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Systeemdenken in aardrijkskunde
Een inleiding in de mogelijkheden 
om systeemdenken toe te passen 
in het leervak aardrijkskunde
Dirk Coolsaet
Ere-pedagogisch adviseur

1	 Definities

Systeemdenken is een wetenschappelijke benadering die 
tracht overzicht van het geheel te behouden, in plaats van te 
analyseren, zich te concentreren op afzonderlijke onderde-
len zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter 
geheel spelen. Het kan gezien worden als de studie en ex-
ploratie van verborgen structuren (Schaveling, 2012, p. 23). 
Men beschouwt het gedrag van een systeem (bijvoorbeeld 
een ecosysteem) niet als een simpele keten van oorzaak-
gevolg. Het omvat een gestructureerd denken in de theorie 
en praktijk, waarbij de verschijnselen worden beschreven 
in termen van dynamische systemen en processen.

Aardrijkskunde wordt tegenwoordig wel opgevat als een 
verzamelwetenschap voor verschijnselen op en nabij het 
aardoppervlak die een ruimtelijke orde vertonen. Een be-
langrijk onderscheid bestaat tussen de bestudering van 
enerzijds natuurlijke verschijnselen en anderzijds sociale, 
culturele en economische verschijnselen. Hierop grijpt de 
specialisering in enerzijds fysische geografie en anderzijds 
socio-economische geografie terug. 

Bovendien maakt de aardrijkskunde gebruik van een aantal 
methodes en technieken. Deze hebben een stijgend belang 
gekregen in praktijkoplossingen. Zo speelt actueel vooral 
ICT een hoofdrol in wat met de term technische geografie 
wordt genoemd. Ook de inbreng van ruimtelijke patronen 
en relaties in maatschappelijke, politieke en strategische 
situaties brengt bepaalde vormen van toegepaste geografie in 
het daglicht bij beleidsbeslissingen, bv. in de geopolitiek, 
mobiliteitsvraagstukken en de ruimtelijke planning.

2	 Deelfacetten

Subsysteemtypes zijn verschijnselen op één plaats, binnen 
één gebied of traject die een structuur vertonen (figuur 1). 

Ondanks lokale of regionale verschillen kunnen deze struc-
turen herleid worden tot ruimtelijke patronen, een formeel 
studieobject van de aardrijkskunde. Het begrip patroon is 
meer dan de vorm van de horizontale uitbreiding, het gaat 
ook om schaal, rangschikking, configuratie, verdeling en 
geleding. Hierdoor beantwoordt een patroon min of meer 
aan een modelmatige structuur. Het begrip patroon veron-
derstelt ook wetmatigheden en regelmaat. Dat maakt niet 
alleen het doen van algemene uitspraken mogelijk, maar 
ook het onderzoek naar afwijkingen en uitzonderingen. 
Juist de moderne aardrijkskunde, met de grote belangstel-
ling voor statistisch-mathematische benaderingen, houdt 
zich bezig met ruimtelijke patronen.

Figuur 1 Relatieschema van een ruimtelijk probleem via systeemden-

ken: zowel de samenstelling, de strategie en de aanpak van een ruimte-

lijk verschijnsel varieert.

Als we de aardrijkskunde zien als de wetenschap van ruim-
telijke systemen dan hebben we het over de beschrijving en 
verklaring van de samenhang tussen sociale en/of fysische 
verschijnselen. Een systeem is dan een afgrensbare verza-
meling elementen met hun onderlinge relaties. Ruimte-
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lijke systemen worden door geografen meestal aangeduid 
met de term regionaal systeem. De moderne regionale 
aardrijkskunde is sterk beïnvloed door een kwantitatieve 
benadering en het systeemdenken.

Systemen kunnen worden gezien als momentopnamen 
van ruimtelijke processen. In een meer traditionele opvat-
ting bestudeert de geografie eerder lineaire verbanden die 
lokalisaties verklaren in een statische of traag evoluerende 
situatie. Processen hebben te maken met veranderingen in 
verschijnselen, maar verschijnselen hoeven zelf niet louter 
ruimtelijk van aard te zijn. De moderne geografie is bij uit-
stek procesgericht wat onder andere tot uiting komt in de 
sterke aandacht voor de factor tijd.

