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Professoren in systeemdenken 

Lesvoorbereiding 

Bij ‘lesmateriaal’, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les 

 

Print de aspectkaarten zoveel keer als nodig. Elke leerling heeft 1 aspectkaart nodig. Voor 

verdere aanwijzingen zie stap 1 bij kennis. 

Voorzie grote flappen papier 

 

Verwondering 

Nodig de leerlingen de dag voordien uit op een congres voor professoren in 

systeemdenken. Zeg hen dat het congres de volgende dag op een bepaald uur begint.  

De volgende dag, op het uur dat het congres start, geef je elke leerling een naamkaartje met 

zijn/haar naam en de titel "Professor in systeemdenken". Draag zelf ook een naamkaartje 

met deze titel.  

 Leg uit:  

 

"Welkom allemaal op dit congres voor professoren in systeemdenken. Wij zijn hier vandaag samen 

voor een speciale gelegenheid. Het zit namelijk zo...  

Er zijn vandaag vele problemen in de wereld die niet opgelost geraken. Ook niet door specialisten. 

Dat is ook normaal, want specialisten zijn zo gespecialiseerd in 1 ding dat ze vergeten dat alles in 

deze wereld aan elkaar hangt. Je kunt helemaal geen probleem oplossen door slechts 1 ding aan 

te pakken! Dat weten wij, professoren in systeemdenken, maar al te goed! Als de buik niet in orde 

is, voelt de mens zich toch ook niet goed! Als de appel aan de appelboom er wat gek uitziet, is er 

veel kans dat de boom ziek is. De wereld is 1 groot systeem, een geheel dat als een kluwen wol in 

elkaar zit. Wie slechts in 1 ding gespecialiseerd is, zal dus nooit een probleem kunnen oplossen, 

want die ziet maar een stukje van het probleem.  

Wij, professoren in systeemdenken, zijn specialisten in het bekijken van het geheel. Wij zijn 

gespecialiseerd in het bekijken van een probleem vanuit verschillende standpunten. Dat maakt ons 

heel goed geschikt om problemen op te lossen.  

Vandaag zijn we samen om ons te buigen over de natuur. Jullie zullen al wel weten dat het niet zo 

best gaat met de natuur. We gaan vandaag eens kijken hoe we beter voor de natuur en dus ook 

voor de mensen kunnen zorgen door de huizen eens onder de loep te nemen. Want, beste collega's 

professoren in systeemdenken, door onze manier van huizen bouwen maken we veel natuur 

kapot.  

Het is hoog tijd dat wij, professoren in het systeemdenken, ons eens over dit probleem buigen."  



De leerlingen zijn van bij het binnenkomen echt ook professor in systeemdenken. Spreek 

hen dus ook steeds aan met de titel van professor.  

 

Kennis 

STAP 1: Een grafiek  

Deel de aspectkaarten uit. Elk leerling krijgt 1 aspectkaart. Aandachtspunt bij het uitdelen 

van de aspectkaarten:  

 

Er zijn in totaal 6 verschillende aspectkaarten. Later zullen er groepjes van 6 leerlingen 

worden gemaakt. Zorg dat een groepje bestaat uit de 6 aspectkaarten. Is dit niet mogelijk, 

dan kan je een groepje maken van minstens 4 leerlingen, met volgende kaarten zeker in het 

groepje: grondstoffen, afval, respect voor de natuur, werk.  

 

Als er 1, 2 of 3 leerlingen overblijven, verdeel hen dan over andere groepjes. Elke leerling 

leest individueel zijn aspectkaart. Maak nu, als voorbeeld, een gedragspatroongrafiek op het 

bord.  

 

Toelichting en voorbeeld van een gedragspatroongrafiek:  

Dit is een eenvoudige lijngrafiek die een verandering in de loop van de tijd laat zien, een toename 

of afname van een bepaalde variabele.  

Oefen aan de hand van het verhaal van Roodkapje:  

De variabele die je gaat onderzoeken is de "honger van de wolf". De variabele staat in een 

gedragspatroongrafiek altijd op de y-as, de tijd altijd op de x-as.  

In het begin van het verhaal heeft de wolf grote honger. Hij komt Roodkapje tegen, komt te weten 

waar ze naartoe gaat, loopt snel naar de grootmoeder, eet de grootmoeder op en wacht geduldig 

tot Roodkapje aankomt aan het huis van haar grootmoeder, met het plan om ook haar op te 

eten.  

