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Deel 1: Inleiding & theorie over
GeoCapabilities
Over het project
GeoCapabilities Fase 3 onderzoekt hoe een GeoCapabilities-benadering jongeren kan
helpen toegang te krijgen tot krachtige geografische kennis. Dit gebeurt aan de hand van
het onderwerp migratie. De benadering probeert docenten te ondersteunen bij het
plannen, onderwijzen en evalueren van lessen aan de hand van keuzes ten aanzien van
het gebruik van geografische kennis, de behoeften van hun leerlingen en een originele
didactiek.
Het Geocapabilities 2 project was gericht op het toepassen van een Capabilities-benadering op een schoolvak als aardrijkskunde (en de geografische discipline). De bijdrage van de
discipline (aardrijkskunde) aan de vorming van jongeren is hiermee opnieuw
geformuleerd en handen en voeten gegeven. Het Geocapabilities 3) project heeft hier op
voortgebouwd en zich geconcentreerd op scholen voor jongeren die in minder
bevoorrechte sociale en economische omstandigheden leven, vaak in de meest
uitdagende leeromgevingen. Het onderwerp migratie is gekozen omdat het een duidelijke
geografische dimensie heeft, een belangrijk onderwerp voor iedereen is, nu en in de
toekomst en ook in relatie tot sociale rechtvaardigheid.

Wat zijn GeoCapabilities?
Het GeoCapabilites-project gaat over het toepassen van een Human Capabilities-lens op
de geografische discipline om manieren te onderzoeken waarop schoolaardrijkskunde
kan bijdragen aan de ontwikkeling van de Capabilities die jonge mensen nodig hebben om
een leven te kunnen leiden dat ze waarderen. Het project ziet geografische kennis als een
krachtig leermiddel wanneer de behoeften van het kind op de voorgrond staan, waardoor
het op vele manieren ‘in staat’ wordt gesteld - bijvoorbeeld om deel te nemen aan grote
debatten, waarheid van fictie te scheiden, hun wereld op verschillende schalen te leren
kennen en echte keuzes te maken over hoe te leven.
Volgens het National Center for Research in Geography Education (NCRGE) is krachtige
geografische kennis:
• Inhoudelijke geografische kennis, b.v. kennis en begrip van geografische terminologie
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en inhoudelijke concepten zoals alluviale vlakte, grootstedelijk gebied, tertiaire
economie, naaldbos, geologische breuk, overstromingsgebied, natuurlijke gevaren, enz.
• Conceptuele geografische kennis, b.v. het gebruik van ‘grote ideeën’ in de geografie
zoals locatie, plaats, regio, ruimtelijke relaties, om na te kunnen denken over mensen en
gebieden, van lokaal tot mondiaal.
• Procedurele geografische kennis, bijvoorbeeld ruimtelijke analyse met een GIS of
andere geospatial technologie, het ontwerpen van een geografisch onderzoek en het
doen van veldwerk, enz.
• Kennis bestaat dus uit ‘weten dat’ en ‘weten hoe’.
Het project is ook gebaseerd op Alaric Maude’s (2016) typologie van krachtige geografische kennis.

Type 1. Kennis die leerlingen “nieuwe manieren van denken over de wereld” aanreikt.
Type 2. Kennis die leerlingen krachtige manieren aanreikt om te analyseren, uit te leggen
en te begrijpen.

Type 3. Kennis die leerlingen enige macht geeft over hun eigen kennis.
Type 4. Kennis die jongeren in staat stelt om debatten over belangrijke lokale, nationale
en mondiale kwesties te volgen en eraan deel te nemen.

Type 5. Kennis van de wereld
Figuur 1 – Maude’s typologie van PDK (powerful disciplinary knowledge) (Maude, 2016)

Sociale rechtvaardigheid en Capabilities
Op het gebied van welvaartseconomie zijn Amartya Sen en Martha Nussbaum het erover
eens dat het bereiken van sociaal rechtvaardige samenlevingen complexer is dan bijvoorbeeld alleen het verbeteren van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking
(bbp). Ze stellen dat sommige landen misschien een relatief hoog BBP per hoofd van de
bevolking hebben, maar dat de burgers niet allemaal een even welvarend en comfortabel leven zullen hebben of het vermogen hebben om toegang te krijgen tot hulpbronnen,
kansen en ervaringen die hun leven de moeite waard kunnen maken.
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De Capabilities benadering probeert sociale ongelijkheden binnen en tussen gebieden
beter te begrijpen. Nussbaum stelt dat een ‘capability’ kan worden geïnterpreteerd als een
‘substantiële kans’ en ze vraagt ‘wat moeten landen doen om hun burgers in staat te
stellen een waardig leven te leiden in samenwerking met anderen?’ Terwijl Sen
terughoudend is om enige universele capabilities te specificeren, identificeert Nussbaum
10 capabilities die volgens haar van fundamenteel belang zijn om mensen in staat te
stellen ‘een waardig leven’ te leiden en die de ontwikkeling van meer sociaal
rechtvaardige (hoewel niet noodzakelijk gelijkwaardige) samenlevingen ondersteunen.
U kunt hier meer te weten komen over de 10 mogelijkheden:
https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_approach