3	 UitDagingen

Niet alleen is de wereld om ons heen complexer geworden, 
we kunnen ook meer inzicht krijgen in die complexiteit. 
Bovendien evolueert de samenleving sneller en krijgen ge-
beurtenissen en relaties door de mondialisering ook meer 
effect op andere plaatsen. Het leren over deze ruimtelijk 
veranderende complexiteit vergt aanpassingen:
• Veel situaties kunnen niet binnen één discipline, door 

één persoon worden opgelost.
• Voor veel situaties zijn veel gegevens tijdig nodig en die 

moeten correct verwerkt en de resultaten. geïnterpre-
teerd worden, vandaar het belang van technologie.

• Op lineaire oplossingen wordt onderweg ingespeeld zo-
dat ze afgebogen of met een terugkoppelingskringloop 
verlopen.

• Verschillende inzichten, interactie en groepsaanpak ver-
breden de visie en de oplossingsstrategieën.

• Wat elders of door anderen opgelost werd is niet meteen van 
toepassing in andere situaties en kan opgevangen worden 
door constructivisme: aangereikte informatie herverwerken.

4	lineair	analytisch	Denken	vs.		
systeemDenken

4.1	 Vanuit	inhoudelijk	perspectief

Jutten (2007, p. 55) geeft in nevenstaand schema de ver-
schillen tussen de systeembenadering en de analytische be-
nadering weer: het analytisch denken kadert in een syste-
matisch opsplitsen in facetten met als verhoopt eindresul-
taat een samenhang tussen die facetten te realiseren. Men 
spreekt dan ook van mechanistisch denken (Schaveling, 
2012, p. 41). De deeldisciplines reiken immers mogelijke 
verklaringen aan voor vastgestelde verschijnselen. Het li-
neair schikken beantwoordt dan aan de meest logische suc-
cessie, maar hierop zijn veel uitzonderingen.

Een eerste voorbeeld:
De geologische structuur zal een belangrijke bijdrage leve-
ren aan de geomorfologische situatie van een gebied. De 
klimatologie en meteorologische gebeurtenissen kunnen 
bovendien een rol spelen bij exogene krachten, zonder te 
spreken van menselijke ingrepen en de onderlinge reacties 
tussen deze factoren, wat een proces kan versnellen, vertra-
gen of stopzetten.

Een tweede voorbeeld:
De ontginning van een delfstof kan technisch goed haal-
baar zijn door de geologische situatie en de beschikbare 
technologie. Ook economische situaties kunnen hiertoe 
bijdragen: de kwaliteit van de delfstof beantwoordt aan de 
vraag, concurrenten kunnen die vraag niet volledig opvan-
gen, enz. Toch kan dat tot problemen leiden: de delfstof 
kan uitgeput geraken of aan kwaliteitsverlies onderhevig 
zijn, alternatieven kunnen beschikbaar komen, milieuwe-
tgeving kan veranderen, enz. Dat betekent dat bij causale 
lussen niet louter lineair maar ook met terugkoppelings-
kringlopen moet gewerkt worden.

Figuur 2 Het verschil tussen systeem- en analytische benadering

De analytische benadering … De systeembenadering …

…isoleert; concentreert zich op losse elementen … verenigt; concentreert zich op de interactie tussen de elementen

… legt de nadruk op de precisie van de details … legt ook de nadruk op globale percepties, op het totaalbeeld

… focust steeds op één vaste variabele …focust op meer dynamische variabelen tegelijkertijd en op interactie

… veroorzaakt veelal lineair denkeneroorzaa: A vkt B en B veroorzaakt C … veroorzaakt veelal cyclisch denken: A veroorzaakt B, maar B veroor-
zaakt ook A

… is gericht op afzonderlijke onderdelen binnen specifieke terreinen 
(vakken)

… is gericht op het met elkaar verbinden van verschillende disciplines op 
diverse terreinen

… gaat ervan uit dat oorzaak en gevolg kort bij elkaar liggen in tijd en 
plaats

… gaat ervan uit dat oorzaak en gevolg ver van elkaar verwijderd kunnen 
zijn

… bestudeert de aard van interacties … bestudeert de effecten van de interacties

… richt de aandacht vooral op gebeurtenissen en feiten … heeft veel aandacht voor de onderliggende structuren en opvattingen

… beschouwt elk probleem als uniek … maakt bij het omgaan met problemen steeds dezelfde patronen expli-
ciet
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Een analytische benadering levert een lineaire schikking 
op, wat overzichtelijk is en de identiteit van het deelon-
derzoek verduidelijkt. Een systeembenadering vergt be-
geleidende voorwaarden (zie verder) wil met de beoogde 
samenhang duurzaam realiseren. De meeste leerprocessen 
zijn dan ook gediend met een combinatie van beide bena-
deringen. Voor alle duidelijkheid: systeemdenken houdt 
niet in dat voor een ruimtelijk domein op een systemati-
sche manier dezelfde soort informatie moet aangereikt of 
onthouden worden (Figuur 3).

