Principe 5: Netwerk denken
(zie het Praktijkboek ‘Bèta en technologie in Burgerschapsonderwijs’ p. 34-35)
Definitie
Het MTV wordt in Bèta Burgerschap vanuit verschillende perspectieven en op
verschillende niveaus (mondiaal versus lokaal) bekeken. Met ‘netwerk denken’
zoeken leerlingen naar overeenkomsten en verschillen in die perspectieven en
niveaus. Met ‘netwerk denken’ wordt het netwerk (de onderlinge verbanden)
van deze multiperspectiviteit zichtbaar. Het betekent niet dat een oplossing
aan alle wensen tegemoet moet komen. Dat is onmogelijk. Het doel is dat
leerlingen inzicht krijgen in deze verschillende perspectieven.
Hoe herken je het?
In een MTV zijn verschillende mensen betrokken (actoren) die ieder op hun eigen manier tegen het
probleem, maar ook de oplossing aankijken. Want een verandering heeft altijd consequenties,
positief én negatief. Een katoenboer kijkt anders tegen een oplossing als water besparen aan dan
een milieuactivist. Daarbij kan een oplossing op lokaal niveau prima werken, maar werkt deze
oplossing niet per se op mondiaal niveau.
Voorbeeldcasus
#Textielindustrie #SlechteWerkomstandigheden #LageLonen
In een discussie tussen leerlingen over de textielindustrie, komt naar voren dat de fabrieksarbeiders
moeten werken onder slechte werkomstandigheden en voor een mager loon. In deze discussie zijn
de leerlingen verdeeld in zogenoemde ‘actorgroepen’ die elk één van de actoren vertegenwoordigen
(fabrieksarbeiders, consumenten en baas van het textielbedrijf). De fabrieksarbeiders willen hogere
lonen en betere werkomstandigheden. De baas van het textielbedrijf geeft aan: “Ik kan nu al zeggen
dat ik niets ga veranderen als dat mij geld kost. Straks ga ik failliet.” Daar zijn de consumenten het
wel mee eens, want zij willen niet meer betalen.
Leeractiviteiten
Er worden drie voorbeelden van praktische leeractiviteiten gedeeld waardoor je kennis maakt met
en aandacht schenkt aan het principe Netwerk denken.
Leeractiviteit 1: Vertelpantomime
Leeractiviteit 2: De klassenplattegrond
Leeractiviteit 3: Een ID-kaart maken

Een netwerkkaart is een visuele weergave
van de opgedane kennis van bèta en
technologie en de actoren. Het geeft voor de
leerlingen houvast om de complexiteit te
overzien tijdens het bedenken van
oplossingen, het vormen van argumenten
en het nemen van een beslissing.
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Leeractiviteit 1: Vertelpantomime
Doelgroep: Alle groepen
Leerdoel: Leerlingen leren zich verplaatsen in een ander door middel van ‘drama’ (stap 1 Verkennen
en/of stap 2 Analyseren)
Duur: 30 minuten
Differentiatie: Selecteer boeken die passen bij de leeftijdsgroep.
Toelichting
Wanneer je met leerlingen een thema behandelt met betrekking tot duurzaamheid, hebben de
leerlingen de neiging om het zo goed mogelijk te doen voor de wereld. Het kan dan heel lastig zijn om
vanuit de belangen van een ander te denken, zeker als die belangen niet overeenkomen met die van
jou! In een spel is het gemakkelijker om het perspectief van een ander aan te nemen, omdat het dan
niet ‘echt’ is. In een vertelpantomime wordt een verhaal verteld en tegelijkertijd wordt dit verhaal
door anderen in pantomime uitgebeeld.
De activiteit
1. Kies een boek of bedenk met de leerlingen een verhaallijn. Verdeel de rollen onder de
leerlingen. Je kunt ook elke rol door een groep leerlingen laten uitspelen.
2. Jij leest voor en de leerlingen spelen. Herhaal het een paar keer en bespreek tussendoor hoe
het is om iemand anders te spelen. En wat helpt om die ander nóg meer te zijn!
3. Reflecteer met de leerlingen op hun rol. Wat vonden ze van het personage? Lief, leuk of
misschien vervelend? En hoe zijn ze zelf? Zo help je leerlingen onderscheid te maken tussen
zichzelf en de rol die ze hebben gespeeld. Het is belangrijk dat leerlingen dat onderscheid
leren te maken. Zeker wanneer het gaat om serieuzere vraagstukken.
Voorbeeld
Boeken als ‘Wij gaan op berenjacht’ en ‘Ssst!
De tijger slaapt’ lenen zich goed voor deze
activiteit. Maar je kunt natuurlijk ook boeken
kiezen die te maken hebben met het
maatschappelijk-technologisch thema, of met
de leerlingen een eigen verhaal uitspelen. Voor
de bovenbouw is naast het gebruik van boeken
ook de musical een goed voorbeeld.
(Bron: https://www.kleuteruniversiteit.nl/2019/02/inspiratieblog-eerste-hulp-bij-het-geven-van-dramalessen/)
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Leeractiviteit 2: De klassenplattegrond
Doelgroep: Alle groepen
Leerdoel: De leerlingen leren andermans perspectief en belang begrijpen (stap 2 Analyseren en stap
3 Beslissen).
Duur: 15 minuten
Differentiatie: Pas de eisen waar de argumenten van de leerlingen aan moeten voldoen aan op het
niveau van de leerlingen.
Toelichting
Wanneer je meerdere keuzes moet maken om tot een goede oplossing te komen is het voor leerlingen
vaak moeilijk zich te beseffen dat iemand met een ander perspectief net zo goed gelijk kan hebben.
Het kost tijd en vergt goede luistervaardigheden om dat perspectief te begrijpen en de argumenten
te doorgronden. Dit is toepasbaar op Maatschappelijk-technologische vraagstukken, maar je kunt dit
ook goed oefenen met leerlingen door een klassenplattegrond te maken.
De activiteit
1. Bespreek met de leerlingen dat er een nieuwe – fictieve – leerling in de klas komt. Voor deze
nieuwe leerling moet een nieuwe plek in de klas gevonden worden. Maar wat is de beste plek
voor deze leerling? Hier gaan jullie samen naar op zoek.
2. Geef wat informatie over de nieuwe leerling, zoals: hij wordt snel afgeleid, hij is heel erg lang
en erg behulpzaam.
3. Laat alle leerlingen een plek voor deze leerling kiezen. Zij moeten een extra tafel en stoel
toevoegen aan de bestaande klassenplattegrond en daarbij twee argumenten formuleren
over waarom deze plek het meest geschikt is voor deze leerling.
4. Ga met de klas in gesprek over de verschillende keuzes die de leerlingen hebben gemaakt en
de argumenten die zij hierbij hebben geformuleerd.
5. Geef de leerlingen tijd om hun gekozen plek te wijzigen op basis van de argumenten van hun
klasgenoten. Laat hen hun uiteindelijke keuze opschrijven als advies voor de leraar.
Voorbeeld