Uitdagende geografie – het onderwerp migratie
De docenten uit het GeoCapabilities project hebben verschillende doelen met hun
onderwijs over migratie: voorbereiding op examens en het leren van de basis van
aardrijkskunde, het ontwikkelen van ‘een gevoel van plaats’, het begrijpen van het
maatschappelijke debat en het aanpakken van misconcepties en verkeerde voorstelling
van zaken. De docenten gebruiken verschillende bronnen, in Nederland, Vlaanderen en
Frankrijk wordt meer gebruik gemaakt van schoolboeken, docenten in Tsjechië en het VK
vertrouwen meer op hun eigen materiaal. De docenten hebben hun eigen persoonlijke
voorkeuren, wat soms tot verschillende uitkomsten leidt: sommige docenten vermijden
het debat en doceren het fenomeen op een meer afstandelijke manier, anderen gaan juist
het debat aan. Migratie is niet vaak als apart onderdeel in het curriculum voorgeschreven,
maar komt wel aan de orde, bij meerdere onderwerpen.
De docenten werken in uitdagende omstandigheden en ze wijzen op een aantal
uitdagingen bij het lesgeven over migratie, zoals ze dat graag zouden willen doen:
• Ze hebben te maken met ernstige tijdsdruk vanwege door voorgeschreven
leerplannen, gebrek aan waargenomen vrijheid en soms ook de druk vanuit school
of inspectie op prestaties;
• De abstracte concepten en ideeën met betrekking tot migratie zijn moeilijk te begrijpen
en te relateren aan de leerlingen, soms door een gebrek aan woordenschat;
• Leraren worden geconfronteerd met verschillende geluiden, soms vreemdelingenhaat
in de klas, en dit kan hun eigen houding en waarden als leraar op de proef stellen;
• Af en toe worden stereotype representaties van migrantengroepen en
migrantenbuurten gepresenteerd in schoolboeken of ander materiaal.
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GeoCapabilities 3 is gebaseerd op drie kernideeën
(i) Krachtige disciplinaire kennis (PDK) wordt geproduceerd in de ‘academische’
(universitaire) disciplines, maar wordt gereproduceerd (bewerkt en gereconstrueerd) in de
klas door docenten (Young & Muller, 2010). PDK kan kinderen over de wereld laten denken,
en deze leren ‘kennen’ op manieren die ze niet kunnen aan de hand van ‘alledaagse’ kennis.
In het GeoCapabilities 3-project onderzoeken we in hoeverre voor docenten in deze
‘uitdagende’ schoolcontexten deze krachtige kennis kan worden geïdentificeerd en op
zinvolle wijze ingezet.
(ii) Een ‘Future 3-curriculum’ (F3) (Young & Muller, 2010) benadrukt een ‘sociaal-realistische’ kijk op kennis, die het belang van disciplinaire grenzen erkent en tegelijkertijd erkent
dat alle kennis geconstrueerd is en sociaal contingent is, waardoor kennis kan veranderen
bij nieuwe inzichten. Belangrijk is dat we in het GeoCapabilities 3 docenten ondersteunen
bij het ontwikkelen van een F3-curriculum. In de praktijk betekent dit dat leraren toegang
moeten krijgen tot recent onderzoek en ontwikkelingen in academische geografie (door te
praten met academisch geografen), terwijl ze ook proberen hun onderwijs te verbinden met
de behoeften van hun leerlingen en de maatschappelijke problemen van deze tijd.
(iii) ‘Curriculum making’ (CM) ‘Curriculum making’ (CM) richt zich op de leraar als curriculummaker op de schaal van het ontwerpen en uitvoeren van lessenreeksen. Dit proces
vereist dat de docent duidelijke educatieve doelen voor ogen heeft en balanceert tussen de
aandacht voor ‘de ervaringen van leerlingen; het vak; de didactiek.” (Lambert, 2009, p. 124).

