis die de docenten gebruiken om les te geven lijkt een belangrijke 
strategie te zijn bij lesgeven over integraal waterbeheer.  Docent 1, 3 en 4, 5 en 6  spraken in algemene 
bewoordingen over de doelen die ze wilden bereiken, over het denken van leerlingen, en over de 



88 
 

didactische strategieën. Het lijkt erop dat zij algemene didactische kennis en/of algemene PCK in willen 
zetten om les te geven over dit onderwerp, maar de uitwerking hiervan is niet optimaal. Dit in 
combinatie met het gebruik van de lesboeken als leidraad is geen vervanging voor vakinhoudelijke 
kennis over het lokale en regionale integrale waterbeheer om tot goede en specifieke PCK te komen 
om over dit onderwerp les te geven.  

Op basis van de gegevens die bij de respondenten zijn verzameld kan hier geen eenduidig antwoord 
op worden gegeven omdat de kennis die de docenten bezitten over integraal waterbeheer en de 
manier waarop zij hierover lesgeven zeer verschillend is. Docenten die vergelijkbaar zijn wat betreft 
de ervaring, bijvoorbeeld docent 3 en 4 die respectievelijk 11 en 11,5 jaar ervaring hebben als 
aardrijkskundedocent in de bovenbouw, hebben verschillende PCK. Ook docenten die eenzelfde 
opleiding hebben gevolgd, zoals docenten 3, 5 en 6, die alle drie eerst een tweedegraads 
lesbevoegdheid hebben behaald en vervolgens aan de hogeschool van Utrecht hun eerstegraads 
lesbevoegdheid hebben behaald, dus een vergelijkbare opleiding hebben genoten, hebben 
uiteenlopende PCK. Twee geïnterviewde docenten (5 en 6) waren ten tijde van de interviews 
werkzaam bij dezelfde school, toch blijkt uit hun PCK niet dat dit hierop invloed heeft gehad of dat zij 
mogelijk elkaars PCK beïnvloeden.  

Een van de meest opvallende inzichten is dat de vakinhoudelijke kennis veel invloed heeft op de PCK 
die de docenten ontwikkeld, wanneer er onjuistheden of onvolledigheden in de CK van de docenten 
zitten, heeft dit invloed op hun PCK. Er zijn meerdere verbanden gevonden tussen de verschillende 
componenten van PCK, waarbij deze elkaar beïnvloeden.  Deze staan cumulatief in figuur 16, de 
onderstaande figuur, de verbanden die hier staan getoond zijn dus niet voor iedere individuele docent, 
maar illustratief voor de manier waarop PCK van docenten interactie kan hebben.   
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Figuur 16 Interacties tussen onderdelen van PCK 

Hoofdstuk 6. Discussie en aanbevelingen voor 
verder onderzoek 
Ondanks het feit dat het onderzoek met de groots mogelijke zorg en aandacht is uitgevoerd en op 
papier gezet zijn er toch enkele haken en ogen die in dit laatste hoofdstuk worden benoemd en waar 
mogelijk verklaard.   

 

6.1 Validiteit van het onderzoek 
Ten eerste zijn er kanttekeningen te zetten bij de mate waarin het is gelukt daadwerkelijk de PCK van 
docenten weer te geven. Vooral opvallend hierbij is dat bij de componenten die zijn gebruikt voor de 
analyse, de component met kennis over de toetsing bij de geïnterviewde docenten opvallend vaker 
leeg is gebleven dan andere componenten. Deze component kwam wel terug in de originele vragenlijst 
van Loughran et al. (2004) maar is in de vertaling naar de vragen die ik heb gesteld tijdens het interview 
weggevallen (zie figuur 17).  
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Figuur 17 Verschil vragenlijst thesis en origineel van Loughran et al. (2004) 

 

Bij vraag 8 in de originele CoRe en PaPeRs hebben Loughran et al. (2004) het over ‘specific ways of 
ascertaining students’ understanding or confusion around this idea’. In dit onderzoek is dat 
geïnterpreteerd als zijnde een vraag naar misconcepties en misvattingen van leerlingen over dit 
onderwerp. Achteraf zou het gedeelte ‘ascertaining students’ understanding’ beter ook kunnen 
worden geïnterpreteerd als een vraag naar de manier van formele toetsing, niet alleen wat docenten 
denken dat leerlingen begrijpen en niet. Omdat dit in de vragenlijst niet voorkwam is dit ook in de 
vertaling naar de componenten van Magnusson et al. (1999), waar de toetsing toch een belangrijke rol 
speelt, ook verloren gegaan. Daardoor zijn niet alle componenten die zijn vastgesteld door Magnusson 
et al. (1999), die zijn gebruikt voor de analyse van de data/resultaten aan bod gekomen tijdens het 
interview.  

