
Initiatie Systeemdenken



• Online les volgen: wat betekent het voor 

jou? 

• Als ik online les volg, dan… 

Chat
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Scholen ondersteunen bij 
EDUCATIE DUURZAME ONTWIKKELING

We streven naar een wereld 
waarin iedereen geniet 

van het recht op een menswaardig leven
op een gezonde planeet.



Doelstellingen van deze sessie 

• Het belang inzien van systeemdenken voor educatie 
duurzame ontwikkeling.

• Inzicht hebben in de vaardigheid systeemdenken.
• Werkvormen systeemdenken toepassen op diverse 

thema’s.
• Gemotiveerd zijn en geïnspireerd worden om met 

systeemdenken aan de slag te gaan in de klas.



Wat is systeemdenken?



Wat zie je? Wat illustreert dit 
filmfragment?
Antwoorden:  verspreiding van een ziekte 
(door sociaal contact), besmetting, een 
verspreidingspatroon, bolletjes+curve, 
besmetting door Coronavirus, …

Chat 



Hoe werkt een systeem?  

De Corona = pandemie = een globaal 
vraagstuk dat zich als een complex, 
dynamisch systeem gedraagt. Om hier inzicht 
in te krijgen, pas je systeemdenken toe.

Een manier om te gaan systeemdenken, is 
het onderzoeken van oorzaak-gevolg relaties. 
In dit voorbeeld is er geen simpele oorzaak-
gevolg relatie; want de persoon die besmet 
is, kan op zich weer andere mensen 
besmetten. Zo ontstaat een ketting van 
oorzaak-gevolg reacties. Hoe meer 
verschillende oorzaken en gevolgen er zijn, 
hoe complexer de situatie is. 



Poll

Wat is het verschil met het vorige fragment?
a) Er worden lichte maatregelen genomen tegen 

COVID-19 (vb. grote evenementen worden 
afgelast, reizigers blijven thuis).

b) Zieke mensen worden in quarantaine geplaatst. 

c) Mensen blijven zoveel mogelijk thuis en
vermijden niet-essentiële verplaatsingen.



Hoe werkt een systeem?  

Er is heel veel interactie tussen de delen, hier 
besmette mensen. Deze interactie bepaalt 
hoe het virus zich gedraagt. Hoe meer 
mensen met elkaar op een bepaalde manier 
in contact komen, hoe meer kans op 
besmetting. 

Elk apart onderdeeltje heeft dus zijn rol in 
het systeem. Als de deeltjes zich anders 
gedragen (ze blijven stilstaan), dan loopt het 
proces veel trager. Je ziet dus meteen de 
impact van wat er gebeurt als alle 
onderdelen stoppen met bewegen.



Deelvaardigheden inoefenen  



Systeemdenken

Complexe problemen/vraagstukken 
ontrafelen en er inzicht in verwerven door 
stil te staan bij:

• causale en andere verbanden (oorzaak en gevolg)

• hoe iets onderdeel kan zijn van een groter geheel (delen-gehelen)

• de verschillende perspectieven die aan bod komen



Toepassing op actualiteit

Situatie: we gaan op vakantie in eigen land.

• Hoe is dit onderdeel van iets groter? 

• Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen? 

• Welk verschillende perspectieven kunnen hier aan bod komen? 



We gaan op vakantie in eigen land.

Kies 1 vraag. Vermeld het woord in vet en 
geef jouw idee via de chat.

• Hoe is dit onderdeel van iets groter? 

• Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen? 

• Welk perspectieven kunnen hier aan bod komen? 

Bijv. chat: “PERSP: kustgemeenten vrezen voor 
overbevolkte stranden, bedenken maatregelen.”

Chat 



• Gevolgen: drukte op toeristische plaatsen, verliezen voor 
toerisme in buitenland, nieuwe piek in besmetting door 
drukte, meer bewustzijn rond pers. hygiëne, ontdekken van 
nieuwe plekken, meer bezoekers dierentuinen, minder 
buitenlandse toeristen, Belgische economie.

