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Deze presentatie is een ingekorte versie t.o.v. de voorgestelde

presentatie op 24/5/2016. De voorlopige resultaten en het

meetinstrument kan ik immers nog niet online weergeven,

vooraleer de analyse van de data volledig is en deze resultaten

ook gepubliceerd zijn. Bedankt voor uw begrip!

Indien u meer informatie wenst kan u mij altijd contacteren:

marjolein.cox@kuleuven.be

mailto:marjolein.cox@kuleuven.be
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Probleemstelling

Globalisering onderlinge verbondenheid complexe wereld

systeemdenken heeft potentieel in aardrijkskundeonderwijs

moeilijk voor 

leraren

moeilijk voor

leerlingen

Maar : - Hoe te gebruiken in sociaal-economische thema’s in aardrijkskundeonderwijs?

- In hoeverre is het effectief voor studenten?

- Er bestaat geen gestandaardiseerd meetinstrument



Onderzoeksvragen 

1)  Hoe kan een lessenreeks op basis van systeemdenken ontwikkeld worden in 

de lessen aardrijkskunde voor volgende thema’s? Welke beperkingen moeten 

hierbij in rekening genomen worden?

o Voedselvoorziening 

o Hulpbronnen 

o Draagkracht en ecologische voetafdruk 

o Globalisering 

o Internationale migratie 

2) Hoe kan het niveau van systeemdenken gemeten worden?

Is het mogelijk om het niveau van systeemdenken van leerlingen te verbeteren 

met de uitgewerkte lessenreeks?

3) In hoeverre zijn leraren aardrijkskunde vertrouwd met methodieken om 

systeemdenken te bevorderen? Hoe ervaren zij de implementatie van de 

uitgewerkte lessenreeks?



Experimenteel onderzoek

Pretest

Lessenreeks o.b.v. 
systeemdenken

posttest

Experimentele groep (n= 554)
Leergemeenschap voor leraren

Pretest

Traditionele lessen met 
zelfde leerinhoud

posttest

Controlegroep (n= 213)



Relatie met EDO

• Systeemdenken als competentie

o Begrijpen van complexe (duurzaamheids)vraagstukken

o Begrijpen voor acties

• Duurzaamheidsproblematiek aanwezig in thema’s



Dynamic model for 

ESD competences in 

teacher education 

(CSCT-project, 2008)
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Wat is systeemdenken?

• Geen echte consensus in literatuur: veel (vage) definities

ST is  a school of thought that focuses on recognizing the interconnections

between the parts of a system and then synthesizes them into a unified view of 

the whole. Furthermore, it deals with recognizing patterns and interrelationships

and learning how to structure those interrelationships into more effective, 

efficient ways of thinking. (Senge, 1990 in: Assaraf & Orion, 2005)

‘Seeing both the forest and the trees’ (Richmond, 1994)



Wat is systeemdenken?

Systems thinking is a set of synergistic analytic skills used to improve the 

capability of identifying and understanding systems, predicting their behaviors, 

and devising modifications to them in order to produce desired effects. These 

skills work together as a system. (Arnold & Wade, 2015)

(Arnold & Wade, 2015)



(Arnold & Wade, 2015)



Ontwikkeling lessenreeks

ontwikkeling lessen

aanpassing lessen

bespreking binnen leergemeenschap

aanpassing lessenreeks

leerplandoelstellingen literatuur

expert review lessen

actualiteit



1) Hoe kan een lessenreeks op basis van systeemdenken 

ontwikkeld worden in de lessen aardrijkskunde voor volgende 

thema’s? Welke beperkingen moeten hierbij in rekening genomen 

worden? 

• Leerinhoud o.b.v. leerplan aardrijkskunde

Leerplandoelstellingen: leerlingen kunnen . . . 

Voedselvoorziening
Oorzaken en oplossingen van ongelijke voedselvoorziening achterhalen en 

in verband brengen met demografische evolutie en welvaartsverschillen.

Grondstoffen
Voor grondstoffen de spanning productie - consumptie in verband brengen 

met verschillen in demografische evolutie en welvaartsverschillen.

