
 

 
Op woensdag 14 november 2018 vindt in het gebouw van de vakgroepen Geografie en Geologie 
van de UGent een geo-lessen-markt plaats. 
 
Die namiddag stellen de vakgroepen hun onderzoeken en materialen voor, telkens met link naar 
de lespraktijk (leerplangericht). Een ideale gelegenheid om te leren wat de vakgroepen doen en 
wat je daarvan kunt gebruiken in jouw lessen.  
 

Je bent van harte welkom 
Voor organisatorische redenen vragen we om je in te schrijven via deze link 

https://goo.gl/BfT4bB  
 
Praktisch:  
 

- Plaats: Campus Sterre gebouw S8, Krijgslaan 281 9000 Gent  
(https://goo.gl/maps/CBtjkUN1iU62, vlot bereikbaaar met openbaar vervoer, als je met de 
wagen komt kun je parkeren op de campus) 

- Aanvang: je bent verwacht vanaf 13.30 u in de koffieruimte op de 2de verdieping. Daar 
worden ook beide opleidingen gevisualiseerd  

- Tussen 14 en 16 u komt een eerste deel van de voorstellingen aan bod. Elke 
onderzoeksgroep wordt in ½ uur voorgesteld. Je kunt dus 4 voorstellingen bijwonen, aan 
jou de keuze. 

- Tussen 16 en 18 u komt een tweede deel van de voorstellingen aan bod. 
 
Dit zijn de onderzoeken die aan bod komen: 
 

Onderzoek omschrijving Voordrachtgever(s) 
Fysisch-geografische 
excursiepunten in 
Oost-Vlaanderen 

Op basis van tien jaar ervaring met het organiseren van excursies 
voor de vakken Fysisch Milieu en Ontwikkeling, Hydrologie, en 
Geomorfologie worden een dozijn excursiepunten voorgesteld. 
Bijhorende literatuur wordt aangeleverd, en er wordt ook aandacht 
besteed aan de bereikbaarheid van de sites. Het materiaal zal 
voldoende zijn om twee dagen Aardrijkskunde-excursie te 
organiseren voor scholieren van de Derde Graad. 

Jan Nyssen 

Remote Sensing Mischien te veel vergeten binnen de les aardrijkskunde is hoe je - 
vertrekkende van 'ruwe' satelliet- en luchtfoto's informatie kunt 
verwerven. Zeker als wetenschappelijke onderzoeksvaardigheid kan 
je hier serieus uitpakken. Er zijn verschillende beschikbare tools 
online. 

Trees Onghenae 
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Werken met GIS-
software 

Binnen de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn komt GIS 
prominent aan bod. In de eerste graad vooral via GIS-viewers, maar 
in de 2de en 3de graad wordt de noodzaak van 'echte' GIS 
belangrijker. Maar welke GIS is nu best bruikbaar? Aan de hand van 
uitgewerkte voorbeelden worden enkele GIS-softwareprogramma's 
voor de klas voorgesteld. 

Bart De Wit /  
Luc Zwartjes 

Hoe accuraat is onze 
mentale kaart? 
 

Het is een uitdaging om een ronde wereld op een vlakke kaart te 
projecteren. Doorheen de geschiedenis hebben vele cartografen 
allerlei formules en kaartprojecties ontwikkeld om dit probleem op 
te lossen. Echter, een kaart zonder vervormingen bestaat niet. Hoe 
kunnen we dan een objectieve kijk op de wereld bekomen? Er 
wordt veel gediscussieerd over welke kaartprojectie te gebruiken in 
ons onderwijs, voor online kaarten en in de (sociale) media. Zelfs 
tot op vandaag worden nog controversiële kaartprojecties gebruikt, 
zoals de Mercatorprojectie (Google Maps). Deze projectie werd 
ontwikkeld voor navigatiedoeleinden. Deze projectie kan 
beschouwd worden als een Eurocentrische projectie die gebieden 
dichter bij de polen groter voorstelt (zoals Europa en Noord-
Amerika). Hebben deze vervormingen en kaartprojecties een 
invloed op ons wereldbeeld en op onze mentale kaart: de 
voorstelling van de wereld die we in ons hoofd oproepen? 

Lieselot Lapon 

Van foto naar 3D-
model 
 

Binnen de vakgroep maken we frequent gebruik van foto's om een 
3D-model op te bouwen. Via o.a. virtual reality kun je dat model 
dan bestuderen. Er zijn echter ook online tools beschikbaar om een 
3D-model te maken dat gewoon in op de computer dan kan 
bestudeerd worden. Een extra onderzoeksmogelijkheid voor de les. 

Cornelis Stal 

Rijkdommen van de 
ondergrond: 
gesteenten, ertsen en 
natuurlijke rijkdommen 

Een uiteenzetting over de opbouw van de aarde in mineralen en 
gesteenten, de vormingsgeschiedenis van natuurlijke rijkdommen 
en hun belang voor de moderne maatschappij  

Stijn Dewaele / 
Johan De Grave 

Landschap: ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet 

De landschapskubus is een methodiek om met de leerlingen het 
landschap te leren lezen in de verschillende dimensies en van uit 
verschillende perspectieven. Aan de hand van verschillende 
opdrachten leren de leerlingen hun omgeving te observeren en 
analyseren op terrein.   