• Delen-gehelen: deze maatregel is een van de maatregelen 
om besmetting tegen te gaan. bijdrage aan de 

Belgische economie.

We gaan op vakantie in eigen land.
Jullie input n.a.v. individueel systeemdenken. 



• Perspectieven interessant om te verkennen:

Eigenaars van vakantiewoning, horeca-uitbaters die

verlies leden in voorjaar, bedrijven die meer verkopen, burger 
die eigen land ontdekt, …

We gaan op vakantie in eigen land.
Jullie input n.a.v. individueel systeemdenken. 



Waarom systeemdenken?



“To save our planet, solve crises, understand
complex systems and their wicked problems,
we don’t just need better scientists who think
more systematically, we need better citizens
who think more systematically.”



Waarom systeemdenken? 

Omdat je… 

- … meer inzicht hebt als je meer verbanden kent, 

- … verbanden kan structureren en visualiseren, 

- ... complexe thema’s daardoor beter begrijpt, 

- … hierdoor een meer genuanceerd wereldbeeld krijgt, 

- … eerst onderzoekt vooraleer je een standpunt gaat innemen       
(je stelt je oordeel uit),  

- … jouw plaats in het systeem ontdekt en dit je ertoe kan aanzetten 
actie te ondernemen, 

- … kritische geest wordt aangescherpt. 



Deelvaardigheden inoefenen  



Hoe doe je aan systeemdenken in de klas?

Werkvorm 1



Werkvorm: Tekendictee

Vraag: wat is er nog op de foto te zien?

Jullie input:  
Samenscholing, rel, demonstratie, rekruteringsaffiche
voor de politie, les over verkeer door de politie,
agent helpt een oudere op straat, applaus, 
herdenking terreur, burgers spotten met politie,
patrouille, opname docu …



Werkvorm: Tekendictee

Omwiile van beeldrechten kunnen we het volledige beeld niet tonen.

Omschrijving: de agent zat aan de tafel van een iftar, de maaltijd na 
zonsondergang tijdens de ramadan.



• Interpretatie op basis van een deel van een 
verhaal. 

• We schatten de context van een onderwerp 
of probleem niet altijd correct in. 

• Uitstellen van oordeel 

Waarom?



Als…, dan… 

- Beginzin: “Als het waait, dan… “  

- Dan gaan de takken heen en weer / lopen mensen voorover 
geboden / kan vuilnis wegwaaien / 

- Als vuilnis wegwaait, dan … 

Werkvorm 2



Als vuilnis 

wegwaait, 

dan… 

Gaat het 

omhoog 

Komt er 

een vogel

Eet die 

daar een 

stukje van

Dan gaat 

hij dood  

Komt dat 

in zijn buik 



Werkvorm: Siamese rups

https://vrtnws.be/p.oE4xAden6


Start

Met de 
watertaxi 
naar het
werk 

Werkvorm: Siamese rups



Start

Met de 
watertaxi 
naar het
werk 

ALS we met de 
watertaxi naar 
het werk gaan
DAN wordt de 
Seine in Parijs 
minder mooi. 

Werkvorm: Siamese rups



Start

Met de 
watertaxi 
naar het
werk 

ALS we met de 
watertaxi naar 
het werk gaan
DAN wordt de 
Seine in Parijs 
minder mooi. 

Werkvorm: Siamese rups

ALS Parijs 
minder mooi 
wordt
DAN wordt de 
stad minder 
aantrekkelijk 
voor toeristen.

ALS Parijs 
minder 
aantrekkelijk 
wordt
DAN gaan we 
ergens anders 
heen. 

ALS we elders 
heen gaan
DAN wordt 
Parijs minder 
druk. 



Start

Met de 
watertaxi 
naar het
werk 

ALS we met de 
watertaxi naar 
het werk gaan
DAN wordt de 
Seine in Parijs 
minder mooi. 

ALS Parijs 
minder mooi 
wordt
DAN wordt de 
stad minder 
aantrekkelijk 
voor toeristen.

ALS Parijs 
minder 
aantrekkelijk 
wordt
DAN gaan we 
ergens anders 
heen. 

