
 

 

 

grondstoffen, 2de  graad 

Waar komen oorstokpaardjes vandaan? 

Les 1: Verkennen 

 

Materiaal 

 

- computer met boxen/tablet/smartphone… om geluiden van de zee af te spelen 

- grote tekenbladen  

- stukken plastic (van verpakkingen, plastic bekertjes, borden, bestek, rietjes, dopjes 

van flessen, flessen …) 

- papiertape 

- werkblad ‘oorstokpaardje’ (1 per kind, of per groepje dat samen werkt) 

- verschillende tablets, smartphones of een computer waar de kinderen dan om de 

beurt in groep aan kunnen werken 

- ‘thinglink’: (https://www.thinglink.com/scene/1162410189983318017 ) 

- grote flappen 

- tekengerief 

 

Voor je begint 

 
- Zet de geluiden van de zee klaar om af te spelen.  

- Maak de stukken plastic klein genoeg.  

- Zet de ‘thinglink’ klaar voor gebruik. 

- Print het werkblad ‘oorstokpaardje’ af.  

 

 

 

 

Doelstellingen 

• Kinderen willen meer weten over het probleem van de plastic soep. 

• Kinderen leggen het verband tussen plastic afval en plastic soep. 

• Kinderen onderzoeken de oorzaken en gevolgen van de plastic soep. 

https://www.thinglink.com/scene/1162410189983318017


 

1 Geprikkeld door plastic soep 
 

De klank van de oceaan  

 

• Zorg ervoor dat je deze opdracht kan opsplitsen in een deel vlak voor de speeltijd en 

een deel vlak erna.  

Voor de speeltijd: 

• Beluister één of meerdere audiofragmenten van geluiden uit de oceaan. (Die vind je 

op YouTube met zoektermen zoals “oceaangeluiden”, “onderwatergeluiden”… ) 

• Verdeel je klas in groepjes van ongeveer vier kinderen.  

• Geef elk groepje een groot vel papier en kleurmaterialen. 

• De kinderen luisteren opnieuw naar het fragment. 

• De kinderen tekenen in stilte wat ze horen. 

• Bekijk samen de tekeningen. 

- Welke geluiden hoorde je? 

- Kan je geluiden zien? Wat heb je getekend? 

- Zijn er gelijkenissen met andere tekeningen? Verschillen? 

- Welke tekening geeft volgens jou een goed beeld van de wereld uit het 

geluidsfragment? 

• Vertel de kinderen dat het fragment zich afspeelt in de oceaan, onder water.  

 

Na de speeltijd 

• Plak tijdens de speeltijd stukjes plastic afval op de tekeningen: plastic afval: plastic 

flesje, dopje, plastic fles, folie, snoeppapiertje, rietje, zakje, oorstokje… 

De kinderen merken na de pauze verrast op dat er afval op hun tekeningen kleeft. 

- Wat is er met de tekeningen gebeurd? 

- Welk soort afval zie je veel? 

- Wat gebeurt er met water als er veel afval in zit? 

 

2 Oorzaken van de plastic soep.  

 
De kinderen ontdekken zelfstandig in groepjes de oorzaken van plastic soep. Voer de 2 

opdrachten chronologisch na elkaar uit.  

 

  Van oorstokje naar oorstokpaardje  

 

• Geef de kinderen het werkblad ‘oorstokpaardje’. Differentieer door de opdracht 

alleen, per twee of in groep te laten uitvoeren.  

• De kinderen beschrijven en/of tekenen de verschillende tussenstappen over hoe 

een oorstokje bij een zeepaardje terecht kan komen.  



• Laat eventueel pijlen trekken tussen de vakjes. Niet elk vakje moet gebruikt worden. 

• Vergelijk de tussenstappen in verschillende groepjes.  

 

Opmerking  

Deze werkvorm stimuleert kinderen tot nadenken over de oorzaken van het probleem. Ze moeten 

hier zeker nog niet de echte oorzaken van plastic soep opsommen. Wel leert deze oefening de 

kinderen te denken in stapjes en in oorzaken en gevolgen.  

 

 Het echte verhaal 

 

• Voor het echte verhaal achter de oorzaken van plastic soep maakten we een 

‘thinglink’.  

 

Noot: Een Thinglink is interactieve illustratie of foto door middel van aanklikbare pointers. 

Ga je met de muiswijzer naar een pointer dan verschijnt er een tekst en/of een illustratie. 

Klik je op een pointer dan word je doorgelinkt naar bijvoorbeeld een website, een 

illustratie, een filmpje, een foto, een twittertimeline, een facebookpagina of een 

geluidsopname. 

 

• Verdeel de klas in groepjes en geef elk een tablet/computer delen om de ‘thinglink’ 

te ontdekken: (https://www.thinglink.com/scene/1162410189983318017 ) 

• Er is een ‘thinglink’ voor de eerste graad en eentje voor de tweede en derde graad. 

• Laat de groepjes nadien aan elkaar uitleggen wat ze geleerd hebben in de ‘thinglink’.  

 

 

Noot 

Het is belangrijk dat de kinderen beseffen dat het probleem niet opgelost is als we ons afval 

gewoon goed sorteren. Slechts een deel van het plastic afval wordt gerecycleerd. De plastic soep zal 

jammer genoeg niet verdwijnen als we alles netjes in de vuilbak gooien maar wel nog massaal veel 

plastic blijven produceren en verbruiken. Ons consumptiegedrag heeft een grote impact op de 

plastic soep. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/1162410189983318017


 

3 Gevolgen van de plastic soep 
 

De kinderen onderzoeken in groepjes de gevolgen van de plastic soep voor mens, dier en 

natuur (milieu).  