Figuur 2 – Curriculum maken in aardrijkskunde
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Deel 2:
De GeoCapabilities Toolkit voor docenten
De GeoCapabilities 3 Toolkit in stappen

Stap 1: Geografisch denken

Figuur 3 – De GeoCapabilities Toolkit

Academische geografie
Dit kan uit een tekst, een persoon, een uitzending zijn, maar inspireert en actualiseert uw
persoonlijke geografische kennis en begrip. Op de projectwebsite vindt u meer bronnen
voor het onderwerp migratie in de hedendaagse geografie.
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PDK – krachtige disciplinaire kennis
De concepten (plaats, ruimte, omgeving enz.), contexten (zoals unieke plaatsgebonden gebeurtenissen) en procedurele kennis en vaardigheden (zoals onderzoek met geografische
gegevens) die onderscheidend zijn in aardrijkskunde en mensen in staat stellen hun eigen
leven met de wereld te verbinden, op nieuwe manieren te denken en te zien. Maude (2016)
heeft geografie opgesplitst in een vijfvoudige indeling van manieren waarop geografische
kennis krachtig is, die kan worden gebruikt om de ontwikkeling van de PDK van geografie
te plannen en ook om deze te evalueren (figuur 1, hierboven).
Vignet
Een vignet is een kort voorbeeld van PDK, geschreven door de docent, meestal gebaseerd
op één enkele inspirerende bron. Het vignet is kort (twee of drie alinea’s, of zelfs maar
enkele opsommingstekens), maar het geeft de betekenis weer van geografisch denken,
d.w.z. iets anders zien door geografische concepten. Het vignet bevat een visual (zoals een
sleutelgrafiek, kaart, foto of tabel). Het is interessant om vignetten te delen met collega’s,
als een professionele ontwikkelingsactiviteit. Een sjabloon voor het schrijven van
vignetten is beschikbaar via de website.
Stap 2: Lessen ontwerpen en plannen
Planningstool
Gebruik dit praktische planningsinstrument om les te geven en vervolgens de
ontwikkeling van kennis te evalueren.
Sleutelbegrippen (Voorbeeldbetekenis)

Specifieke geografische kennis

Welke krachtige geografische concepten
Welke krachtige feitenkennis wil je de leeren ideeën wil je de leerlingen bijbrengen in lingen in deze leseenheid bijbrengen?
deze leseenheid ?
Waarom is deze feitenkennis belangrijk
Waarom zijn deze concepten relevant in
voor deze inhoud?
deze context?
Eigentijds en toekomstig belang

Structurering en toegankelijkheid

Welk niveau van voorkennis en begrip den- Welke onderzoeksvragen zullen worden
ken jullie dat de leerlingen zullen
gebruikt om de inhoud te kaderen en te
hebben van de kennis die in deze
structureren?
werkeenheid wordt onderwezen?
Welke voorbeelden, casestudy’s en
Welk belang kan het leren van deze inhoud curriculumvoorwerpen worden gebruikt
hebben voor de toekomst van de kinderen? om de inhoud toegankelijker te maken?
Figuur 4 – PDK-planningsinstrument
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Aangepaste PDK-planningsinstrument
Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe dit werd ingevuld door een docent van het project,
waarbij migratie werd onderwezen met een concept van ‘thuis’ in een geglobaliseerde wereld.
Sleutelbegrippen

