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Inleiding

Aardrijkskunde
Dit lesmateriaal voor het vak aardrijkskunde is bedoeld voor studenten die zich voorbereiden op de
toelatingstoets aardrijkskunde voor de Pabo.
Het lesmateriaal bestaat in het totaal uit 44 opdrachten verdeeld over acht thema's. Daarnaast zijn er
per thema oefentoetsen aanwezig.
Bij het lesmateriaal is een handleiding voor docenten en een studiewijzer voor studenten
beschikbaar.
In deze studiewijzer/handleiding staan:
- tips voor het gebruik,
- de leerdoelen per thema,
- de benodigde tijd per opdracht,
- links naar antwoordmodellen.
Maak hiernaast een keuze voor een thema.
Kies vervolgens één van de opdrachten uit.
Veel succes.

Toets van de dag
Toets van de dag aardrijkskunde
kn.nu/ww091b597 (studiopabo.nl)

1. Klimaat en landschap
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De leerdoelen van het thema Aarde, kllimaat en landschap worden behandeld in de volgende zeven
opdrachten:

Aarde
kn.nu/ww86d7960 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Klimaatzones
kn.nu/ww09c2773 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Klimaten
kn.nu/ww64b0a91 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Opwarming van de aarde
kn.nu/ww09c34e6 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Neerslag
kn.nu/ww9eca736 (themas.studioaardrijkskunde.nl)
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Landschapsvormen
kn.nu/wwa09070f (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Cultuurlandschappen
kn.nu/ww3998c0e (themas.studioaardrijkskunde.nl)

De opdrachten zijn geschikt voor zelfstudie.
Bij het thema is daarom ook een antwoordmodel beschikbaar.
Succes.

2. Bevolking en ruimte

Bij het thema Bevolking en ruimte horen de volgende opdrachten:

Demografische transitie
kn.nu/wwf7e6847 (themas.studioaardrijkskunde.nl)
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Spreiding bevolking
kn.nu/ww9f2ffd0 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Bevolkingsgroei
kn.nu/ww4726bc4 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Emigratie
kn.nu/ww201e3f9 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Immigratie
kn.nu/ww3e268b0 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Urbanisatie
kn.nu/ww7b43310 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Urbanisatie in NL
kn.nu/ww71707fa (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Als huizen konden praten
kn.nu/ww71aa674 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Multicultureel
kn.nu/ww5fc662c (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Leefbaarheid wijken
kn.nu/wwf6f273e (themas.studioaardrijkskunde.nl)

De opdrachten zijn geschikt voor zelfstudie.
Bij het thema is daarom ook een antwoordmodel beschikbaar.
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3. Bestaansmiddelen

De leerdoelen van het thema Bestaansmiddelen vind je in de volgende opdrachten:

Wereldplaats
kn.nu/wwa9e61da (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Handel wereldwijd
kn.nu/ww973c929 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

NL transportland
kn.nu/wwa798476 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Global shift
kn.nu/ww65c45bd (themas.studioaardrijkskunde.nl)

De opdrachten zijn geschikt voor zelfstudie.
Bij het thema is daarom ook een antwoordmodel beschikbaar.
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4. Arm en rijk

Arm en Rijk bestaat uit de volgende opdrachten:

Mijn wijk
kn.nu/ww751cd69 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Nederland en Europa
kn.nu/wwfed84b5 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Kenmerken ontwikkelingsland
kn.nu/ww43112e4 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

De wereld is een dorp
kn.nu/ww03fd2d5 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

De opdrachten zijn geschikt voor zelfstudie.
Bij het thema is daarom ook een antwoordmodel beschikbaar.
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5. Grenzen en identiteit

Bij het thema Grenzen en identiteit zijn doe volgende opdrachten gemaakt:

Grenzen
kn.nu/ww16de67c (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Nederland en België
kn.nu/wwe4137e5 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Westers cultuurgebied
kn.nu/ww7e802fa (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Cultuur en identiteit
kn.nu/wwcf61992 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Cultuur en geloof
kn.nu/wwff2c54e (themas.studioaardrijkskunde.nl)
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Rusland
kn.nu/ww896d38f (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Europa
kn.nu/ww69dc850 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Wereldgodsdiensten
kn.nu/ww681106e (themas.studioaardrijkskunde.nl)

De opdrachten zijn geschikt voor zelfstudie.
Bij het thema is daarom ook een antwoordmodel beschikbaar.

