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Samenvatting
“Geography is the subject which holds the key to our fu-
ture”, aldus Michael Palin, een befaamde Engelse acteur en 
komiek. Echter, uit vergelijkend onderzoek blijkt dat er in 
het vak aardrijkskunde onvoldoende aandacht geschonken 
wordt aan die toekomst. In het kader van een masterproef-
onderzoek aan de KU Leuven werd onderzocht of methodes 
die systeemdenken kunnen bevorderen, zoals bijvoorbeeld 
het gebruik van causale diagrammen, ook kunnen bijdra-
gen aan het toekomstdenken van leerlingen. Hiertoe werd 
de diepgang van het toekomstperspectief van leerlingen die 
een reguliere lespraktijk genoten, vergeleken met dat van 
leerlingen die aan de slag gingen met de causale diagram-
men. Resultaten tonen aan dat die laatste groep leerlingen 
een diepgaander toekomstperspectief ontwikkelt en bevesti-
gen het potentieel van systeemdenken in aardrijkskunde-
onderwijs.

blIk	op	de	toekomst

Tijdens de lessen aardrijkskunde is de toekomst nooit 
veraf. Actuele thema’s zoals ruimtelijke planning, klimaat-
verandering en migratie sluiten hier nauw bij aan. Het 
toekomstperspectief is essentieel opdat jongeren kennis 
en begrip van de wereld ontwikkelen. Ook leert het hen 
om als burgers in een toekomstige, sterk geglobaliseerde 
samenleving te functioneren. Aardrijkskunde verduidelijkt 
niet alleen de wereld rondom leerlingen, maar laat hen ook 
reflecteren over hoe die wereld in elkaar zit en hoe ze eruit 
kan of moet zien (Béneker, Cortenraede, Palings & Pauw, 
2016). Dit reflecteren en nadenken over de toekomst wordt 
gedefinieerd als toekomstdenken.

Nochtans toont onderzoek aan dat een toekomstperspec-
tief niet altijd even expliciet aan bod komt in het vak aard-
rijkskunde, noch tijdens de lessen, noch in curricula en 
handboeken. Leerlingen hebben niet het gevoel dat ze op 
school nadenken over de toekomst. Indien ze toch dat ge-
voel hebben, wordt de toekomst vaak voorgesteld als een 
vaststaand gegeven. Recent vakdidactisch onderzoek focust 
daarom op methodieken om toekomstdenken te bevorde-
ren binnen het onderwijs. Het Geo Future School project in 
Nederland en wedstrijden van het KNAG, zoals ‘Atlas van 
de toekomst’ in 2015 en ‘Wijk van de toekomst’ in 2017, 
getuigen van recente, aardrijkskundige inspanningen.

systeemdenken	In	de	lessen	aardrIjkskunde

Leerlingen laten nadenken over hun toekomst vraagt een 
zekere beheersing van denkvaardigheden eigen aan aard-
rijkskunde. In het kader van deze masterthesis werd on-
derzocht of systeemdenken leerlingen de denkvaardighe-
den biedt om doeltreffend over de toekomst na de denken. 
Hierbij werd verwacht dat het gebruik van systeemdenken 
als educatieve benadering kan bijdragen aan de manier 
en de diepgang waarmee leerlingen aan toekomstdenken 
doen. Een eerdere bijdrage in het jaarboek van 2014 be-
sprak reeds het potentieel van systeemdenken in het vak 
aardrijkskunde (Coolsaet, 2014). Recent werd er ook vak-
didactisch onderzoek verricht naar manieren om systeem-
denken te implementeren, zoals het gebruik van causale 
diagrammen (Cox & Steegen, 2016; Cox, Steegen & Elen, 
2018). Een causaal diagram kan gezien worden als een ge-
heel van variabelen en relaties dat de complexiteit van een 
systeem visualiseert en structureert. Relaties verbinden 
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variabelen met elkaar. Deze relaties hebben een specifieke 
richting en verduidelijken daarmee het causale verband: 
aan de ene kant van de pijl staat de oorzaak, aan de an-
dere kant het gevolg. Een plus- of minteken verduidelijkt 
de aard van de relatie. Een relatie is positief indien een toe-
name of afname van de ene variabele leidt tot een toename 
of afname van de andere variabele. Er is sprake van een 
negatieve relatie wanneer een toename van het ene leidt tot 
een afname van het andere, of wanneer een afname van het 
ene leidt tot een toename van het andere. Onderzoek beves-
tigt dat causale diagrammen een effectieve manier zijn om 
informatie visueel te organiseren en dat ze bijdragen aan 
de hogere-orde denkvaardigheden van leerlingen. 