Specifieke geografische kennis

1. Wat betekent het woord thuis?

1. Welke feiten ken je over migratie?

2. Wat is migratie?

2. Naar welke landen migreren mensen uit
Engeland?

3. Wat is het verschil tussen immigratie
en emigratie?
Wat heeft dit te maken met de wereld
buiten het klaslokaal?

3. Waarom maken mensen een thuis in
deze landen?
Hoe komen we meer te weten?

1. Is emigratie een belangrijke kwestie?

1. Wat zijn volgens jou betrouwbare bronnen van informatie over migratie?

2. Zouden mensen zich moeten kunnen
vestigen waar zij dat willen?

2. Wat zijn volgens jou onbetrouwbare
bronnen van informatie over migratie?

Figuur 5 – Aangepaste planningsintrument

Krachtige didactiek
Geografische kennis kan krachtig en stimulerend zijn voor jonge mensen. Maar, zoals alle
leraren beseffen, kennis wordt alleen door de leerling verworven (of geconstrueerd) door
goed lesgeven.
Dit betekent het kiezen van strategieën die de leerling boeien, hun huidige kennis en
ervaring verbinden met het onderwerp en hen in staat stellen nieuw materiaal te begrijpen
om hun conceptuele kennis, begrip of geografische vaardigheden te verdiepen of te verbreden. Margaret Roberts heeft betoogd dat we net zo goed over krachtige didactiek moeten
praten als over krachtige kennis (zie Roberts, 2014) en in het GeoCapabilities-project wordt
dit erkend door de balans in het model tussen vakinhoud, leerling- en didactische keuzes.
De leraren die aan het project werkten, ontwikkelden een aantal innovatieve didactische
aanpakken zodat de krachtige kennis die in hun ‘vignetten’ werden verkend, kon worden
omgezet in klassikaal onderwijs. Docenten gebruikten een verscheidenheid aan
innovatieve strategieën, maar een gemeenschappelijk kenmerk was het gebruik van een
goed gekozen, rijke en gelaagde gegevensbron voor leerlingen (of artefact) waar de
lessenreeks omheen was gebouwd.
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Stap 3 – Doceer de lessen
Stap 4 – Evalueren
Beoordeel en evalueer hoe geografische concepten, contexten en procedurele kennis en
vaardigheden zich tijdens de lessen hebben ontwikkeld. Keer terug naar uw vignet, om na
te denken over hoe ver en waarom uw oorspronkelijke ideeën zijn veranderd. Het aangepaste planningsinstrument PDK (figuur 5, hierboven) is een goede manier om te beoordelen hoe de kennis van leerlingen zich heeft ontwikkeld en om het onderwijs te evalueren
(als leerlingen het voor en na de lessenreeks invullen).
Een andere effectieve manier om te evalueren is het gebruik van concept mapping met
leerlingen. De voor/na (aangepaste PDK-planningstool) kan worden gecombineerd met
een focusgroep met leerlingen en een oefening met het in kaart brengen van concepten
met leerlingen, waarbij sleutelwoorden op kaartjes worden gebruikt om een discussie

te
vergemakkelijken.
Het houden van een focusgroep met leerlingen ongeveer een maand na de voltooiing van
het onderwijs en het gebruik van de aangepaste planningstool op een voor/na-manier
maakt de evaluatie van dieper leren mogelijk. Voor de concept-mapping-oefening kan een
gemeenschappelijke reeks termen worden gebruikt, met de flexibiliteit om extra termen
toe te voegen (figuur 6 hieronder). De leerlingen bespreken de termen, spreiden ze uit op
een groot vel en tekenen verbindingslijnen met hun opmerkingen ernaast.
Rural-urban migration

Home

Safety

Resources

Money

Push Factors

Asylum seeker

Borders

Freedom

Contribution

Relocation

Citizenship

Figuur 6 – Voorbeeld van concept mapping-kaarten

In deel 3 (hieronder) beschrijven enkele docenten hun casestudies. Daarmee vertellen ze
over hun doelen, hoe de GeoCapabilities-aanpak hen heeft geholpen en de voortdurende
uitdagingen die ze ervaarden.
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Deel 3:
Casestudy’s van docenten – migratie in het
aardrijkskundeonderwijs
Flora Dickinson - geeft les aan kinderen van 11-12 jaar in Harlow, Engeland

Afbeelding Daily Mail

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2690347/Revealed-Where-5million-Brits-live-abroad-1-3million-Australia-four-emigrated-San-Marino.html

