
Het bos anders bekeken
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Welkom! 

• Interactie via de chat

• Vraag: Hou jij van bos en zo ja, 
waarom? 



• 19u30-21u

• Vragen via chat

• Opvolging via antwoorden en PPT

• Webinar nadien nog beschikbaar

Praktische info



Poll

Welke rol speelt het bos in jouw leven? 





Djapo en BOS+ hand in hand



Wat doet BOS+? 

Bos+ tropenBos+ Vlaanderen

Acties voor duurzame ontwikkeling, hier en in het zuiden.



Djapo:
Educatie Duurzame Ontwikkeling 
4 vaardigheden



Inhoud van deze sessie

• Inzicht verwerven in het belang van bossen hier en 
wereldwijd.

• Inzicht hebben in de vaardigheid systeemdenken.
• Werkvormen systeemdenken toepassen op het thema 

bos.
• Gemotiveerd zijn en geïnspireerd worden om met 

systeemdenken aan de slag te gaan in de klas bij het 
thema bos.



weetjes



Bos anders bekeken, via systeemdenken



SYSTEEMDENKEN 

SYSTEMEN KUNNEN COMPLEX ZIJN! 
Systeemdenken geeft ons inzicht in systemen. 
Het geeft je zicht op:
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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?

- Meer verbanden: beter onthouden 

- Complexe thema’s (zoals duurzame 
thema’s) beter begrijpen.

- Genuanceerd wereldbeeld

- Uitstellen van oordeel: eerst 
onderzoeken vooraleer standpunt in te nemen 

- Handelingsperspectief

- Systeemdenken => kritische geest
➔ Naast focus op feiten ook een focus op zelf 

denken en relaties



Systeemdenken in de leerplannen



Systeemdenken in de leerplannen wereldoriëntatie 
van GO! en OVSG

LINK: https://djapo.be/systeemdenken-in-de-leerplannen-w-o/

Waarom systeemdenken in het lager onderwijs?

https://djapo.be/systeemdenken-in-de-leerplannen-w-o/


Waarom systeemdenken in het lager onderwijs? 
ZILL? (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)



Hoe kan ik aan systeemdenken doen in de klas?



SYSTEEMDENKEN

Deelvaardigheden

Heel bewust oefenen



Deelvaardigheid 1:
Onderdeel - geheel



Werkvorm: Tekendictee



Werkvorm: Tekendictee

Vraag via de chat: 
Wat is er nog op de foto te zien, 
volgens jou? 



Werkvorm: Tekendictee



• Interpretatie op basis van een deel van een 
verhaal. 

• We schatten de context van een onderwerp of 
probleem niet altijd correct in (doel: nadenken 
over de context). 

• Uitstellen van oordeel 

Tekendictee
Waarom?





Deelvaardigheid 2:
Verschillende perspectieven







Werkvorm Joepie! Verdorie! 

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



Een systeem onderzoeken…
… vanuit een ander perspectief



• Stimuleert om na te denken over zowel 
positieve als negatieve aspecten

• Begrijpen waarom ingrijpen niet altijd 
even makkelijk is

Werkvorm: Joepie! Verdorie!
Waarom?



“We zien de dingen niet zoals ze zijn, 

maar zoals wij zijn”

Anaïs Nin



Deelvaardigheid 3:
Oorzaak-gevolg relaties



Pom Eikeldruif



Lieve Pom Eikeldruif,

Wij, bomen, zorgen voor de zuurstof in jullie longen. Wij vangen de lucht op die jullie 
uitademen en ook de vuile rook van auto’s en fabrieken. We zuiveren alles en geven 
daarna propere lucht terug aan jullie om te ademen. 

Vroeger bestond ons werk er vooral in om de onzichtbare ‘vuile’ stoffen uit jullie adem
te zuiveren. Er waren voldoende gezonde, volwassen bomen om die klus te klaren. Dat 
was een mooi leventje, maar de laatste 200 jaar hebben wij steeds meer werk 
bijgekregen. Wat zeg ik? Ondertussen zijn we zelfs overwerkt. 

De vuile rook blijft het bos, dat trouwens jouw thuis is, maar binnen stromen! Hoe 
komt dat toch? Wij kunnen al die lucht niet meer slikken en bovendien zijn wij, bomen, 
de afgelopen jaren steeds met minder. We weten niet meer wat te doen. 

Wij geraken niet tot in het dorp, maar misschien kan jij er wel eens langsgaan om hen 
onze zorgen te vertellen? Als trouwe bosvriend ben ik zeker dat je hen wel wat ideeën 
kan geven hoe ze meer zorg voor ons kunnen dragen.

Groeten, Boom



Als we 
minder 
vuile rook 
uitstoten, 
dan….
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Werkvorm: Siamese rups



Start

ALS we minder 

vuile rook 

uitstoten 

DAN komt er 

minder CO2 in 

de lucht

Werkvorm: Siamese rups

Minder 

vuile 

rook



Start

ALS we minder 

vuile rook 

uitstoten 

DAN komt er 

minder CO2 in 

de lucht

Werkvorm: Siamese rups

ALS er minder 

CO2 in de lucht 

komt 

DAN kunnen 

we de klimaat-

opwarming 

afremmen

Minder 

vuile 

rook



Start

ALS we minder 

vuile rook 

uitstoten 

DAN komt er 

minder CO2 in 

de lucht

Werkvorm: Siamese rups

ALS er minder 

CO2 in de lucht 

komt 

DAN kunnen 

we de klimaat-

opwarming 

afremmen

ALS we de 

klimaat-

opwarming 

afremmen

DAN …. 

