
De studie onderzocht het bereik van de doelstellingen van Djapo op het vlak van het aanbod 

rond systeemdenken, zowel op het niveau van leerkrachten, leerlingen en lerarenopleiders. 

 

Concreet is het gebruik van het Djapo-aanbod rond systeemdenken en de integratie van 

EDO (Educatie Duurzame ontwikkeling) in de klaspraktijk, schoolwerking of opleiding in de 

diepte geobserveerd en bevraagd bij de verschillende stakeholders (leerkrachten, leerlingen 

en lerarenopleiders / studenten). Op die manier werd inzicht verworven in:  

 

- het leereffect van het aanbod rond systeemdenken bij leerkrachten en 

leerlingen  

- de belemmerende en stimulerende factoren op klas- en schoolniveau  

- de samenwerking van Djapo met lerarenopleiders en de integratie van EDO in 

de lerarenopleiding  

 

 

1. SYSTEEMDENKEN: EEN KAPSTOK TOT BREDER EN DIEPER LEREN, EN HEFBOOM TOT 

ONDERWIJSVERNIEUWING  

 

Betrokkenen die kennis maakten met de uitwerking van het systeemdenken door Djapo 

benadrukken het enorme potentieel ervan voor de hedendaagse onderwijspraktijk. Enerzijds 

biedt het systeemdenken een kapstok om leerlingen breder naar de werkelijkheid te doen 

kijken en meer inhoudelijke diepgang te geven aan de duurzaamheidsthema’s die men wil 

behandelen. Anderzijds wordt het gezien als een hefboom voor onderwijsvernieuwing naar  

meer actieve werkvormen.  

 

Als theoretisch kader heeft het systeemdenken het voordeel dat het zich niet laat opsluiten 

in specifieke inhouden en werkvormen. Wel vraagt het om een transfer van theorie naar 

praktijk. De uitdaging ligt dan in het aanreiken van de nodige en voldoende inoefening van 

de essentiële vaardigheden.    

 

2. TOELEIDING: HET BELANG VAN DUURZAME PERSOONLIJKE CONTACTEN 

 

Het waren persoonlijke contacten, projecten op schoolniveau of projecten op initiatief van 

de gemeente die ervoor zorgden dat de geïnterviewde leerkrachten of hogeschooldocenten 

Djapo leerden kennen en er mee gingen samenwerken. Duurzame samenwerking is het 

resultaat van het unieke aanbod en materiaal dat Djapo heeft op het snijpunt van EDO en de 

Noord-Zuid-verhoudingen (vooral voor kleuters), de kans tot het mee ontwikkelen en 

uittesten van nieuw materiaal en de kwaliteit van de nascholingsessies. Hogescholen die 

geen Djapo-sessies organiseren, verwijzen door naar de website van Djapo of verwerken het 

aanbod in hun lessen.     
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3. TOEPASSING IN DE KLAS: VAN WERKEN MET KANT-EN-KLAAR MATERIAAL TOT HET 

ZELF ONTWERPEN VAN EEN LES 

 

3.1 WERKEN MET KANT-EN-KLAAR DJAPO-MATERIAAL 

 

Systeemdenken komt bij de leerkrachten uit dit onderzoek niet in beeld als keuzemotief. Wel 

het thema van de les in combinatie met de aangeboden actieve werkvormen bepalen de 

keuze voor de specifieke Djapo-les en het kant-en-klare materiaal. Om kant-en-klaar 

materiaal (zinvol) te kunnen gebruiken blijkt kennis over systeemdenken ook geen 

noodzakelijke voorwaarde. Bepaalde leerlingenkenmerken zoals te jonge leeftijd, thuistaal 

niet-Nederlands of onvoldoende basiskennis, doen sommige leerkrachten er toe besluiten 

het materiaal niet voor hun groep te gebruiken. Ook het feit dat het materiaal te weinig 

aansluit bij de eigen lespraktijk kan een reden zijn. 

