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DANKWOORD
Het Expertisenetwerk School of Education bood ons de kans om het boeiende proces van scenario-ontwerpen te 
doorlopen, onze ideeën uit te werken en op te schrijven.Het project heeft heel wat losgemaakt bij de mensen die 
eraan hebben meegewerkt.  
In de eerste plaats was het project een uitstekende aanleiding om ‘wat is’ los te laten en voluit te gaan voor ‘wat kan 
zijn’ en zelfs voor ‘wat zou moeten zijn’. Het creatieve potentieel van de deelnemers is voor de volle 100% 
aangesproken, en dat merk je aan de scenario’s en aan de ingenieuze nieuwe woorden, concepten en ideeën die zijn 
ontstaan in de loop van het proces. 

Velen hebben bijgedragen aan de inzichten die we in deze handleiding verwoorden. 

De stuurgroep was gedurende het jaar projectwerk steeds ons klankbord.  Bedankt Stijn Dhert, Ludwig Jossa, Bie Lam-
brechts, Ann Martin en Hilde De Wever voor jullie enthousiast en kritisch meedenken. 

Bedankt Karel Baillieux, Goele Berens, Patricia Bruynooghe, Heidi Celis, Hilde De Wever, Nico Mombaerts, 
Els Van Emelen, Katrien Waegemans, Leen Alaerts, Veerle Binon, Ludwig Jossa, Rosemie Mels, Stephanie Verbeken, 
Bie Lambrechts, Marleen Lefebre, Annelies Stevens, Annelies Callens, Sofie Pottier, Danny Wyffels, Evelien Geurts, 
Mieke Kusters, Jeroen Thys, Gunther Coppens, Jan Jaspers, Jonathan Cops, Sergio Scattolini, Willem Van Ausloos, 
Hayate Erriarrech, Sheila Gijsens, Kevin Logist, Mieke Van Ingelghem, voor het samen denken, exploreren en 
onderzoeken. Het was ongelooflijk hoeveel energie jullie legden in de creatie van de lerarenopleiding van 2030!

Bedankt Stephanie Verbeken en Jan Jaspers voor jullie foto’s.
Bedankt Eveline Declercq voor jouw ondersteuning.

We bedanken iedereen die ‘onderweg’ met ons meegedacht heeft.

Karlien, Marlies, Lisa, Bert, Ruth, Joke, Kerlijne en Stijn
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WOORD VOORAF
Deze handleiding heeft als ambitie om heel concreet in verschillende stappen de methodiek van het scenarioleren 
aan te reiken met onze ervaring van één jaar projectwerk als uitgangspunt. Dat betekent dat we vooral concrete tips, 
te vermijden valkuilen en concrete ervaringen willen aanreiken. Het is geen kant – en klaar receptenboek, maar wel 
een handig hulpmiddel voor elke docent die hiermee actief wil gaan experimenteren binnen het eigen team en/of met 
studenten. 

