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Inleiding

Het succesvolle boek Basiskennis aardrijkskunde is helemaal toegesneden 

op de toelatingstoets. In deze nieuwe druk is naar aanleiding van ervaringen 

van docenten die lesgeven aan het mbo en de pabo een aantal aanpassin-

gen gedaan. De tekst is aangescherpt en aan elk hoofdstuk is een samen-

vatting toegevoegd. Ook is aan het eind van het boek een begrippenlijst op-

genomen. Zo kan de aspirant-pabostudent van het mbo en van de havo zich 

nóg beter voorbereiden op de toelatingstoets.

De tekst is zo geschreven, dat ook een beginner in het schoolvak aardrijks-

kunde de uitleg zelfstandig kan bestuderen. Docenten krijgen een uitste-

kend overzicht van hetgeen tijdens de les aan de orde moet komen en wel-

ke begrippen gekend en toegepast moeten worden bij de toets.

Bij de beschrijving van de leerstof is gebruikgemaakt van de in juli 2014 ver-

schenen Handreiking Aardrijkskunde van SLO. In deze handreiking staan de 

kennisdomeinen beschreven. Cito gebruikt dit document als richtlijn bij de 

constructie van opgaven. Als toetsconstructeur bij Cito weet de auteur uit 

ervaring op welke leerstof de nadruk moet worden gelegd, en bij het schrij-

ven van dit boek heeft hij daarop geanticipeerd.

Basiskennis aardrijkskunde gaat eerst kort in op de gangbare werkwijze bij 

het schoolvak aardrijkskunde. Vervolgens worden de belangrijkste onderwer-

pen stap voor stap kort en bondig op een rijtje gezet en waar nodig voorzien 

van uitleg. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met reproductieopgaven, waar-

mee de aspirant-student kan controleren of hij of zij de basisstof voldoende 

beheerst. De antwoorden staan op de bij dit boek behorende website 

basiskennisaardrijkskunde.noordhoff.nl.

De toelatingstoets gaat een stapje verder dan de reproductieopgaven. Daar-

in moeten ook verbanden worden gelegd tussen de inhouden uit de verschil-

lende hoofdstukken. Op de website bij het boek kan de student oefen-

opgaven maken die deels het karakter hebben van de opgaven die op de 

toelatingstoets aan de orde komen.

De leerstof van dit boek is onderverdeeld in drie hoofdthema’s: Aarde en 

landschap (hoofdstuk 2, 3 en 4), Bevolking (hoofdstuk 5) en Bestaans-

middelen (hoofdstuk 6, 7 en 8). Deze drie hoofdthema’s hangen met elkaar 

samen en vormen zo de basis van de algemeen geldende geografische in-

deling.

Op de middelbare school komen bij de onderbouw havo ook vijf aparte 

schoolthema’s aan de orde, die eveneens terugkomen in de toelatingstoets. 

Deze schoolthema’s komen in dit boek bewust niet in aparte hoofstukken 

aan de orde. In plaats daarvan is de relevante leerstof van die vijf thema’s 

ondergebracht bij de drie hoofdthema’s van de geografische indeling. Het 

schoolthema Arm en rijk is ondergebracht bij hoofdstuk 5, 6, 7 en 8. Gren-

zen en identiteit vind je bij hoofdstuk 5, Krachten der aarde bij hoofdstuk 2, 
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Bronnen van energie bij hoofdstuk 7 en Water bij hoofdstuk 2, 3, 4, 6 en 7. 

Het boek wordt afgesloten met hoofdstuk 9 over topografie en kaartlezen, 

en hoofdstuk 10 over de opzet van de toelatingstoets.

Het overzichtsschema aan het begin van hoofdstuk 1 wordt bij elk hoofd-

stuk als navigatie gebruikt, zodat de student steeds kan zien waar hij of zij 

bij de bespreking van de leerstof is en zodoende het overzicht kan behou-

den.

Veel succes bij de bestudering van de leerstof en met het maken van de 

toelatingstoets!

Roger Baltus

Ransdaal, mei 2018
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1
Waar gaat het over 
bij aardrijkskunde?

AardeAarde

Locatie

KlimaatBodem SpreidingMigratie

Wereld

Landschap

Bevolking

Bestaans-
middelenNederland

Fauna

Flora

Reliëf Water

In-
dus-
trie

Landbouw

Diensten

Mens

1.1 Het schoolvak aardrijkskunde

1.2 Geografische werkwijze beheersen

1.3 Indeling van de leerstof in drie aandachtsgebieden
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Het schoolvak aardrijkskunde

Het schoolvak aardrijkskunde wordt vaak moeilijk gevonden als het gaat om 

de inhoud en de verklaring van de verschijnselen die je ergens op aarde 

ziet. Het lijkt dan alsof je van alle gebieden op aarde verstand moet hebben 

en je er dus alles van moet weten. Dat is echter niet nodig. Er zijn patronen 

en wetmatigheden die overal terugkomen en die je in nieuwe situaties 

steeds weer kunt gebruiken bij het geven van een verklaring.

