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Summary 
In the past decade, more and more geography teachers, teacher trainers, and scientists in the 

field of secondary education have become interested in the possibilities of using Geographic 

Information Systems (GIS) in inquiry-based geography education. Although many authors rave 

about GIS, little is known about the characteristics of optimal approaches to GIS-supported 

inquiry-based geography education. In order to stimulate the diffusion of GIS in secondary 

geography education, we need to have both a good theoretical framework for GIS-supported 

inquiry-based geography education, and more empirically-based knowledge about how GIS-
supported inquiry-based geography education can be realized in practice. 

The theoretical part of the dissertation presents a model for GIS-supported geographic inquiry, 
and tries to answer questions such as: “What is the nature of knowledge about the world 

around us?”; and “What is the nature of geographic thinking?” These insights may help teachers 
to reorganize their geographic knowledge and geographic thinking processes. They may also 

help teachers to design tasks that aim to raise students’ geographic knowledge and geographic 
thinking processes to a higher level. In addition, they may help teachers to diagnose problems 
in students’ geographic thinking, and help teachers to support students so that they are able to 

overcome these problems. 

The practical part of the dissertation explores how GIS-supported inquiry-based education can 

be realised in practice. This is done by discussing the outcomes of the design process of a GIS-
supported geographic inquiry project. The project was developed together with nine teachers 

from six schools via five progressive cycles of designing, testing, and evaluating. In total, 375 
students from HAVO (senior general education) and VWO (pre-university education) 

participated in the tests. Students were between 15 and 17 years old. The GIS-supported 

geographic inquiry project covers the full cycle of the geographic inquiry process: students 

formulate inquiry questions; collect geodata via fieldwork; construct GIS maps on the basis of 

the geodata; and use these maps to answer their inquiry questions.  

The main conclusion of the design process is that there are many conditions for the optimal use 

of GIS. During the design process, it became clear that GIS-supported geographic inquiry 

projects should aim to stimulate deep learning on the geographic content and on geographic 

inquiry strategies. In order to be legitimate, the projects should be based on a consistent and 
practical domain-specific construct for use in educational settings. In order to be viable, the 

projects should offer considerable amount of guidance. Teachers need to work very 

systematically and provide a lot of structure. As the success of every phase depends on the 

success of the previous phase, geographic inquiry projects with GIS are more prone to getting 
stuck than geographic inquiry projects without GIS. The requirements are to be strictly adhered 
to in order to secure the viability of the project. Finally, in order to be effective, the projects 

should include several preparatory and evaluative tasks. In addition, teachers should organise 

preparatory and evaluative whole-class discussions, and offer one-on-one support when 

students are working on their project. The practical part of this dissertation provides design 

principles for appropriate learning goals, design principles for consistent and practical domain-
specific constructs for use in educational settings, and design principles for viable and effective 

tasks and coaching strategies. 

It has been known for long that thinking in a systematic way about the world around us helps to 

better understand the world around us. This seems to be especially the case when studying the 
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world around us with GIS, as working with GIS requires people to make their geographic 

thinking explicit and external. They have to choose the right GIS operations and have to apply 

these GIS operations on the right geodata; otherwise they will not be able to answer their 
questions. This dissertation therefore underlines the importance of teaching students to think in 

a systematic way when they work on GIS-supported geographic inquiry projects. This implies 

that the role of a teacher as a ‘coach in systematic geographic thinking’ is indispensible. 
However, in the course of the design process, it became clear that stimulating deep and 
systematic geographic learning via GIS-supported inquiry-based geography education is 

complex and difficult for teachers, as they need to have knowledge in the fields of technology, 

pedagogy, and geographic content, and knowledge on the interplay of these fields. The 

importance of the content knowledge (CK) and pedagogical content knowledge (PCK) of 

teachers is more and more underlined in the literature and in educational policy. This 
dissertation shows that it is of particular importance that teachers are able to reorganize their 

knowledge about geographic subjects and that they are able to translate this knowledge to 

geographic theories for use in educational settings. Only then will they be able to effectively 
diagnose deficiencies in students’ geographic knowledge and geographic thinking, and will 

they be able to formulate effective interventions so that students are able to overcome these 
problems. This is one of the largest challenges for teachers to provide optimal coaching when 

their students work on GIS-supported geographic inquiry projects. The practical part of the 

dissertation provides insight into the nature of this challenge and gives some ideas about what 

can be done to overcome this challenge and raise the effectiveness of secondary geography 

education. 
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Samenvatting 
In de afgelopen jaren is er steeds meer interesse gekomen in de mogelijkheden om gebruik te 

maken van Geografische Informatie Systemen (GIS) in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs. 
Ondanks dat vele docenten, lerarenopleiders en vakdidactici enthousiast zijn over de 

voordelen van GIS, is er weinig bekend over de kenmerken van een optimale didactiek. Er is 

behoefte aan een goed theoretisch raamwerk voor onderzoekend aardrijkskundeonderwijs met 

GIS en aan empirisch onderbouwde kennis over hoe onderzoekend leren met GIS gerealiseerd 

kan worden in de praktijk. 