De handleiding die voor u ligt is één van de resultaten van het onderzoeksproject ‘Leraren opleiden na 2030’.
Het gaat om een kernproject van het expertisenetwerk School of Education dat liep van februari 2010 tot en met 
januari 2011. Aan het project werkte vier hogescholen mee: GroepT Leuven Education College (promotor), Khlim, 
KHLeuven en Katho-Reno.
Uitgangspunt van dit project is de vaststelling dat veranderingen binnen de samenleving en binnen het onderwijs 
zich razendsnel voltrekken. We hebben dan ook gezocht naar een manier om inzicht te krijgen in deze veranderingen, 
daarbij rekening houdend met de vele onzekere factoren die de dynamiek en de richting van de veranderingen 
beïnvloeden. Achterliggende gedachte is dat leraren opleiden voor een onzekere toekomst betekent dat ze 
veranderingsbekwaam moeten zijn. Het gaat erom dat ze zich bewust moeten worden  van de veranderingen binnen 
de samenleving en de invloed ervan op het onderwijs en dat ze dit veranderingsbewustzijn als integraal deel van 
hun subjectieve onderwijstheorie opnemen. Op die manier willen we een impact creëren op het eigen professionele 
zelfverstaan (en de veranderingsbereidheid) van de (toekomstige) leraar of lerarenopleider en zorgen voor een 
verandering in het concrete handelen op de werkvloer. 
Om deze dubbele ambitie met name zicht krijgen op de toekomst van de lerarenopleidingen én onderzoeken op 
welke manier je de veranderingsbekwaamheid ( bewustzijn  & bereidheid) van (toekomstige) leraren kan  doen 
toenemen, te realiseren, hebben we gebruik gemaakt van de methodiek van het scenarioleren/ontwerpen. 
Tijdens het proces van scenario-ontwerpen zagen we dat docenten en studenten die eigenlijk geen tijd hebben, toch 
tijd nemen om samen na te denken, te exploreren, te onderzoeken.  Het was mooi om getuige te zijn van een groep 
mensen die echt in dialoog gaan en nadenken over leraarschap zonder in de klassieke valkuilen te stappen die mees-
tal eigen zijn aan visiebesprekingen.  Hoe vaak, immers, staan korte termijndenken, eigenbelang, tunnelvisie de open 
dialoog in de weg.  Wij zagen hoe visieontwikkeling heel dichtbij kwam. Groepen docenten creëerden ‘hun’ opleiding, 
waar zij elk een echte rol in opnamen.
De methodiek ‘werken met scenario’s’ geeft visieontwikkeling een nieuwe dimensie en het brengt nadenken over visie 
en onderwijs en organisaties terug bij de essentie: het gevoel van impact bij alle betrokkenen dat ze iets wezenlijk 
kunnen bijdragen binnen het eigen werk. En dat gevoel van impact is soms ver weg in grote organisaties waar de 
drang naar controle en bureaucratie echte ondernemingszin en creativiteit in de weg staat.
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De handleiding is opgebouwd uit drie delen. Een eerste korte introductie op de methodiek, de meerwaarde voor het 
onderwijs en enkele randvoorwaarden, vervolgens de kern met een gedetailleerde beschrijving van de verschillende 
fases en tot slot bijlagen met een verklarende begrippenlijst, handzame werkfiches en gebruikte bronnen. Voor wie 
interesse heeft in de uitgewerkte scenario’s, deze zijn terug te vinden op www.education2030.be .

We  wensen de lerarenopleidingen van de toekomst de cultuur van dynamiek en dialoog toe waar we tijdens dit 
onderzoeksproces getuige mochten van zijn.

Veel leesplezier

Karlien, Marlies, Lisa, Bert, Ruth, Joke, Kerlijne en Stijn

www.education2030.be
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DE SCENARIOMETHODIEK 
EEN INTRODUCTIE
De scenariomethode is al langer ingeburgerd in het bedrijfsleven als een manier om vat te krijgen op een onzekere 
toekomst. Het idee is dat het analyseren van diverse ontwikkelingen en trends om deze vervolgens uit te zetten in 
diverse scenario’s, beslissingnemers beter in staat moet stellen om de consequenties van elk scenario te zien en 
bijgevolg vandaag betere beslissingen te kunnen nemen. Het ontwerpen van diverse scenario’s heeft een bijkomend 
voordeel. Er zijn heel wat problemen of liever uitdagingen waar we vandaag geen oplossing of antwoord voor hebben. 
De reden hiervoor is dat onze denkkaders opgebouwd  zijn met dezelfde elementen die ook het probleem vormen. 
Einstein zei dit al “ we cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them “.  
De scenariomethode is er dan ook op gericht om bestaande denkkaders zoveel mogelijk op te rekken of waar 
mogelijk te verlaten. Door de scenario’s die ontwikkeld worden verderop in de toekomst te plaatsen, ontstaat er 
ruimte om verschillende perspectieven te onderzoeken en deze vervolgens te integreren tot (ver)nieuw(d)e denkkaders 
om problemen/ uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden aan te pakken.  Het is dan ook precies in 
het collectief leerproces van het met elkaar onderzoeken van verschillende perspectieven en de integratie hiervan in 
het eigen denkkader dat de scenariomethodiek interessant wordt voor het stimuleren van veranderingsbekwaamheid 
van(toekomstige) leraren en lerarenopleiders.

