
Ontdek met De Geo 
waar het om draait bij 
het vak aardrijkskunde



De Geo biedt kwalitatief hoogwaardig 
lesmateriaal voor het vak aardrijkskunde 
in de bovenbouw van havo en vwo. In de 
bovenbouw werk je met je leerlingen toe 
naar het examen. De keuze van de regio’s 
ligt daarom in bepaalde gevallen vast: 
Brazilië (havo), Zuid-Amerika (vwo) en 
Wonen in Nederland (havo en vwo). 

In het eindexamenprogramma gaat het daarnaast om 
een thematische benadering. Bij deze onderwerpen 
kiest De Geo zo veel mogelijk voor een regionale insteek. 
In een thematisch hoofdstuk is bijvoorbeeld een paragraaf 
toegevoegd waarin de leerlingen hun kennis kunnen 
toepassen in een of meerdere regio’s. In de opgaven van 
de Examentraining moeten leerlingen ook vaak de stof 
toepassen in een concrete regio of moeten ze regio’s 
vergelijken. Door deze verschillende voorbeelden krijgen 
de leerlingen een veelzijdig beeld van de wereld.

Vanaf 2025 (havo) en 2026 (vwo) gelden nieuwe examen-
eisen. Natuurlijk passen wij onze methode hier op aan, 
zodat het materiaal de leerlingen uitstekend voorbereidt 
op de vernieuwde examens.

Uniek bij De Geo is het Basisboek. In de bovenbouw voor 
havo en vwo begint elk hoofdstuk met een instaptoets om 
de voorkennis van de leerlingen te toetsen en te activeren. 
Deze instaptoetsen zijn gebaseerd op de begrippen van 
het Basisboek. Zo halen leerlingen voorkennis op die ze 
nodig hebben. In de bovenbouw kunnen leerlingen daar-
naast het Basisboek als naslagwerk gebruiken.

Veelzijdig
wereldbeeld

Basisboek 
als naslagwerk

   HET BASISBOEK IS VOLLEDIG TOEGEVOEGD AAN DE ONLINE LEEROMGEVING.

 HANDIG ALS NASLAGWERK IN HET EXAMENJAAR. 



Alcarta online premium is volledig geïntegreerd in De Geo LRN-line. 
Met één klik heb je direct toegang tot de atlas via de online leer-
omgeving. Deze vernieuwde omgeving heeft een sterk verbeterd
zoekfunctie, en meer en verbeterde navigatiemogelijkheden. Boven-
dien kun je alle kaarten afzonderlijk openen, de legenda naar wens 
aan- of uitzetten en traploos in- en uitzoomen. De extra verdiepings-
mogelijkheden staan voortaan overzichtelijk in een lijst naast de kaart. 
En natuurlijk heeft het nog steeds een perfecte koppeling met De Geo!  

+    Google Earth – Open de kaarten uit de atlas 
  afzonderlijk in Google Earth. Zoom in, bekijk de kaart 

in 2D of 3D en analyseer de kaart los of in de context 
van de wereld.

+  Street View – Ga bij detailkaarten naar Street View 
  en bekijk hoe de situatie in de kaart er in werkelijk-
 heid uitziet.
+  Statistieken – Statistische gegevens van Nederland 
  en de wereld. Online en dus altijd actueel. In Excel 
 te downloaden en te bewerken.

Unieke pluspunten Alcarta online premium
+  Alcarta data – Extra statistische informatie bij kaarten 
  om onder andere vergelijkingen tussen landen en in 

tijd te maken.
+  Bouncy maps – Anamorfosekaarten die een beeld 

geven van de verhoudingen tussen verschillende 
  gebieden en die bovendien helpen bij de beeld-
 vorming van een bepaald thema.
+    Landprofielen – Aparte datasets met alle informatie 
  over de landen in de wereld, de Nederlandse COROP-
 gebieden en een aparte set voor alle staten van Brazilië.

   

IN ALCARTA ONLINE PREMIUM KUN JE MET ÉÉN KLIK 

ALLE KAARTEN OP EEN ONDERGROND VAN GOOGLE 

EARTH BEKIJKEN.