 

Gebruik van kant-en-klaar materiaal leidt niet tot een volledig letterlijke toepassing ervan in 

de klas. In alle geobserveerde lessen wordt het materiaal bewerkt door de leerkracht, door 

ofwel onderdelen te schrappen, nieuwe elementen toe te voegen, elementen van 

verschillende kant-en-klare lessen met elkaar te verbinden of tijdens de les van het materiaal 

af te wijken. Kortom, werken met kant-en-klaar materiaal sluit creatief omgaan met dit 

materiaal dus niet uit. 

 

De actieve werkvormen in het materiaal worden erg geapprecieerd door de betrokkenen, 

omdat ze leerlingen in staat stellen mee te denken en de leerstof mee op te bouwen, en 

omdat ze de inhoud van de les of het thema visueel maken. Klassikale actieve werkvormen, 

bestaande uit gesprek of discussie, kunnen er wel toe leiden dat sommige leerlingen 

afhaken. 

 

Kinderen zijn van nature systeemdenkers. De kant-en-klare lessen activeren die capaciteit 

dankzij de opbouw van de les en de gebruikte werkvormen. Dit gebeurt ook zonder dat de 

leerkracht expliciet één of meerdere deelvaardigheden van het systeemdenken inoefent. 

Doelgerichte inoefening van een vaardigheid zou het leerproces wel kunnen verdiepen, en 

de leerkracht vrijer doen voelen bij het gebruik van het materiaal.   

 

De kant-en-klare lessen hebben zowel impact op het cognitief vlak, met kennis over inhoud 

en/of over de gewenste houding, als op affectief niveau, waar negatieve gevoelens zoals 

angst en boosheid lijken te overheersen. Die gevoelens worden echter onvoldoende 

gekanaliseerd in constructieve acties of gedragsverandering, omdat de kinderen in een 

context (school – thuis) leven waar ze niet altijd in de mogelijkheid zijn zelf hun keuze in 

gedrag om te zetten. Is dat het geval, dan vallen de leerlingen meestal terug op externe 

zelfregulatie (ik doe wat anderen van me verwachten) of tot amotivatie (ik kan niets doen).     

 

 



 3.2 ZELF EEN LES ONTWERPEN 

 

Leerkrachten die zelf lessen systeemdenken ontwerpen zijn in staat om de inhoud los te 

laten en enkel op te treden als facilitator. Leerlingen bouwen de inhoud helemaal zelf op, in 

tegenstelling tot de kant-en-klare lessen waarin een zekere inhoud vervat zit. Na de zelf 

ontworpen lessen leggen leerlingen meer de nadruk op verandering en hebben ze minder 

negatieve gevoelens dan in lessen waarin kennis en gedrag vooropgesteld is. Ook verwijzen 

ze spontaan naar deelvaardigheden van systeemdenken. Leerlingen voelen zich echter nog 

geen deel van de oplossing. Studenten daarentegen kwamen wel tot concrete keuzes voor 

hun gedrag. Ze zochten affectieve betrokkenheid met het thema van de les dankzij een 

creatieve verwerking (tekenen of een gedicht schrijven over wat ze leerden, voelen en 

zichzelf wensen in de wereld). 

 

4. INTEGRATIE EN VERANKERING VAN EDO OP (HOGE)SCHOOLNIVEAU: EEN 

OVERZICHT VAN SUCCESFACTOREN EN HINDERNISSEN 

 

4.1 INVLOED VAN HET DJAPO-AANBOD VOOR DE INTEGRATIE VAN DE LESSEN 

 

Over het materiaal zijn leerkrachten doorgaans lovend, vooral over het materiaal bedoeld 

voor kleuters. Hiervoor wordt de unieke positie van Djapo benadrukt voor deze doelgroep, 

alsook het aanbod op het snijpunt van duurzaamheid en Noord-Zuid. Docenten stellen de 

vraag of de achtergrondinformatie voldoende uitgebreid is opdat studenten en leerkrachten 

zoeken en vinden wat ze nodig hebben.  