Eerder onderzoek toont aan dat leerkrachten het gebruik 
van systeemdenken en causale diagrammen ervaren als 
een doeltreffende manier om leerlingen over de leerstof te 
laten redeneren (Cox et al., 2018). Gezien het belang van 
toekomstdenken en de verwachte relatie met systeemden-
ken werd in het kader van dit onderzoek een lesmodule 
van twee lesuren ontwikkeld binnen het thema Verstede-
lijking en Ruimtelijke Ordening. Dit thema maakt deel 
uit van de aardrijkskundige leerplandoelstellingen voor 
de derde graad secundair onderwijs. De ontwikkelde les-
module werd uitgetest bij 92 leerlingen van een middel-
bare school in Diest. Hierbij werd ervan uit gegaan dat 
het niveau van de leerlingen, alsook hun taalvaardigheid, 

niet in die mate verschilt dat het de resultaten beïnvloedt. 
Alle leerlingen maakten deel uit van een wetenschappe-
lijke richting in het vijfde middelbaar. Een deel van de 
leerlingen kreeg deze lesmodule aangeboden in een eer-
der traditionele werkvorm met klassikale onderwijsleerge-
sprekken en een cursustekst. Een andere, experimentele 
groep leerlingen ging zelfstandig aan de slag met causale 
diagrammen en infobronnen. Tijdens de eerste les wer-
den deze leerlingen ingedeeld in groepjes van drie tot vier 
leerlingen en maakten ze gebruik van diverse bronnen om 
hun causaal diagram te vervolledigen. Niet enkel tekstfrag-
menten, maar ook grafieken, kaartmateriaal en cartoons 
kwamen aan bod. Daarnaast kregen leerlingen een verkla-
rende woordenlijst zodat ze vlot aan de slag konden gaan 
met het lesmateriaal. Een deel van de groepjes ging in op 
aspecten van landbouw en economie met betrekking tot 
ruimtelijke ordering, terwijl andere groepjes de rol van na-
tuur en wonen hierbij bestudeerden. Figuur 1 toont een 
voorbeeld van een causaal diagram. Hierin staan de be-
grippen open en bebouwde ruimte centraal. In dit geval fo-
cussen de andere variabelen en relaties op de invloed van 
landbouw en industrie op het ruimtegebruik in Vlaande-
ren. Daarnaast toont de figuur twee voorbeeldbronnen die 
de leerlingen situeerden in het causaal diagram, waarvan 
ze de variabelen kregen. Door de bronnen te analyseren, 
konden ze vervolgens pijlen tussen de variabelen tekenen 
en de aard van elke relatie verduidelijken.

Betonstop vanaf 2040
Vlamingen die een nieuwe woning willen bouwen, mogen daar vanaf 2040 geen open 
ruimte meer voor innemen. In tussentijd worden de regels alsmaar strenger.
Hoe meer open ruimte er ingenomen wordt, hoe sterker de bebouwde ruimte blijft 
uitbreiden. Momenteel is 33% van de ruimte ingenomen door menselijke activiteit. 
14% daarvan is effectief verhard of ‘gebetonneerd’ door gebouwen, wegen of 
parkings. Door de toenemende woonvraag neemt de bebouwde ruimte langzaam 
toe. Dit werkt verharding in de hand.
Wie in de toekomst een woning wil bouwen, mag daar niet meer eender welke 
bouwgrond voor uitkiezen. De Vlaamse regering zal dat steeds meer beperken om 
haar uiteindelijke doel te realiseren om de inbeslagname van de openbare ruimte 
vanaf 2040 te stoppen.
Dat betekent niet dat er na 2040 niet meer gebouwd mag worden. ‘Er zal nog 
gebouwd kunnen worden’, aldus minister-president Geert Bourgeois, ‘maar anders 
en elders.’ De Vlaamse regering wenst de toenemende woonvraag op te vangen 
door middel van een toenemende verdichting van de bestaande bebouwde ruimte. 
Critici stellen dat daarmee het probleem van verharding niet van de baan is. 
Verdichting draagt immers ook bij aan de verharding van de ruimte.

