
Systeemdenken voor 
wereldburgerschapseducatie

INSPIRATIEWEBINAR





Chat

Welk kenmerk koppel je aan 
een wereldburger?



Doelen van deze sessie 

• Ontdekken en ervaren van het belang van 
systeemdenken voor 
wereldburgerschapseducatie

• Tips om systeemdenken in je dagelijkse 
klaspraktijk te stimuleren en begeleiden

• Inspireren met werkvormen systeemdenken 
voor wereldburgerschapseducatie



Wat houdt wereldburgerschapseducatie in?

• Mondiaal bewustzijn 

– Maatschappelijke vraagstukken = rijke 
leercontext.

• Rol voor vaardigheden en attitudes

• De klas als mini-samenleving

• Kritisch burgerschap



Het belang van systeemdenken

Systeemdenken maakt kinderen bewust van de 
verwevenheid tussen zichzelf en de diverse 
wereld. Systeemdenken stimuleert hen om met 
kritische en nieuwsgierige blik verbanden en 
perspectieven te onderzoeken.



Vanuit een 
thema

Vanuit 
actualiteit

Aansluiten 
bij WO-
methode

Vragen? 



Vanuit een 
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Vanuit 
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Aansluiten 
bij WO-
methode

Vragen? 



Van oorstok tot oorstokpaardje

…

… …



VRAAG

• Hoe komt het dat het zeepaardje 
een oorstokje vast heeft?

• Benoem 1 stap in de chat.



Van oorstok tot oorstokpaardje

…



Van oorstok tot oorstokpaardje

Het waait 
weg naar 
riool

Het 
belandt 
in de 
rivier.

…



Van oorstok tot oorstokpaardje: mogelijke oorzaken

TIP
Zoom in en uit

Belicht zowel het tijd-

als ruimteperspectief.



Vanuit een 
thema

Vanuit 
actualiteit

Aansluiten 
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methode

Vragen? 



Kwetsbare vrede - reportage 
Conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden



Quiz



WERKVORM – Rarara, wie ben ik



WERKVORM – Rarara, wie ben ik



Echo uit de klas



Kwetsbare vrede - reportage 
Conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden

TIP
• Wissel van perspectief.

• Vraag door en scherp de 

kritische blik aan.



Vanuit een 
thema

Vanuit 
actualiteit

Aansluiten 
bij WO-
methode

Vragen? 



Werkvorm Joepie Verdorie



Poll

Aan welke thema’s uit een 
handleiding wereldoriëntatie 
zou je het onderwerp ‘palmolie’ 
kunnen linken?



Werkvorm Joepie Verdorie



Echo uit de klas



Werkvorm Joepie Verdorie

TIP
• Blijf neutraal.

• Stel open vragen



Leidraad systeemdenken voor WBE



CHAT

Welke werkvorm of tip vond je het 
meest interessant of inspirerend?



Vanuit een 
thema

Vanuit 
actualiteit

Aansluiten 
bij WO-
methode

Vragen? 



Praktijkgids systeemdenken voor WBE
Online + gratis

Gratis online 
downloadbare praktijkgids
met theorie, lessen, tips en 
werkvormen.

Met de steun van de Provincie 
West-Vlaanderen

https://djapo.be/systeemdenken-praktijkgids/


GRATIS MAGAZINE PUNT#7

Gratis magazine 
aanvragen 
op djapo.be.

https://djapo.be/punt-magazine-leerkrachten/


• PUNT#7

• www.djapo.be

• Gratis online werkvormen 
systeemdenken

• Nieuwsbrief

• Facebookpagina

Meer Djapo?

https://djapo.be/punt-magazine-lager-onderwijs/
http://www.djapo.be/
https://djapo.be/actualiteit-in-de-klas/
https://djapo.us3.list-manage.com/subscribe?u=6f961b64dd19d467b7e96c3f0&id=e8e272ff69
https://www.facebook.com/djapovzw


Sabine Anné
Medewerker ontwikkeling en onderzoek

sabine.anne@djapo.be 

Meer informatie: www.djapo.be 

Contact


