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relaties expliciteren om inzicht in 
het geheel te bevorderen
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KU Leuven, Afdeling Geografie en Toerisme

1	 InleIdIng

In het jaarboek van 2014 brak Dirk Coolsaet reeds een lans 
voor systeemdenken in het vak aardrijkskunde (Coolsaet, 
2014). In dit artikel wordt verder gebouwd op dit elan en 
wordt er in het bijzonder gerapporteerd over het onderzoek 
naar een mogelijke vakdidactische aanpak om systeemden-
ken in de klas te bevorderen. Eén methode werd daarbij 
verder uitgediept: het werken met causale diagrammen. De 
voor- en nadelen van deze werkvorm, alsook de uitdagin-
gen voor een verdere ontwikkeling van een didactiek om 
systeemdenken te bevorderen worden besproken. 

2	 Wat	Is	systeemdenken?
In de wetenschappelijke literatuur bestaan er meerdere defi-
nities voor de term systeemdenken, maar volgende elemen-
ten komen steeds terug (Arnold & Wade, 2015):
• aandacht voor het geheel eerder dan voor de delen apart
• het belang van de relaties tussen elementen in het systeem
• inzicht in het dynamische gedrag van het systeem
• inzicht in terugkoppelingsmechanismen en andere niet-

lineaire relaties

We kunnen systeemdenken dus omschrijven als een denk-
wijze/benadering waarbij geprobeerd wordt om de relaties 
tussen verschillende variabelen in een systeem te begrij-
pen, zonder het overzicht op het geheel te verliezen. Meer 
inzicht in een systeem zal iemand in staat stellen om meer 
doordachte en betere oplossingen te vinden voor proble-
men omdat men verder nadenkt over de gevolgen van ver-
schillende mogelijke ingrepen in het systeem.

Alvorens dieper in te gaan op dat systeemdenken, wordt 
het begrip ‘systeem’ gekaderd. In de literatuur kan je te-
rugvinden dat een systeem of een complex probleem door-
gaans uit drie delen bestaat. Ten eerste zijn dit de elemen-
ten of componenten. In wat volgt wordt hiervoor het woord 
variabelen gebruikt. Als tweede zijn er de relaties tussen 

deze variabelen, die het gedrag van het systeem mee bepa-
len. Tot slot heeft een systeem meestal ook een functie of 
doel. Dit doel is meestal eenvoudig te begrijpen wanneer 
het duidelijk afgebakende systemen betreft zoals het adem-
halingssysteem als subsysteem in het menselijk lichaam 
maar bij meer complexe systemen is het veel moeilijker 
om een duidelijk doel of functie te omschrijven (Arnold & 
Wade, 2015; Hmelo, Holton, & Kolodner, 2000). 

Systeemdenken is niet vanuit één domein of op een be-
paald tijdstip ontstaan. Wel zijn er in de loop van de ge-
schiedenis meerdere initiatieven geweest om vraagstukken 
vanuit een meer holistisch perspectief te benaderen. Een 
voorbeeld van een dergelijke holistische benadering vinden 
we terug bij Ludwig von Bertanlanffy die The Society for 
General Systems Research oprichtte met als doel een alge-
mene systeemwetenschap te ontwikkelen (De Pater, 2014).

Systeemdenken is ook nauw verwant aan system dynamics, 
ontwikkeld door Forrester eind jaren ‘60. De nadruk ligt 
hier op het begrijpen van het gedrag van complexe fenome-
nen doorheen de tijd. Om hierin inzicht te verwerven ma-
ken ze vooral gebruik van simulaties en computermodellen 
die de complexe relaties tussen variabelen weergeven (As-
saraf & Orion, 2005). Het gebruik van deze simulaties werd 
bekend bij het grote publiek toen zij voor de Club van Rome 
gebruikt werden voor het rapport Grenzen aan de groei, uit-
gebracht in 1972 (Club of Rome, 2017). Het gebruik van 
computermodellen is een voorbeeld van het zogenaamde 
harde systeemdenken dat voornamelijk zinvol is bij proble-
men die gekwantificeerd kunnen worden.