SCENARIOMETHODE IN HET ONDERWIJS
Het ontwikkelen van toekomstscenario’s is bij uitstek een collectief leer – en kennisproductief proces waarbij impli-
ciete kennis van individuen wordt geëxpliciteerd om deze vervolgens te verbinden met expliciete kennis om deze 
uiteindelijk weer te integreren in een nieuw collectief maar ook individueel denkkader. Nonaka en  Takeuchi hebben 
de verschillende stappen die worden doorlopen mooi beschreven in hun spiraal van kenniscreatie. 

Nonaka & Takeuchi (1995) 
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Tijdens de verschillende stappen van het scenarioproces is het precies de kwaliteit van de dialoog, de wijze waarop 
deelnemers in staat zijn om elkaar nieuwsgierig te bevragen, het eigen oordeel uit te stellen en erin slagen om ver-
schillende perspectieven tot op het bot te bevragen wat maakt dat er heel veel impliciete vaak intuïtieve kennis en 
emoties expliciet op tafel komen. In die zin is elk gesprek dat wordt gevoerd tijdens het doorlopen van de scenari-
omethodiek gericht op het volledig doorlopen van deze spiraal. De koppeling van inzichten uit verschillende ge-
sprekken brengt verbreding en het opnieuw voeren van deze gesprekken met de nieuwe inzichten brengt verdieping. 
In die zin gaat het om een spiraal van kenniscreatie waarbij een groep deelnemers steeds dichter komt bij de kern 
waar het zoeken op gericht is. 

Het effect van dit proces op het ‘collectief’ is dat er gemeenschappelijke beelden ontstaan over de onzekere toekomst 
en dus een gemeenschappelijke basis die toelaat om gemakkelijker te beslissen. 

Daarnaast is er een niet te onderschatten individueel effect op het verruimen van de mentale modellen van de deel-
nemers. Het doorlopen van een scenarioproces brengt de betrokkene niet alleen dichter bij de kern van het vraagstuk 
waarvoor scenario’s worden ontwikkeld maar ook dichter bij zijn persoonlijke kern. Het uimodel van Fred Korthagen 
is in die zin een mooi beeld waarbij je laag per laag de ui pelt totdat je op het niveau identiteit en betrokkenheid op 
het grotere geheel komt. 

Elke stap in het scenarioproces maar ook het proces in z’n geheel vertrekt van buiten: ‘wat zie ik allemaal’ naar 
binnen: “wat doet het mij?” of “wat is mijn plaats hierin?”. 

De waarde van het ontwerpen van scenario’s ligt vanuit een leerperspectief dan ook in het onderzoeksproces zelf 
en niet zozeer in de kwaliteit van de uiteindelijke scenario’s of de bereikte overeenstemming. Het gaat om de mate 
waarin deelnemers in staat zijn om alternatieven te onderzoeken en te denken vanuit verschillende perspectieven. 