Ook leverde de semigestructureerde manier van interviews problemen op met de analyse; het was 
lastig om onderscheid te maken tussen datgene wat gaat over integraal waterbeheer en integraal 
denken. In de interviews is per vraag gewerkt, vraag 1A over integraal waterbeheer werd meteen 
opgevolgd door vraag 1B over integraal denken. Dit leverde bij de docenten verwarring op die ook 
blijkt uit de transcriptie en de invulling van de CoRe en PaPeRs. Wellicht had beter geïnterviewd 
kunnen worden door eerst integraal waterbeheer als geheel te vragen, en vervolgens integraal denken 
als geheel te bevragen.  

De geïnterviewde docenten (behalve docenten 2) gaven vaak uiteenlopende antwoorden die weinig 
ingingen op integraal waterbeheer, of gingen daar in vage bewoordingen op in. Dat maakte de analyse 
erg lastig. Ook al is de CoRe methode volgens de literatuur geschikt om inzicht te geven in de PCK, als 
de PCK beperkt is dan is deze methodiek lastig toepasbaar.  

De validiteit van het onderzoek is positief beïnvloed doordat de data over de begrippen van de 
docenten ten aanzien van integraal waterbeheer eerst werden geanalyseerd volgens Savijne en Van 
der Zaag (2008) maar hier in de definitieve thesis een andere analyse is gebruikt. Omdat deze definitie 
vaag geformuleerd is en niet duidelijk aansluit bij de componenten die uit Arnold en Wade (2015) zijn 



91 
 

afgeleid, is ervoor gekozen om een eigen definitie te geven van de begrippen integraal waterbeheer 
en integraal denken, en daar de omschrijvingen van de docenten aan te toetsen.  

 

6.2 Betrouwbaarheid van het onderzoek 
Het kleine aantal respondenten speelt een belangrijke rol bij de generaliseerbaarheid van dit 
onderzoek. Van de 52 docenten die zijn gemaild hebben slechts zes docenten gereageerd waarbij een 
interview afgenomen kon worden, dit is een responspercentage van maar 12%, wat relatief laag is. De 
oorzaak hiervan kan zijn dat de interviews aan het einde van het schooljaar plaats moesten vinden, 
net na de eindexamentijd, wat voor docenten doorgaans een drukke periode is.  

Bovendien zijn zes docenten uiteraard maar een fractie van alle eerstegraads aardrijkskundedocenten 
die in Nederland lesgeven in de bovenbouw en zij zijn dus ook niet representatief voor deze veel 
grotere groep. Bovendien hadden de docenten die voor dit onderzoek zijn gevraagd al een bijscholing 
over dit onderwerp bijgewoond, via de gegevens die de docenten hiervoor hadden achtergelaten zijn 
de respondenten namelijk benadert. De PCK van docenten die uit dit onderzoek blijkt is dus mogelijk 
bovengemiddeld voor de Nederlandse aardrijkskundedocent die lesgeeft in de bovenbouw.  

 Daarnaast speelt de reikwijdte van het onderzoek een belangrijke rol. Omdat integraal waterbeheer 
het meest interessant is in het westen van Nederland vanwege de complexiteit van de wateropgaven 
waar dit gebied voor staat, door de samenkomst van zowel water van de rivieren en de dreiging vanuit 
zee als een sterke verstedelijking wat in toenemende mate zorgt voor wateroverlast. De resultaten van 
dit onderzoek zijn dus vrij specifiek voor deze regio en kunnen niet zonder meer gebruikt worden voor 
andere delen van Nederland.  

Dit wordt ook vermeld door Tuithof et al. (2019), zij vertellen over onderzoek naar de PCK van 
geschiedenisdocenten dat het meeste onderzoek dat PCK gebruikt kwalitatief, specifiek en vaak 
gebaseerd is op een kleine groep deelnemers. Omdat dit soort onderzoek zo context-specifiek is, is het 
volgens Tuithof et al. (2019) moeilijk om algemene conclusies te trekken over de PCK van 
geschiedenisdocenten. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over dit onderzoek naar de PCK van 
aardrijkskundedocenten: Omdat het onderzoek zeer context-specifiek is kunnen er moeilijk algemene, 
generaliseerbare uitspraken worden gedaan over de PCK van aardrijkskundedocenten en de manier 
waarop deze zich heeft ontwikkeld na de curriculumwijziging.   