Deze activiteit kan ook gebruikt worden bij het maken
van een nieuwe klassenplattegrond voor alle
leerlingen.
Hierbij
moeten
leerlingen
beargumenteren waarom zij op een bepaalde plek
willen zitten, maar moeten zij ook rekening houden
met hun medeklasgenoten. De leraar heeft hierbij
een belangrijke rol als gespreksleider.
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Leeractiviteit 3: Een ID kaart maken
Doelgroep: Alle groepen
Leerdoel: De leerlingen leren zich inleven in een ander persoon en zijn/haar belangen in kaart te
brengen (stap 2 Analyseren)
Duur: 40 minuten
Differentiatie: Pas de keuze van de actor aan op het niveau en de leeftijd van de leerlingen.
Toelichting
Het is best lastig om te bepalen wat een ander in een bepaalde context belangrijk vindt. Aan welke
elementen hecht hij/zij waarde? Is dat geld? Gezondheid? Milieu? Dergelijke belangen kunnen ook
nog wisselen per thema. In deze activiteit help je leerlingen om hun actor te begrijpen én om zich te
oriënteren op wat potentiële belangen kunnen zijn.
De activiteit
1. Selecteer een onderwerp. Dit kan op groepsniveau, zoals het al dan niet houden van
huisdieren in de klas, of breder georiënteerd door het kiezen van een MaatschappelijkTechnologisch Vraagstuk. Selecteer ook de bijbehorende actoren en de belangen.
2. Introduceer het probleem en de bijbehorende actor(en). Verdeel de klas in actorgroepen. Elke
actorgroep formuleert de belangen van hun actor ten opzichte van het vraagstuk. Waar moet
de oplossing aan moeten voldoen?
3. Laat de kinderen een ID kaart ontwerpen, waarin de belangen goed naar voren komen. Ook
de consequenties die dit heeft voor het vraagstuk worden genoteerd.
4. Bespreek de belangen. Welke zijn overeenkomstig met de leerlingen zelf? Welke zijn juist
anders?
Tip! Met kleuters kun je ook een dier centraal stellen. Bespreek wat dat dier belangrijk vindt bij
bijvoorbeeld de bouw van een nieuw hok.
Voorbeeld

Waar woont hij/zij?:
Nederland

Bij welk vraagstuk is hij/zij betrokken?
Het kiezen van een nieuwe school

Welke belangen heeft hij / zij?

Om welke actor gaat het?
Leerling in groep 8

Toelichting
Ik vind het milieu belangrijk. Ik moet er dus op de fiets naar
toe kunnen;
Ik vind vrienden belangrijk. Het niveau moet dus bij mij
passen, zodat ik naast huiswerk tijd over hou voor vrienden.
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