In het boek Toekomstmakers verwijzen de auteurs Gosselin en Tindemans in dat verband naar een interessant 
onderzoek dat de Zweedse professor Ingvar heeft verricht waarbij hij heeft ontdekt dat een mens een geheugen van 
de toekomst heeft. Het menselijk brein heeft een mechanisme ontwikkeld waarbij we omgevingssignalen selectief 
oppikken om zo sneller te kunnen beslissen. Het is precies het geheugen van de toekomst dat onze filter vormt in het 
bepalen welke signalen relevant zijn en welke niet. Interessant wordt het wanneer blijkt dat de mate waarin we ons 
geheugen van de toekomst in het verleden al hebben gevoed met verschillende alternatieven een positief effect blijkt 
te hebben snelheid en de effectiviteit van beslissingen die we vandaag moeten nemen. 
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Samengevat zou je dus kunnen stellen dat het vaardig worden in het relationeel ontwerpen van verschillende 
alternatieven (scenario’s) bijdraagt tot de mentale lenigheid en dus veranderingsbekwaamheid van een deelnemer. 
Daarnaast zijn er in het doorlopen van een scenarioproces heel wat competenties die verder worden aangescherpt. 
We lijsten hieronder de belangrijkste even op 
- zelf keuzes maken en verantwoorden
- onderzoeken
- perspectief nemen
- kennis creëren
- het in vraag stellen van persoonlijke waarden en mentale modellen
- verbreden van het perspectief op toekomstige ontwikkelingen binnen de  eigen praktijk
- buiten vaste kaders, creatief en kritisch denken
- …

RANDVOORWAARDEN 
Alvorens je een scenarioproces opstart is het belangrijk om rekening te houden met enkele randvoorwaarden. Zo is 
het belangrijk om van bij het begin voldoende aandacht te hebben voor de bereidheid van de deelnemers met een 
open, respectvolle, onderzoekende en discrete manier houding in het proces te stappen. Anders bestaat het risico dat 
het scenarioproces onvoldoende diepgang kent. 
Om dat risico te beperken is het belangrijk om als begeleider goed voorbereid en met enige ervaring aan dit proces te 
beginnen. Het begeleiden van gesprekken vergt niet alleen een set aan communicatieve vaardigheden maar ook een 
brede kennisbasis die toelaat om bronnen te plaatsen, argumenten te doorprikken en meningen te confronteren. 
Verder speelt de context een belangrijke rol in de mate waarin deelnemers kunnen loskomen van hun dagelijkse 
realiteit. Het kiezen voor een rustgevende plaats of net een hele drukke plek met nieuwe of andersoortige indrukken, 
afhankelijk van fase in het scenarioproces draagt bij in het creëren van de juiste stemming voor dit leerproces. 
Een laatste cruciale randvoorwaarde is om van bij het begin te focussen op het doel. Wat wil je precies bereiken met 
de deelnemers? Maar ook te focussen op de vraag: wat willen we precies weten? Wat houdt ons bezig? Kiezen voor 
een urgent en intrigerend vraagstuk (iets dat deelnemers echt boeit) en dit voldoende concreet af te bakenen, draagt 
bij tot diepere gesprekken en helpt de betrokkenen en begeleiders om door de bomen het bos te zien
In het volgende deel van de handleiding geven we kort een overzicht van  de scenariomethodiek om vervolgens 
gedetailleerd in te gaan op verschillende stappen. Hierbij beschrijven wat telkens we met deze fase wordt beoogd, 
wat er van jou als begeleider wordt verwacht en welke tools hiervoor kunnen worden gebruikt. 
We zijn ervan overtuigd dat het begeleiden van leerprocessen (een kerntaak van leraren en hun opleiders) de touch 
van een ‘meester’ behoeft en niet gewoon door iemand kan worden uitgevoerd. 
Daarom is wat volgt geen gedetailleerde procedure maar wel stof ter inspiratie. 



MOTIVATIEFASE ANALYSE VAN
TOEKOMSTIGE 
TRENDS

“SCENARIOS ARE STORIES.  THEY ARE WORKS OF ART, 
RATHER THAN SCIENTIFIC ANALYSES.  THE RELIABILITY 
(OF THE CONTENT) IS LESS IMPORTANT THAN THE TYPES 
OF CONVERSATIONS, LEARNING AND DECISIONS THEY SPARK.”  
Arie de Geus, The Living Company

