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Onderwijs

Alice Peters, Frans Westerveen & Frederik Oorschot 

Twickel College Hengelo & SLO Enschede

Oud-pabodocenten Frans Westerveen en Alice Peters weten 
uit ervaring dat aardrijkskunde in het basisonderwijs wel 
wat meer aandacht kan gebruiken. En ook verdient na-

tuurlijk! Vanuit de Geo Future School Twickel College in Hengelo 
komen ze op het idee een soort aardrijkskunde-olympiade voor de 
basisschool te ontwikkelen. Het Twickel College vindt dat zo’n ini-
tiatief hoort bij het profi el van een Geo Future School. Bovendien 
levert het positieve aandacht op van de basisscholen voor de Geo 
Future School Twickel College. De schoolleiding geeft  dan ook 
groen licht en Frans en Alice kunnen aan de slag met het opzetten 
van de GEObattle. Ze worden daarbij enthousiast ondersteund door 
het KNAG, Noordhoff  Atlasproduct, Saxion Hogeschool, SLO, 
Stichting Aardrijkskunde Olympiade Nederland, en het Waterschap 
Vechtstromen. Ieder verleent op zijn/haar manier medewerking 
aan deze GEObattle, in de vorm van het begeleiden van battles, 
sponsoren van prijzen, printen van kaarten, geven van feedback 
op de opdrachten en ondersteunen van de organisatie(kosten). 
Op woensdagmiddag 25 november is het zover en kan de eerste 
GEObattle beginnen... 

Zodra het startsein wordt gegeven, hollen de leerlingen naar de 
lokalen en worden de koppen bij elkaar gestoken. Maar liefst twintig 

teams van elk vier leerlingen uit groep 8 van basisscholen uit 
Hengelo en omgeving gaan vanmiddag de strijd met elkaar aan. Stuk 
voor stuk willen ze de GEObattle winnen. Met alleen kennis van 
aardrijkskunde komen ze er niet: creativiteit, vaardigheid, samen-
werking én doorpakken zijn essentieel om het in deze wedstrijd 
ver te schoppen. Ze spelen eerst vijf korte battles van 12 minuten, 
waarbij ze aardrijkskundige vraagstukken moeten oplossen. 

BATTLES

De eerste battle is Geoguessr: aan de hand van beelden van Google 
Street View moeten ze bepalen waar deze zijn gemaakt, en een 
speld op de kaart plaatsen. De afstand tot het werkelijke punt 
 bepaalt de score. Het tweede onderdeel is Atlas- en kaartvaardig-
heden, waarbij de teams een aantal puzzels moeten oplossen. De 
Megabegrippenpuzzel is een kruiswoordraadsel waarin ze aan de 
hand van omschrijvingen de juiste aardrijkskundige begrippen 
moeten invullen.

GEObattle
G E O - B O L L E B O Z E N  O P  D E  B A S I S S C H O O L

Op woensdagmiddag 25 november organiseert het Twickel 

College voor het eerst een GEObattle, waarin 20 teams 

van basisscholen in Hengelo en omgeving met elkaar 

 strijden in aardrijkskundige battles. Het enthousiasme 

waarmee de leerlingen zich op de puzzels, opdrachten, 

quizzen en ontwerpopdracht storten, bewijst dat dit lokale 

initiatief een regionaal én nationaal vervolg verdient. 
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De vierde battle is de Aardrijkskunde-extremenquiz, met vragen in 
de trant van ‘waar viel vorig jaar de meeste regen in Nederland’ 
en ‘waar in Nederland scheen de zon het grootste aantal uren’. De 
laatste battle is een beeldraadsel: Welk land is het? Raad het land 
aan de hand van tien foto’s. Hoe sneller de teams het weten, des te 
meer punten kunnen ze scoren.

Leerlingen van verschillende teams storten zich fanatiek op de 
opgaven. Her en der klinken gesmoorde kreten van herkenning. 
Studenten van de Saxion-pabo uit Enschede ondersteunen de 
 organisatie en begeleiden de vijf battles, die door de teams roule-
rend worden gespeeld.