Het theoretisch deel van dit proefschrift presenteert een model voor onderzoekend 

aardrijkskundeonderwijs met GIS en probeert antwoord te geven op vragen als “Wat is de aard 

van geografische kennis?” en “Wat is de aard van geografisch denken?”. Docenten kunnen 

deze inzichten gebruiken om hun eigen geografische kennis en geografische denkprocessen te 

structureren en deze zo toegankelijk te maken voor hun leerlingen. De inzichten kunnen ook 

nuttig zijn bij het ontwerpen van taken die tot doel hebben het geografisch denken van 
leerlingen naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast kunnen deze inzichten docenten 

helpen om problemen in het geografisch denken van leerlingen te diagnosticeren en om 

leerlingen te begeleiden in het overwinnen van deze problemen. 

Het praktisch deel van dit proefschrift verkent hoe onderzoekend aardrijkskundeonderwijs met 

GIS in de praktijk gerealiseerd kan worden. Dit wordt gedaan door de uitkomsten van een 

ontwerponderzoek te bespreken waarin een Praktische Opdracht met GIS is ontwikkeld. Het 
ontwerponderzoek besloeg vijf cycli van ontwerpen, testen en evalueren. Negen docenten van 

zes scholen participeerden in het ontwerponderzoek. In totaal deden 375 leerlingen uit de 
bovenbouw HAVO en VWO deden mee aan de tests. De Praktische Opdracht beslaat het 
gehele proces van geografisch onderzoek: leerlingen formuleren onderzoeksvragen, 

verzamelen data door het uitvoeren van veldwerk, visualiseren deze data in GIS en gebruiken 
de GIS kaarten om hun onderzoeksvragen te beantwoorden.  

De belangrijkste conclusie van het ontwerpproces is dat de Praktische Opdracht met GIS aan 
veel eisen moet voldoen. Allereerst zou de Praktische Opdracht zich moeten richten op het 
stimuleren van ‘diepgaand leren’ over de geografische inhoud en ‘diepgaand leren’ over 

geografische onderzoeksstrategieën. Daarnaast bleek dat het ontwerp van de Praktische 

Opdracht gebaseerd moet zijn op een consistent en praktisch geografisch raamwerk voor 
gebruik in een onderwijssetting. Om de uitvoerbaarheid te waarborgen is het noodzakelijk dat 
docenten heel systematisch werken en veel structuur bieden. Praktische Opdrachten met GIS 
lopen sneller vast dan traditionele Praktische Opdrachten, aangezien het succes van elke fase 
afhangt van het succes van de vorige fase. Er worden daarom strengere eisen gesteld aan het 
ontwerp om te zorgen dat het uitvoerbaar is. Verder bleek het nuttig om verschillende 
voorbereidende en evaluerende taken op te nemen om de effectiviteit te verhogen. Daarnaast 

zouden docenten klassikale voorbesprekingen en nabesprekingen moeten houden waarin 

leerlingen uitgedaagd worden om hun geografisch denken te verwoorden. Het praktisch deel 
van het proefschrift sluit af met een aantal ontwerpprincipes voor: (1) geschikte leerdoelen, (2) 
een consistent en praktisch geografisch raamwerk voor toepassing in een onderwijssetting en 
(3) uitvoerbare en effectieve taken en begeleidingsstrategieën.  