Veerle Van 
Eetvelde 

Grondwater Grondwater in de hydrologische cyclus. Hoe ziet het 
grondwaterreservoir eruit? Hoe stroomt grondwater in de 
ondergrond? Hoe wordt dat gemeten? De plaats van bronnen in 
het grondwaterstromingssysteem. Hoe wordt de chemische 
samenstelling van grondwater bepaald? Geofysische prospectie als 
methode in het grondwateronderzoek. 

Kristine Walraevens 
/ Thomas Hermans 
/ Marc Van Camp 

Het reliëf van de 
oceanen: van 
geodynamica tot 
oceanische circulatie 

Korte review van platentektoniek (en de veelgemaakte fouten) en 
hoe het relief van de oceanen daaraan is gekoppeld. Er zijn echter 
ook andere elementen die in overweging moeten worden genomen 
en waardevolle informatie geven over het functioneren van onze 
belangrijkste klimaatsmotor: de thermohaliene circulatie. 

David Van Rooij 

Stadsklimaat Omwille van de verharding, materiaal, 3D geometrie,... beschikken 
steden over een specifiek klimaat dat we het stadsklimaat noemen. 
Het stedelijk hitte-eiland dat tijdens de nacht kan leiden tot 
temperatuursverschillen van ruim 6 graden C tussen stad en 
platteland is het meest gekende voorbeeld. Tijdens deze sessie zal 
er uitleg gegeven worden over stadsklimaat, de relatie met 
verstedelijking en klimaatveranderingen, de impact van het hitte-
eiland op onze maatschappij (bv. gezondheid) en de MOCCA 
metingen die we in Gent uitvoeren omtrent het stedelijk hitte-
eiland. Tenslotte zal het VLINDER project voorgesteld worden, dit is 
een citizen science project waarvoor we binnenkort 50 scholen 
zoeken die zelf een weerstation bouwen en metingen uitvoeren om 

Steven Caluwaerts 



inzicht te krijgen in de invloed van de omgeving op het weer. Het 
prototype van het VLINDER weerstation zal aanwezig zijn. 

Stedennetwerk Belangrijke wereldsteden zoals New York en Londen ontleden hun 
functioneel belang aan het feit dat ze onderling sterk 
geconnecteerd zijn in een ‘mondiaal stedennetwerk'. Maar hoe 
kunnen we die connecties begrijpen en in kaart brengen? En wat is 
de toegevoegde waarde van het gebruik van dit concept? 
De vakgroep is verbonden met het Globalization and World Cities 
Research Network. Het GaWC onderzoekt steden over de hele 
wereld om ze te beperken tot een selectie van >700 wereldsteden, 
en rangschikt deze vervolgens op basis van hun connectiviteit via 
vijf "geavanceerde producentenservices”, wat resulteert in een 
schitterende wereldkaart met a, b en g steden. 

Freke Caset /  
Ben Derudder 

De geologische 
tijdschaal: biosfeer-
evolutie en massa-
extincties 

Onze planeet werd doorheen de geologische tijd getroffen door 
een reeks catastrofale periodes. Een aanzienlijk gedeelte van de op 
Aarde aanwezige levensvormen, zowel in de zee als op het land, 
sterven op relatief korte tijd uit. We kijken met een kritische blik 
naar zo’n massale uitstervingsgolf op het einde van het Ordovicium 
tijdperk, 450 miljoen jaar geleden. Hierbij werd tot 85 % van het 
mariene leven van de kaart geveegd. We duiken in het geologisch 
archief op zoek naar antwoorden en getuigen van deze fatale 
periode. Hoe kunnen we achterhalen welke processen 
verantwoordelijk zijn geweest? Wat kan de mensheid hieruit leren? 
Bestaan er hedendaagse analoge situaties? 

Julie De Weirdt 

Mobliliteit De vakgroep is verbonden aan het Instituut voor Duurzame 
Mobilieit, een interfacultair samenwerkingsverband dat expertise 
bundelt rond mobiliteit en logistiek. Het consortium groepeert 
onderzoekers uit twaalf onderzoeksgroepen uit vier faculteiten. 
Het onderzoeken van de aansturingen en de impact van deze 
veranderingen in mobiliteit en logistiek vereist een interactieve 
interdisciplinaire aanpak. 
Er worden resultaten van het onderzoek voorgesteld met link naar 
dadelijk bruikbaar materiaal. 

Joans De Vos / 
Frank Witlox 

Fysische Geografie in 
Virtual Reality 

Virtual Reality geeft de mogelijkheid om landvormen in 3D te 
bekijken, en ze daardoor ook beter te begrijpen. Aan de hand van 
enkele voorbeelden tonen we de mogelijkheden van VR in de 
Fysische Geografie en bekijken we hoe platformen zoals Google 
Earth VR, Google Expeditions en Sketchfab nuttig zijn in het 
onderwijs.Fysische Geografie in Virtual Reality 

Hanne Hendrickx / 
Amaury Frankl 

 
Organisatie: 
Vakgroepen Geografie en Geologie Universiteit Gent 
Krijgslaan 281, S8  9000 Gent   
WGS84 51,0242° — 3,7107° 
 
Contact:  
Vakgroep Geografie:  
Email:   geografie@ugent.be  
Telefoon: +32 (0)9 264 46 95 
Website:  http://www.geografie.ugent.be  
 
Vakgroep Geologie: 
Email:   we13@ugent.be  
Telefoon: +32 (0)9 264 46 06 
Website: https://www.ugent.be/we/geologie/  


