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Ook in de klas is er een boel te doen met geo-informatica. Een 
grote groep docenten is op het web bezig met het ontwikkelen 
van lesmateriaal over geotoepassingen. Er zijn specialistische 
sites die duidelijk uitleggen hoe Google Earth werkt, er zijn 
sites waar je meer algemene informatie over het navigeren 
over de aarde kunt vinden en er zijn sites waar je met behulp 
van opdrachten meer over de wereld te weten kunt komen. 

Op de website EduGIS kunnen scholieren kennismaken met 
Geografische Informatie Systemen. Op de hoofdpagina vind je 
onder het kopje ‘Extra’ veel informatie over Google Earth. Je 
vindt er onder andere twee goede introductielessen in het 
gebruik van Google Earth en een tiental leuke aardrijkskunde-
lessen. De lessen kunnen vanuit de geïntegreerde Google Earth- 
webbrowser worden gemaakt. Dit is een goed voorbeeld van 
hoe je lesmateriaal binnen Google Earth kunt inzetten.

Een earthquest is een internetopdracht die je kunt uitvoeren 
met Google Earth. Er zijn diverse Nederlandstalige earthquests 
beschikbaar. Meestal bestaat een quest uit een instructie via 
webpagina’s waarbij steeds nieuwe locaties in de 3D-Viewer 
worden geopend. Degene die de quest maakt, moet dan 
opdrachten uitvoeren die betrekking hebben op deze locaties. 
De resultaten van de opdrachten worden op papier bijge-

houden. Het maken van earthquests is een goede manier om 
kinderen heel gericht met de applicatie te laten werken. Op de 
sites van Werken met Google Earth en EarthQuest vind je een 
aantal kant-en-klare quests. 

Engelstalige lessen kun je onder andere vinden op de website 
van Google For Educators. In samenwerking met Discovery 
Channel is hier een professionele set lessen beschikbaar over 
diverse thema’s. Bij elke les is een bestand met plaats-
markeringen beschikbaar en vaak zitten er ook videoclips bij. 
Er zijn onder andere lessen over de grote ontdekkingsreizigers, 
de Tweede Wereldoorlog en de zeven wereldwonderen. 

In een van de earthquests over vulkanen vind je de vulkaan 
Taal (14.011, 120.998) op de Filipijnen: Als je inzoomt, zie je 
een eilandje in het kratermeer van de vulkaan die zich in een 
meer bevindt op een eiland in de zee. Kun jij het nog volgen?

In de klas

127 Reis om de wereld in 80 klikken

L I N K S

•  www.edugis.nl
•  www.earthquest.nl
•  www.werkenmetgoogleearth.nl
•  www.google.com/educators
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