Succes.

6. Krachten der aarde

In vijf opdrachten wordt het thema Krachten der aarde behandeld:
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Plaattektoniek
kn.nu/ww40560b1 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Aardbevingen
kn.nu/ww2d81fd5 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Vulkanen
kn.nu/wwd6f5db7 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Tornado's
kn.nu/ww30c3e8b (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Erosie en verwering
kn.nu/wwb270932 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

De opdrachten zijn geschikt voor zelfstudie.
Bij het thema is daarom ook een antwoordmodel beschikbaar.

7. Bronnen van energie
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Het thema Bronnen van energie bestaat uit de volgende opdrachten:

Energie opwekken
kn.nu/ww9dbe054 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Dat kan beter
kn.nu/wwa07d54d (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Nederland en Frankrijk
kn.nu/wwe556efa (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Brazilië
kn.nu/wwa99257d (themas.studioaardrijkskunde.nl)

De opdrachten zijn geschikt voor zelfstudie.
Bij het thema is daarom ook een antwoordmodel beschikbaar.

Succes.
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8. Water

Het thema Water bestaat uit de de volgende opdrachten:
Waterkringloop
kn.nu/wwc0633e6 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Drinkwater
kn.nu/wwcc46598 (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Watersnoodramp 1953
kn.nu/ww5e1c17d (themas.studioaardrijkskunde.nl)

Ruimte voor de rivier
kn.nu/wwdedc9b2 (themas.studioaardrijkskunde.nl)
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Problemen met water
kn.nu/wwe3b0c9b (themas.studioaardrijkskunde.nl)

De opdrachten zijn geschikt voor zelfstudie.
Bij het thema is daarom ook een antwoordmodel beschikbaar.

Toetsen

Bij de thema's zijn voorbeeldtoetsen in Wordformaat ontwikkeld.
Als je klikt op een link hieronder kun je de toets + antwoordmodel downloaden.

Toets1_KlimaatLandschap.doc
kn.nu/ww.de73fbd (doc, maken.wikiwijs.nl)

Toets2_Bevolking_en_ruimte.doc
kn.nu/ww.181c302 (doc, maken.wikiwijs.nl)

Toets3_Bestaansmiddelen.doc
kn.nu/ww.4d0ab84 (doc, maken.wikiwijs.nl)

Toets4_Arm_en_rijk.doc
kn.nu/ww.9ce84ac (doc, maken.wikiwijs.nl)
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Toets5_Grenzen en identiteit.doc
kn.nu/ww.4888cf1 (doc, maken.wikiwijs.nl)

Toets6_Krachten_der_aarde.doc
kn.nu/ww.7ffeeee (doc, maken.wikiwijs.nl)

Toets7_Bronnen_van_energie.doc
kn.nu/ww.a2b121a (doc, maken.wikiwijs.nl)

Toets8_Water.doc
kn.nu/ww.1a4b36b (doc, maken.wikiwijs.nl)

Veel succes met het oefenen.
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Over dit lesmateriaal
Colofon
<p><strong>Over StudioPabo</strong> Vanaf 1 augustus 2015 gelden er nieuwe toelatingseisen voor
de pabo&rsquo;s.&nbsp; Dit betekent dat havoleerlingen en mbo-studenten moeten aantonen
over&nbsp; voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde,&nbsp; geschiedenis
en natuur en techniek. Dit kunnen zij doen door toelatings- toetsen voor die vakgebieden te maken.
StudioPabo biedt&nbsp;<strong>gratis</strong>&nbsp;leermateriaal voor alle mbo-studenten
en&nbsp; havisten die zich voor willen bereiden op de toelatingstoetsen voor aardrijkskunde,
geschiedenis en/of natuur&amp;techniek voor de pabo.&nbsp; Meer informatie op&nbsp;<a
href="http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/" target="_blank"><strong>
<u>goedvoorbereidnaardepabo.nl</u></strong></a>&nbsp; StudioPabo is onderdeel van&nbsp;<a
href="http://www.studiovo.nl/" target="_blank"><strong><u>StudioVO</u></strong></a></p>
Auteur

