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Achtergrond
Door	 de	 toename	 van	 het	 aantal	 technologische,	
sociale,	 politieke	 en	 ecologische	 veranderingen	 is	 het	
vermogen	 om	 samen	 een	 nieuwe	 toekomst	 aan	 te	
voelen	 en	 te	 creëren	 een	 belangrijke	 leer-	 en	
leiderschapsvaardigheid	 geworden.	 Dit	 geldt	 voor	
vrijwel	 alle	 sectoren	 van	 onze	 samenleving,	 inclusief	
het	 onderwijs.	 Om	 een	 antwoord	 te	 hebben	 op	 de	
ontwrichtingen	 die	 zichtbaar	 zijn	 in	 deze	 tijd	 is	 het	
nodig	 het	 vermogen	 tot	 systeem-leren	 op	 een	 hoger	
niveau	 te	 brengen.	 In	 zijn	 boeken	 introduceert	 Otto	
Scharmer	 daartoe	 de	 concepten	 “Theory	 U”	 en	
“Awareness-based	 systems	 change”,	 die	 wereldwijd	
gebruikt	 worden	 om	 leiding	 te	 geven	 aan	 de	 grote	
transities	waar	we	mee	te	maken	hebben.	“Awareness-

based	 systems	 change”	 is	 een	 geheel	 nieuwe	
benadering	 om	 effectief	 leiding	 te	 geven	 aan	
veranderingsprocessen	 in	 complexe	 systemen.	 Het	 is	
een	 verdere	 uitbreiding	 van	 de	 werkwijzen	 en	
uitgangspunten	 van	 systeemdenken,	 zoals	 het	
onderscheid	maken	 tussen	symptomen	en	problemen.	
Ook	 biedt	 het	 concept	 een	 raamwerk	 om	 actie	 te	
ondernemen	 op	 drie	 niveaus:	 veranderingen	 in	 de	
structuur	van	de	organisatie,	in	onze	mentale	modellen	
(thought,	 mindset)	 en	 in	 de	 diepere	 bronnen	 van	
creativiteit	en	zelf	(source).	Zie	figuur	1.		
De	zoektocht	naar	de	innerlijke	bron	van	ons	handelen	
krijgt	vorm	door	middel	van	Theorie	U.		
	

	
Figure 1:  
Awareness-Based 
Systems Change on  
Three Levels   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

De blinde vlek van leiderschap 
	
Hoe	 komt	 het	 dat	 mensen	 in	 veel	 systemen	
voortdurend	collectief	resultaten	bereiken	die	eigenlijk	
niemand	wil?	Waardoor	 zitten	we	opgesloten	 in	 oude	
gedragspatronen	 die	 leiden	 tot	 de	 ontwrichtingen	 die	
we	steeds	meer	zien?	Hoe	komt	het	dat	onze	pogingen	

op	een	 goede	manier	 om	 te	 gaan	met	de	uitdagingen	
van	deze	tijd	vaak	niet	 leiden	tot	de	resultaten	die	we	
nastreven?	 Welke	 vormen	 van	 leren	 en	 welk	
leiderschap	 is	 nodig	 om	 deze	 oude	 patronen	 te	
doorbreken	 en	 samen	 de	 gewenste	 doelen	 te	



	

	
Reimagining and Reshaping Education and Learning for the 21st Century 	 	 	 	 Page 2 / 4	
	

realiseren?	 Al	 deze	 vragen	 komen	 aan	 bod	 tijdens	 de	
tweedaagse	op	8	en	9	december.		
Er	is	sprake	van	een	blinde	vlek	 in	onze	huidige	manier	
van	 leiding	 geven	 die	 ons	 belemmert	 de	 gewenste	

resulaten	te	bereiken.	Het	gaat	bij	deze	blinde	vlek		om	
de	 verbreding	 en	 verdieping	 van	 onze	 vaardigheden	
met	 het	 allerhoogste	 potentieel	 in	 gedachten.	

	
	
	
Het	verbreden	van	systeemleren	en	systeemleiderschap	
vraagt	 om	 het	 maken	 van	 een	 omslag	 van	 leer-
infrastructuren	 die	 zich	 voornamelijk	 richten	 op	
individuen	en	teams	naar	 leeromgevingen	die	zich	ook	
richten	 op	 organisaties	 en	 ecosystemen	 waarin	
groepen	van	stakeholders	met	elkaar	samenwerken.	De	
term	 “ecosysteem”	 duidt	 op	 samenwerking	 van	
partners	die	de	grenzen	van	de	afzonderlijke	instituties	
overschrijden,	waarin	diverse	groepen	elkaar	nodig		
	

	
hebben.	Dit	 alles	met	het	doel	het	 systeem	als	 geheel	
te	veranderen.		
Het	verdiepen	van	systeemleren	en	systeemleiderschap	
betekent	een	omslag	van	louter	technisch	leren	(hoofd:	
leren	 door	 te	 luisteren)	 naar	 reflectief	 leren	 (hoofd	 en	
hand:	leren	door	te	doen)	naar	transformationeel	leren	
(hoofd,	hand	en	hart:	leren	door	samen	te	creëren)		
De	blinde	vlek	van	deze	vorm	van	leren	en	leiderschap	
komt	 in	 veel	 systemen	 voor.	 (zie	 figuur	 2).		