Mijn leerdoelen voor het onderwijzen van migratie werden gevormd door het seminar met
academische geografen en met mijn eigen leerlingen in gedachten. Ik wilde het dominante
idee van migratie naar het VK omdraaien, door te kijken naar emigratie uit het VK aan de
hand van ‘identiteit’ en een genuanceerde opvatting van ‘thuis’. Daarmee kan het over
het overschrijven van grenzen en onderlingen verbondenheid gaan, maar over een enkele
unieke locatie. Ik streefde ernaar dat de leerlingen ‘krachtige’ geografische kennis
zouden opdoen en stereotypen en vooroordelen over migratie gerelateerde kwesties
zouden onderzoeken. De totstandkoming van het vignet was een essentieel onderdeel van
dit proces. Het gaf me een kritische en actuele benadering van het subthema emigratie.
Het vignet hielp ook bij het identificeren van mogelijkheden om het leren te ondersteunen
en om leerlingen te helpen gefundeerde beslissingen te nemen over emigratie, om
plaatsen te begrijpen en hoe mensen daarmee verbonden zijn. Ik kon beter anticiperen op
vragen en bronnen selecteren om het begrip van leerlingen over emigratie en ‘thuis’ te
ondersteunen - twee relatief gecompliceerde concepten voor 11-12-jarigen.
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De basis voor het maken van mijn lessenreeks was een proces van vallen en opstaan.
Zowel het lesgeven als het evalueren heb ik aangepast, afhankelijk van de dynamiek en
mogelijkheden in de klas. Mijn doelen veranderden niet, maar het onderwijs moest kneedbaar zijn, afhankelijk van de veranderingen in de lessen op school en de betrokkenheid
van leerlingen - het werd duidelijk dat GeoCapabilities niet een one-size-fits-all-benadering betekent voor het onderwijzen van ‘krachtige kennis’. De leerlingen moesten worden
meegenomen in alle stadia van het uitvoeren van mijn lessenreeks. Er zijn twee consistente uitdagingen, die ik nog steeds probeer te overwinnen. Sommige leerlingen kunnen
niet buiten hun dagelijkse geografie denken en hadden dus moeite om zich bezig te houden met de concepten en contexten van migratie, zoals ik wel had gehoopt. Daarnaast is
een zwakke geletterdheid een beperking en kunnen sommige leerlingen maar moeilijk
hun mening en wat ze hadden geleerd, verwoorden. Dit maakte het moeilijk om te beoordelen in hoeverre een verdieping van geografische concepten rond migratie verband hield
met hun ontwikkelende ‘capabilities’. Toch werd er krachtige kennis ontwikkeld. Aan de
hand van een aantal schriftelijke werk- en klasdiscussies was het duidelijk dat de leerlingen: verschillende motivaties voor migratie konden uitleggen (angst, behoefte, willen &
keuze); begrijpen hoe we ‘thuis’ maken op verschillende plaatsen; en ingaan op hoe
migratie de huidige en toekomstige wereld kan beïnvloeden.
Alice Cope geeft les aan 12-13-jarige leerlingen in Grimsby, Engeland
Alice trad toe tot het GeoCapabilities 3-project meer dan een jaar nadat het project was
gestart en tijdens de Covid-19-pandemie. Het startpunt voor haar denken over lesgeven
over migratie was de academische geografie – zowel haar studie (recent afgestudeerd aan
de universiteit), plus verschillende academische artikelen over recente trends in de
migratietheorie waren belangrijk in haar denken en maken van een lessenreeks.
Alice besloot om ‘mobilities’ te gebruiken als een lens die leerlingen in staat zou stellen
een kritischer geïnformeerd begrip van migratie te ontwikkelen. Zoals ze in haar vignet
zegt: ‘it [mobilities] moedigt leerlingen aan om geografische gegevens analytisch te
deconstrueren, zodat ze vollediger kunnen deelnemen aan debatten over hedendaagse
kwesties. Het moedigt leerlingen aan om niet alleen vanuit een positivistisch perspectief
na te denken over migratie, maar ook vanuit humanistische perspectieven en
constructivistische perspectieven om een vollediger begrip van migratie te krijgen.’
Een belangrijk principe van Alice’s ontwerp was ervoor te zorgen dat de migratie waarover
haar leerlingen leerden, hen kennis liet maken met de menselijke daad van migratie en
hun misvattingen over migratieprocessen uitdaagde; ze wilde dat ze de ‘veelzijdige’ aard
van migratie zouden begrijpen in termen van wie migreert, hoe mensen migreren,
factoren die van invloed zijn op migrantenbeslissingen, en ook migratienetwerken. Haar
vignet bleek een belangrijk uitgangspunt te zijn voor het verwoorden van de ‘geografie’
waarop ze zich wilde concentreren in haar planning en onderwijs.
12 of 19