Zoals bij landschappen die op elkaar lijken; wat je hebt geleerd van het ene 

landschap kun je veelal toepassen op het andere. Het landschap van de 

Alpen bijvoorbeeld lijkt op dat van de Pyreneeën. In grote lijnen zie je daar 

soortgelijke verschijnselen en kun je veelal soortgelijke verklaringen geven.

Wanneer je bij aardrijkskunde een aantal feiten, begrippen en basisprinci-

pes (patronen en wetmatigheden) kent, kun je die steeds toepassen op al-

lerlei gebieden op aarde. Om ervoor te zorgen dat dit ook steeds goed lukt, 

voldoet de beschrijving van de leerstof in dit boek aan twee belangrijke 

randvoorwaarden. Ten eerste wordt bij de aardrijkskundige inhouden steeds 

systematisch gewerkt volgens de geografische werkwijze; we gaan daartoe 

beschrijven (en herkennen) en verklaren (en voorspellen). Ten tweede is de 

basisleerstof omwille van het overzicht in drie grote aandachtsgebieden in-

gedeeld: (aarde en) landschap, bevolking en bestaansmiddelen. De volgen-

de twee paragrafen gaan op deze randvoorwaarden in.

Geografische werkwijze beheersen

Op aarde, en op delen daarvan, zijn allerlei verschijnselen te zien die met 

het landschap en de mensen die erin leven te maken hebben. Die verschijn-

selen staan veelal niet op zichzelf, maar staan bijna altijd in verband met 

elkaar. Om vat te krijgen op al die verschijnselen en de verbanden daartus-

sen, moet je een aantal vaardigheden van de geografische werkwijze be-

heersen.

1.2.1 Beschrijven (en herkennen)
Bij het beschrijven  gaan we na over welk deel van de aarde we het hebben 

(Waar is het?). Het landschap op figuur 1.1 geeft een stukje weer van de 

Alpen in Oostenrijk. Daarnaast gaan we na welke belangrijke verschijnselen 

er te zien zijn (Wat zie je?).

In het landschap zie je dat er grote hoogteverschillen zijn. Aan de kale rot-

sen bovenaan bij de bergtoppen kun je zien dat er vast gesteente voorkomt. 

Verder zie je aan het groen dat er planten en bomen groeien.

Ook is er water aanwezig. Op de bergtoppen ligt sneeuw en op sommige 

plaatsen zie je dat smeltwater zich een weg heeft gezocht naar beneden. Je 

kunt ook iets zeggen over het weer. Op de foto lijkt het een mooie zomerse 

dag te zijn, terwijl er op de bergtoppen sneeuw ligt. Wat je niet direct ziet, 

maar wat zeker wel aanwezig is, zijn de dieren: vogels in de lucht, vissen in 

het water, dieren die over het land lopen en die in de bodem leven. Het lijkt 

in eerste instantie alsof het landschap vooral door de natuur is gevormd, 

maar dat is slechts voor een deel waar. Er zijn ook mensen in het landschap 

aanwezig. Ze hebben dorpen gebouwd en er zijn wegen aangelegd. Zelfs de 

weilanden en de bossen worden door de bewoners beheerd. 

§ 1.1

§ 1.2

Beschrijven
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FIGUUR 1.1 De Alpen in Oostenrijk bij Fiss

De dingen die we al kijkend naar de foto beschreven hebben, zijn allemaal 

bepalend voor het uiterlijk van het landschap. In het schema van figuur 1.2 

zijn ze in algemene factoren weergegeven. Alle dingen die je nog meer ziet 

in dit landschap, of in andere landschappen, kun je bij een van deze facto-

ren in het schema onderbrengen.

FIGUUR 1.2 Factoren die in het landschap te zien zijn

Bodem Klimaat

Water

Reliëf

Fauna

LANDSCHAP

Flora

Mens

Tijdens, of in aansluiting op, het beschrijven kun je dingen gaan herkennen . 