	

	
Figure 2: Matrix of Systems Learning and Leadership 
	
	

Ecosysteem Leren en Leiderschap  
	
De	 opdracht	 om	 groepen	 van	 stakeholders	 uit	
verschillende	 instituties	 bij	 elkaar	 te	 brengen	 en	 het	
maken	 van	 een	 omslag	 in	 hun	 mindset	 in	 de	 richting	
van	 het	 grotere	 systeem	 als	 geheel	 is	 een	 van	 de	
belangrijkste	 uitdagingen	 van	 leiders	 in	 deze	 tijd.	
Organisaties,	 leiders	 en	 begeleiders	 dienen	 hun	

vermogen	te	vergroten	“to	hold	the	space”:	het	creëren	
van	mogelijkheden	aan	alle	betrokkenen	om	samen	de	
toekomst	 aan	 te	 voelen	 en	 kansen	 te	 scheppen	 die	
toekomst	 te	 creëren	 in	 een	 context	 die	 voortdurend	
verandert	en	erg	onzeker	is.			
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Het besturingssysteem van de maatschappij upgraden 
	
Als	 we	 naar	 de	 evolutie	 van	 sociale	 systemen	 kijken	
vanuit	het	perspectief	van	systeemdenken	moeten	we	
het	 verschil	 begrijpen	 tussen	 innovatie	 in	 het	 systeem	
en	innovatie	van	het	systeem.	Innovatie	in	het	systeem	
betekent	 meer	 van	 hetzelfde	 doen	 en	 het	 in	 stand	
houden	 van	 de	 dominante	 uitgangspunten	 van	 het	
systeem.	 Innovatie	 aan	 het	 systeem	 betekent	 een	
verandering	 hoe	 het	 systeem	 functioneert	 en	 het	
identificeren	 van	 hefbomen	 om	 het	 systeem	 als	 een	
geheel	 te	 beïnvloeden.	 Om	 de	 vergelijking	 te	 maken	
met	 de	 smartphone:	 innovatie	 in	 het	 systeem	 is	 het	
toevoegen	 van	 een	 app;	 innovatie	 van	 het	 systeem	 is	
het	 upgraden	 van	 het	 besturingssyteem	 (OS).	 Hoe	
kunnen	 we	 de	 economische,	 democratische	 en	
educatieve	 besturingssytemen	 van	 onze	 samenleving	
upgraden?		

In	 het	 boek	 “De	 essentie	 van	 Theorie	 U”	 introduceert	
Otto	Scharmer	 “the	Matrix	of	 Systems	Evolution”.	Het	
is	een	raamwerk	dat	laat	zien	hoe		het	upgraden	van	de	
besturingssystemen	 in	 diverse	 sectoren	 van	 	 de	
samenleving	deze	sectoren	zullen	beïnvloeden.		
De	ontwikkeling	van	Besturingssysteem	(OS)	1.0	en	2.0	
naar	 3.0	 en	 4.0	 brengt	 een	 omslag	met	 zich	mee	 van	
het	werken	 in	geïsoleerde	sectoren	naar	op	een	hoger	
niveau	 samenwerken	 vanuit	 een	 besef	 van	 onderlinge	
afhankelijkheid.	 Figuur	 3	 maakt	 deze	 veranderingen	
zichtbaar	 voor	 diverse	 sectoren:	 onderwijs,	
gezondheidszorg,	 landbouw,	 de	 financiële	 wereld,	
bestuur.		
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Matrix of Systems Evolution: Upgrading the OS 
	
	
De	 realiteit	 van	 het	 huidige	 onderwijssysteem	 is	 dat	
een	 groot	 aantal	 onderdelen	 ervan	 nog	 altijd	 werken	
met	 een	 2.0	 besturingssysteem,	 terwijl	 andere	 delen	
zich	reeds	ontwikkelen	in	de	richting	van	een	OS	3.0	of	
4.0.	 Om	 deze	 verandering	 verder	 vorm	 te	 geven	 zijn	
nieuwe	vormen	van	leren	en	van	leiderschap	nodig.		