Daarnaast bestaat er ook het zachte systeemdenken waarbij 
eveneens nagedacht wordt over de connecties in een sys-
teem, maar waarbij dit niet zo eenvoudig gekwantificeerd 
kan worden. Het betreft vaak systemen waarin de verschil-
lende visies van mensen worden meegenomen.
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3	 Waarom	systeemdenken	In	
aardrIjkskunde?

Stel je je ook wel eens vragen zoals ‘Hoe is klimaatverande-
ring gerelateerd aan internationale migratie?’, of ‘Waarom 
kan de aankoop van een smartphone gevolgen hebben voor 
de oorlog in het oosten van de Democratische Republiek 
Congo?’? Onze wereld is behoorlijk complex geworden en 
de onderlinge verwevenheid neemt alleen maar toe. Het 
begrijpen van deze complexiteit is essentieel en daarop in-
zetten in het onderwijs is een evidentie. 

Aardrijkskunde vervult vandaag al een belangrijke rol in 
het ontrafelen van complexe systemen. Een voorbeeld daar-
van zijn de duurzaamheidsvraagstukken die zich afspelen 
op verschillende ruimtelijke en tijdsschalen. Door deze 
complexe systemen te bestuderen binnen aardrijkskunde 
wordt het wereldbeeld van leerlingen verruimd en verdiept. 
Leerlingen krijgen inzicht in hoe de wereld functioneert 
en kunnen actuele gebeurtenissen in een aardrijkskundig 
kader plaatsen. 

Typisch voor aardrijkskunde is dat het daarbij van nature 
heel wat verschillende invalshoeken bij en in uiteenlopen-
de thema’s gebruikt. Zo staat de interactie van meerdere va-
riabelen, zowel uit de exacte wetenschappen als de humane 
wetenschappen, centraal. Deze integrerende visie sluit aan 
bij systeemdenken, waar men eveneens de nadruk legt op 
de functionerende rol van verschillende variabelen en hoe 
zij tot elkaar in relatie staan. Een vak zoals aardrijkskunde, 
dat de intentie heeft om de brug tussen de natuurweten-
schappen en de menswetenschappen te slaan, biedt dus 
heel wat mogelijkheden naar de ontwikkeling van systeem-
denken toe en kan op haar beurt versterkt worden door het 
implementeren van systeemdenken (Cox & Steegen, 2016).

4	systeemdenken	actIef	bevorderen	
tIjdens	de	aardrIjkskundeles

4.1	 Een	mogelijke	methode:		
causale	diagrammen

Eén van de mogelijke tools om systeemdenken te bevor-
deren zijn zogenaamde causale diagrammen. Causale 
diagrammen, als een bijzondere vorm van concept maps, 
bieden de mogelijkheid om informatie visueel te organi-
seren en hierdoor de hogere cognitieve denkprocessen te 
bevorderen (Novak & Cañas, 2008; Opgenhaffen, 2015). 
Het empirisch onderzoek naar het gebruik van causale 
diagrammen is eerder beperkt (Öllinger, Hammon, von 
Grundherr, & Funke, 2015), maar de theorie en empirische 
studies over het effect van externe representaties in het al-
gemeen en concept maps in het bijzonder, is veelbelovend. 
Het gebruik van concept maps en gerelateerde werkvor-
men hebben sterk aan bekendheid en populariteit gewon-
nen dankzij de boeken Thinking Through Geography (Leat, 

1998) en More Thinking Through Geography (Nichols & Kin-
ninment, 2001) waarin verschillende uitgewerkte oefenin-
gen aangeboden worden. Onderzoek in Nederland wees uit 
dat leraren deze werkvormen wel gebruiken, maar dat er 
minder vaak gekozen wordt voor de complexere werkvor-
men waarbij leerlingen meerdere relaties moeten leggen 
zoals het geval is bij mysteries of concept maps (Karkdijk, 
van der Schee, & Admiraal, 2013). Toch zijn het net deze 
werkvormen waarvan steeds vaker aangetoond wordt dat ze 
het denken tot op een hoger niveau brengen.