Bebouwde oppervlakte

BE
BO

U
W

D
E 

O
PP

ER
VL

AK
TE

 
(%

 T.
O.

V.
 V

LA
AN

D
ER

EN
)

��

��

�
���� ���� ����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����

TOTAAL OVERIGE BEBOUWING

RECREATIEGEBIED EN ANDERE OPEN RUIMTE BEDRIJFSGEBOUWEN EN TERREINEN
TERREINEN VOOR VERVOER EN TELECOMMUNICATIE WOONGEBIED

HANDELS- EN OPENBARE GEBOUWEN EN TERREINEN

+ +

+

+
+

+
+

+

–

–

–

–

–
–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

�������������

���������

������
�������

��	�����������

���������������
�	��

�

������	�����
���
������������

��
�
������
�����������

���
����
������


����������

����������


���������	����������
�����������������

�����
������

����
��
��������

����
����
��

�������������

������������
���������

�������������������

��������

��������������

��
�����������

Figuur 1 Leerlingen gaan tijdens de eerste les in groepjes aan de slag met infobronnen om een causaal diagram te vervolledigen.
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Aangezien een causaal diagram een beperkte voorstelling 
van de werkelijkheid is, is het belangrijk om leerlingen 
erop te wijzen dat er ook andere dan de gekozen variabelen 
en relaties een rol kunnen spelen in het systeem. Je kan 
immers niet elke nuance in het systeem aan je leerlingen 
bijbrengen. Het laat je wel toe om bij het gebruik van cau-
sale diagrammen je leerlingen te laten interveniëren in het 
systeem door hen bijvoorbeeld nieuwe variabelen te laten 
toevoegen. Op die manier kan een klassikale discussie ont-
staan waarbij de leerlingen aan de hand van de diagram-
men hun redeneerwijze verduidelijken. 

Dit verduidelijken van de causale diagrammen en relaties 
tussen de variabelen stond centraal tijdens de tweede les 
van de interventie in de tweede groep. Hiertoe werden de 
twee causale deeldiagrammen klassikaal samengevoegd 
tot één geïntegreerd diagram. Daarna gingen de leerlingen 
opnieuw in groepjes aan de slag om nieuwe bronnen te 
situeren in het diagram en zo nodig variabelen en relaties 
toe te voegen. Figuur 2 toont hoe leerlingen structuur aan-
brachten in hun geïntegreerd causaal diagram.

nagaan	van	toekomstbeelden	met	beHulp	
van	scenarIo’s

Het gebruik van scenario’s is één van de methodieken om 
toekomstdenken te bevorderen. Een scenario kan gezien 
worden als een beeld van de toekomst. Dit beeld kan op di-
verse manieren voorgesteld worden, afhankelijk van de toe-
passing: teksten, tekeningen, foto’s, filmpjes, kaartmateri-
aal, etc. Door leerlingen meerdere scenario’s aan te bieden 
over een thema, kunnen ze mogelijkheden en bedreigingen 
voor de toekomst identificeren. Zo leren ze reflecteren over 
ontwikkelingen in tijd en ruimte, hetgeen het gebruik er-
van binnen het vak aardrijkskunde rechtvaardigt. Figuur 3 
toont bijvoorbeeld één van de vier scenariobladen waarmee 
leerlingen voor deze lessen aan de slag gingen. In totaal 
werden er vier scenario’s ontwikkeld die op een visuele ma-
nier mogelijke en wenselijke toekomstbeelden voorstellen. 
Elk scenario maakt een onderscheid tussen vier actoren: 
bewoners, lokale handelaars, landbouwers en natuurlief-
hebbers en recreanten, en beschrijft het toekomstbeeld van 
de ruimtelijke inrichting van Diest. De scenario’s situeren 

Figuur 2 Tijdens de tweede les worden de causale diagrammen van de verschillende groepjes geïntegreerd. Vervolgens leren de leerlingen om andere 

bronnen te situeren in het diagram en oefenen ze op het toevoegen van variabelen en relaties.
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zich op lokale schaal (Diest) en de tijdshorizon bedraagt 
50 jaar. Bij het opstellen ervan werd gebruik gemaakt van 
diverse publicaties zoals het Vlaamse Milieurapport en al-
lerhande Vlaamse en Nederlandse toekomstverkenningen 
(MIRA, Shift-N & IDEA Consult, 2014; Van Assche, J., Pa-
redis, E. & Block, T., 2016; VRWI, 2014).

Na de twee aangeboden lessen werd de diepgang van het 
toekomstperspectief gemeten bij de leerlingen uit de twee 
groepen tijdens een opdracht van één lesuur. Leerlingen 
noteerden voor elk van de vier scenario’s en voor elke actor 
voor- en nadelen en motiveerden deze. Bij de analyse van de 
gebruikte argumenten werden zowel de variabelen als de re-
laties die leerlingen uit de verschillende scenario’s extraheer-
den, in beschouwing genomen. Bij de relaties werd een on-
derscheid gemaakt tussen associaties en causale verbanden. 

systeem-	en	toekomstdenken:		
een	(causaal)	verband?
De resultaten van dit beperkte onderzoek tonen aan dat er 
een licht verband bestaat tussen het gebruik van systeem-
denken en de diepgang van het toekomstperspectief van 
leerlingen. Leerlingen die in de lessen gebruik maken van 

systeemdenken en causale diagrammen, slagen erin om 
hun toekomstperspectief iets diepgaander te beargumente-
ren. Zo zijn ze geneigd om causale verwoordingen te gebrui-
ken en passen ze, ondanks een relatief beperkt tijdsbestek, 
eerder opgedane kennis en vaardigheden uit de lessen toe. 
Helaas doen ze dit niet altijd succesvol. Sommige relaties 
die ze uit de scenario’s extraheren zijn bijvoorbeeld foutief. 