	
Scharmer	 gebruikt	 hiervoor	 de	 term	 “transformation	
literacy”	 of	 “vertical	 literacy”.	 Tijdens	 de	 masterclass	
gaat	 het	 om	 het	 verkennen	 van	 de	 kenmerken	 en	 de	
werkwijzen	 van	 “transformational	 vertical	 literacy”	 en	
hoe	we	deze	aanpak	kunnen	inzetten	bij	de	uitdagingen	
waar	 we	 als	 leiders	 in	 het	 onderwijs	 voor	 staan.	
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De masterclass: doelen en inhouden 
	
Tijdens	de	tweedaagse	zullen	de	deelnemers	door	middel	van	presentaties,	werken	in	kleine	groepen,	persoonlijke	
reflectie	en	diverse	praktische	werkvormen	onder	andere	leren:		
 

(1) vergroten	van	het	vermogen	om	de	toekomst	die	zich	aandient	aan	te	voelen	en	samen	te	creëren	met	
behulp	van	Theorie	U;		

(2) werkwijzen	toepassen	die	leiden	tot	dieper	luisteren	en	dialoog	;		
(3) werkwijzen		om	meer	zicht	te	krijgen	op	de	toekomstige	mogelijkheden	in	diverse	contexten;	
(4) werkwijzen	om	betere	leiders	te	worden,	met	meer	focus	en	met	vaardigheden	“to	hold	the	space”;		
(5) kennis	 maken	 met	 bronnen	 en	 werkwijzen	 die	 kunnen	 helpen	 bij	 het	 realiseren	 van	 de	 gewenste	

veranderingen	van	het	systeem	als	geheel.	
	
In	 de	 masterclass	 maken	 de	 deelnemers	 kennis	 met	 belangrijke	 werkvormen	 die	 kunnen	 ondersteunen	 bij	
“reimagining	en	reshaping	their	schools	and	learning	systems.”		
De	deelnemers	leren	werken	met	een	raamwerk	voor	leiderschap	in	situaties	van	grote	veranderingen	en	hoe	ze	
de	uitgangspunten	en	werkwijzen	kunnen	toepassen	binnen	de	context	van	hun	eigen	werk	en	bij	de	uitdagingen	
waar	ze	elke	dag	mee	te	maken	hebben.		
Tijdens	 de	 twee	 dagen	 zal	 er	 veel	 interactie	 plaats	 vinden	 tussen	 de	 deelnemers.	 De	 werksituaties	 van	 de	
deelnemers	zullen	regelmatig	worden	gebruikt	om	casussen	te	bespreken.		
	
	

Facilitator 
	

	

Dr.	 C.	 Otto	 Scharmer	 is	 hoofddocent	 bij	 MIT	 in	 Boston	 en	 medeoprichter	 van	 het	
Presencing	Institute.	Scharmer	introduceerde	het	concept	van	“presencing”	–	leren	van	de	
ontluikende	toekomst	-	in	zijn	bestsellers	Theorie	U	en	Presence	(de	laatste	met	co-auteurs	
Peter	Senge,	Joseph	Jaworski	en	Betty	Sue	Flowers).		
In	2015	was	hij	medeoprichter	van	MITx	u.lab,	een	grootschalige	open	online	cursus	over	
het	 leiding	geven	aan	diepgaande	veranderingen.	Deze	online	cursus	heeft	 sindsdien	een	
wereldwijd	 eco-systeem	 van	 maatschappelijke	 en	 persoonlijke	 vernieuwing	 geactiveerd,	
met	meer	dan	100.000	mensen	uit	185	landen.	
Hij	 heeft	 met	 zijn	 collega’s	 innovatielabs	 gefaciliteerd	 over	 het	 opnieuw	 uitvinden	 van	
bedrijfsvoering,	financiën,	onderwijs,	gezondheidszorg	en	regering	in	veel	culturen.		
Otto	ontving	 in	2015	de	 Jamieson	Price	 for	Excellence	 in	Teaching	op	MIT.	En	 in	2016	de	
Leonardo	 European	 Corporate	 Learning	 Award.	 Zijn	 visie	 is	 om	 een	 wereldwijde	 action-
research-universiteit	te	creëren	voor	maatschappelijke	transformatie,	waarbij	wetenschap,	
bewustzijn	en	sociale	verandering	worden	geïntegreerd.		
	
Meer	informatie	over	Dr.	Scharmer	en	zijn	werk	is	te	vinden	op:		
https://mitsloan.mit.edu/faculty/directory/otto-scharmer	
http://www.ottoscharmer.com	
www.presencing.com	
	

	