Waar er bij concept maps gewerkt wordt met verschillende 
soorten relaties en met woorden om relaties te verduidelij-
ken, beperken we ons bij causale diagrammen tot het ge-
bruik van causale relaties die aangeduid worden met ‘+’ en 
‘-‘ bij de verbindingspijlen. Een plusteken betekent dan dat 
beide componenten of variabelen in dezelfde richting bewe-
gen. Met andere woorden, als variabele A toeneemt, neemt 
variabele B ook toe, of als variabele A afneemt, neemt ook 
B af. Een minteken betekent dat beide variabelen in tegen-
gestelde richting bewegen. Dus, als variabele A toeneemt, 
neemt variabele B af of als variabele A afneemt, neemt va-
riabele B toe. Een verduidelijkend voorbeeld wordt gegeven 
in figuur 1. Wanneer er door een combinatie van opeenvol-
gende pijlen, met bijhorend teken, een lus ontstaat spreekt 
men van een terugkoppelingslus of feedback loop. Binnen 
de literatuur over systeemdenken wordt er veel aandacht 
besteed aan het belang van dergelijke terugkoppelingslus-
sen. Deze zijn belangrijk omdat ze het gedrag van een sys-
teem sterk beïnvloeden. Tijdens het construeren van het 
diagram wordt er daarom best nagegaan of er relaties zijn 
met variabelen die reeds eerder opgenomen zijn in het dia-
gram. Op die manier worden terugkoppelingsmechanis-
men sneller zichtbaar. Eventueel kan er aangegeven wor-
den of een dergelijke terugkoppelingslus een versterkend 
effect heeft dan wel het systeem meer in evenwicht brengt. 
Men doet dit soms door een R (van reinforcing) of een B 
(van balancing) te noteren in het midden van de terugkop-

Figuur 1 Een eenvoudig voorbeeld van de visualisatie van relaties in 

een causale lus
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Voorbeeldtekst

Wanneer de temperatuur op aarde toeneemt zal onder 
meer de oppervlakte zee-ijs op aarde sneller verminderen 
omdat het sneller smelt. Daardoor stijgt de opname van 
warmte op aarde, omdat er minder ijs is dat de warmte-
stralen terugkaatst. Hierdoor neemt de temperatuur op 
aarde nog verder toe.
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pelingslus. Bij wijze van voorbeeld is in figuur 1 aangege-
ven dat het om een versterkende terugkoppelingslus gaat.

Causale diagrammen zijn dus in feite een stuk abstracter dan 
concept maps en kunnen gezien worden als een conceptueel 
model, dat nauwer aansluit bij de simulaties zoals gebruikt 
in systems dynamics. Causale diagrammen laten niet toe om 
echte simulaties te maken omdat er geen cijfers en vergelij-
kingen achter de relaties zitten. De relaties zijn met andere 
woorden niet gekwantificeerd. De auteurs zijn er echter van 
overtuigd dat het maken van dergelijke diagrammen een eer-
ste stap kan zijn in een leerproces waarbij in een later sta-
dium wel met kwantificeerbare simulaties gewerkt wordt.

4.2	Causale	diagrammen	als	methode	
onderzocht

In deze studie wordt onderzocht of het werken met causale 
diagrammen in lessen aardrijkskunde helpt om leerlingen 
beter te laten systeemdenken. In het begin van dit artikel 
werd reeds uitgelegd wat systeemdenken betekent. Om na 
te kunnen gaan hoe goed leerlingen dit kunnen, werd er 
een operationele definitie opgesteld waarin de aangehaalde 
vaardigheden vertaald werden naar een beter meetbare ver-
sie. We stellen hierbij dat een persoon die kan systeemden-
ken moet beschikken over de volgende 3 vaardigheden:

1: het kunnen construeren van een causaal diagram op ba-
sis van informatie gegeven in een bron. Dit betekent 

 (1a)  de relevante variabelen kunnen identificeren in de 
gegeven info,

 (1b)  relaties herkennen en kunnen tekenen tussen de 
verschillende variabelen,

 (1c)  de aard van de relaties kunnen toekennen (+ of -);
2: het kunnen beschrijven van relaties tussen variabelen in 

eigen woorden;
3: bij een interferentie in het systeem, kunnen beschrijven 

wat de invloed op het systeem is.

