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1 CRISIS ALS KANS



We leven niet in tijdperk van verandering 
maar in een verandering van tijdperk



Tussen-in-Tijd

de oude wereld past niet meer en brokkelt af

[ongelijkheid, racisme, milieu, klimaat, rat race, depressies]

de nieuwe wereld dient zich aan en komt op

[inclusief, gelijke kansen, schoon & duurzaam, coöperatief]



Afbraak & Opbouw

oude systemen lopen vast en worden afgebroken
brancheclubs, vakbonden, politieke partijen, NGO’s, bedrijven 

nieuwe systemen ontluiken en worden opgebouwd 
bewegingen, coöperaties, gemeenschappen, netwerken 

Onderwijs?



Onrust in Wereld

de onrust in de wereld 

weerspiegelt 

de onrust in onszelf



2019 Hét Protest Jaar















Urgency





Corona Crisis

grijpt diep in op onze vitale systemen 
[zorg, onderwijs]

legt systeemfouten bloot

[efficiëntie, rendement, korte termijn]



elk systeem dat draait op efficiëntie en
effectiviteit loopt vast bij een verstoring





Corona virus had ook in 
Nederland kunnen ontstaan



Diepste Oorzaak

disbalans tussen mensen en natuur



Morele Crisis

Normen  & Waarden

Hebzucht & Egoïsme

crisis zit in ons zelf 
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CRISES ZIJN EEN ZEGEN

mensen zijn hardleers

we leren vooral van crises 



Crises helpen om te veranderen

5-10% van mensen veranderen na een crisis

we hebben een aantal crises nodig

25% van mensen betekent een omslag

wereld gaat niet volledig veranderen na corona



SYSTEMISCHE VERANDERING IS NODIG:
TRANSITIE



Transitie

fundamentele omslag in denken, handelen & organiseren

denken: waarden, paradigma’s

handelen: houding, gedrag

organiseren: wetten, regels
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2 Benutten van Chaos



Chaos

Chaos is een orde die we nog niet kennen

Chaos betekent dat alles open ligt

Chaos betekent dat we dicht bij de kern komen

Chaos is een voorwaarde voor echte verandering



Chaos vergt Planning

Organische planning, evolutionair sturen

Uitgaan van onzekerheden en complexiteit

Anticiperen en adapteren aan veranderingen

Schuivende doelen en sturen op basis van leren



Sturings Lens 

strategie

visie

actie

leren



Structurele Onzekerheden



Corona Beleid
Onzekerheid centraal stellen in beleid

Accepteren dat je fouten maakt en daarvan leren

Anticiperen, snel ingrijpen, perspectief bieden

Niet over doelgroepen, maar met doelgroepen

Duidelijk communiceren, niet polderen



Nieuw Paradigma
Preventie is beste medicijn tegen corona

Accepteer endemische status van corona

IC-capaciteit kan niet leidend zijn voor beleid

Oog voor maatschappelijke schade van beleid

Vraagt om ander soort leiderschap



we moeten kinderen voorbereiden op
instabiliteit en discontinuïteit. We moeten 
ze juist leren om fouten te maken en 
daarvan te leren. Al struikelend kom je
verder, via zoeken-leren-experimenteren

Onderwijs
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WAT BETEKENT DAT
VOOR HET ONDERWIJS?3



Onderwijs moet zich instellen op
meerdere crises komende jaren



crisis heeft toekomst van onderwijs 
10 jaar naar voren gehaald



Innovaties versneld doorgevoerd

digitaal onderwijs

onderwijs op maat

betere samenwerking

flexibele aanpak



Samenleving & Economie 
veranderen sneller dan onderwijs



Onderwijs leidt op voor beroepen
die over 10 jaar niet meer bestaan



Transitie Onderwijs
van naar

standaard gepersonaliseerd 

bureaucratisch leerling & docent centraal

rendement rendemens

monodisciplinair multi- & interdisciplinair

vakken thema’s

onderwijzen zoeken,leren,experimenteren



Er is een revolutie gaande in
het onderwijs van onderop



Een Leven Lang Ontwikkelen



Onderwijs moet wendbaar worden
om voortdurend in te kunnen spelen 
op snelle veranderingen van buiten

Wendbaar



Wanneer ben je wendbaar?

eenvoudig georganiseerd

leerling daadwerkelijk begrijpen

multidisciplinair werken

lerende organisatie

op basis van vertrouwen



Veerkrachtig

Onderwijs moet veerkrachtig worden
om schokken te kunnen opvangen en
crisis- en toekomstbestendig te worden  