Hierover zeggen Tuithof et al. (2019) echter ook dat grootschalig onderzoek PCK juist weer buiten de 
context kan meten met het risico de sterke context-specifieke aard van PCK te negeren. Volgens 
Tuithof et al. (2019) is de CoRe en PaPeRs methodiek een methode die beide problemen omzeilt. De 
CoRe-vragenlijst is ook gebruikt door verschillende leraren en onderzoekers in wetenschappelijk 
onderwijs op relatief grote steekproeven (Bertram & Loughran, 2012; Kind, 2009; Nilsson & Loughran, 
2012; Nilsson, 2008). Hierbij waardeert de CoRe en PaPeRs het context-specifieke karakter van PCK 
nog wel en biedt het onderzoekers de mogelijkheid om meer algemene kennis over PCK te genereren. 
Tuithof et al (2019) pleit ook voor het gebruiken van het concept PCK en de vijf PCK-elementen van 
Magnusson et al. (1999). Deze insteek komt grotendeels overeen met de manier waarop PCK in deze 
thesis is benaderd. Echter is een combinatie hiervan niet optimaal geweest omdat zoals hierboven al 
gezegd de CoRe en PaPeRs niet de volledige lading van de componenten van PCK van Magnusson et 
al. (1999) dekt.  
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Ook de vaardigheden van de auteur met semigestructureerde interviews zijn een beperking van dit 
onderzoek die vooral bij de analyse van de data duidelijk werd. Er is niet consequent op eenzelfde 
manier en over dezelfde onderwerpen doorgevraagd door de interviewer bij de verschillende 
docenten. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de docenten die niet zozeer een goed beeld geven van 
wat de PCK van de docent is, omdat de vragen die zijn gesteld anders zijn dan bij andere docenten.  

Verder kan de betrouwbaarheid van dit onderzoek negatief zijn beïnvloed door de afwezigheid van 
observaties of door de lesmaterialen die door de docenten zijn gemaakt te bestuderen. Wanneer de 
docenten niet in staat waren hun PCK in een interview te expliciteren hadden aanvullende observaties 
nuttig kunnen zijn om de CoRe en PaPeRs verder aan te vullen. Voor het uitvoeren van dit onderzoek 
is wel overwogen om lesobservaties te gebruiken als aanvullende methode om de PCK van docenten 
duidelijk te maken. Dit is vanwege tijdsgebrek en het feit dat voor sommige geïnterviewde docenten 
de lessen van het schooljaar al voorbij waren niet gedaan.  

Om de betrouwbaarheid van de beoordeling zoveel mogelijk te waarborgen is systematisch de data 
geanalyseerd door deze te labelen aan de hand van de verschillende componenten van Magnusson et 
al. (1999). Daarnaast is de betrouwbaarheid vergroot door de gecombineerde analyse en interpretatie 
van de auteur en vakdidacticus Tim Favier. 

De betrouwbaarheid had nog verder vergroot kunnen worden door eerst een proefinterview te 
houden met de interviewvragen. De interviewvragen zijn wel voorgelegd aan vakdidacticus Tim Favier, 
maar tijdens de interviews bleek dat de docenten moeite hadden met de begrippen integraal 
waterbeheer en integraal denken. Bij een proefinterview was dit mogelijk al naar boven gekomen 
waardoor de interviewer van tevoren had kunnen nadenken over de manier waarop hier het beste 
mee om kon worde gegaan. Ook bleken de docenten de vraag over het denken van leerlingen erg 
ingewikkeld te vinden, wat een proefinterview eventueel al aan het licht had kunnen brengen.  Wellicht 
had de betrouwbaarheid ook vergroot kunnen worden door de componenten van integraal 
waterbeheer of de eindtermen voor te leggen aan de docenten, en vragen of en hoe ze dat uitwerken 
in hun onderwijs.  