Na een uur zwoegen en hersenkraken kunnen de leerlingen 
even op adem komen in de pauze. ‘Ik vind het enorm spannend 
wie er gaat winnen’, vertelt Benthe. ‘Maar meedoen is voor ons 
belangrijker dan winnen. Aardrijkskunde is leuk en de sfeer is 
heel gezellig. En daar gaat het om.’ 

Na de pauze volgt de ontwerpopdracht, waarbij alle teams 

 binnen 45 minuten een creatieve poster maken met een ontwerp 
voor een waterpark in retentiegebied Woolde ten westen van 
Hengelo. 

Aan de hand van een aantal criteria gaan de groepjes aan de slag 
met al het creatieve materiaal. Het ene groepje maakt een prachtige 
plattegrond met keurige legenda. Een ander team heeft  het kleien 
ontdekt en maakt een 3D-maquette van het waterpark.

Na het nakijken aan het eind van de middag komt er één win-
naar uit de bus. Het team 1 van basisschool Stedeke uit Diepenheim 
mag zich de aardrijkskundekampioen noemen. Zij mogen met de 
hele klas naar een workshop in de Lego Education and Innovation 
Studio bij Saxion Hogeschool in Enschede. Het team van De Bleek 
uit Beckum wint een Bosatlas van Nederland junior voor het beste 
ontwerp van het waterpark. Het team de Esrein 1 wint zo’n zelfde 
atlas omdat zij de vijf battles als beste hebben volbracht.

Maar ook de niet-winnaars zijn super enthousiast. Th om 
Harmsel schrijft : ‘Je deed allemaal dingen die leuk waren. Bij de
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Middenboven: het meidenteam van basisschool de 

Bleek uit Bentelo wint de ontwerpwedstrijd.

Rechtsboven: het ontwerp van team Beekpark 2 uit 

Borne haalt een 16e plaats bij de ontwerpwedstrijd.

Linksonder: team Beekpark 2 uit Borne tijdens 

battle 1, Geoguessr.

Rechtsonder: het team van het Stedeke 1 uit Diepen-

heim krijgt de eerste prijs van de heer van Hoek van 

Waterschap Vechtstreken, en de GEObattlebokaal 

van Frans Westerveen (Twickel College).
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ontwerpwedstrijd kon je je fantasie 
de vrije loop laten. De prijsuitreiking 
was erg spannend. Jammer dat wij 
niets wonnen.’ Benjamin Aarsen ‘kan 
het iedereen aanraden voor andere 
kinderen’. En Veerle Hegeman vond 
het ‘een goede besteding van mijn 
woensdagmiddag. Ik vond alle 
quizjes heel leuk en ik heb veel ge-
leerd. Het was heel leuk om een eigen 
waterpark te maken. Ik vond het heel 
erg gezellig en de zelfgemaakte hapjes 
en drankjes waren heel lekker!’

DAT SMAAKT NAAR MEER

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als 
de GEObattle uitgroeit tot een lokaal, 
regionaal en landelijk evenement.  
De initiatiefnemers onderzoeken dit 
momenteel met onderwijscoördina-
tor Annelies Beek en bijzonder hoog-
leraar onderwijsgeografi e Joop van 
der Schee van het KNAG. Gezamen-
lijk bekijken ze de mogelijkheden om 
naast de lokale GEObattles meerdere 
regionale GEObattles te houden op 
diverse pabo’s. De beste teams gaan 
dan door naar een landelijke fi nale. 
Verdere samenwerking met kennis-
instellingen, waterschappen en geo- 
gerelateerde bedrijven ligt voor de 
hand, maar ook bijvoorbeeld met de 
organisatie van de aardrijkskunde-
olympiade voor middelbare scholieren.

Wie geïnteresseerd is en meer 
willen weten over dit initiatief, kan 
terecht op de Facebookpagina 
 GEObattle.nl: www.facebook.com/
GEObattlenl-977678765607281. Of 
neem contact op met Frans Wester-
veen (f.westerveen@carmelhengelo.nl). 
Wie weet kunnen we over een paar 
jaar de beste aardrijkskundeleer-
lingen van Nederland in uw woon-
plaats begroeten. •

Een deel van de reportage over de GEObattle 

werd gepubliceerd in TC Tubantia van 

26 november 2015.