Op basis van haar denken in het vignet identificeerde Alice een geschikt artefact in de
vorm van een kaart met de belangrijkste migratieroutes naar Europa. Vervolgens bouwde
ze een reeks ‘krachtige didactische elementen’ in haar lessen in, zoals mogelijkheden voor
data-analyse en kritiek, onderzoek naar migratie op temporele en ruimtelijke schaal en
het bestuderen van het verhaal van een individuele migrant. Het gebruik van Arc GIS en
Gapminder wilde ze als geografische visualisatietools inzetten om de ontwikkeling van het
begrip van de leerlingen te ondersteunen.
Wat vertelden de leerlingen over hun leerproces? Uit de discussies in de focusgroep van de
leerlingen bleek duidelijk dat de leerlingen een goed begrip hadden van enkele van de
belangrijkste ideeën waarover ze hadden geleerd. Ze noemden enkele van de complexe
redenen waarom mensen migreren, en de uitdagingen en kansen waarmee individuen
worden geconfronteerd tijdens hun migratiereis. Zoals Alice had bedoeld, begrepen de
leerlingen dat migratie meer is dan alleen een reisbeweging van herkomst naar
bestemming, maar als een menselijke reis van toeval, kansen, risico’s en gevaar. Ze
erkenden dat bepaalde misvattingen, zoals dat alle migratie illegaal is, werden besproken
en ze begrepen nu dat migratie complexer was dan ze eerder hadden aangenomen. Het
migrantenverhaal dat ze lazen, sprak hen in het bijzonder aan – het maakte de meer
theoretische ideeën over migratie heel reëel voor hen.
Het lijkt erop dat de
GeoCapabilities-benadering Alice in
staat stelde om op een zorgvuldige
en geïnformeerde manier over de
inhoud in het aardrijkskundecurriculum na te denken en dat dit vervolgens haar lesontwerp en uitvoering
vormde. Vanuit het perspectief van
sociale rechtvaardigheid hadden leerlingen de mogelijkheid om toegang te
krijgen tot krachtige kennis.
Leerlingen ontwikkelde ‘capabilities’
want ze kregen meer begrip en empathie voor de ervaringen van migranten.
Afbeelding - routes naar een beter leven. Source:
International Centre for Migration Policy, 2015.
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Klaas Danhof – lesgeven aan leerlingen in Nederland

Afbeelding: https://twitter.com/elroottenhof/status/884500222193356800/photo/2

Als docent aardrijkskunde die in een multiculturele omgeving werkt, ben ik altijd op
zoek geweest naar manieren om de persoonlijke aardrijkskunde van de leerlingen in de
lessen te verwerken. Het Geocapabilities-project gericht op migratie was een welkome
gelegenheid om de mogelijkheden te heroverwegen. We hebben het vaak over migratie,
migrantenwijken, de Ander of andere culturen. Maar hoe kunnen we ruimte geven aan de
eigen ervaringen en perspectieven van de leerlingen?
Hoe kunnen we afstand nemen van praten over en in plaats daarvan luisteren naar de
meerdere perspectieven en rijkdom aan ervaringen die beschikbaar zijn in de klas?
Aardrijkskundedocenten, migratieonderzoekers, lerarenopleiders en universitaire
docenten hebben de handen ineengeslagen om onze huidige perspectieven op
migratietheorie in het huidige aardrijkskundecurriculum te heroverwegen. We voelden
allemaal de noodzaak om een stem te geven aan de ervaring van de leerlingen en om hun
persoonlijke geografie te integreren in het bestaande curriculum. Sleutelwoorden in onze
verkenningen waren gecentreerd rond noties van de gelaagdheid van identiteit,
superdiversiteit, migratiegeschiedenissen en het concept van thuis. Er is een opdracht
ontworpen met als doel deze sleutelconcepten te integreren met de persoonlijke
geografieën van de leerlingen.
Het was een uitdaging om een artefact

te vinden dat deze concepten kon dekken en tegelijkertijd de interesses van de leerlingen zou aanspreken, hun aandacht zou trekken en hen
in staat zou stellen de conceptuele basis te begrijpen van de opdracht die we op het punt
stonden te beginnen.
Een foto waarop de bekende rapper Boef te zien is, bleek een succesvol uitgangspunt.
Alle leerlingen kennen Boef en zijn enigszins omstreden reputatie.
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Op de foto draagt Boef een voetbalshirt van AZ Alkmaar. Waarom? In een daaropvolgend
levendig klasgesprek werden de reis en identiteit van Boef verkend. Geboren in Parijs uit
Algerijnse ouders, verhuisd naar Eindhoven, vervolgens Houston, Texas en vervolgens naar
Alkmaar, Nederland.
Vanaf hier werden leerlingen uitgenodigd om hun eigen roots of routes te verkennen.
De leerlingen kwamen terug met interessante gedachten, nieuwe inzichten en open reflecties
over hun gezinsmigratie en hun idee van thuis.
“Voor mij is thuis de plek waar ik me veilig en gelukkig voel. Ergens waar ik vrijheid heb. Het
belangrijkste is dat mijn ouders bij me zijn. En ik wil in de toekomst heel graag in
Nederland wonen, werken en mijn eigen weg vinden.”
Al met al was het een interessante reis om deel uit te maken van het
Geocapabilities-project. Het kan soms een uitdaging zijn om afstand te nemen van het leerplan en de schoolboeken, maar het is altijd de moeite waard.
Katerina Kadlecova – geeft les op de lagere middelbare school in Praag, Tsjechië
Het onderwerp migratie is een van de traditionele en vaste onderdelen van mijn aardrijkskundelessen. Ik vind het echter altijd een uitdaging om mijn leerlingen les te geven; vanwege de
complexiteit en, in veel opzichten, de gevoeligheid ervan. Het GeoCapabilities 3-project bracht
nieuwe inzichten in mijn denken over het doceren van migratie: de Capability-benadering
voor het plannen en evalueren van onderwijs en de dimensie van sociale rechtvaardigheid.