Vervolgens werd er een experiment ontwikkeld (figuur 2) 
waaraan 735 leerlingen uit 15 verschillende scholen ver-
spreid over Vlaanderen deelnamen. Allemaal legden zij 
eenzelfde pretest af waarin voornamelijk gepeild werd naar 
de eerste twee vaardigheden uit de operationele definitie. 
Dit gebeurde onder meer aan de hand van een tekst met 
bijhorende onderzoeksvraag die ze in de vorm van een cau-
saal diagram moesten beantwoorden. Vervolgens kregen de 
leerlingen ongeveer 8 lestijden les over de thema’s voed-
selvoorziening, draagkracht van de aarde, globalisering, 
grondstoffen en internationale migratie. De lessen voor de 
experimentele groep werden ontwikkeld aan de KU Leuven, 
en het construeren van causale diagrammen stond hierin 
centraal. De leraren die lesgaven in de experimentele groep 
zijn bovendien enkele keren samen gekomen met de onder-
zoeker om te reflecteren over het verloop van de lessen. De 
leerlingen in de controlegroep kregen de lessen zoals deze 
werden voorbereid door hun leraar, dus zonder het constru-

eren van causale diagrammen. De lessen in de controle-
groep werden geobserveerd maar er werd niet ingegrepen. 

Na het volgen van de lessenreeks hebben beide groepen leer-
lingen eenzelfde posttest afgelegd om hun niveau van sys-
teemdenken te bepalen. Deze posttest was verschillend van 
de pretest, in die zin dat de oefeningen complexer waren en 
er een extra element van systeemdenken, nl. de derde vaar-
digheid uit de operationele definitie werd getest. Concreet 
betekende dit onder meer dat leerlingen door middel van 
verschillende infobronnen als kaarten, grafieken en teksten 
een gegeven causaal diagram moesten kunnen aanvullen. 
Tot slot kregen alle leerlingen uit de experimentele en de 
controlegroep op hun examen in juni elk 3 dezelfde vragen. 
Deze vragen peilden naar de inhoud van de leerplandoelstel-
lingen en waren niet bijzonder gericht op systeemdenken.

Figuur 2 Een schematische weergave van het onderzoeksdesign.

4.3	 Resultaten

4.3.1	 Een	blik	op	de	pretest

Vooraleer dieper in te gaan op het effect van de lessenreeks, 
worden kort de resultaten op de pretest besproken. De to-
tale eindscore op de pretest is goed gespreid en benadert 
een normaalverdeling. De gemiddelde score is 52%. Als we 
er vanuit gaan dat de test inderdaad systeemdenken meet 
dan is deze gemiddelde score eerder teleurstellend in een 
5e en 6e middelbaar waar we er vanuit gaan dat leerlingen 
stilaan klaar zijn om de nodige relaties te leggen. Er zijn 
echter grote verschillen tussen leerlingen en om na te gaan 
in hoeverre deze verklaard kunnen worden door studierich-
ting, studiejaar en geslacht werd een variantieanalyse uit-
gevoerd. Wat de studierichting betreft zijn de deelnemende 
studierichtingen opgedeeld in vier categorieën op basis van 
de slaagkansen in het hoger onderwijs die weerspiegeld 
worden in het studierendement van leerlingen uit die rich-
tingen in de periode 2005-2010 (Tabel 1) (VCLB-koepel, 
CLB GO!, CLB OVSG, & CLB POV, 2011).

Uit de variantieanalyse blijkt dat de studierichting die leer-
lingen volgen een significant effect heeft op de totaalscore 
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in de pretest. Leerlingen uit een richting waarvan een hoog 
percentage een academische bachelor zal behalen hebben 
gemiddeld de hoogste score. Daarna volgen de leerlingen 
die uit een richting komen waarvan een hoog percentage 
leerlingen een bachelordiploma behaalt (een mix van aca-
demische en professionele bachelors). Leerlingen in de 
derde categorie volgen een studierichting waarvan een 
behoorlijk percentage een professionele bachelor behaalt. 
Leerlingen in de vierde categorie volgen een studierichting 
waarvan weinig leerlingen hoger onderwijs zullen volgen 
en waarvan diegene die wel starten in het hoger onderwijs 
een kleine slaagkans hebben. Leerlingen uit deze derde en 
vierde categorie scoren gelijkaardig aan elkaar, maar sco-
ren lager dan leerlingen van de eerste en tweede categorie. 
Verder blijkt er een interactie-effect te zijn tussen de in-
vloed van geslacht en van het studiejaar. Zo scoren meis-
jes gemiddeld beter dan jongens in het vijfde middelbaar, 
maar in het zesde middelbaar behalen de jongens een iets 
hogere eindscore op de pretest dan de meisjes die ongeveer 
dezelfde score hebben als in het vijfde middelbaar.

