
Systeemdenken voor wereldburgerschap 2



• Online les volgen: wat betekent het voor  

jou?

• Als ik online les volg, dan…

Vraag



• Als ik online les volg, dan…

• volg ik les via de computer.

• ben ik minder geconcentreerd.

• ben ik sneller afgeleid of niet mee.

• ben ik vaker nog bezig met iets anders ook.

• voelt dit voor mij hetzelfde aan als in de klasruimte.

• dan zit ik op de beste computer van het huis.

• vind ik dit leuk.

• heb ik geen schoolgevoel.

• volg ik goed mee, want vragen stellen is moeilijker.

• ben ik ook sneller afgeleid en soms kan je geen vragen stellen als je iets niet  

begrijpt of net iets verkeerd begreep.

• vind ik dat lastig om lang geconcentreerd te luisteren

• vind ik dat veel leuker dan zelfstudie, ik kan alles beter volgen en interpreteren.

Wel is het soms moeilijk, om niks te kunnen aanvullen/vertellen.

• heb ik meer motivatie om eraan te beginnen

• volg ik veel beter mee maar ik mis het sociaal contact met mensen in mijn klas.

Jullie antwoord



Doelstellingen van deze sessie

• Werkvormen systeemdenken toepassen op diverse
thema’s.

• Mogelijke aanknopingspunten herkennen tussen 
wetenschappen – techniek en systeemdenken.

• Inzicht versterken in de vaardigheid systeemdenken.
• Gemotiveerd zijn en geïnspireerd worden om 

met systeemdenken aan de slag te gaan in de klas.



SYSTEEMDENKEN

Deelvaardigheden

Heel bewust oefenen





Hoe doe je aan systeemdenken in de klas?

Werkvorm 1



ONDERDELEN EN GEHEEL



Vraag

Wat kan zich achter de blauwe bol bevinden?

Antwoord 1: een vuilnisbak

Antwoord 2: een plastic zak

Antwoord 3: een kip



ONDERDELEN EN GEHEEL



Vertrekpunt: verhaal

Wat is zwerfvuil?

Vanwaar komt het zwerfvuil?

Wat doet zwerfvuil verplaatsen?

Wat gebeurt er met het zwerfafval?





Vertrekpunt: verhaal

Wat is zwerfafval?

Vanwaar komt het zwerfvuil?

Wat doet afval (nog) verplaatsen?

Wat gebeurt er met het zwerfafval?

Onderzoekend leren: windkracht



Belangstellingscentrum: de bakker

Werkvorm 2

onderzoekend leren ontwerpend leren



Belangstellingscentrum: de bakker

Werkvorm 2

onderzoekend leren ontwerpend leren

▪ Malen

▪ De belletjes in het brood

▪ Eigen brood van de klas  maken
(nieuwe samenstelling)

▪ Eigen broodverpakking

• Optimaal bewaren

• Groot/klein brood▪ Bewaren van brood en 
andere levensmiddelen

▪ Wat als je brood hard is 
geworden?



Als…, dan…

- Beginzin: “Als het brood hard is geworden, dan… “

Werkvorm 2



Als het brood hard
geworden is, dan…



Werkvorm 3



Fruit vol vuile rook











Voedselkilometers ervaren



Link met steM

Verkennen: 
termen dichtbij en veraf



Gedragspatroongrafiek over fruit



















Link met sTem

3 dimensies van techniek



Waarom Waar
Waar zie je zelf nog aanknopingspunten om aan 
wetenschap en techniek te doen? 

Vraag



Transport

onderzoekend leren ontwerpend leren

▪ Verschillende fietssloten

▪ Verschillende fietsbellen

▪ Fietsparcours

▪ Fietspompen: oppompen met 
verschillende systemen

▪ Zadels: soorten + hoe beschermen?

▪ Ontdektocht: fietsenstallingen

▪ Herstellen fietsband

▪ Fietszak ontwerpen

▪ Versiering voor fiets ontwerpen

• Veilig

• Weersbestendig

▪ Kettingproblemen oplossen

▪ Zeilen

• Materiaal zeil

• Grootte zeil

▪ Drijven en zinken

▪ Wrijving van een object in water

▪ Een boot, een vlot

▪ Systeem

• Blijft drijven

• Kan een echte ananas dragen

▪ Periscoop 



Waarom werk je met de werkvormen aan wereldburgerschap?



Metroplan

ontmoeten

verkennen

kritische denker
Verbanden  

leggen

duurzame  
oplossingen

EEN WERELDBURGER…

solidair

Engagement en  
verantwoordelijkheid

betrokken



Systeemdenken helpt je om…

denken en verbanden leggen

- meer inzicht hebt als je meer verbanden kent,

- verbanden kan structureren en visualiseren,

- complexe thema’s daardoor beter begrijpt,

- hierdoor eenmeer genuanceerd wereldbeeld krijgt,

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

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

- kritische geest wordt aangescherpt,

- Naast focus op feiten, ligt de focus op het zelf



Samengevat:
Systeemdenken = werken aan 3 deelvaardigheden



Wat zie je? 