ALS we elders 
heen gaan
DAN wordt 
Parijs minder 
druk. 

ALS we met de 
watertaxi naar 
het werk gaan
DAN worden 
de straten 
minder druk

ALS de straten 
minder druk 
worden
DAN wordt de stad 
aangenamer om in 
te vertoeven



Werkvorm: Siamese rups

Bron: Het Nieuwsblad, 20/04/2020

Fietswinkels overspoeld door online verkoop: “Fysiek een fiets verkopen is toch 
makkelijker”



Start

De verkoop 
van elektrische 
fietsen stijgt.

ALS de 
verkoop van 
elektr. fietsen 
stijgt, DAN…

Werkvorm: Siamese rups

ALS…
DAN…

ALS…
DAN…

ALS…
DAN…



Start

Ik koop een 
elektrische 
fiets.

ALS ik een 
elektrische 
fiets koop, 
DAN…

ALS…
DAN…

ALS…
DAN…

Werkvorm: Siamese rups

ALS…
DAN…



Opdracht via de chat
Kies start situatie:

• De verkoop van elektrische fietsen stijgt. (alg)
• Ik koop een elektrische fiets. (ik)

Vul de Siamese Rups aan.
Deel je laatste bol via chat.
Start met “DAN …   “

Werkvorm: Siamese rups



Mogelijke onbedoelde gevolgen:

Algemeen: meer fietsongevallen, gezondere lucht, 
meer onderzoek nodig naar wind- en zonneënergie
minder verkeersslachtoffers (auto), gezondere 
levensstijl, ..;

Ik: nieuwe plaatsen, vroeger opstaan, geen filestress, 
ik ontmoet meer mensen, … 

Werkvorm: Siamese rups



Start

De verkoop van 
elektrische 
fietsen stijgt.

ALS …, DAN 
rijden er meer 
elektr. fietsen 
dan auto’s.

ALS…DAN is 
er minder 
CO2.

ALS…DAN is 
de lucht 
zuiverder.

..DAN zijn 
er meer 
fietspaden 
nodig.

Werkvorm: Siamese rups



Is er een maximum aantal bollen?

Start met de rups op bord (klassikaal) met bijv. 5 bollen
die je op voorhand uittekent, of gebruik het werkblad. 
Hierdoor vermijd je dat kinderen gaan fantaseren en 
dus afwijken van het onderwerp. De tweede reden 
hiervoor: als er max. 5 bollen zijn, dan kan je door, 
door te vragen en vergelijken, meer uitwisselen. Deze 
uitwisseling zal diepgaander zijn, omdat je de 
gedachtegang van meerdere groepen hoort.

• Oefen regelmatig het causaal redeneren. Start
met eenvoudige ‘als… dan…’- zinnen. Vervolgens
kan je geleidelijk aan grotere rupsen doen 
ontstaan.

Vraag en antwoord



• Stimuleert om na te denken over 
oorzaken en gevolgen

• Inzicht dat een oorzaak meerdere 
gevolgen kan hebben

• Gevolgen kunnen onverwacht of 
onbedoeld zijn

Werkvorm: Siamese rups
Waarom?



Werkvorm 3



WELKOM BIJ DEEL 2 

Link naar de opdrachten: 
https://djapo.be/opdrachten/



WERKVORMEN

- Siamese Rups

- Routekaart
- Tekendictee - Joepie Verdorie!



Opdracht 1
Werkvorm Routekaart

Ik geef onderwijs vanop afstand.

a. Wat heeft deze werkvorm met 
systeemdenken te maken?

b. Welke deelvaardigheid oefen je, als je met 
deze werkvorm aan de slag gaat?

c. Zie je onbedoelde gevolgen? 
Zo ja, welke?

d. Aan welke SDG zou je het thema 
‘afstandsonderwijs tijdens de Coronacrisis’ 
linken?



a. Wat heeft deze werkvorm met 
systeemdenken te maken?

Met de werkvorm ‘Routekaart’ ga je oorzaken 
en gevolgen onderzoeken. Dit is een manier 
om te systeemdenken.