De resultaten wijzen er echter wel op dat een meer gra-
duele opbouw en implementatie van systeemdenken in 
de lespraktijk hieraan tegemoet zou kunnen komen. 
Wanneer je meer dan twee lesuren ter beschikking hebt, 
kan je leerlingen bijvoorbeeld zelf een causaal diagram 
laten samenstellen op basis van enkele variabelen en 
infobronnen, of hen deze variabelen rechtstreeks laten 
extraheren uit bronmateriaal. Ook kunnen andere re-
presentaties gebruikt worden, want niet alle relaties in 
een systeem zijn causaal. Het hanteren van een leerlijn 
over verschillende jaren van het secundair onderwijs kan 
hierin helpen, zodat leerlingen het gewoon worden om 
meerdere variabelen en relaties in hun redenering te 
verwerken. Ook blijft het belangrijk om hen te laten wer-
ken met het systeem en hen ermee te laten redeneren. 
Zo leren ze de relaties tussen verschillende variabelen, 
en de richting ervan, begrijpen.

Uitbreiding van sociale woningen
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Figuur 3 Voorbeeld van een scenarioblad waarmee de leerlingen aan de slag gingen. De leerlingen kregen in totaal vier verschillende van  

deze scenariobladen.
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Werken	leerlIngen	er	graag	mee?
Na afloop van de lessenreeks werden leerlingen gevraagd 
naar hun ervaringen met het lesmateriaal en de gebruikte 
werkvormen (Figuur 4). Wat de leerlingen die met sys-
teemdenken aan de slag gingen betreft, bevestigt de meer-
derheid dat het causaal diagram hen helpt om de leerstof te 
structureren. Door de leerstof te verwerken met behulp van 
causale diagrammen, begrijpen ze beter de relaties tussen 
verschillende processen die het ruimtegebruik in Vlaande-
ren beïnvloeden. 

Er is geen overduidelijke meerderheid die stelt dat werken 
met systeemdenken hen heeft geholpen bij het oplossen 
van de opdracht waarin ze aan de slag gingen met scena-
rio’s. Toch zagen we dat leerlingen die tijdens de test ge-
bruik maakten van hun lesmateriaal, diepgaander argu-
menteerden.

Figuur 1 Ervaringen van leerlingen die aan de slag gingen met systeem-

denken en causale diagrammen.

Een meerderheid van de leerlingen vindt het ook leuk om 
de leerstof te verwerken met behulp van systeemdenken. 
In hun bemerkingen geven ze aan dat ze het vooral appre-
ciëren omdat het een andere manier van werken is dan ge-
woonlijk. Bovendien ervaren de leerlingen het gebruik van 
causale diagrammen als een overzichtelijke, gemakkelijke 
en leuke manier om de leerstof te verwerken (Figuur 5). 
Toch ziet geen grote meerderheid het zitten om systeem-
denken en causale diagrammen ook te gebruiken binnen 
andere hoofdstukken dan Verstedelijking en Ruimtelijke 
Ordening. Dit kan echter genuanceerd worden aangezien 
veel leerlingen zich het gebruik in andere hoofdstukken 
niet kunnen voorstellen. De leerlingen die systeemdenken 
ook graag zien terugkomen in andere hoofdstukken, geven 
aan dat het hen een duidelijk overzicht van de leerstof biedt 
en dat het leuk, gemakkelijk te begrijpen en voor de mees-
ten eenvoudig in gebruik is (Figuur 6). Zij die er liever niet 
mee aan de slag gaan in andere thema’s, verklaren vooral 
dat ze het niet nodig hebben om de leerstof te verwerken 

en dat de causale diagrammen niet handig of vreemd in 
gebruik zijn. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met de com-
plexiteit aan variabelen en relaties. Anderen vinden het 
een tijdsintensieve methode die zich eerder tot eenmalig 
gebruik leent (Figuur 6). 

Figuur 2 Redenen waarom leerlingen het gebruik van systeemdenken 

leuk vinden.