4.3.2	 Hoe	scoren	leerlingen	na	de	lessenreeks?

Vooraleer deze vraag te kunnen beantwoorden werden de 
resultaten van de controlegroep en experimentele groep in 
de pretest vergeleken. Daaruit blijkt dat de controlegroep 
gemiddeld iets hoger scoort dan de experimentele groep, 
maar dat het verschil niet significant is. Dit maakt het mo-
gelijk om beide groepen ook te vergelijken op basis van 
de eindscore in de posttesten. Uit de multiniveau-analyse 
blijkt dat de gemiddelde eindscore op de posttest hoger is 
voor de leerlingen uit de experimentele groep en dat deze 
score significant beïnvloed wordt door de groep waarin 
men zit (experimentele of controlegroep) enerzijds en de 
score op de pretest anderzijds. Ook voor de totaalscore op 
de drie examenvragen die de leerplandoelstellingen bevra-
gen, scoren leerlingen uit de experimentele groep gemid-

deld hoger dan leerlingen in de controlegroep. Deze score 
wordt significant beïnvloed door de score op de pretest en 
de posttest, maar de invloed van de groep (experimentele of 
controlegroep) is hier niet significant. 

4.4	Een	kadering	van	de	resultaten	

De eerste resultaten wijzen dus op een positief effect op 
systeemdenken bij het gebruik van causale diagrammen 
in de klas. Het is echter belangrijk om zorgvuldig om te 
springen met deze resultaten, aangezien verschillende za-
ken hierop een invloed kunnen hebben zoals het meetin-
strument, de gebruikte visualisatietechniek in de testen en 
in de interventie, het aantal leerlingen in beide groepen, 
enz. Om deze resultaten te kaderen wordt daarom in de 
volgende paragrafen eerst kort geschetst wat er naar voren 
kwam tijdens de bijeenkomsten met de leraren in de expe-
rimentele groep, en wat er geobserveerd werd tijdens de 
experimentele lessen. 

4.4.1	 Voor-	en	nadelen	aan	het	werken	met	
causale	diagrammen

In de eerste plaats geven leraren aan dat leerlingen diep-
gaander met de leerstof bezig zijn. Door de discussie die 
gestimuleerd wordt door het in groep construeren van een 
causaal diagram worden leerlingen gedwongen om hun re-
denering uit te leggen en deze met die van iemand anders 
te vergelijken. Daarnaast geven enkele leraren ook aan dat 
leerlingen een manier hebben meegekregen om complexe 
zaken te visualiseren. Naast deze positieve elementen, voe-
len leraren sterk de tijdsdruk. Hoewel het discussiëren en 
het expliciteren van een redenering als zeer waardevol ge-
zien wordt om systeemdenken te bevorderen, vraagt het wel 
wat tijd. Bovendien is het werken met causale diagrammen 
een methode waar leerlingen gewoon aan moeten geraken, 
wat ervoor zorgt dat er in het begin van de lessenreeks een 

Tabel 1 Een opdeling van de studierichtingen, aanwezig in het onderzoek, op basis van de slaagkansen in het hoger onderwijs voor leerlingen uit deze 

richtingen.