Opdracht 1
Werkvorm Routekaart



b. Welke deelvaardigheid oefen je, als je met 
deze werkvorm aan de slag gaat?

Oorzaak-gevolg denken: leerlingen denken 
verder door op basis van een gevolg. 

Opdracht 1
Werkvorm Routekaart



Opdracht 1
Werkvorm Routekaart

d) Aan welke SDG zou je het thema 
‘afstandsonderwijs tijdens de 
Coronacrisis’ linken?

• SDG 1 – armoede
• SDG 3 – lichamelijk en mentaal welzijn
• SDG 4 – kwalitatief onderwijs
• SDG 10 – ongelijkheid verminderen
• SDG 17 - partnerschap



Onderwerp: Ik geef onderwijs vanop afstand.

c. Welk onbedoeld gevolg heb je in je 
Routekaart bedacht?

Jullie input: leerachterstand, veilig en gezonde 
thuissituatie, meer tijd met huisgenoten, 
vriendschap tussen leerlingen= uitdaging, 
leerlingen op andere manier leren kennen, kans 
om digitale technologie beter te leren kennen, 
minder auto’s op de weg, …

Opdracht 1
Werkvorm Routekaart



Routekaart



Opdracht 2
Werkvorm: Joepie! Verdorie!



Opdracht 1
Werkvorm Joepie Verdorie

De kledingindustrie mag geen fast
fashion verkopen.

1) Kernwoorden?

2) Welke perspectieven vind je interessant om te 
onderzoeken m.b.t. fast fashion?

3) Aan welke SDG zou je het thema fast fashion linken? 



Opdracht 1
Werkvorm Joepie Verdorie

De kledingindustrie mag geen fast
fashion verkopen.

1) Kernwoorden?

Lage prijzen, grote modeketens, massaconsumptie, 
slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting, catwalk, 
trends, watervervuiling, ….



Opdracht 1
Werkvorm Joepie Verdorie

De kledingindustrie mag geen fast
fashion verkopen.

2) Welke perspectieven vind je interessant om te 
onderzoeken m.b.t. fast fashion?

Antwoorden: kinderen die in ateliers werken, 
consument, media, klanten van de winkels, 
producenten, werknemers, de winkels hier, 
leidinggevenden van ateliers, freelancers van wie 
ontwerpen worden overgenomen, … 



Opdracht 1
Werkvorm Joepie Verdorie

De kledingindustrie mag geen fast
fashion verkopen.

2) Welke perspectieven vind je interessant om te 
onderzoeken m.b.t. fast fashion?

Consument, winkeluitbater, arbeidster in textielatelier in Zuidoost-
Azië, naaister in Belgisch atelier, mode-ontwerper, eigenaar 
sweatshops, ….



Waar zet je ‘hoe kunnen we hier vanaf stappen’?

• Perspectieven betekent in deze oefening ‘standpunt, 
mening, gevoel’ van een persoon, organisatie, groep 
personen … bij een situatie of een feit. Het betekent 
hier niet ‘perspectief’ of vooruitzicht bieden.

- Toch is dit een heel interessante vraag die niet peilt 
naar perspectieven maar die mooi aansluit bij deze 
oefening. Als je nl. ontdekt dat er heel veel nadelen 
zijn – in het algemeen of voor specifieke personen 

kan je leerlingen vragen wat er nodig is, 

om deze nadelen te verminderen of vermijden.

Vraag en antwoord



Opdracht 1
Werkvorm Joepie Verdorie

De kledingindustrie mag geen fast
fashion verkopen.

3) Aan welke SDG zou je het thema fast fashion linken?

• SDG 1 – armoede
• SDG 3 – gezonde arbeidsomstandigheden
• SDG 4 – kinderarbeid vs recht op onderwijs
• SDG 5 – discriminatie/geweld tegen vrouwen
• SDG 6 – vervuiling rivieren (drinkwater)
• SDG 8 – waardige arbeidsomstandigheden + loon
• SDG 10 – ongelijkheid verminderen



Klopt het dat je als je meer perspectieven bekijkt, je 
meer SDG's kan linken aan het onderwerp?