Figuur 6 Redenen waarom leerlingen systeemdenken graag of niet 

graag in andere hoofdstukken zien terugkomen.

Een variatie aan werkvormen blijft met andere woorden 
belangrijk om in een effectieve lespraktijk te voorzien. 
Leerlingen zien hierin zeker een plaats voor causale dia-
grammen, mits het gebruik ervan duidelijk afgebakend en 
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afgestemd wordt. Als leerkracht is het daarom belangrijk 
om bij het gebruik van methodieken ter bevordering van 
systeemdenken steeds te differentiëren volgens doelgroep, 
thema, tijdsbesteding en het uiteindelijke doel ervan.

conclusIe

Dit masterproefonderzoek toont aan dat systeemdenken, 
en specifiek het gebruik van causale diagrammen, toege-
past kan worden om het toekomstperspectief van leerlin-
gen te bevorderen. Alle leerlingen ontwikkelen in zekere 
zin een causaal bewustzijn, maar leerlingen die aan de slag 
gaan met systeemdenken kunnen hun toekomstperspec-
tief diepgaander argumenteren, ondanks het beperkt aan-
tal lessen. Dit toont aan dat systeemdenken kan bijdragen 
aan de cognitieve vaardigheden die leerlingen nodig heb-
ben om de complexe wereld rondom hen te begrijpen. Bo-
vendien geven leerlingen aan dat ze het leuk vinden om de 
leerstof op een alternatieve manier te verwerken. Dit beves-
tigt dat het gebruik van causale diagrammen, als een vorm 
van systeemdenken, deel kan uitmaken van een gevarieerd 
aanbod aan werkvormen binnen het vak aardrijkskunde. 

Daarnaast kan systeemdenken leerkrachten ondersteunen 
bij het opnemen van een toekomstperspectief in hun les-
sen. Als leerkracht sla je een brug tussen eindtermen, leer-
plandoelstellingen en vakdidactische competenties die je 
vertaalt in een doeltreffende lespraktijk. De principes van 
toekomst-, systeem- en scenariodenken blijken daarin mo-
gelijkheden te bieden.

nIeuWsgIerIg	naar	Het	lesmaterIaal?
Het lesmateriaal dat ontwikkeld en gebruikt werd, kan 
online teruggevonden worden op de website van de VLA 
(ledengedeelte). Enerzijds gaat het om de presentaties en 
cursustekst van de controlegroep. Anderzijds vind je er 
ook de causale diagrammen en het bijhorend bronnenma-
teriaal terug van de leerlingen die aan de slag gingen met 
systeemdenken. Ook de scenariobladen van de syntheseop-
dracht kan je downloaden. Deze werden uitgewerkt voor de 
lokale, ruimtelijke context in Diest. Ze kunnen echter als 
inspiratie dienen om scenario’s uit te werken met betrek-
king tot ruimtelijke planning in de leefomgeving van jouw 
leerlingen – of om hen zelf aan het werk te zetten.

meer	Weten?
Er bestaan verschillende (hand)boeken die dieper ingaan 
op toekomstdenken in de klas. Enkelen worden hier uit-
gelicht:

Tine Béneker, Universiteit Utrecht, doet heel wat vakdi-
dactisch onderzoek naar toekomstgericht onderwijs en 

toekomstbeelden bij jongeren. Recent publiceerde ze een 
boek dat focust op toekomstgericht onderwijs in de maat-
schappijwetenschappen, waaronder aardrijkskunde (Béne-
ker, 2018). Deze publicatie is terug te vinden op de website 
van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschap-
pijwetenschappen: www.expertisecentrum-mmv.nl/index.
php/Publicaties 

David Hicks is een referentie op vlak van toekomstdenken 
in het onderwijs. Hij publiceerde een handboek voor leer-
krachten dat dieper ingaat op duurzame toekomstbeelden 
(Hicks, 2012). Het boek biedt verschillende vakdidactische 
benaderingen om thema’s als energie en water, landbouw 
en voedselvoorziening, mobiliteit en transport of bebouwde 
ruimte en biodiversiteit in je lessen te benaderen. Online 
terug te vinden via zijn eigen website: www.teaching4abet-
terworld.co.uk/docs/download18.pdf 

In het boek ‘Leren uit de toekomst: aan de slag met sce-
nario’s in het onderwijs’ leer je stap voor stap om scena-
riodenken te implementeren in je klaspraktijk. Het biedt 
een handig hulpmiddel om de toekomst te verkennen in de 
aardrijkskundeles. Te vinden bij Uitgeverij Lannoo: www.
lannoo.be/nl/leren-uit-de-toekomst 
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