Het januarinummer van 
Geografi e berichtte al over 

de nieuwe website WOW-NL van 
het KNMI. Iedereen kan daar 
 eigen weermetingen invoeren, 
analyseren en vergelijken met  
die van andere weerstations. Het 
lesmateriaal voor de onderbouw 
vmbo en havo/vwo van het KNAG 
is nu uitgebreid met modules 
voor het primair onderwijs, samen-
gesteld door Science Centre 
NEMO. Leerlingen bouwen een-
voudige meetinstrumenten waar-
mee ze op het schoolplein hun 
eigen weermetingen doen. Wat 
betekenen die cijfers? En maakt 
het uit waar je de meting doet?  
Is het in de stad of aan de kust 
hetzelfde weer of zijn er verschil-
len? Met WOW-NL ontdekken 
leerlingen wat hun metingen op 

Winnaars Atlas van de Toekomst bij slotbijeenkomst

Samenstelling: Annelies Beek

materiaal voor basisschool én dat 
voor de onderbouw vmbo en havo- 
vwo is gratis te downloaden.
[ i ]  Kijk op wow.knmi.nl > onderwijs > 

 primair onderwijs. 

school te maken hebben met de 
 gegevens in Nederland, en de op-
drachten sluiten aan bij de kern-
doelen. Het lesmateriaal bestaat  
uit kant-en-klare leerlingenbladen  
en een docentenhandleiding. Het 

Weer en 
 klimaat op 
de basisschool

Klas B1 van het Melanchthon Schie-
broek won de leerlingenwedstrijd 

Atlas van de Toekomst, georganiseerd 
in het kader van het Jaar van de 
Ruimte (zie Geografi e oktober 2015). 
Zes leerlingen van deze klas waren 
met 800 professionals uit de ruimte-
lijke ordening aanwezig bij de slot-
bijeenkomst op 15 december. Philippe 
van der Linde (2 gymnasium) van het 
Melanchthon Schiebroek vertelt: ‘[…]
De opdracht luidde: ontwerp een 
 atlas met kaarten waarop wordt weer-
gegeven hoe Nederland er in 2040 
uitziet. In verschillende scenario’s 
werd gewerkt, waardoor er uiteinde-
lijk in iedere atlas vier kaarten en vier 

tekeningen te zien waren. Met onze 
klas hebben wij heel erg ons best 
gedaan om dit zo goed mogelijk te 
doen. Uit de 42 scholen die mee 
hebben gedaan, en ruim 92 atlassen, 
heeft onze klas uiteindelijk gewonnen. 
Door deze overwinning zijn wij uit-
genodigd om bij de afsluiting bij de 
KNAG-stand te komen staan. Onze 
opdracht was om mensen uit te leg-
gen hoe wij Nederland zien in 2040. 
We vertrokken vroeg naar de bijeen-
komst in de Rijtuigenloods in Amers-
foort. Daar kwamen heel erg veel 
 bedrijven bij elkaar, allemaal om ter 
afsluiting te vertellen over hun pro-
jecten in het kader van het jaar, […] 

ook minister Schultz van Haegen van 
infrastructuur en milieu kwam een 
kijkje bij ons nemen. De leukste acht 
projecten mochten bij de plenaire 
afsluiting van de dag in een bak een 
vlag planten en vervolgens op het 
podium voor alle aanwezigen een 
aantal vragen over het project beant-
woorden. Ook wij mochten met z’n 
zessen dit doen. Ik vond het leuk om 
aan allemaal mensen over ons pro-
ject te vertellen.’

De opdracht is nog steeds online 
 beschikbaar. 
[ i ]  atlasvandetoekomst.knag.nl

Hoe was het weer bij jou terwijl de winkelstraten in Enschede overstroomden door de regen?
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