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Steeds meer worden wij en dus ook onze leerlingen geconfronteerd met complexe

maatschappelijke uitdagingen waarin de interactie tussen mens en omgeving centraal staat. Het

stikstofdossier houdt Vlaanderen bijvoorbeeld al maanden in de ban. De gevolgen van teveel of

te weinig water laten zich wereldwijd voelen. Migratievraagstukken leiden tot dringende sociale

uitdagingen op lokale schaal maar ook tot internationale spanningen. De veranderende

geopolitieke situatie, onder andere door de oorlog in de Oekraïne, laat zich voelen op de

energie- en voedselmarkten, met merkbare maatschappelijke ongelijkheid. De recente

aardbevingen in Turkije en Syrië hebben een enorme menselijke en materiële schade

teweeggebracht in de regio. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder

en het debat rond een efficiënte en maatschappelijk gesteunde energietransitie neemt toe.

Duurzame ontwikkeling, in brede zin, is een kernthema in onze huidige samenleving geworden.

Wat opvalt bij al deze voorbeelden is dat er steeds uitdrukkelijk een ruimtelijke component

aanwezig is. De maatschappij is naast een sociologisch, cultureel, economisch en politiek

gegeven ook een fundamenteel ruimtelijk fenomeen. Zowel sociale als fysisch-natuurlijke

processen staan met elkaar in wisselwerking en sturen bovendien ontwikkelingen in de tijd.

Neem nu dossiers rond luchtkwaliteit, de Ventilus-hoogspanningslijn, de bouwshift, de blue deal

of de ontdekking van zeldzame aardmetalen in Europa. Het zijn allemaal dossiers met grote

maatschappelijke implicaties, die een vorm van systeemdenken vereisen waarbij ruimte, tijd,

maatschappij en natuurlijke omgeving op een geïntegreerde manier benaderd moeten worden.



Onze samenleving heeft nood aan goed geïnformeerde burgers die de uitdagingen van

Vlaanderen, België en de wereld mee kunnen aanpakken. Daarvoor is zowel de feitenkennis

nodig om onze complexe wereld beter te begrijpen alsook de vaardigheid om op een

onderbouwde en holistische manier over bovengenoemde thema’s te kunnen nadenken en

gefundeerde argumenten in de discussie te kunnen aanbrengen. Het secundair onderwijs speelt

hierbij een cruciale rol, omdat het onderwijs jongeren vormt die later met deze thema's aan de

slag zullen gaan. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het rapport Weerbaar Waterland dat werd

opgesteld naar aanleiding van de extreme overstromingen in Juli 2021. Eén van de tien

actiepunten gaat expliciet over educatie: "stimuleer een nieuwe cultuur van omgaan met water,

bereid volgende generaties voor via educatie, ...". Een goed begrip bij de bevolking van het

watersysteem kan namelijk sterk bijdragen aan het voorkomen van problemen. Zoals de

voorbije jaren duidelijk werd, leven vraagstukken als klimaatverandering en duurzaamheid ook

steeds meer bij scholieren zelf. De klimaatmarsen die de afgelopen jaren door onze hoofdstad

trokken, en het groeiende bewustzijn omtrent hoe samen te leven in diversiteit zijn slechts twee

voorbeelden.

In het secundair onderwijs staat het ruimtelijk en tijdsdenken dat vervat zit in deze thema's

centraal in het vak Aardrijkskunde. De recente voorstellen om het urenpakket van dit vak in te

perken, wekken daarom ook in de academische wereld grote verbazing en ongerustheid.

Relationeel denken in ruimte en tijd wordt namelijk steeds belangrijker zoals uit bovenstaande

voorbeelden blijkt. We nemen hier een duidelijke trendbreuk waar tussen hoe deze thema's in

het secundair onderwijs en de academische wereld aangepakt worden. Binnen de universitaire

gemeenschap wordt juist meer ingezet op het aangaan van deze complexe maatschappelijke

uitdagingen. Dit gebeurt zowel vanuit discipline-specifieke benaderingen en inzichten als vanuit

een interdisciplinair perspectief die allang de geografie kenmerkt. Om dit mogelijk te maken, zijn

echter ook kennis en methoden vereist die in het vak Aardrijkskunde worden aangeleerd. Willen

we oplossingen kunnen bieden voor bovengenoemde uitdagingen, dan moet interdisciplinair

systeemdenken in ruimte en tijd met de nodige diepgang en grondigheid in het secundair

onderwijs behandeld worden.

Het waarborgen van maatschappelijke leerdoelstellingen met inbegrip van een ruimtelijk en

tijdsconcept is cruciaal. Beslissingen om ze deels te integreren in andere vakken vereist daarom

omzichtigheid. Het is essentieel dat deze thema's met een ruimtelijke- en tijdsdimensie met de

nodige wetenschappelijke diepgang benaderd blijven worden en geïntegreerd worden in vakken

waar dat logisch en zinvol is. Verder blijft voldoende aandacht voor systeemdenken



noodzakelijk, willen we dat onze jongeren op een holistische en kritische wijze over mondiale

uitdagingen kunnen reflecteren. Dit alles vereist een integrale aanpak, zoals dat nu in het

schoolvak aardrijkskunde aangeboden wordt, temeer omdat de kennis die nodig is om deze

uitdagingen aan te gaan sterk verweven is. Teveel versnippering over verschillende vakken

maakt het onmogelijk zo’n integrale aanpak te realiseren. Het lezen van een tekst over

duurzaamheid in het vak Nederlands is wat dit betreft geen oplossing.

Als academische gemeenschap willen we daarom in gesprek gaan over hoe we de essentiële

leerdoelstellingen die momenteel aan het vak Aardrijkskunde gekoppeld zijn voldoende

aandacht kunnen blijven geven. We zien dit niet enkel als een noodzaak, maar ook als een

constructieve kans om onze jeugd beter voor te bereiden op de uitdagingen van vandaag en

morgen.
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