StudioPabo Scalamedia

Laatst gewijzigd

08 october 2014 om 13:08

Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau

;;;;;;;;;;;;;;;;;

Leerinhoud en

;;;;;;;;;;;;;;;;;

doelen
Eindgebruiker

leerling/student

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting

30 uur en 0 minuten

Trefwoorden

aardrijkskunde, goedvoorbereidnaardepabo

Bronnen

Bron
Toets van de dag aardrijkskunde
http://studiopabo.nl/view.html?id=pabo-ak&subid=pabo-ak2

Type

Aarde
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB101&variant=studiovo_view

Link

Link

Klimaatzones
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Bron
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB102&variant=studiovo_view

Link
Type

Klimaten
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB103&variant=studiovo_view

Link

Opwarming van de aarde
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB104&variant=studiovo_view

Link

Neerslag
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB105&variant=studiovo_view

Link

Landschapsvormen
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB106&variant=studiovo_view

Link

Cultuurlandschappen
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB107&variant=studiovo_view

Link

Demografische transitie
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB201&variant=studiovo_view

Link

Spreiding bevolking
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB202&variant=studiovo_view

Link

Bevolkingsgroei
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB203&variant=studiovo_view

Link

Emigratie
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB204&variant=studiovo_view

Link

Immigratie
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB205&variant=studiovo_view

Link

Urbanisatie
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB206&variant=studiovo_view

Link

Urbanisatie in NL
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB207&variant=studiovo_view

Link

Als huizen konden praten
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB208&variant=studiovo_view

Link

Multicultureel
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB209&variant=studiovo_view

Link

Leefbaarheid wijken

Link
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Bron
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB210&variant=studiovo_view

Type

Wereldplaats
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB301&variant=studiovo_view

Link

Handel wereldwijd
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB302&variant=studiovo_view

Link

NL transportland
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB303&variant=studiovo_view

Link

Global shift
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB304&variant=studiovo_view

Link

Mijn wijk
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB401&variant=studiovo_view

Link

Nederland en Europa
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB402&variant=studiovo_view

Link

Kenmerken ontwikkelingsland
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB403&variant=studiovo_view

Link

De wereld is een dorp
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB404&variant=studiovo_view

Link

Grenzen
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?repo=studiovo&comp=ak-pabo&sub
comp=ak-pabo-A

Link

Nederland en België
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB502&variant=studiovo_view

Link

Westers cultuurgebied
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB503&variant=studiovo_view

Link

Cultuur en identiteit
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB504&variant=studiovo_view

Link

Cultuur en geloof
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB505&variant=studiovo_view

Link

Rusland
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB506&variant=studiovo_view

Link

Europa

Link
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Bron
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB507&variant=studiovo_view

Type

Wereldgodsdiensten
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB508&variant=studiovo_view

Link

Plaattektoniek
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB601&variant=studiovo_view

Link

Aardbevingen
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB602&variant=studiovo_view

Link

Vulkanen
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB603&variant=studiovo_view

Link

Tornado's
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB604&variant=studiovo_view

Link

Erosie en verwering
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB605&variant=studiovo_view

Link

Energie opwekken
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB701&variant=studiovo_view

Link

Dat kan beter
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB702&variant=studiovo_view

Link

Nederland en Frankrijk
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB703&variant=studiovo_view

Link

Brazilië
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB704&variant=studiovo_view

Link

Waterkringloop
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB801&variant=studiovo_view

Link

Drinkwater
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB802&variant=studiovo_view

Link

Watersnoodramp 1953
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB803&variant=studiovo_view

Link

Ruimte voor de rivier
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB804&variant=studiovo_view

Link

Problemen met water

Link
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Bron
http://themas.studioaardrijkskunde.nl/view?comp=ak-pabo&subcomp=ak-paboB805&variant=studiovo_view

Type

Gebruikte Wikiwijs Arrangementen
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