Hoog percentage 
behaalt academische 

bachelor 

Hoog percentage behaalt een 
bachelorsdiploma (mix van 

academische en professionele 
bachelor)

Behoorlijk percentage behaalt 
professionele bachelor

Lage participatiegraad in hoger 
onderwijs (met laag percentage 

dat professionele bachelor 
behaalt) 

Latijn-wiskunde 

Latijn-wetenschappen

Grieks-wiskunde

Grieks-Latijn

wetenschappen-wiskunde

 

 

wetenschappen-moderne talen

industriële wetenschappen

Latijn-moderne talen

economie-wiskunde

economie-moderne talen

techniek-wetenschappen

informaticabeheer

secretariaat-talen

handel

houttechnieken

sociaal-technische wetenschappen

gezondheid- en 
welzijnswetenschappen

boekhouden-informatica

elektromechanica

dier- en landbouwtechnische 
wetenschappen en planttechnische 
wetenschappen

creatie en mode

lichamelijke opvoeding

autotechnieken

toerisme

schoonheidsverzorging

mechanische vormgevingstechnieken
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deel van de tijd gaat naar het uitleggen van het concept op 
zich. De auteurs zijn dan ook van mening dat het gunstig 
zou zijn om reeds op jongere leeftijd het systeemdenken zo-
veel mogelijk te bevorderen met verschillende tools, waar-
door er in de derde graad van het secundair onderwijs ver-
volgens een hoger niveau kan behaald worden. Dit betekent 
echter niet dat leerlingen elke les een causaal diagram moe-
ten maken. Het is duidelijk dat er nood is aan voldoende va-
riatie aan werkvormen om in te spelen op relaties en inzicht 
in het grotere geheel, of het systeem met andere woorden. 

De grote verschillen tussen leerlingengroepen, waarover 
sprake in de beschrijving van de resultaten van de pretest, ui-
ten zich onder meer in het begrip van het plus- en minteken 
bij de verbindingspijlen. Dit teken wordt soms verkeerdelijk 
geïnterpreteerd als positief of negatief. Bovendien gaat het 
plaatsen van een ‘plusteken’ wanneer beide variabelen afne-
men en dus in dezelfde richting bewegen, in tegen onze intu-
itie. Bij een volgende interventie zal er helderder gecommu-
niceerd moet worden over het correct gebruik van de tekens. 

Daarnaast benadrukken leraren ook het belang van taalvaar-
digheid. Je moet jezelf goed kunnen uitdrukken in een taal 
om in staat te zijn de relaties in een systeem uit te leggen. 
Zeker tijdens de discussies en in de synthesefase waarin ex-
pliciet gevraagd wordt aan leerlingen om te verwoorden wat 
de pijlen betekenen, merk je al snel dat taal belangrijk is. 

Leraren worstelden soms bij het ontwikkelen van goede 
toets- of examenvragen waarin het systeemdenken en de in-
houd van aardrijkskunde geïntegreerd is. Leerlingen vonden 
het op hun beurt moeilijk in te schatten hoe ze de leerstof 
moesten studeren en welke soort vragen ze zouden krijgen. 
Leerlingen kregen van hun leraar wel de boodschap mee dat 
het belangrijk is dat ze de relaties (weergegeven als pijlen in 
de causale diagrammen) kunnen uitleggen, dat ze moesten 
begrijpen hoe het systeem in elkaar zit om er mee verder te 
redeneren, en dat ze het causale diagram zeker niet uit hun 
hoofd moesten leren, maar toch bleef dit onduidelijk, ver-
moedelijk omdat leerlingen deze manier van studeren niet 
gewoon zijn. Ook het omgaan met het idee dat er meerdere 
antwoorden juist zijn, en dat de focus dus niet ligt op één 
juist antwoord, maar wel op de redenering die leerlingen aan-
halen, was voor sommige leerlingen op z’n minst onwennig. 
Maar, dat was het ook voor leraren die zochten naar waarde-
volle en haalbare manieren om leerlingen te evalueren. 