Wanneer ben je veerkrachtig?

toekomstgericht werken

buffercapaciteit opbouwen

met onzekerheid omgaan

risico’s durven nemen

anticiperen op crises 



Transitie van MBO

ander curriculum, andere opleidingen

vakkennis ingebed in transitie thema’s

modulair onderwijs om skills te ontwikkelen 

multi- en interdisciplinair onderwijs 



Fundament van Nieuwe Economie 

groene installateurs

dakvergroeners sensorplaatsers

windmolenreparateurs zonnepanelen monteurs

laadpaalplaatsers



250.000 extra MBO-banen               
in de nieuwe economie!



Campus 
samenwerking tussen HBO en bedrijfsleven

leren-werken-ondernemen als basis

innovatiecampus voor nieuwe makers 

makerwerkplaatsen als ‘living labs’ & ‘field labs’

al-lerende-doen & al-doende-leren 







MBO 3.0
gepersonaliseerd

student centraal

ruimte voor docent

thematisch

innovatiecampus met bedrijven



Opleidingen MBO 3.0

themagerichte modules

vakken onderdeel van thema’s

multi- en interdisciplinair

al-lerende-doen en al-doende-leren 

samen met het bedrijfsleven



Overkoepelende Thema’s

klimaatverandering

energietransitie

globalisering & migratie

ongelijkheid

digitalisering  



ISS 02-10-20



1:30 min



passie kunnen overdragen

alle informatiekanalen kunnen bundelen

uitstekende contacten met buitenwereld

activerend, coachend en dienend

Docenten MBO 3.0



samen kunnen denken & werken

kennis juist kunnen interpreteren

kritisch denken en analyseren

flexibel, wendbaar, veranderingsgezind  

vanuit klant & opdrachtgevers redeneren

Vaardigheden 3.0



Organisatie MBO 3.0 

horizontaal

platte organisaties   

zo weinig mogelijk bureaucratie en overhead

innovatieruimte voor docenten 

leerling staat centraal & interactie docent - leerling  



Bestuurder MBO 3.0 

op hoofdlijnen sturen   

inspelen op veranderingen

richting geven & ruimte bieden 

experimenteerruimte creëren  
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4 WAT BETEKENT DAT

VOOR HET TOEZICHT?



Kritiek op Toezicht 

gebrek aan zelfreflectie

risicomijdend gedrag 

weinig contact met buitenwereld

weinig veranderingsgezind 



Code Goed Toezicht 
1. legitimiteit & compliance

2. maatschappelijke verantwoordelijkheid

3. integriteit

4. transparantie & openheid

5. interne & externe verbinding

6. professionaliteit & lerend vermogen

7. verantwoording 



Taken voor Toezicht 

controleren van bestuur

werkgeverschap bestuurders 

klankbord voor bestuurders

adviseur van bestuurders 



Criteria voor Toezicht 

leerlingen aantallen

marktaandeel 

ziekteverzuim

financiële kentallen 



Klassiek Toezicht
rendement

efficiency 

liquiditeit / solvabiliteit

gaat NIET over

kwaliteit, maatschappelijke waarden, duurzaamheid 



niet sturen op korte termijn kosten 
maar op lange termijn waarden



niet sturen vanuit controle & beheersing 
want dat is schijn in tijden van chaos 



Transitie van Toezicht
transitie van het toezicht is noodzakelijk

van naar

reactief pro-actief

kosten waarden

kwantiteit kwaliteit



rem de noodzakelijke verandering 
niet af, maar probeer die te faciliteren



Leiderschap gevraagd

tegen de stroom durven in gaan

impopulaire beslissingen nemen

fouten durven maken & daarvan leren



Persoonlijke Transitie

zit veel angst bij mensen om te veranderen

overwinnen van angst is grote opgave

is hard en lang werken aan en met jezelf 



'Het is niet de criticus die telt. De eer komt toe aan de vrouw die

daadwerkelijk in de arena staat, haar gezicht besmeurd met stof,

zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op

keer tekortschiet, maar desondanks toch probeert iets te bereiken.

Die groot enthousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal

geeft voor de goede zaak. Die, als het meezit, uiteindelijk de triomf

van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als zij

faalt, in elk geval grote moed heeft getoond’

Theodore Roosevelt