Draagkracht en EVA

Aan de hand van het begrip ecologische voetafdruk de ongelijke regionale 

druk op de draagkracht van de aarde aantonen en duurzame 

oplossingsrichtingen suggereren.

Globalisering
Aan de hand van voorbeelden inzien dat wereldwijde verschuivingen van 

industriële of tertiaire activiteiten een vorm zijn van globalisering.

Aan de hand van voorbeelden de gevolgen van mondialisering 

onderzoeken vanuit socio-economisch of politiek standpunt.

Internationale

migratie

Aan de hand van voorbeelden de push- en pullfactoren van demografische 

migraties onderzoeken vanuit socio-economisch of politiek standpunt.

(VVKSO, 2004)



Opbouw lessenreeks

Visualisatie complexiteit van een systeem

Causal map o.b.v. gegeven variabelen

Variabelen zelf selecteren en causal map

map uitbouwen die voorgestructureerd is

Variabelen identificeren en causal map

zelf maken

les 

5-7

les 4

les 

2-3

les 1



Inleidende les: touwtjesspel

• Ontwikkeld door Daniel Cauchy om systeemdenken te 

bevorderen i.v.m. het wereldvoedselprobleem 



Les 2 en 3: voedselvoorziening

• Groepswerk: o.b.v. bronnen een causal map maken

o Groep 1 werkt rond de rol van de landbouw

o Groep 2 werkt rond  de rol van welvaart en demografie

• Causal map aan elkaar voorstellen

• Causal map plaatsen in grotere schema

• Waar kan er ingegrepen worden?









Schema landbouw



Les 4: globalisering

• Voorbeeld van globalisering a.d.h.v. IKEA

• Abstract filmfragment over globalisering 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8

o Variabelen identificeren

o Toename of afname van variabele identificeren

o Voorgestructureerd causaal diagram opbouwen

• Bespreking + toevoeging aan concept map

https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8






Les 5: grondstoffen

• Inleiding a.d.h.v. GSM

• Ruimtelijke verspreiding en verhandeling van grondstoffen

• Sociale en milieuproblematiek i.v.m. coltan

o Filmfragment

o Lln identificeren variabelen

o Lln zoeken relaties a.d.h.v. relatiecirkel

o Lln maken causaal diagram

• Bespreking + oplossingen



Les 6: draagkracht en EVA

• Definitie en theorie i.v.m. EVA en DO

• Oefening in omdenken

o Leerlingen krijgen een situatie en worden gevraagd om 

acties te bedenken om het net niet duurzaam te maken

o Identificeren problematiek

o Actie omdraaien tot duurzame acties



Les 7: internationale migratie = syntheseles

• Migratiestromen analyseren

• Korte bespreking syntheseschema

• Verschillende bronnen waarbij leerlingen per 2 de relaties 

tussen enkele aangeduide variabelen zoeken

• Leerlingen bekijken hoe deze relaties in het 

syntheseschema passen







Eerste bevindingen van leraren 

“Leerlingen zijn veel diepgaander met de 

leerstof bezig. Dit zijn thema’s waar ik normaal 

zelf veel bij vertel, maar nu gaan de leerlingen 

er echt zelf mee aan de slag.”

“Leerlingen moeten deze 

manier van werken 

gewoon worden. Nu zijn ze 

er al veel beter mee weg.” 

“Ik voelde mij soms wat 

opgejaagd. Het is eerder 

krap qua timing.”

“Ze hebben een manier meegekregen om 

zaken te visualiseren en iets heel complex 

toch min of meer overzichtelijk te maken.”

“Het heeft veel discussie teweeg gebracht 

in de groepjes. Ze hebben echt nagedacht 

en gediscussieerd. Het doet wel iets.“



Struikelblokken

• Tijd in combinatie met hoeveelheid leerstof!

• Hoe complex mag het systeem zijn?

• Ruimtelijke component in relaties integreren in schema?

• Taal/leesvaardigheid vormt soms probleem



Verder onderzoek

• Hoe gaan leerlingen versus experten tewerk bij het 

opstellen van een causaal diagram?

• Hoe kan de ruimtelijke component van relaties expliciet 

benadrukt worden?



Vragen? Suggesties?

Bedankt voor uw aandacht!