Figuur 3 Podgorica is met 130 000 inwoners de hoofdstad van Monte-

negro. Hoe zinvol is het systematisch van alle Europese landen de hoofd-

steden te kennen? Parate kennis moet zichzelf waarmaken: het is belang-

rijker dat leerlingen kunnen opzoeken welke de hoofdstad van een land 

is dan dat ze in een één-uursvak hun geheugen trainen. (bron: Milos58 

– Wikimedia Commons)

4.2	Vanuit	vakdidactisch	perspectief

Als studenten en onderzoekers voldoende algemene achter-
grond hebben om niet oppervlakkig zichtbare relaties toch 
te herkennen, kan een analytische aanpak met inbegrip van 
terugkoppelingskringlopen het leer- of onderzoeksproces 
ten goede komen. Leerlingen beschikken weliswaar over 
leerervaringen op andere domeinen, maar moeten wellicht 
nog de competentie ontwikkelen om die op nieuwe situa-
ties toe te passen. Bovendien zijn tal van nevendisciplines 
nog onvoldoende uitgediept om een te lineaire benadering 
te onderbreken en te verrijken. Voor complexe situaties 
kunnen eindconclusies te eenvoudig zijn. 

In een krachtige leeromgeving kan plaats zijn voor een aan-
tal vakdidactische voorwaarden waardoor zowel het analy-
tisch denken als het systeemdenken hogere leereffecten be-
reiken. In heterogene groepen moet daarbij oog zijn voor 
diversiteit: leerlingen hebben een verschillende leerstijl 
en verschillende ervaringswerelden. Afwisseling en keu-
zes zijn nodig bij activerende werkvormen die onderlinge 
communicatie en uitwisseling van ideeën en resultaten 
bevorderen. Leren van de leraar is zeer zinvol in bepaalde 
situaties (bv. nieuwe leerinhouden, complexe en vreemde 
leefmilieus, herhaling van verworvenheden, enz.), maar 
kritisch leren van elkaar heeft vaak meer effecten als daar 
tijd voor is in een veilige en goed uitgeruste leeromgeving.

Ook bij een systeembenadering van ruimtelijke problemen 
en situaties zijn vakdidactische hulpmiddelen belangrijk. 
Omdat rechtstreekse observatie van de werkelijkheid zelden 
mogelijk is, speelt de beschikbaarheid van beeldmateriaal 
een belangrijke rol als uitgangsmateriaal. Ook de neerslag 
van ruimtelijke variabelen op schaal, namelijk via passend 
kaartmateriaal accentueert de impact van een verschijnsel. 
Dataverwerking tot digitale terreinmodellen en andere gra-
fische voorstellingen levert toetsing aan modellen en pa-
tronen op. Weergave kan op synthesekaarten, mindmaps, 
mentale kaarten, samenvattende lijsten, schema’s en gra-
fieken (Figuur 1). Al deze voorstellingswijzen zijn bekend 
in de schoolaardrijkskunde, maar kunnen voortdurend ge-
actualiseerd worden. Vergelijking met vroegere vaststellin-
gen bevordert een procesmatige benadering van relaties en 
interacties. Dat hierdoor aardrijkskunde bijzonder geschikt 
is als discipline voor een systeembenadering, werd in het 
verleden bewezen door de sleutelrol die het vak innam in 
vakoverschrijdende projecten. 

Enkele voorbeelden die de bovenstaande mogelijkheden il-
lustreren, vind je in figuur 1, 3, 4 en 5.