Afbeelding - schip:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vlora_(ship)#/media/File:Profughi_della_Vlora_in_banchina_a_Bari_8_agosto_1991.jpg
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Als gevolg hiervan heb ik mijn lessen opgesteld als een reis van leerlingen naar sociaal
rechtvaardige burgers. Met de leraar als hun gids op deze reis.
Samen met mijn leerlingen hebben we ons specifiek gericht op het leren waar we
relevante informatie kunnen krijgen en het ontwikkelen van vaardigheden om
omstandigheden te analyseren die leiden tot sociale ongelijkheid in de wereld (en in onze
omgeving) en waarden van sociale empathie.
De Capability-benadering (in belangrijke mate de beraadslaging over de artefacten en het
schrijven van vignetten) hielp me het denken te structureren over het onderwijzen van
migratie naar sociale rechtvaardigheid. In dit opzicht was de echte open-minder de GeoCapabilities 3-workshop in Parijs, specifiek het gezamenlijke vignet schrijven, discussiëren
en ideeën delen met collega’s internationaal. Een vergelijkbare invloed op mijn onderwijs
had ontmoetingen met academici in migratiegeografie en aardrijkskundeonderwijs.
Al deze aspecten vormden mijn ontwikkelproces, wat resulteerde in vier lessen:
1. Wij zijn mensen van één aarde – met echte voorbeelden van migratie en de verhalen
van migranten en vluchtelingen.
2. Informatie die interessant is – maar wat belangrijker is, die accuraat is – die specifieke
manieren introduceert waarop verschillende media informeren over migratie en
migranten – de rol van hoaxes en de noodzaak om kritisch na te denken over de
mediaberichten en verificatie van informatie.
3. Mensenrechten van vluchtelingen – onderwijs niet alleen gericht op kennis, maar
vooral op attitudes
4. Migratiestromen in de wereld – migratie introduceren als een natuurlijk, nooit
eindigend en langdurig proces.
In mijn lessen heb ik geprobeerd mijn leerlingen te leren nadenken over verschillende
kwesties, ze te bespreken, correct te argumenteren, relevante informatiebronnen te
gebruiken en ze te evalueren. Dit is niet alleen belangrijk in aardrijkskundelessen, maar
ook in hun toekomstige leven.
Bij de evaluatie van de lessen kon gesteld worden dat het leerproces effectief was. 65%
van de leerlingen beoordeelde hun verschuiving in kennis of houding ten opzichte van
migratie positief - sommigen van hen ontwikkelden hun kennis, anderen hun houding.
Niettemin ontwikkelde de meerderheid zich zowel in kennis als in houding. Daarnaast kan
ik het bewustzijn van leerlingen over betrouwbare en onbetrouwbare informatiebronnen
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positief beoordelen. Ze zijn zich ervan bewust dat sommige media de migratiesituatie
opblazen en dat nepnieuws en hoaxes zich verspreiden op sociale netwerken.
Ten slotte moet worden vermeld dat het een uitdaging is om de attitudes en sociale
percepties van leerlingen te veranderen en hun sociale rechtvaardigheid in verschillende
lessen te ontwikkelen. Het is een lange termijn. Het is het beste om lang met leerlingen te
werken om het resultaat merkbaar en vooral positief te maken.
Sabine Angèle – geeft les in Collège Marcel Pagnol, Vernouillet, nabij Parijs
De geocapability-benadering heeft me
geholpen mijn werk te verfijnen en beter te
focussen. Dankzij de geocapability-benadering kon ik georganiseerder en systematischer zijn en nauwer samenwerken met
de leerlingen.

Afbeelding: http://www.rfi.fr/europe/20150831-infographie-carte-interactive-principales-routes-migratoires-verseurope

Ik wist niet eerder hoe ik moest beginnen, welke relevante materialen ik moest
selecteren en gebruiken. Het stelde me
in staat om de vaardigheden te identificeren waaraan ik moest werken, inclusief
cartografische taal en het begrijpen van
documenten. De leerlingen analyseerden
de reis van verschillende migranten aan de
hand van fragmenten uit de strip ‘Village
Global’ en brachten deze in kaart.