De grafiek zal er ongeveer zo uit zien: 

De wolf heeft immers eerst grote honger, maar zijn honger wordt gestild als hij de grootmoeder 

opeet.  

Geef indien nodig meerdere voorbeelden. Je kan voorbeelden geven aan de hand van bekende 

sprookjes, maar ook aan de hand van gebeurtenissen in de klas.  

Vb. Gisteren was Gust heel blij toen hij 's morgens binnenkwam in de klas, maar tijdens de speeltijd 

is Gust gevallen en heeft hij erg geweend. Dit kan je in een grafiek zetten met de variabele "blije 

Gust".  

Als de leerlingen het principe van gedragspatroongrafieken begrepen hebben, maken ze 

individueel een grafiek van hun aspectkaart. Bij elke grafiek staat de tijd op de x-as en de 

variabele op de y-as. De variabele is altijd de titel van de aspectkaart.  

Opmerking:  

Je kan deze oefening ook klassikaal doen. Maak de gedragspatroongrafieken samen op het 

bord. Belangrijk is om te kijken hoe de verschillende variabelen evolueren in de tijd.  



 

Vb. De variabele "grondstoffen" neemt toe met de tijd, want vroeger werden er minder 

grondstoffen gebruikt bij het bouwen van een huis dan vandaag.  

Een ander voordeel van de oefening klassikaal te doen, is dat je de aspectkaarten kan laten 

voorlezen. Minder goede lezers worden zo toch betrokken bij de oefening. 

 

STAP 2: De aspecten samen gelegd  

Maak nu kleine groepjes. Elk groepje bevat ideaal gezien alle 6 aspectkaarten. Als dit niet 

uitkomt, zie instructies eerder. Elke leerling legt zijn gedragspatroongrafiek uit aan de rest 

van de groep. Door zijn grafiek uit te leggen, verduidelijkt hij wat er op zijn aspectkaart staat. 

De rest luistert aandachtig.  

Opmerking:  

Als je stap 1 klassikaal deed, kan je deze stap overslaan.  

 

STAP 3: Vraagstelling en onderzoek  

 Herinner hen aan de reden waarvoor zij, professoren in systeemdenken, vandaag 

samen zijn en stel klassikaal de volgende vraag:  

"Hoe kunnen we goede huizen maken en toch zorgen voor de natuur?"  

 

De leerlingen of professoren systeemdenken zullen deze stelling in kleine groepjes 

onderzoeken aan de hand van relatiecirkels:  

 Geef elke groep een grote flap papier.  

 De leerlingen tekenen met stift een grote cirkel.  

 Elke leerling schrijft rondom de cirkel, op goede afstand van elkaar, de titel van zijn 

 aspectkaart op de flap. Dit zijn wat we noemen "variabelen".  

 De leerlingen bespreken de variabelen en tekenen in groep kromme pijlen van de 

 variabelen die zorgen voor een toename of een afname van een andere variabele op 

 de cirkel. De richting van de pijl is telkens die van oorzaak naar gevolg.  

Voorbeeld:  

  Een pijl van grondstoffen naar afval, want hoe meer grondstoffen je gebruikt bij het 

bouwen van een huis, hoe meer afval je produceert.  

 Een pijl van afval naar respect voor de natuur, want hoe meer afval je produceert 

met je huis, hoe minder je respect toont voor de natuur.  

 De pijlen moeten altijd binnen de cirkel getekend worden.  

 De eerste variabele waar de leerlingen over nadenken, is de variabele 

"grondstoffen". Dit is de sleutelvariabele. De andere variabelen zullen op die manier 

automatisch aan bod komen.  

 Een belangrijke regel bij het tekenen van relatiecirkels is dat de relatie tussen de 

twee variabelen die je met een pijl verbindt altijd direct is. Als we deze regel niet naleven, 

kunnen we immers alles met elkaar verbinden.  

 Het doel van een relatiecirkel is dat de leerlingen praten bij het tekenen van de 

pijlen, die relaties duiden. Het gaat om de relaties die zij zien tussen de variabelen. Hier is 



geen juist of fout! Voorkom dus dat leerlingen hierover onder elkaar gaan discussiëren. 

Stimuleer eerder dat ze hun verschillende zienswijzen met pijlen tekenen.  