4.4.2	 Belangrijke	uitdagingen	bij	het	werken	met	
causale	diagrammen	in	aardrijkskunde

Behalve de focus op relaties en inzicht in het grotere ge-
heel, is er binnen aardrijkskunde natuurlijk ook het belang 
van de ruimtelijke invalshoek. Bij het observeren van de 
lessen viel op dat dit ruimtelijke aspect nog te weinig ex-
pliciet aan bod komt bij het construeren van de diagram-
men. Deze component is wel aanwezig in de bronnen die 
de leerlingen gebruiken om de relaties tussen variabelen te 

achterhalen, maar wordt niet gevisualiseerd in de causale 
diagrammen in hun huidige vorm. Als onderzoeker stellen 
we ons dan ook de vraag of leerlingen zich wel ten volle 
bewust zijn van het feit (1) dat een variabele op plaats A een 
effect kan veroorzaken op plaats B, (2) dat variabelen op 
een verschillende schaal een rol kunnen spelen, en (3) dat 
een effect zoals weerspiegeld in de pijlen niet noodzakelijk 
voor alle regio’s hetzelfde is. Bovendien speelt naast de fac-
tor ruimte ook de factor tijd een belangrijke rol. Soms is er 
immers sprake van een tijdsvertraging; niet elk oorzaak-
gevolgrelatie gebeurt aan eenzelfde snelheid. 

We verduidelijken deze (ruimtelijke) bezorgdheden met en-
kele concrete voorbeelden op basis van het causaal diagram 
dat gebruikt werd in het thema voedselvoorziening (figuur 3). 

 (1) De intensieve vleesproductie in bijvoorbeeld West-Euro-
pa zorgt voor een toenemende vraag naar veevoeder waarin 
vaak sojabonen zitten. Deze zijn grotendeels afkomstig van 
Brazilië, waar er ontbost wordt om soja te kunnen telen. 

(2) Daar waar de vleesproductie of de ontbossing eerder op 
regionaal vlak een rol spelen, zorgen ze er wel mede voor dat 
er mondiaal meer broeikasgassen in de atmosfeer aanwezig 
zijn, waardoor de klimaatverandering beïnvloed wordt. 

(3) Op het schema staat er een relatie getekend tussen wel-
vaart en variatie in eten. Een toenemende welvaart (vaak in 
samenhang met een toenemende verstedelijking) zorgt er 
immers voor dat mensen anders gaan eten. Concreet be-
tekent dit vaak dat mensen meer vlees gaan eten. In op-
komende landen als China waar een sterke stijging van de 
welvaart merkbaar is, is er inderdaad ook een stijging van 
de vleesconsumptie. Echter, in landen die reeds sterk ont-
wikkeld zijn, kan de vraag gesteld worden of dit patroon 
nog wel aanwezig is, o.a. omdat de inwoners van deze lan-
den vaak al behoorlijk veel vlees eten, maar ook omdat er 
bijvoorbeeld stilaan een sterker bewustzijn omtrent de eco-
logische gevolgen van vleesconsumptie aanwezig is. Het te-
ken bij de pijl zou dus verschillend kunnen zijn naargelang 
de grootte van de welvaart op een bepaalde plaats.

Het komt er dus op neer om de dynamiek in het systeem 
nog beter te visualiseren naar leerlingen toe, met aandacht 
voor tijd en ruimte. Hierbij zal rekening gehouden moe-
ten worden met de mate van complexiteit die wenselijk en 
haalbaar is in het secundair onderwijs. 

4	conclusIe

De voorlopige bevindingen geven dus aan dat het intensief 
werken met causale diagrammen een positief effect kan heb-
ben op het vermogen tot systeemdenken. De auteurs staan 
dan ook voorzichtig positief ten opzichte van het gebruik er-
van in meerdere lessen en handboeken. Er werden echter ook 
heel wat kanttekeningen geplaatst bij een aantal observaties 
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en keuzes die gemaakt werden, niet alleen in de lessenreeks 
zelf, maar ook bijvoorbeeld naar evaluatie en taalvaardigheid 
toe. Voorzichtigheid is daarom gewenst, en ook differentiatie 
tussen verschillende leerlingen lijkt noodzakelijk. Het is dus 
duidelijk dat er nog veel onderzoek nodig is, bijvoorbeeld om 
na te gaan hoe de factoren ruimte en tijd duidelijker gevisu-
aliseerd kunnen worden, hoe systeemdenken ook in andere 
graden kan geïmplementeerd worden binnen aardrijkskun-
de en welke verschillen in didactische aanpak wenselijk zijn 
voor verschillende klasgroepen of leerlingen.
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