CONTINU PROCES
Opwarming: out of the box denken
motivatiefase

Kiezen van thema en tijdspanne

Relevante en uitdagende thema’s  
inventariseren

Experimenteren met perspectiefwisseling

Eigen kennis, ideeën en emoties 
uitdrukken

Breed kijken naar trends en tegentrends
Trends onderzoeken
Drijvende krachten kiezen

Kiezen van drijvende krachten en het 
scenariosjabloon opbouwen

Verschillende onderzoeksmethoden voor 
het zoeken naar trends en tegentrends

Breed kijken vanuit verschillende 
perspectieven

Eigen onderwijsvisie en kennis 
expliciteren uitwisselen van kennis 
en inzichten

ONDERZOEKEN

KEUZES MAKEN EN VERANTWOORDEN

PERSPECTIEF NEMEN

KENNIS CREEREN



ONTWERPFASE REFLECTIEFASE

Scenario’s ontwerpen

Kiezen van een scenariovorm en 
uitgangspunten binnen een scenario

Reconstrueren hoe de dingen gelopen 
zijn, met de methode van backcasting

Loslaten van eigen meningen en 
denkkaders. Het perspectief van een  
scenariokwadrant innemen.

Samen opbouwen van nieuwe kennis
Ontwikkelen van eigenaarschap over het 
eigen scenario

Scenario’s delen
Scenario’s evalueren
Beleidsadviezen formuleren

Kiezen wat wenselijk is en 
welke stappen je gaat zetten

Zich verdiepen in de verschillende scenario’s 
Vanuit een vraag de verschillende scenario’s 
vergelijken

Het perspectief van verschillende 
scenario’s en andere deelnemers innemen

Adviezen en argumenten formuleren 
Eigen onderwijsvisie en kennis in vraag 
stellen



HIER 
NU 
DAAR 
DAN
P10

EEN SCENARIOMETHODIEK IN 4 FASEN
Heb je al eens nagedacht over het ondenkbare? Over wat je te wachten staat in de toekomst? Of hoe het onderwijs er 
in 2030 zal uitzien? Geen gemakkelijke opdracht, zeker niet als je ook nog eens anderen (collega’s, studenten,…) wil 
begeleiden om de toekomst in te duiken.

De scenariomethodiek die we in deze handleiding beschrijven is een werkwijze die helpt om stap voor stap 
de toekomst te verkennen. om te durven vooruitkijken, om hier en nu bezig te zijn met daar en dan.   

In dit deel zoomen we in op wat de aanpak van het ontwerpen van scenario’s inhoudt.  
De methode die we hier voorstellen, kan opgedeeld worden in vier fasen: de motivatiefase, analyse van toekomstige 
trends, de ontwerpfase en de reflectiefase.  We geven per fase achtergrondinformatie, concrete tips, te vermijden 
valkuilen en concrete ervaringen. In bijlage reiken we een verklarende begrippenlijst, concrete werkfiches ter inspiratie 
en een overzicht van bronnen aan.   Het is geen receptenboek, wel een hulpmiddel om zelf actief mee aan de slag te 
gaan en zo de scenariomethodiek te exploreren.  

Het ontwikkelen van toekomstscenario’s is bij uitstek een collectief leer– en kennisproductief proces met een sterke 
interactieve structuur .  Gedurende het hele proces ligt de nadruk op de opbouw van kennis via interactie.  
De deelnemers zullen doorheen het hele proces en binnen elke fase impliciete kennis expliciteren om deze vervolgens 
te verbinden met expliciete kennis om deze uiteindelijk weer te integreren in een nieuw collectief maar ook 
individueel denkkader. De interactie, namelijk de kwaliteit van de dialoog, het oprecht nieuwsgierig zijn in andere 
perspectieven, elkaar kritisch bevragen,… maakt dat er veel impliciete vaak intuïtieve kennis en emoties expliciet op 
tafel komen.  De deelnemers zullen inzichten uit verschillende gesprekken verbinden, dit brengt verbreding.  
Het opnieuw voeren van deze gesprekken met de nieuwe inzichten brengt verdieping. De deelnemers doorlopen een 
spiraal van kenniscreatie waarbij ze steeds dichter komen bij het ‘antwoord’ op hun vraag. Op deze manier ontstaan 
gemeenschappelijke beelden over een (verre) onzekere toekomst.  Deze beelden vormen een stevige basis om ge-
makkelijker te beslissen. 