4.3	 Vanuit	het	perspectief	op	leerwinst

Leerwinst is moeilijk te meten. Meestal ontbreekt een 
nulmeting of zijn de onderweg beïnvloedende facto-
ren moeilijk tot hun netto-effect terug te brengen. Een 
aantal indicatoren wijzen op het hoger leerrendement 
dank zij systeemdenken in de schoolaardrijkskunde: 
- Uitgaan van actuele en reële situaties kunnen aansluiten 
bij kennisopname via beeldcultuur, kaartmateriaal of an-
dere berichtgeving via de massamedia en zien het gegeven 
niet als een vakinhoudelijk en louter schools probleem (fi-
guren 3 en 4).

Figuur 4 Het afkalvende ijsfront van de Eqip Sermiagletsjer nabij Eqi op 

de Groenlandse Westkust. Achtergrondinformatie stoffeert systeemden-

ken: oorzaken en gevolgen van klimaatwijzigingen, locatiekeuzes voor pool-

expedities, toerisme, … en vooral de bindingen tussen de componenten.

• Door verschillende benaderingswijzen te hanteren, is de 
kans groter dat iedere leerling aangesproken wordt door 
één of meer invalshoeken die aansluiten bij de eigen er-
varings- of belangstellingswereld.

• Door verschillende meningen van medeleerlingen en de 
leraar te horen, ontstaat een grotere betrokkenheid bij 
het leerobject en de werkvorm.
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Figuur 5: Uittreksel van de topografische kaart van de Semoisvallei (NGI, 

kaartblad 67/1-2). Een topografische kaart van een reliëfrijk gebied leent 

zich uitstekend tot het checken van cartografische competenties. Relaties 

tussen fysische en sociaal-economische elementen typeren het systeem 

‘landschap’.

• Een verwerking van aangereikte informatie kan op ver-
schillende wijzen waardoor de kans vergroot dat een leer-
ling voorkeursvaardigheden hanteert of begeesterd wordt 
door nieuwe methodes of technieken.

• Inzicht dat bij een probleem of verschijnsel verschillende 
factoren en relaties een rol spelen, draagt bij tot de per-
soonlijke betrokkenheid bij de samenhang van de leefwe-
reld van jongeren.

Systeemdenken eindigt niet bij de ontrafeling van een ver-
schijnsel en ook niet bij het maximaal verklaren ervan. Ook 
bij de evaluatie dienen aangepaste technieken gebruikt te 
worden om de mate waarin de doelstellingen gehaald zijn 
te meten. Naast meer traditionele evaluatietechnieken, 
dient marge te zijn voor peer evaluation en zelfevaluatie. 
Ook de effectiviteit van groepsleren dient een plaats te krij-
gen. Deze aanpak verhoogt de kans op een systematische 
en gerichte remediëring.

5	 ranDvoorwaarDen	voor	systeemDenken	
in	aarDrijkskUnDe

Leraren zijn vertrouwd met een doelgerichte aanpak van 
hun leeropdracht. Voor vakken van de basisvorming dienen 
ze uit te gaan van de na te streven eindtermen en van de vak-
doelstellingen die hiertoe bijdragen. Deze zijn vervat in de 
leerplannen waarin ook mogelijke leerinhouden, volgordes, 
leerstrategieën en werkvormen worden aangereikt. Het zou 
een evidentie moeten zijn dat hierbij geen sluitend geheel 
wordt aangereikt, maar doordachte wenken en voorbeelden 
die rekening houden met verschillende kenmerken en situ-
aties:
• Kenmerken van de doelgroep: de voorkennis van de leer-

lingen, hun belangstelling, de groepscohesie en hetero-
geniteit van de groep, de vertrouwdheid met een aantal 

werkvormen, de eventuele profilering van hun studie-
richting, enz.

• De leeromstandigheden: de groepsgrootte, de uitrusting 
van de leeromgeving, de beschikbaarheid van observeer-
bare realia, informatiebronnen en verwerkingsinstrumen-
ten (bv. leerboeken, schoolatlassen, het internet, een da-
tabank, …), de inbedding in een klas- of schoolproject, …

• De sterktes en zwaktes van de leraar: zijn/haar voorkeu-
ren, persoonlijke ervaringen met de onderwerpen, enz.

• De bereidheid om niet oppervlakkig vast te stellen en te 
beschrijven, maar om gebeurtenissen in een ruimer ka-
der te plaatsen, met oorzaken, gevolgen, neveneffecten 
en wisselende invloeden. Dat veronderstelt de bereidheid 
om denkkaders (bv. ruimtelijke modellen, wetenschappe-
lijke verworvenheden) te herzien en reflectiemomenten 
in te bouwen.

