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Uitgangspunten  
en kenmerken 

Rode draad met bouwstenen (expliciete modelling) 

Vakdidactiek en vakinhoud in 
twee delen 

Samenhang 

Flexibiliteit en vrijheid 

Actueel: zowel in de vakdidactiek als in de vakinhoud 

Aandacht voor ICT en werkvormen verweven in voorbeeldlessen 

Consequente aandacht voor het jonge kind in het vakdidactisch deel 

Inhoudelijk uitdagend, qua toon enthousiasmerend 



Rode draad: 
bouwstenen van 
een goede 
aardrijkskundeles 

Toegepast in verschillende 
vakdidactische contexten  en 

inhoudelijke thema’s. 



De 
bouwstenen 
uitgewerkt 

In de geografische 
aandachtpunten zijn 

kernconcepten uit 
de geografie 

verwerkt. 
In de vorm van 

vragen worden ze 
concreet gemaakt. 



Twee delen 



Vakdidactiek: 
Hoe geef je 
aardrijkskunde 



Inhoud 
didactiekboek 

De basis 

Meer kennis en 
(leerkracht)vaardigheden vereist. 
Kerndeel van de kennisbasis 
aardrijkskunde voor de pabo. 

Verdiepend. 
Meer kennis over aardrijkskunde over de 
hele basisschool. 
Profieldeel van de kennisbasis. 

Met uitzondering 
van hoofdstuk 1 en 9 
kent ieder hoofdstuk 

2 voorbeeldlessen. 
Hierin worden de 

bouwstenen 
expliciet 

‘gemodelled’ 

https://www.coutinho.nl/dwima-
vakdidactiek/studiemateriaal.htm
l 

https://uitgeverij-coutinho.cld.bz/9789046907139
https://www.coutinho.nl/dwima-vakdidactiek/studiemateriaal.html
https://www.coutinho.nl/dwima-vakdidactiek/studiemateriaal.html
https://www.coutinho.nl/dwima-vakdidactiek/studiemateriaal.html


Vakinhoud: eigen 
aardrijkskundekennis 



 
 
 
Inhoud 
Vakinhoud  
 
 
 
 
 

12 hoofdstukken in 4 blokken 

Per blok twee thema’s uit de kennisbasis 
aardrijkskunde + een verdiepend ruimtelijk 
vraagstuk 

Ook hier vormen de 7 bouwstenen een rode 
draad: in de vorm van iconen in de kantlijn  







Gebruik 

Een praktische aanpak die inspireert, 
gekoppeld aan een gedegen 
theoretische onderbouwing 

Komt tegemoet aan brede doelgroep op de 
pabo’s 

Ook geschikt voor varianten met weinig 
contacttijd 

Twee delen in samenhang of los van 
elkaar te gebruiken 

Vakinhoudelijk deel dekt ook de doelen voor 
de toelatingstoets pabo 

Website met materialen 

Bronvermelding (APA) in de tekst, niet alleen achterin boek 

https://www.coutinho.nl/dwima-vakdidactiek/studiemateriaal.html


Kosten 

 Vakdidactiek: €21,95 

 Vakinhoud: ca. €29,50 
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