Flexibel pakket
• Je kiest per leerjaar de thema’s uit
•  De licentie bevat alleen de inhoud van het 
 desbetreffende folio katern
• Leerlingen houden de boeken voor training/
 herhaling in het examenjaar 

Losse themakaternen voor havo (online + boek)
978 90 06 90929 6   De Geo LRN-line (CE 2024) 
  online + boek havo Arm en rijk  
978 90 06 90930 2  De Geo LRN-line (SE) 
  online + boek havo (Over)leven in Europa  
978 90 06 90931 9  De Geo LRN-line (CE 2024) 
  online + boek havo Systeem aarde  
978 90 06 90932 6  De Geo LRN-line (CE 2024) 
  online + boek havo Wonen in Nederland  
978 90 06 90933 3  De Geo LRN-line (CE 2024) 
  online + boek havo Brazilië  
978 90 06 26211 7  De Geo LRN-line (CE 2025 e.v.) 
  online + boek havo Arm en rijk  
978 90 06 26212 4  De Geo LRN-line (CE 2025 e.v.) 
  online + boek havo Systeem aarde  
978 90 06 26213 1  De Geo LRN-line (CE 2025 e.v.) 
  online + boek havo Brazilië  
978 90 06 26214 8  De Geo LRN-line (CE 2025 e.v.) 
  online + boek havo Wonen in Nederland  

Losse themakaternen voor vwo (online + boek)
978 90 06 90934 0  De Geo LRN-line (SE) 
  online + boek vwo Arm en Rijk  
978 90 06 90935 7  De Geo LRN-line (SE) 
  online + boek vwo klimaatvraagstukken  
978 90 06 90936 4  De Geo LRN-line (CE 2024 en CE 2025) 
  online + boek vwo Globalisering  
978 90 06 90937 1  De Geo LRN-line (CE 2024 en CE 2025) 
  online + boek vwo Wonen in Nederland  
978 90 06 90938 8  De Geo LRN-line (CE 2024 en CE 2025) 
  online + boek vwo Systeem aarde  
978 90 06 90939 5  De Geo LRN-line (CE 2024 en CE 2025) 
  online + boek vwo Zuid-Amerika
978 90 06 26215 5  De Geo LRN-line (CE 2026 e.v.) 
  online + boek vwo Wonen in Nederland 
978 90 06 26216 2  De Geo LRN-line (CE 2026 e.v.) 
  online + boek vwo Globalisering 
978 90 06 26217 9  De Geo LRN-line (CE 2026 e.v.) 
  online + boek vwo Systeem aarde•

978 90 06 26218 6 De Geo LRN-line (CE 2026 e.v.) 
  online + boek vwo Zuid-Amerika•

  •leverbaar 2024  

Vast pakket (meest gebruikte PTA-route) 
• Per leerjaar vaste thema’s in het pakket
•  Inclusief licentie met toegang tot alle katernen 
 van alle leerjaren
•  Leerlingen houden de boeken voor training/
 herhaling in het examenjaar 

Havo-pakket, leerjaar 4
 978 90 06 90924 1 De Geo LRN-line (CE 2025 e.v.)
  online + boek 4 havo   
   3 themakaternen: Arm en rijk, 
  (Over)leven in Europa en Systeem aarde

Havo-pakket, leerjaar 5
 978 90 06 90925 8  De Geo LRN-line (CE 2024) 
  online + boek 5 havo   
  2 themakaternen: Wonen in Nederland 
  en Brazilië

Vwo-pakket, leerjaar 4
978 90 06 90926 5  De Geo LRN-line (SE) 
  online + boek 4 vwo    
  2 themakaternen: Arm en rijk 
  en Klimaatvraagstukken

Vwo-pakket, leerjaar 5
978 90 06 90927 2  De Geo LRN-line (CE 2025) 
  online + boek 5 vwo    
  2 themakaternen: Globalisering 
  en Wonen in Nederland

Vwo-pakket, leerjaar 6
978 90 06 90928 9  De Geo LRN-line (CE 2024) 
  online + boek 6 vwo
  2 themakaternen: Systeem aarde 
  en Zuid-Amerika

Volledig digitaal 
Liever digitaal werken? Bestel dan een licentie van 
het complete lesmateriaal. 

978 90 06 90940 1    Leerlinglicentie De Geo LRN-line online 
  4/5/6 havo/vwo
978 90 06 90941 8  Docentlicentie De Geo LRN-line online 
  4/5/6 havo/vwo

Vast of flexibel pakket
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Hieronder een overzicht van het lesmateriaal. Het jaartal in de titel duidt aan op welk 
examen het materiaal voorbereidt. Werk met een vast pakket, of bepaal zelf je leerroute 
en werk volledig digitaal en/of met losse themakaternen.

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie, inkijkexemplaren 

en prijzen op www.degeo.nl of neem contact
op met onze klantenservice (033) 448 3600.

http://www.degeo.nl