Je kunt bijvoorbeeld nagaan of je een dergelijk landschap herkent van een 

ander voorbeeld (Heb je dat al eens eerder gezien?). Bijvoorbeeld in de 

Pyreneeën of in het Scandinavisch hooggebergte. De dingen die je daar hebt 

geleerd, zou je hier kunnen gebruiken bij het verklaren van de verschijnselen 

die we zojuist beschreven hebben. Het omgekeerde is ook mogelijk. Je kunt 

je ook afvragen waar je de verschijnselen die je zojuist hebt gezien ook zou 

kunnen zien (Waar zie je dit nog meer?). Het komt er dan eigenlijk op neer 

Herkennen
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dat je de leerstof gaat toepassen in aansluiting op het beschrijven. Bijvoor-

beeld door gebieden te vergelijken. In de praktijk wordt het beschrijven en 

herkennen door elkaar gedaan in plaats van na elkaar. Herkennen is dus ei-

genlijk een speciaal onderdeel van beschrijven, waarbij je de leerstof 

toepast.

1.2.2 Verklaren (en voorspellen)
Bij het verklaren  gaat het erom dat je kunt aangeven waarom die verschijnse-

len daar te zien zijn (Waarom daar?). De verklaring kun je geven door een ver-

band te leggen tussen twee of meer factoren. Je ziet bijvoorbeeld dat er bo-

ven op de bergtoppen sneeuw ligt (water). Daar waar de sneeuw blijft liggen, 

zal de temperatuur veelal niet boven het vriespunt uit komen. Er zijn dus gro-

te temperatuurverschillen (klimaat). Die kun je weer in verband brengen met 

de grote hoogteverschillen (reliëf) in het landschap. Beneden in het dal is de 

temperatuur het hoogst. Naarmate je verder in hoogte stijgt, wordt het steeds 

kouder. Er is hier een verband tussen reliëf, temperatuur en water in het land-

schap waarmee we de ligging van de sneeuw in de bergen kunnen verklaren. 

Zo zijn er nog veel meer verschijnselen in het landschap waarbij verbanden 

tussen factoren een rol spelen bij de verklaring (zie figuur 1.3). Er is bijvoor-

beeld ook een verband tussen mensen en het reliëf; er wonen weinig men-

sen in dit landschap. Dat komt doordat er zo veel hoogteverschillen zijn. 

Hooggebergten zijn veelal niet zo goed bereikbaar. Bovendien kun je niet 

overal een huis bouwen. Ook voor landbouw is het in grote delen te steil of te 

koud. Het berglandschap is dus veelal niet zo aantrekkelijk om te wonen en 

om een bestaan op te bouwen. Vandaar dat er weinig mensen in een geberg-

te wonen.

Aansluitend op het verklaren kun je ook gaan voorspellen  (Wat zal er gebeu-

ren als...?). Bijvoorbeeld wat er zal gebeuren als je de bomen op de berghel-

lingen kapt om er skipistes aan te leggen. Het komt er dan eigenlijk op neer 

dat je ook weer het verband tussen verschillende factoren moet aangeven, 

dit keer vooruitdenkend. Voorspellen is dus eigenlijk een speciaal onderdeel 

van verklaren.

FIGUUR 1.3 Verschijnselen bij factoren staan met elkaar in verband

Bodem Klimaat

Water

Reliëf

Fauna

LANDSCHAP

Flora

Mens

Verklaren

Voorspellen
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Indeling van de leerstof in drie 

aandachtsgebieden

Omwille van het overzicht gaan we het schema van figuur 1.3 wat uitbrei-

den, zie figuur 1.4. Want de schoolaardrijkskunde kun je verdelen in twee 

onde rdelen. Het eerste gedeelte van de aardrijkskunde gaat over de natuur-

lijke verschijnselen in het landschap, zoals we in de vorige paragraaf heb-

ben besproken. Dat gedeelte noemen we fysische geografie   of natuurkun-

dige aardrijkskunde . Maar de mensen spelen eveneens een bijzonder 

belangrijke rol in het uiterlijk van het landschap. Vandaar dat we de mensen 

bij aardrijkskunde nog eens apart bekijken. Het tweede gedeelte van de 

schoolaardrijkskunde gaat vooral over de mensen. Dat gedeelte noemen we 

sociale geografie , of mens-aardrijkskunde .

We willen bij die mens-aardrijkskunde zicht krijgen op waar mensen wonen 

en hoe ze in hun bestaan voorzien. Enerzijds kijken we dan naar de bevol-

king. Het gaat dan vooral om de spreiding van de bevolking en de mate 

waarin daarin veranderingen komen door bijvoorbeeld natuurlijke groei en 

migratie. Anderzijds kijken we naar de manier waarop de mensen in het 

landschap proberen te voorzien in hun levensonderhoud en waarvoor ze dat 

landschap gebruiken en veranderen. In grote lijnen kunnen we dat levenson-

derhoud onderverdelen in drie verschillende bestaansmiddelen: de land-

bouw, de industrie en de diensten.