Het op een systematische wijze bestuderen van de wereld om ons heen leidt tot beter begrip 
van die wereld om ons heen. De noodzaak om een systematische aanpak te volgen in het 
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onderwijs geldt zeker voor onderzoekend leren met GIS. Het werken met GIS vereist immers 
dat de gebruiker zijn denkstrategieën expliciet maakt. De gebruiker moet de juiste GIS 

operaties kiezen en deze operaties op de juiste geodata toepassen. Dit proefschrift onderstreept 

daarom het belang van het aanleren van een systematische manier van denken bij leerlingen 
als ze werken met GIS. Dit impliceert dat de rol van docent als ‘coach in systematisch 

geografisch denken’ onmisbaar is. In de loop van het ontwerpproces werd duidelijk dat het 

stimuleren van systematisch geografisch denken met GIS complex en lastig is. Om dit te 
kunnen doen moeten docenten uitgebreide kennis hebben op het gebied van technologie, 

pedagogiek en geografische content en kennis hebben op het raakvlak van deze gebieden. Het 
belang van vakinhoudelijke kennis en vakdidactische kennis wordt steeds meer benadrukt in de 

literatuur en in het onderwijsbeleid. Dit proefschrift laat zien dat het met name van belang is 

dat aardrijkskundedocenten hun eigen geografische kennis kunnen structureren en vertalen 

naar kennis die geschikt is voor toepassing in onderwijssituaties waarbij GIS gebruikt wordt. 

Alleen dan zijn zij in staat om effectief onvolkomendheden in de geografisch kennis en het 

geografisch denken van leerlingen te herkennen, en effectief interventies te formuleren om 

leerlingen te helpen deze onvolkomendheden te overwinnen. Dat is bij het werken met GIS in 
het onderwijs één van de grootste uitdagingen. Het praktisch deel van het proefschrift geeft 
meer inzicht in de aard van deze uitdaging en reikt ideeën aan om een kwaliteitsslag te maken 

bij het gebruik van GIS in het voortgezet onderwijs. 



Dankwoord 

   282 

Dankwoord 
Het is zover, mijn proefschrift is af! Met het schrijven van het dankwoord kom ik aan het einde 

van een boeiende en leerzame periode. Het is tijd om even stil te staan, en terug te kijken naar 
alle mooie momenten.  

Afgelopen jaren heb ik me kunnen verdiepen in drie prachtige onderwerpen:  aardrijkskunde, 
onderwijs, ICT, en alles op het raakvlak van die onderwerpen. Ook heb ik me kunnen 
ontwikkelen als onderzoeker in een voor mij geheel nieuw gebied. Daarnaast heb ik allerlei 

interessante mensen leren kennen van wie ik veel heb geleerd. Nu, aan het eind van het 
schrijven van het proefschrift, besef ik pas hoeveel mensen mij de afgelopen jaren hebben 

geholpen. Enkelen wil ik in het bijzonder noemen.  

Allereerst Joop van der Schee, mijn dagelijks begeleider en promotor. Joop, dank je voor je 

goede en fijne begeleiding. Ik heb het enorm getroffen met jou. Je was altijd gemakkelijk 

benaderbaar en hebt veel oog voor de mens achter de werknemer. Jouw persoonlijke manier 

van begeleiden was enorm stimulerend. Je hebt me de ruimte gegeven om mijn eigen weg te 

vinden, maar wel uitstekende inhoudelijke feedback gegeven en constructieve ideeën geleverd 

over de richting van het onderzoek en het publiceren van de resultaten daarvan. Ik bewonder 

je enorme passie voor het aardrijkskundeonderwijs en de manier waarop je dit overal uitdraagt. 

Ten tweede wil ik Jos Beishuizen en Henk Scholten bedanken, mijn andere twee promotoren. 
Het was voor jullie net als voor mij erg wennen, dat ‘design research’. In het begin hadden 
jullie vaak dezelfde vraag als ik: “Waar gaat dat heen?”. In wezen moet elke design researcher 

zijn eigen onderzoeksraamwerk opstellen. Jullie raad was erg belangrijk in deze zoektocht. Jos, 

ik waardeer je om je enthousiasme voor alles wat met onderwijs te maken heeft. Ik heb veel 

van je geleerd over hoe onze geest in elkaar zit en hoe mensen leren. Henk, van jou heb ik 
veel geleerd over innovaties in de maatschappij en de rol van geo-ICT daarin. Dat was 
ontzettend leerzaam. Dank jullie voor alles.   

Naast mijn drie promotoren wil ik graag de leden van de promotiecommissie bedanken. Dank 

u voor de tijd die u heeft vrijgemaakt om het proefschrift kritisch te lezen en beoordelen. 