Minder 

vuile 

rook



Start

ALS we minder 

vuile rook 

uitstoten 

DAN verbetert 

de lucht-

kwaliteit

ALS de 

luchtkwaliteit 

verbetert 

DAN worden 

mensen minder 

snel ziek

ALS we minder 

vuile rook 

uitstoten 

DAN komt er 

minder CO2 in 

de lucht

ALS er minder 

CO2 in de lucht 

komt 

DAN kunnen 

we de klimaat-

opwarming 

afremmen

ALS we de 

klimaat-

opwarming 

afremmen

DAN …. 

ALS mensen 

minder snel 

ziek worden

DAN … 

Minder 

vuile 

rook



Vraag via de chat

Deel je derde bol

Werkvorm: Siamese rups



• Stimuleert om na te denken over 
oorzaken en gevolgen

• Inzicht dat een oorzaak meerdere 
gevolgen kan hebben

• Begrijpen dat sommige gevolgen soms 
onverwacht of onbedoeld zijn

Werkvorm: Siamese rups
Waarom?



Werkvorm: Als… dan…

• Verwoorden van ‘Als…dan…’-zinnen en ketting maken  

• Oefening enkel vooraan in het lokaal uitvoeren (niet op papier)

• Eventueel ook nieuwe aftakkingen laten maken 

• Start voor 1e graad: prikkelt tot causaal redeneren. 

• Voor 2e en 3e graad: aanvullend Routekaart 



Werkvorm: De Routekaart

https://www.youtube.com/watch?v=HDqHQCYHuFo


Er zitten 

steeds meer 

teken in het 

bos

Werkvorm: De Routekaart



Jan zijn brikje 

fruitsap is leeg

Werkvorm: De Routekaart
Voorbeeld



• Verbanden zichtbaar maken.

• Deze werkvorm brengt langere-termijn en 
onbedoelde gevolgen in beeld. 

• De routekaart doet nadenken over waar je als 
individu een rol speelt en dus ook iets kan 
veranderen aan het systeem (van 
klimaatverandering, zwerfafval,…).

Werkvorm: De Routekaart
Waarom?



Terugblik



Welke werkvorm zou jij willen toepassen in jouw klas? 

- Tekendictee

- Joepie! Verdorie! 

- Siamese rups

- Als… dan… 

- Routekaart 

Poll



Inspiratie



Onmiddellijk aan de slag

• Joepie! Verdorie!
Actua werkvorm

• Joepie! Verdorie! toegepast op ‘bos’ in de les:
Door de bomen het pretpark zien  

• Systeemdenken over het bos in de les:
Winkelen in het bos

• Variant op ‘Tekendictee’ in de les:
Superboom

https://djapo.be/systeemdenken-actualiteit-joepie-verdorie/
https://djapo.be/natuur-week-bos-derde-graad/
https://djapo.be/natuur-week-bos/
https://djapo.be/natuur-week-bos-eerste-graad/


Onmiddellijk aan de slag

• Routekaart: Uitleg en voorbeeld werkvorm

• Siamese Rups: Downloadbaar werkblad

• Week van het Bos lessen, materialen en DIY

• Klimaatplaat ‘regenwoud’: Gratis download

• Filmpje ‘Wat is systeemdenken?’: Uitleg

https://djapo.be/werkvorm-routekaart-systeemdenken/
https://djapo.be/werkvorm-routekaart-systeemdenken/
https://djapo.be/wp-content/uploads/2019/08/siamese-rups-leeg.pdf
https://djapo.be/week-bos-lesmateriaal/
https://djapo.be/wp-content/uploads/2019/04/Klimaatplaat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nWMXjkgltEA


Meer inspiratie om te systeemdenken

• Methode Systeemdenken
40 uitgewerkte systeemdenklessen bij de thema’s van de prentenboeken
50 werkvormen 

• Wereldlesidee
gratis uitgewerkte actualessen: 
https://djapo.be/tweede-graad-digitaal/

• https://djapo.be/derde-graad-digitaal/

• Kaartenset: aan de slag met de wereld
https://djapo.be/aan-de-slag-met-de-wereld-kaartenset/

https://djapo.be/tweede-graad-digitaal/
https://djapo.be/derde-graad-digitaal/


Link: 

https://www.bosplus.be/nl/voor-leerkrachten

Bos+ materiaal voor leerkrachten

https://www.bosplus.be/nl/voor-leerkrachten


Link: 

https://www.bosplus.be/nl/onze-projecten-educatie

Voorleessessies

Projecten

Nascholing

Pakketaanpak

Bos+ educatieve projecten

https://www.bosplus.be/nl/onze-projecten-educatie


Stel je vragen gerust in de chat 

Vragen? 



Evaluatieformulier

• Via Google Form  (5 min) 
• Zie chat voor de link! 



Contact

Contact Djapo: 

Kristien.defrenne@djapo.be

www.djapo.be

Contact Bos+: 

Sanne.Baeten@bosplus.be

www.bosplus.be

mailto:Kristien.defrenne@djapo.be
http://www.djapo.be/
mailto:Sanne.Baeten@bosplus.be
http://www.bosplus.be/


Bedankt voor jullie aandacht!