 

6.3 Aanbevelingen en vervolgonderzoek 
Aangezien uit het onderzoek is gebleken dat de docenten hiaten hebben in hun vakinhoudelijke kennis 
over integraal waterbeheer en integraal denken is het belangrijk dat deze worden opgespoord en dat 
docenten correcte, volledige en lokale/regionale vakinhoudelijke kennis gaan ontwikkelen. Dit 
onderzoek laat zien dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis van docenten nog een grote 
ontwikkeling moet doormaken om ervoor te zorgen dat leerlingen goed les krijgen over integraal 
waterbeheer. Aangezien deze, samen met de algemene vakdidactische kennis, de PCK die ontstaat 
bepaalt moet als eerste de vakinhoudelijke kennis op orde zijn. Dit zou kunnen in de vorm van 
vakliteratuur, zoals artikelen in de Geografie of een inhoudelijk boek dat speciaal geschreven is voor 
deze doelgroep en aansluit bij de eindtermen dat de docenten kunnen lezen als leidraad over dit 
onderwerp.  

Ook zouden verdere cursussen en scholingen gericht op vakinhoudelijke kennis en PCK de docenten 
verder kunnen helpen. Dat speciaal geschreven is voor deze doelgroep, en aansluit bij de eindtermen 
Door het afnemen van de interviews, werden in ieder geval de helft van de docenten zich bewust van 
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hun hiaten. Zij gaven aan weinig kennis over dit onderwerp te hebben, weinig aan dit onderwerp 
hebben kunnen schaven in verband met tijdgebrek of door het interview bewust te zijn geworden van 
hoe zij op een andere manier les kunnen geven over integraal waterbeheer. De gegeven interviews 
kunnen worden gezien als reflectiemogelijkheid, waarvan in hoofdstuk 2 al was besproken dat reflectie 
kan leiden tot de ontwikkeling van PCK. Wanneer dit systematisch wordt gedaan, kan dit de 
ontwikkeling van de PCK van de docenten stimuleren. Ook door gespreken met collega’s kunnen de 
docenten kennis ontwikkelen, maar als veel collega’s hiaten hebben, dan ontwikkelen ze die kennis 
niet en houden ze vast aan bestaande praktijken. De afgelopen jaren zijn verscheidene regionale 
vakdidactische netwerken gestart in enkele gebieden (o.a. Tilburg, Utrecht en Groningen) die verder 
uitgebreid zouden kunnen worden en waarbij docenten zich kunnen aansluiten. Er moet in die 
netwerken niet alleen uitwisseling zijn tussen docenten, maar ook kennisoverdracht van inhoudelijke 
en vakdidactische experts naar docenten.  

Sinds de docenten hun kennis over wat de leerlingen moeten kennen en kunnen met betrekking tot 
integraal waterbeheer enige tijd de invoering van het nieuwe eindexamenprogramma nog niet 
(volledig) hebben ontwikkeld, zou het interessant kunnen zijn om onderzoek te doen naar de PCK van 
docenten over Zuid-Amerika. Dit onderzoek zou zich volledig kunnen focussen op de ontwikkeling van 
PCK, wat in dit onderzoek alleen een deelvraag was en zodoende minder diepgaand is bestudeerd. Op 
welke manier hebben docenten hun PCK ontwikkeld toen de eindexamenregio en het eindexamenland 
werden aangepast in het eindexamenprogramma? 

In hoofdstuk 2 zijn definities geformuleerd van integraal waterbeheer en integraal denken op basis van 
de literatuur van Arnold en Wade (2015). Deze definities zijn gebruikt voor de analyse van de data in 
deze thesis, maar zou ook praktisch nut kunnen hebben voor (docenten in) het voortgezet onderwijs. 
Hiervoor zou verder onderzoek naar de definities door vakdidactici op basis van alle beschikbare 
literatuur nuttig kunnen zijn. Door de vakdidactici zou ook getoetst kunnen worden of deze definities, 
eventueel met enkele aanpassingen, gebruikt kunnen worden in het voortgezet onderwijs. Idealiter 
zijn deze definities niet alleen toepasbaar in deze thesis, maar kan de definitie ook gebruikt worden in 
het voortgezet onderwijs zodat docenten de lesstof over integraal waterbeheer kunnen structureren.  

Uit de (transcripties van) de interviews blijkt dat de docenten veel onjuiste vakinhoudelijke kennis 
hebben over integraal waterbeheer. Onderzoek naar hoe de aardrijkskundedocent over integraal 
waterbeheer denkt en welke misconcepties bij hen aanwezig zijn, kan interessant vervolgonderzoek 
zijn.  

Als laatste is het mogelijk interessant om meer kwantitatief, statistisch onderzoek uit te voeren naar 
PCK, die correlaties tussen PCK en bijvoorbeeld opleiding, ervaring, en persoonlijke achtergrond van 
de docent opzoekt.  
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