Ook wil ik graag alle collega’s bij het Onderwijscentrum bedanken voor de prettige 
samenwerking en de goede sfeer. In de eerste plaats denk ik aan de leden van de 
onderzoeksgroep en in het bijzonder aan de degenen die onderzoek doen naar het Voortgezet 

Onderwijs: Herman Schalk, Lisette van Rens, Janneke van de Pol, Saskia van der Jagt, Hilde 
Wildschut en Ronnie Kolkman. Ik heb veel baat gehad bij de discussies over mijn plannen en 

de voorlopige conclusies. Dank jullie voor het lezen van mijn schrijfsels en de opbouwende 

feedback. Ook de andere collega’s bij het Onderwijscentrum wil ik bedanken: Jeroen van 
Andel, Hanna Kuijs, Herman Jonker, Hester Radstake, Stipo Jelec, Mitch Waterman, Rosanne 
Zwart, en alle stagiairs en assistenten die afgelopen jaren bij ons hebben gewerkt. Bedankt voor 

de nuttige en leuke gesprekken bij de koffieautomaat, in de Uilenstede Bar, bij de 
loempiakraam en in het Feest van Joop. 

Daarnaast wil ik alle leden van het EduGIS team bedanken. We hebben afgelopen jaren een 

prachtig webportaal voor aardrijkskundeonderwijs met GIS ontwikkeld, en ik ben enorm trots 

op wat we bereikt hebben. Met name wil ik Henk Trimp en Willem Korevaar bedanken voor de 
goede samenwerking bij het ontwikkelen van lesmateriaal, het houden van 

nascholingscursussen en het uitvoeren van onderzoek naar GIS in het aardrijkskundeonderwijs. 
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Dan de aardrijkskundeonderwijs vakdidactici en onderzoekers in het hele land, met name Fer 
Hooghuis en Henk Notté. We hebben afgelopen jaren veel discussies gevoerd over de vraag 

wat geografisch denken nu precies is. Ik vond het heel interessant om kennis te maken met 

jullie - vaak uiteenlopende - opvattingen hierover. Jullie feedback op mijn stukken en ideeën 

was heel waardevol en heeft enorm geholpen bij het schrijven van het theoretisch deel van het 

proefschrift.  

Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar alle docenten die hebben meegedaan in het 
ontwikkelen, testen en evalueren van de lesmethodes met GIS. Met name denk ik aan Hannie 
de Raad, Henri van Nijnatten, Nanny Gijssen, Tjeerd Roosjen, Jan Gideonse, Tjalling 
Smittenberg, Anton van Kan, Ronnie Kolkman en Marijke Smit. Jullie enthousiasme, 
betrokkenheid en inzet om leerlingen aardrijkskundig te leren denken is geweldig. Ik vond het 

prachtig om te zien hoe ieder op zijn of haar eigen manier vormgaf aan zijn of haar lessen, en 

heb veel van jullie geleerd. Lesgeven met GIS is lastig - ik heb veel bewondering voor jullie 

moed. In dit proefschrift heb ik jullie begeleiding van de GIS lessen soms als ‘less-than-optimal’ 

bestempeld, maar dat is geenszins een afkeuring. Lesgeven met GIS is een leertraject en jullie 
bereidheid om te blijven leren is een voorbeeld voor alle docenten. Het is dan ook geweldig 
om te zien hoe ver jullie zijn gekomen. 

Naast alle mensen met wie ik heb samengewerkt wil ik graag ook mijn vrienden bedanken. 

Jullie zorgden ervoor dat ik mijn ervaringen over het promoveren kon delen, en zorgden ervoor 

dat ik kon genieten van alle andere dingen naast het werk. Vrienden van de studie, de 
zeeverkenners, het COC, de FCD en de cafés van Utrecht: zonder ieder bij naam te noemen 

wil ik jullie bedanken voor de mooie avonden en weekendjes weg. Ik hoop dat we elkaar weer 

vaker zullen zien nu het proefschrift klaar is! 

Mijn familie wil ik bedanken die mij op veel manieren hebben gesteund in het onderzoek. Pap 

en Mam, dank jullie voor de zorg en steun. Jullie hebben mij altijd op een positieve manier 
gestimuleerd om mijzelf te ontwikkelen en mijn blik op de wereld te verruimen. En Mirjam en 

Sander, ik bof maar met zo’n geweldige zus en schoonbroer – en sinds kort een petekind.  

Tot slot wil ik Willem bedanken. Mijn lieve en leuke vriendje. Af en toe viel het doen van een 

promotieonderzoek zwaar, maar gelukkig jij was er altijd voor me. En dankzij jou kan ik ook 

zeggen dat de afgelopen jaren ook hele mooie jaren zijn geweest. Willem, dank je dat je er 

bent!  

 

 

Utrecht, 2 september 2011 

 