FIGUUR 1.4 Geografische indeling in drie hoofdgebieden die met elkaar in verband 

staan

AARDE
BEVOLKING Spreiding

Migratie

Landbouw

Industrie

Diensten

Locatie

BESTAANS-

MIDDELEN

Bodem Klimaat

Reliëf

Fauna

Flora

Mens
Wereld

LANDSCHAP
Nederland

Water

In figuur 1.4 kun je zien dat je de hele schoolaardrijkskunde kunt indelen in 

drie belangrijke aandachtsgebieden die met elkaar in verband staan: land-

schap, bevolking en bestaansmiddelen (zie ook het figuur in de hoofdstuko-

pening). Dit boek volgt deze algemeen geldende geografische indeling.

Alle speciale thema’s uit de schoolaardrijkskunde (zoals arm en rijk, grenzen 

en identiteit, krachten der aarde, bronnen van energie en water) zijn in dit 

boek in deze geografische indeling ondergebracht.

In hoofdstuk 10 kun je lezen hoe de vaardigheden van de geografische 

werkwijze (zie paragraaf 1.2) en de leerstof (zie paragraaf 1.3) uiteindelijk 

terugkomen in de opgaven van de toets. In figuur 10.1 kun je ook zien in 

welk hoofdstuk een speciaal thema aan de orde komt.

§ 1.3

Fysische 
geografie

Sociale geografie
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Samenvatting

Het schoolvak aardrijkskunde gaat over feiten, begrippen en basisprincipes 

(patronen en wetmatigheden). Om vat te krijgen op al die feiten, begrippen 

en basisprincipes doen we twee dingen:

1 We houden een geografische werkwijze aan. Voor de toelatingstoets 

moet je in ieder geval kunnen: beschrijven (en herkennen) en verklaren 

(en voorspellen).

2 We verdelen de hele aardrijkskunde in drie hoofdgebieden in (Landschap, 

bevolking en bestaansmiddelen) die allemaal met elkaar samenhangen.

AARDE
BEVOLKING Spreiding

Migratie

Landbouw

Industrie

Diensten

Locatie

BESTAANS-

MIDDELEN

Bodem Klimaat

Reliëf

Fauna

Flora

Mens
Wereld

LANDSCHAP
Nederland

Water

Elk aardrijkskundig schoolthema is bij de hoofdindeling die in dit boek ge-

hanteerd wordt, onder te brengen. Dit geldt ook voor de schoolthema’s die 

in het kader van de toets apart worden genoemd:

• Arm en rijk, en grenzen en identiteit hoort bij Bevolking.

• Krachten der aarde hoort bij Landschap (de aarde).

• Bronnen van energie is ingedeeld bij Bestaansmiddelen (industrie).

• Water komt aan de orde bij Landschap (de aarde, weer, klimaat en land-

schappen op aarde en landschappen in Nederland), en bij Bestaans-

middelen (landbouw en industrie).
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Opgaven

Waarom wordt het schoolvak aardrijkskunde vaak zo moeilijk gevonden?

Hoe is het bij aardrijkskunde mogelijk toch een verklaring te geven voor een 

verschijnsel, terwijl je er voor het eerst kennis mee maakt in een nieuwe 

situatie?

Welke twee randvoorwaarden zijn van belang om het mogelijk te maken dat 

je gemakkelijker kennis kunt toepassen in de schoolaardrijkskunde?

Bij aardrijkskunde gaan we altijd beschrijven (en herkennen) en verklaren 

(en voorspellen).

Welke vragen kun je stellen bij het beschrijven?

Welke vraag kun je stellen bij het herkennen?

Welke vraag kun je stellen bij het verklaren?

Welke vraag kun je stellen bij het voorspellen?

In figuur 1.1 zie je een landschap.

Noem zeven factoren die een rol spelen in een landschap en noem bij elk 

een voorbeeld.

Noem bij elk van deze zeven factoren een voorbeeld uit een ander land-

schap dan je op de foto ziet.

De factoren die in een landschap een rol spelen staan altijd met elkaar in 

verband. Noem een voorbeeld van een verband tussen de volgende factoren 

met betrekking tot het landschap dat je ziet in figuur 1.1 wat betreft:

Reliëf en klimaat

Reliëf en mens

Klimaat en water

Flora en bodem

Bij aardrijkskunde maken we een indeling in drie hoofdgebieden: landschap, 

bevolking en bestaansmiddelen.

Welke twee onderdelen onderscheiden we in dit boek bij bevolking?

Welke drie onderdelen onderscheiden we in dit boek bij bestaansmiddelen?

1.1

1.2

1.3

1.4

 a

 b

 c

 d

1.5

 a

 b

1.6

 a

 b

 c

 d

1.7

 a

 b

De antwoorden op de opgaven staan op www.basiskennisaardrijkskunde.noordhoff.nl.
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