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Praktisch luik – in vogelvlucht
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• Openheid en respect

• Ruimte 

• Tijd

• Focus op het doel: formuleer concreet

randvoorwaarden

Motivatiefase Analysefase Ontwerpfase Reflectiefase

Keuzes maken 
en 
verantwoorden

thema en 
tijdsspanne

drijvende
krachten

Scenariovorm Wenselijke 
stappen

Onderzoeken Intrigerend 
vraagstuk

Trends en 
tegentrends

Methode van 
backcasting

Verdiepen in 
scenario’s/bevra
gen

Perspectief
nemen

Out of the box 
denken

Observeren, 
luisteren, 
dialoog

Perspectief
scenariokwadra
nt innemen

Perspectief 
scenario’s 
innemen

Samen kennis 
creëren

Informatie delen Onderwijsvisie 
expliciteren

Ontwikkelen, 
eigenaarschap 
scenario

Adviezen en 
argumenten 
formuleren

Ruimte creëren om het creatief denken en ontwerpen te stimuleren door tijd te maken

https://vimeo.com/54772620
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Motivatiefase – out of the box denken

• Creativiteit stimuleren

http://www.flandersdc.be/tools/cursus-creatief-denken/

Motivatiefase – visie op onderwijs

• Onderwijsvisie expliciteren

• Huidige activiteiten confronteren met wenselijke visie
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Motivatiefase – toekomst kijken

Trends tegentrends 

Wegwerpmaatschappij duurzaamheid

Motivatiefase – keuze voor een intrigerend 
vraagstuk

Vb: hoe ziet voor jou het ideale onderwijs eruit?

Vb: hoe ziet een school eruit in 2030?

Vb: welke taken neemt een leerkracht in 2030 op zich?
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analysefase – breed kijken naar trends en 
tegentrends

GPS-methode (Flanders DC)
Trends voor GPS

Best en slechtst denkbare wereld in 2030?
DSTEP-factoren

 Demografische
 Samenlevings-
 Technologische factoren 
 Economische
 politieke

analysefase – trends onderzoeken

 Inzicht in actuele en maatschappelijke ontwikkelingen

 Bewijzen en tegenbewijzen verzamelen

 Inzichten verantwoorden

 Verschillende perspectieven innemen

TIJD NEMEN

http://www.flandersdc.be/sites/default/files/trends-voor-gps.pdf
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analysefase – drijvende krachten kiezen

 Duidelijk definiëren trends

 Trend en tegentrend met grote onzekerheid kiezen

 Twee duidelijke invalshoeken

 Onderling onafhankelijk!

 Creëert vier scenariovelden

TIJD NEMEN!

ontwerpfase

Scenario 1

Scenario 3 Scenario 2

Scenario 4
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ontwerpfase

reflectiefase

 Scenario’s delen

 Scenario’s evalueren

 Beleidsadviezen formuleren
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Reflectiefase – beleidsadviezen formuleren

 Onderzoeksvaardigheden van (toekomstige) leraren

 Leraren-in-opleiding media-wijs maken

 Onderwijs als project van de hele samenleving

 Groepscompetenties in wisselwerking met individuele 
competenties

 Tijd maken voor gezamenlijke ontmoeting en reflectie

scenariomethodiek

Resultaten testfase

http://onderwijs.vlaanderen.be/ons-onderwijs
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Ongekwalificeerde 
uitstroom Groep 3e graad dbso

 1 meisje en 6 jongens (2 weggelaten)

 5 lesuren

 Inleiding ‘breed denken’

 brainstormmethodiek

Inleidend

onderwijs

START ONDERZOEK

Vragen

Ongekwalificeerde 
uitstroom

INLEIDING ‘BREED DENKEN’

Inleidend

onderwijs

START ONDERZOEK

Vragen

De echte ontdekker is niet 

degene die nieuwe landen 

vindt maar degene die met 

nieuwe ogen kijkt.

Marcel Proust
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