 Leerlingen kunnen ook zelf verbanden tussen twee variabelen aangeven. Alle 

verbanden hoeven niet uit de aspectkaarten te komen.  

     Voor een voorbeeld, zie voorbeeld relatiecirkel. Opgelet! Dit is geen correctiesleutel! 

Relatiecirkels zijn nooit goed of fout. Het gaat om de argumentatie, niet om het uiteindelijke 

resultaat.  

 

STAP 4: Bespreking van de relatiecirkel  

    Teken nu een cirkel op het bord met alle variabelen van de aspectkaarten en maak de 

oefening nu klassikaal. Laat de leerlingen vertellen. Laat hen de relaties tussen de variabelen 

goed verwoorden. Als er twee meningen zijn, kan je de twee versies tekenen. Zolang ze 

beargumenteerd worden, is alles goed.  

Vraag je samen af:  

 De leerlingen verwoorden de relaties (de pijlen) tussen twee variabelen met "Hoe 

 meer/minder....., hoe meer/minder......". De relaties kunnen zowel evenredig zijn (hoe 

 meer...., hoe meer ...) als omgekeerd evenredig (hoe meer ... , hoe minder ... ).  

Vb. Hoe meer grondstoffen er worden gebruikt in een huis, hoe duurder het 

huis.  

Hoe meer afval we produceren, hoe minder respect voor de natuur we 

tonen.  

 Wat is de belangrijkste variabele? (Welke werd het meest gebruikt in de relatiecirkel?) 

(Het gebruik van grondstoffen speelt een centrale rol in de bouw van huizen. Hoe meer 

grondstoffen er nodig zijn bij de bouw van je huis, hoe meer mensen tewerkgesteld werden, 

maar hoe meer afval er geproduceerd wordt, hoe minder respect voor de natuur er werd 

getoond (bij de ontginning, maar ook bij de verwerking, het transport, ... ), hoe duurder het 

huis zal zijn, ...) 

   Ga terug naar de vraag:  

"Hoe kunnen we goede huizen maken en toch zorgen voor de natuur?"  

De leerlingen formuleren hun antwoorden. Schrijf deze op het bord.  

Het maken van een gedragspatroongrafiek en relatiecirkel zijn hulpmiddelen voor 

systeemdenken om zicht te krijgen op verbanden. Smaakt dit naar meer? In de nascholing 

'initiatie in systeemdenken'  pas je tal van methodieken toe op prikkelende verhalen die 

leerlingen helpen verbanden te visualiseren. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) 

kan betekenen. 

Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

 



Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 

 



 
Hoofdvraag:  

Leeft een huis? 

 
Subvragen: 

Kan iemand verliefd worden op zijn huis? 

Kan een huis boos zijn? 

Moet iedereen een huis hebben? 

Mag iedereen wonen waar hij/zij wil? 

 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

wonen 

buiten binnen 

technologie primitief 

huishouden robots 

beslissen leven 



Actie 

De leerlingen gaan thuis en in hun omgeving op zoek naar huizen waarin ecologische 

grondstoffen gebruikt worden. Ze schrijven hun ideeën voor ecologische huizen op het 

prikbord op in de klas.  

 

Als het prikbord begint vol te hangen, bespreek je de voorstellen. Kijk of de leerlingen 

iemand kennen die in een ecologische woning woont en nodig deze uit om over zijn huis te 

komen vertellen.  

 

Tip: 

Architecten over de hele wereld zijn al jaren bezig met nieuwe, ecologische woningen te ontwerpen 

volgens deze criteria. Het kan leuk zijn om met de leerlingen enkele voorbeelden te bekijken: 

-Earthbag Building (huizen gemaakt met zandzakjes) 

http://www.youtube.com/watch?v=bFv3Zbwsjtg 

- Earthships (huizen gemaakt met afvalmateriaal) 

http://www.youtube.com/watch?v=L9jdIm7grCY 

- Houses of straw - The rediscovery of strawbale building (huizen gemaakt met stro) 

http://www.youtube.com/watch?v=RjNhJqnva3w  

- Creatief bouwen met leem (Mali): 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071204_creatiefleem01 

 

Reflectie 
 

De leerlingen maken een gedragspatroongrafiek met de variabele "Interesse" op de y-as, de 

tijd op de x-as. 
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