Dat biedt zeker kansen, maar is niet per definitie zo! 
Veel hangt af van de input die je voorziet, voorkennis 
en van de vragen die je stelt. Voorbeeld: 

‘Wat denken de gezinnen in de omgeving over een
textielfabriek in de omgeving? kan je aanvullen met:

‘Welk nadeel biedt de fabriek?’ > vervuild water > SDG6

Ken je nog een nadeel? Bijv. voor de kinderen….

> arbeid, geen onderwijs, … > SDG4 .. enzoverder

Vraag en antwoord



Opdracht 2
Werkvorm: Joepie! Verdorie!



Opdracht 2
Werkvorm Joepie! Verdorie! 

Deel in de chat:
- 1 voordeel (‘Joepie!’) 
- 1 nadeel (‘Verdorie’!)



Opdracht 2
Werkvorm: Joepie! Verdorie!

Minder kinderarbeid, betere 
arbeidsomstandigheden,  meer 
duurzame kledij in winkels, meer 
stimulans om tweedehands te 
kopen, andere merken groeien, 
minder vervuiling, kinderen naar 
school, ….

Kledij wordt duur(der), minder 
werk in Zuidoost-Azië, 



Voorbeeld reflectie

• Vond je het moeilijk om verplicht 
positief of negatief te zijn? 
Waarom? 

• Is het interessant om over beide na 
te denken? Waarom?

Opdracht 2
Werkvorm: Joepie! Verdorie!



Vragen



Moet je alle 3 de sleutelvaardigheden toepassen voor 
je aan het systeemdenken bent?

Als je steeds enkel oorzaken en gevolgen onderzoekt, 
ben je deels aan het systeemdenken. Om een complex 
probleem diepgaander te verkennen, is het 
aangewezen om ook eens perspectieven of 
delen/gehelen te verkennen. Dat hoeft niet altijd met 
een afzonderlijke werkvorm, dat kan ook door vragen:

- In welke context speelt zich dit af?

- Hoe zou x of y hierover denken of zich hierbij 
voelen?

Vraag en antwoord



Reflectie



Poll 

Schat jezelf in op de drie deelvaardigheden

In hoeverre doe jij dat in jouw leven en bij 
bepaalde situaties? 

▪ Oog hebben voor oorzaken en gevolgen- inzien dat er 
bepaalde achterliggende redenen zijn bij een keuze. 

▪ Het grotere geheel zien – context bekijken, uitzoomen.  

▪ Ander perspectief innemen, je in anderen inleven. 

Opdracht 

Schat jezelf in, op een schaal van 1 tot 5. 



Links naar gratis downloadbaar 
lesmateriaal (wereldlesidee.be)

• Werkvormen systeemdenken
https://djapo.be/wereldlesidee-actua/

• Mei Plastic Vrij lespakket
https://djapo.be/mei-plasticvrij/

• SDG’s lessen
https://djapo.be/lessen-rond-sdgs/

• PUNT#4 Magazine 

https://djapo.be/wereldlesidee-actua/
https://djapo.be/mei-plasticvrij/
https://djapo.be/lessen-rond-sdgs/
https://djapo.be/punt-4-links-en-lesmateriaal/


Zelf aan de slag? Gratis downloadbaar 
lesmateriaal op wereldlesidee.be.

• Routekaart 
https://djapo.be/routekaart/

• Joepie Verdorie
https://djapo.be/wp-
content/uploads/2014/11/werkblad-51-Joepie-
Verdorie.pdf

• Siamese Rups
https://djapo.be/wp-
content/uploads/2019/08/siamese-rups-leeg.pdf

https://djapo.be/routekaart/
https://djapo.be/wp-content/uploads/2014/11/werkblad-51-Joepie-Verdorie.pdf
https://djapo.be/wp-content/uploads/2019/08/siamese-rups-leeg.pdf


Methodeboek systeemdenken
Mediatheek hogeschool



Veel succes!