 

Over de nascholingssessies zijn deelnemers enthousiast door de combinatie van theorie en 

praktijk, en de professionaliteit van de medewerkers die erin slagen een duidelijk en 

gestructureerd verhaal te brengen. Deelnemers geven aan dat de sessies zin en inspiratie 

geven en dat de voorbeelden tot de verbeelding spreken.  

De meeste vragen worden geplaatst bij implementatie na de sessie. Onder andere de 

theoretische kaders die bij de start van de sessie aangebracht worden, ervaren deelnemers 

soms als vaag en moeilijk. Om transfer mogelijk te maken moeten de sessies zo 

laagdrempelig en herkenbaar mogelijk aangeboden worden.  

Om implementatie de meeste kansen te geven, benadrukken docenten het belang van het 

aanbrengen van systeemdenken op het niveau van studenten (naast het niveau van de 

leerlingen). 

 

4.2 KRITISCHE CONTEXTFACTOREN VOOR INTEGRATIE VAN HET SYSTEEMDENKEN IN DE 

(STAGE)LESSEN 

 

Op hogescholen gebeurt integratie van EDO in de lessen op verschillende manieren: door 

een minimale kennismaking met het Djapo-aanbod door de docent, door een docent die zelf 



nascholing volgde, door het koppelen van systeemdenken aan groepsopdrachten, 

examentaken, bachelorproeven en stages. 

Of studenten al dan niet EDO en systeemdenken toepassen in de stagelessen, hangt erg af 

van de verankering van EDO in de stageschool en het hebben van een mentor die belang 

hecht aan EDO. 

 

In vakken zonder methode (zoals zedenleer) en in het kleuteronderwijs is het makkelijker om 

met de methode aan de slag te gaan. Wereldoriëntatie-methodes in het lager onderwijs 

vormen een hindernis voor het toepassen van systeemdenken in de lessen. 

 

Ook benadrukken verschillende docenten, studenten en leerkrachten dat de concurrentie 

tussen educaties en het feit dat ze overspoeld worden met aanbod, de integratie 

belemmert. 

 

Het op maat werken is een belangrijke factor die interesse wekt en integratie 

vergemakkelijkt. Het is dan belangrijk om de vragen, wensen en doelstellingen van de 

leerkrachten of docenten scherp te krijgen. 

 

4.3 SCHOOLBREDE EDO-VERANKERING OP (HOGE)SCHOOLNIVEAU? 

 

Djapo heeft alle troeven in handen om een schoolbrede verankering van EDO te realiseren: 

het methodeboek, de actieve werkvormen waarin leerlingen expliciet aan bod komen en 

geëngageerd worden, de leerkracht als belangrijke actiepartner, de sterke ondersteuning 

van teams en het feit Djapo zichzelf opstelt als lerende organisatie zijn hierin belangrijke 

factoren. Djapo blijft echter een externe organisatie wat de verankering kan bemoeilijken. 

 

Factoren die een rol spelen in de verankering: 

- een houding en klimaat van openheid op schoolniveau 

- EDO-verhaal op maat van de school  

- sterk leiderschap, een directeur die inspireert en faciliteert 

- voortrekkers voor de groei van EDO van onderuit om het verhaal levend te 

houden en interesse te wekken 

- verankering in het curriculum via het ontwikkelen van een leerlijn, in plaats van 

projecten van één dag of week 

- kinderen en ouders van meet af aan betrekken in het EDO-verhaal 

 

 

 

 

Voor meer informatie over deze evaluatiestudie kan u steeds contact opnemen: 

Djapo – Ortolanenstraat 6, 3010 Kessel-Lo – 016/ 29 21 27 – info@djapo.be - www.djapo.be 
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