Ik begon met na te denken over hoe de leerlingen de migrantenstromen door de ruimte
generaliseerden. Ik ontdekte dat de leerlingen drie soorten moeilijkheden ondervonden:
1. Identificatie van de stadia van de reis van de migranten;
2. Begrijpen dat migratie over een lange periode plaatsvindt;
3. Begrijpen dat niet alle migratiebewegingen gedwongen zijn.
Ik ondervond moeilijkheden in verband met het gebrek aan autonomie van de leerlingen
aan het begin van het jaar en in hun gebrekkige kaartvaardigheden en dus concentreerde
ik me meer op de methodologie van het in kaart brengen van migratiestromen. Ten slotte
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lijkt het idee van migratieroutes door middel van cartografische vaardigheden te zijn
begrepen. De krachtige geografische kennis zal in de loop van het jaar worden
geconsolideerd.
Dankzij de geocapability-benadering kon ik mijn cursus ook meer leerlinggericht
opbouwen. De leerlingen vonden hun taken interessant, met name door het gebruik van
cartoons als hulpmiddel en onderwijsstrategie. Ter beoordeling brachten de leerlingen de
reis in kaart van Wassim en Maya, een Syrisch stel dat naar Zweden reist. Ik heb leerlingen
nog nooit zo graag een opdracht zien maken. Wat ik leuk vond aan het project was het feit
dat we met leerlingen en andere docenten over concepten reflecteerden en ervaringen
uitwisselden.
Kevin Van de Moortele – lesgeven aan een technische middelbare school in Gent, België

In Vlaanderen wordt migratie bestudeerd als onderdeel van het thema ‘sustainability &
global shift’ in het aardrijkskundecurriculum. Als gevolg van een hervorming in het
curriculum is het aantal lesuren over migratie op deze school verminderd.
In lijn met de visie van Geocapabilities wil Kevin met een basiskennis nuance brengen in
het zwart-wit verhaal dat te vaak wordt verteld in sociale media en de pers. Het is
bijvoorbeeld niet zo dat we in Europa ‘alle vluchtelingen’ opnemen.
De focus ligt nu te veel op zogenaamde pull-factoren, maar elke migratie begint met
push-factoren en er is vaak te weinig bewustzijn van de uitzichtloze situaties elders in de
wereld. Het kunnen gebruiken van deze kennis om mee te denken over oplossingen voor
de problemen in het land van herkomst en het land van bestemming is essentieel voor
Kevin.
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Deze bevolkingspiramide van Qatar wordt gebruikt als artefact. Hoewel het de thuisbasis
zal zijn van het volgende wereldkampioenschap voetbal, is er weinig bekend over de
economische migratie naar dat land en de omstandigheden waarin ze leven. Dit artefact
komt regelmatig terug in de opdracht die via 2 google-formulieren werkt. Vanwege
Covid-19 waren de lessen helaas online, met behulp van 2 Google Formulieren.
In het eerst formulier mochten leerlingen eerst een hypothese vormen over de oorzaak
van de verstoring in de structuur van de bevolkingspiramide. Vervolgens kiezen ze uit
hypothesen die veel in de media werden genoemd. Vermoedelijk past hun eigen
hypothese, maar als ze de verkeerde hypothese hadden gekozen, zouden ze dit moeten
realiseren uit de verstrekte cijfers en een nieuwe keuze moeten maken (via de laatste
sectie) net zolang totdat ze de juiste hebben.
In het tweede Google-formulier (tweede les) worden enkele pushfactoren onderzocht voor
Bangladesh, een van de belangrijkste herkomstlanden: leeftijdsopbouw, jeugdwerkloosheid, BBP, terroristische situatie... Gevolgd door een kort profiel van de migranten en de
problematische situatie onder meer met de bouw van de voetbalstadions. Tot slot zijn er
ook nog 4 korte getuigenissen van migranten uit Qatar en Bangladesh.
Het doel van meer kennis over Qatar en de migratie naar het land en de omvang ervan
werd bereikt, evenals een beter begrip van de levensomstandigheden in Bangladesh en
de pushfactoren voor migratie, empathie met de migranten en hun huidige levensomstandigheden.
Zoals vermeld blokkeerde covid-19 de normale lessen, misschien was een klassikaal discussiemoment/repetitie van de essentie na de google-formulieren of een samenvatting/
bundel om de essentie op papier te herhalen nodig geweest om de krachtige geografische
kennis voor de leerlingen te realiseren.
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