• …

De tendens om leerplandoelen competentiegericht te for-
muleren kan bijdragen tot systeemdenken omdat zowel 
een dynamische toepassing als een gestructureerde aanpak 
mogelijk is. In een sneller evoluerende wereld dient ook 
het wereldbeeld dat bij jongeren opgeroepen wordt, dyna-
misch potentieel te hebben. Hoewel leerplannen niet ex-
pliciet vermelden dat de leraar via systeemdenken aan de 
slag kan, is dit impliciet mogelijk omdat de vooropgestelde 
leerplandoelen sterk verschillend kunnen nagestreefd of 
bereikt worden. In de alledaagse klaspraktijk zijn veel in-
grediënten van systeemdenken aanwezig, maar een globale 
visie op systeemdenken is nog aan formulering toe. Deze 
vakgerichte visie draagt bij tot een permanente bewaking 
van ruimtelijke waarden, wat op zijn beurt werkt als hef-
boom voor vernieuwing van het onderwijs. 

6	vakgerichte	Uitwerking

Opvallend is dat de voorbeelden die in de recente literatuur 
over systeemdenken aangehaald worden, vaak een ruimte-
lijke achtergrond hebben. Van deze met een economische 
of maatschappelijke achtergrond die Schaveling (2012) 
geeft of uitwerkt, kaderen de meeste in een evoluerend 
geografisch perspectief:
• verloedering van woongebieden (p. 61)
• grenzen aan de groei (p. 103)
• overbevissing (p. 157)
• groei van de wereldpopulatie (p. 183)

De wijze waarop bepaalde verschijnselen, dilemma’s of pro-
blemen worden aangepakt, dienen in overeenstemming te 
zijn met systeemdenken. Het is immers een methode om 
zicht te krijgen op de complexiteit ervan en dan dient men 
input te krijgen vanuit diverse invalshoeken:
• niet louter vanuit één bron die stug voorhoudt hoe een 

vastgesteld verschijnsel dient aangepakt te worden;
• verschillende voorbeelden waar het verschijnsel optrad;
• de visie van leerlingen op het gebeuren;
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• archetypes van patronen die met vergelijkbare verschijn-
selen wel of niet werk(t)en;

• veranderende visies in de loop van het denkproces, met 
inbegrip van reflectiemomenten.

Deze methodiek houdt dan ook een pleidooi in voor acti-
verende werkvormen en een uitgebalanceerde uitwerking. 
Uit de mogelijkheden die in een leerplan vervat zitten, zou 
de leraar in samenspraak met leerlingen en collega’s een 
keuze moeten maken. Deze keuze mag dan weer niet een-
zijdig zijn en voldoende plaats bieden om vakgebonden 
competenties en attitudes te realiseren.

Indien er terecht gestreefd werd naar een gezamenlijke 
aanpak of een in groepjes uitgewerkte behandeling, dient 
ook de evaluatiemethodiek hiermee rekening te houden. 
Weliswaar heeft de leraar, de lerarengroep en de school het 
laatste woord in de beoordeling, toch moet rekening ge-
houden worden met de evaluaties van de leerlingen zelf 
of van hun medeleerlingen. Bij uitwerking van projecten 
die een bredere impact nastreven, kan ook de mening van 
buitenstaanders een rol krijgen. 

BeslUit

Deze bijdrage beoogt een aanzet te zijn naar systeemden-
ken. Het hoofddoel is niet zozeer de realisatie op school-

niveau – misschien is dat wel het uiteindelijke doel – maar 
wel op klasniveau en startend met de individuele leraar 
en één leervak. Het vak aardrijkskunde hoeft geen grotere 
inbedding om dat te realiseren: de leraar aardrijkskunde 
behoort een dusdanige vooropleiding genoten te hebben 
om een systemische aanpak van ruimtelijke problemen te 
kunnen kaderen.

Daarvoor zijn een duidelijke visie op systeemdenken, de be-
reidheid om leerlingen als coöperanten te zien en het los-
laten van één aanpak noodzakelijke randvoorwaarden. Dat 
klinkt wellicht minder innoverend voor leraren die natuur-
lijk leren op een lerende school voorstaan (Jutten, 2007).
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