Wat illustreert dit fragment? 

Vraag





OPDRACHT met observatie

DEEL 2 start om 15:25



Hoe doe je aan systeemdenken in de klas? 



De drie deelvaardigheden van systeemdenken
→ geïllustreerd met werkvormen voor het kleuteronderwijs

Hoe kunnen de activiteiten binnen een thema 
doordrongen zijn van het systeemdenken? 



Plak je plaatje

• Welke deelvaardigheid herken je? Verklaar. 

• Noteer 3 vragen die juf Inge stelt om de kinderen aan te zetten tot nadenken.

• Wat vind je interessant voor jezelf in dit filmpje? 



Plak je plaatje

• Welke deelvaardigheid herken je? Verklaar. 
Onderdeel- geheel: waar kan die tak thuishoren, is eigenlijk een vraag naar het 

geheel waarvan de tak een deel kan zijn. 

• Noteer 3 vragen die juf Inge stelt om de kinderen aan te zetten tot nadenken.
• Wat zou dat kunnen zijn? 
• Is dat zo? Kan dat? 
• Waarom denk jij dat? Hoe kan het nog? 
• Waarom zou het wel kunnen? 
• Wanneer kan dat wel? 

• Wat vind je interessant voor jezelf in dit filmpje? 
Wanneer Inge zegt: kan je foutjes maken? Alles is goed, zolang je maar goed 
nadenkt. 



Als…, dan… 

• Welke deelvaardigheid herken je? Verklaar   

• Welke valkuilen herken je, waarvoor moet je je behoeden bij het systeemdenken? 

• Welke vragen stelt Inge om de kinderen mee te nemen in het denkproces? 



Als…, dan… 

• Welke deelvaardigheid herken je? Verklaar   

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

• Welke valkuilen herken je, waarvoor moet je je behoeden bij het systeemdenken?
-Je kan niet alle antwoorden op voorhand weten, er kunnen onverwachte antwoorden 

komen van de kinderen. Belangrijk is hoe je hiermee omgaat. 

-Antwoorden kunnen troebel zijn (niet helemaal duidelijk). 

-Soms geven kinderen geen logische verklaringen.  

-Als je in kleine groepjes werkt: de rest van de klas moet ook bezig zijn.  

• Welke vragen stelt Inge om de kinderen mee te nemen in het denkproces? 

- Wat kan er dan? Is hij dan blij of niet blij? 

- Hoe teken ik dat? Hoe voel je je als je warm krijgt? 

- Wat kan er nog? 

- Echt? Word jij blij van koud hebben? 



GPG Deel 1

• Wat heeft deze activiteit met systeemdenken te maken? 

De grafiek maakt het denken visueel, ondersteunt het denken. 

De grafiek geeft een verandering in de tijd aan. (focus op het verloop ipv op een incident) 

• Hoe kan je ervoor zorgen dat de hele klas betrokken blijft? 



GPG Deel 2

• Welke perspectieven komen aan bod in de oefeningen?

• Wat kan je zeggen over de begeleidingsstijl?



Begeleidingsstijl 



Begeleidingsstijl

TIPS

• Wees niet bang om je eigen referentiekader in vraag 

te stellen of zelfs los te laten. 

• Maak het denken zichtbaar. 

• Zie verschillende perspectieven als een rijkdom om 

breed te leren denken.

• Stel prikkelende vragen i.p.v. sturende vragen. 



Duurzaamheid in de kleuterklas 

Bijhorende activiteiten op Gloob en Teo

Mei Plasticvrij (zwerfvuil)

Voeding (voedselkilometers) > Fruit vol vuile rook

Gratis downloadbaar lesmateriaal systeemdenken 
op wereldlesidee.be

https://djapo.be/gloob-en-teo/
https://djapo.be/mei-plasticvrij-kleuters/
https://djapo.be/fruit-vuile-rook-gloob-teo/


Reflectie 



Terugblik

• Welke inhoud neem je mee? 

• Wat overtuigt jou om met systeemdenken 

aan de slag te gaan in jouw (stage)klas? 

• Wat vond je wel/niet moeilijk?

• Heb je nog vragen? 

• Heb je interesse om praktijkervaring op te 

doen hierrond?  

• Hoe heb je de opbouw van het Webinar 

ervaren (oefeningen – koppeling theorie –

opdracht met filmpjes)?

• Heb je nog opmerkingen / feedback? 



Ann Matton 

Medewerker Training, Coaching en Advies

Regioverantwoordelijke West-Vlaanderen

Tel: 0495/15.26.35 

ann.matton@djapo.be

www.djapo.be 

Met de steun van

Vragen? Meer info? 

mailto:Kristien.defrenne@djapo.be
www.djapo.be


Veel succes!