 

Routekaart 

 

• Vraag aan de kinderen of ze weten hoe een metroplan eruitziet. Zoek een voorbeeld 

op internet en toon het hen. 

• Bespreek: wat zien jullie? Hoe moet je dit lezen? 

 

• Teken op de linkerhelft van het bord een cirkeltje (niet ingekleurd) en schrijf er 

‘Plastic belandt in zee’ boven.  

 

• Vraag klassikaal welke gevolgen dit zou kunnen hebben.  Teken voor elk gevolg een 

nieuw cirkeltje op het bord en verbind met het cirkeltje ‘Plastic belandt in zee’. 

 

• Vraag aan de kinderen: hoe moet je dit lezen? Kan je er een zin van maken? 

Bijvoorbeeld: 

o Hoe meer plastic in zee, hoe meer vissen plastic eten. 

o Als er plastic in zee komt, dan vormen er zich grote eilanden van drijvend 

plastic. 

o Het plastic in de zee beïnvloedt het leven in zee. 

o Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg? 

 

• Elke groep schrijft wat op het bord staat over op een flap.  

• Wijs nadien één van de gevolgen aan en zeg dat elk groepje moet nadenken wat 

hiervan het gevolg is: Wat gebeurt er als … ?  

• Ze tekenen een nieuw cirkeltje en verbinden dit met het gevolg. Bijvoorbeeld: 

o Hoe meer vissen plastic eten, hoe meer vissen sterven door teveel plastic in 

hun maag. 

o Als er eilanden van drijvend plastic zijn, dan breken de plasticdeeltjes verder 

en verder af tot minuscuul kleine stukjes. 

• Op deze manier werken ze de routekaart uit. Ze kunnen bij elk cirkeltje de route 

verderzetten. Als ze geen gevolgen (meer) kunnen bedenken bij een bepaald 

cirkeltje of in het verhaal worden geen verdere gevolgen meer genoemd, dan 

beginnen ze opnieuw met een ander cirkeltje. 

 



• Duid na een tijdje één groep aan: alle kinderen van deze groep verspreiden zich over 

de andere groepen. Ze bekijken in stilte voor enkele minuten de routekaart van een 

andere groep en mogen hiervan ideeën overnemen. 

• Als deze kinderen terug in hun eigen groep zitten, duid je een andere groep aan, 

enzovoort… tot elke groep inspiratie kon opdoen. 

 

Reflectie 

o Laat de kinderen vertellen: wat valt hen op?  

o Hoeveel lijnen vertrekken er vanuit een cirkel? Wat betekent dit? 

o Kan een gevolg ook een oorzaak zijn en een oorzaak een gevolg? Is dit altijd 

zo? Waarom (niet)? 

o Is er een eindpunt aan deze route? 

 

• Vraag klassikaal aan de kinderen: welke gevolgen hadden ze op voorhand niet 

verwacht? 

Bijvoorbeeld: dat plastic opgegeten zou worden door vissen?  

• De groepjes tekenen een uitroepteken bij de gevolgen die onverwacht waren.  

 

• Vraag aan de groepjes te bespreken welke elementen positief of negatief zijn. 

• De cirkels van positieve elementen kleuren ze groen, van negatieve elementen rood. 

• Neutrale elementen worden niet ingekleurd. 

 

Reflectie 

 

o Vraag aan de kinderen: wat betekent dit? 

o Waar spelen de negatieve gevolgen zich vooral af? Voor wie is dit negatief? 

o Waar spelen de positieve gevolgen zich vooral af? Voor wie is dit positief? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 De Strik vat het samen  
 

• Vat de oorzaken en gevolgen met de klas samen in de Striki.  

• Schrijf in het midden van een grote flap ‘plastic soep’ of kleef een foto. 

o Hoe komt het dat er zoveel plastic in de zee is? 

• Schrijf alle oorzaken aan de linkerkant van het probleem en trek pijlen naar het 

probleem.  

• Schrijf alle gevolgen aan de rechterkant van het probleem. Trek pijlen van het 

probleem naar de gevolgen.  

o Wat gebeurt er als er plastic in de zee of oceaan belandt? Welke gevolgen 

ken je? 

• Hang de Strik zichtbaar op en gebruik hem in de volgende lessen als herhaling of 

houvast. 

 

Tip: laat de kinderen de Strik op een werkblad overtekenen en (verder) individueel invullen. 

 

 

In deze les oefen je de vaardigheid Systeemdenken.  

 

Tijdens deze les onderzoeken de kinderen oorzaken en gevolgen. Om verbanden te 

onderzoeken en begrijpen, kan je inzoomen op verschillende relaties: oorzaak-gevolg, deel-

geheel of perspectieven. Deze vaardigheden vormen de kern van de methode 

systeemdenken.  

 

Smaakt dit naar meer? 

 

In de Methode Systeemdenken vind je meer dan 50 werkvormen en 40 lessen om deze 

vaardigheden in te oefenen. In de nascholing 'Initiatie systeemdenken' pas je tal van 

methodieken toe op prikkelende verhalen die leerlingen helpen verbanden te visualiseren. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

https://djapo.be/systeemdenken-duurzame-wereld/ 

 

                                                        
i De Strik is één van de visuele denkinstrumenten die ‘Onderwijs Maak Je Samen’ heeft 

ontwikkeld om denken te stimuleren. De Strik helpt kinderen om oorzaken en gevolgen in 

kaart te brengen.  

Bron: Van de Ven, M., (2015), Denkbeelden: praktijkboek voor visuele leerstrategieën (eerste druk), 

Helmond, Nederland: OMJS. 

 

https://djapo.be/systeemdenken-duurzame-wereld/