De begeleider kan de nadruk leggen op het proces (het out of the box denken, samen kennis creëren,…) of op het 
product (de kwaliteit van de toekomstscenario’s,…).  Aan jou de keuze!
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MOTIVATIEFASE
Scenario’s ontwerpen veronderstelt dat mensen gemotiveerd zijn om ‘samen’ en ‘out of the box’ over de toekomst na 
te denken. De energie die tijdens deze fase vrijkomt, zorgt ervoor dat de deelnemers samen tot een dieper niveau van 
leren kunnen komen. De motivatiefase omvat twee grote luiken. Enerzijds worden de deelnemers warm en nieuws-
gierig gemaakt om (ver) vooruit te denken. Anderzijds wordt er een urgent en intrigerend vraagstuk geformuleerd 
waardoor betrokkenen uitgedaagd worden om naar antwoorden te zoeken. 

Eerst en vooral is het dus belangrijk de betrokkenen nieuwsgierig te maken over wat er hen in de (verre) toekomst te 
wachten staat. Verwachtingen communiceren over het scenario-ontwerpen, is een essentieel onderdeel om de groep 
te motiveren. Motiveren betekent letterlijk ‘to be moved’ om iets te ondernemen. Een persoon die empathie, inspiratie 
en energie aan de dag legt in zijn acties wordt als gemotiveerd beschouwd. Daarbij probeert de scenariomethodiek 
verbondenheid te creëren bij de deelnemers waardoor zij aangezet worden om nieuwe ideeën en vaardigheden te 
ontplooien (Ryan & Deci, 2002). Deze betrokkenheid wordt als startpunt genomen om naar de toekomst te kijken.
De scenariomethodiek daagt de deelnemers uit om ‘out of the box’ te denken. 

In de motivatiefase leren de deelnemers via voorbereidende oefeningen om buiten hun eigen kaders te denken en af 
te stappen van bepaalde denkbeelden of patronen. Ze treden als het ware uit hun eigen ‘box’. Deze vaardigheid van 
creatief denken is noodzakelijk om uiteindelijk toekomstscenario’s te ontwerpen. Creativiteit is een cognitieve denkstijl 
waarbij de nadruk op divergerend denken ligt. De betrokkenen gaan tijdens het denken op zoek naar informatie en 
het produceren van grote aantallen nieuwe antwoorden (Guilford, 1959). Bij divergerend denken wordt in tegenstelling 
tot convergerend denken het antwoord vaak buiten de vraagstelling gevonden. Het bevragen, het wikken en wegen, 
het onderzoeken, de twijfel en verwondering zijn hierbij belangrijke elementen (de Bono, 1984). 
Deze vorm van probleemoplossend denken onderscheidt een aantal vaardigheden zoals: vlot zijn in ideeën genereren 
en in woordassociaties maken, expressief zijn, flexibel zijn (het kunnen loslaten van vastgeroeste ideeën) en origineel 
zijn waarbij men in staat is om nieuwe, ongewone of slimme antwoorden te bedenken (Guilford, 1959). Naast het 
divergerend denken draagt ook convergerend denken bij tot creativiteit waarbij  je één idee uit verschillende voorstel-
len selecteert (Mansfield & Busse, 1981). Daarbij primeert de verbaliteit, overtuigingskracht, het discussievermogen 
en snelheid tijdens het denken (de Bono, 1984). Dit denken zal ook noodzakelijk zijn bij het formuleren en oplossen 
van een urgent vraagstuk waarbij leerprocessen van leren en samenwerken samenvallen. Deelnemers komen via het 
experimenteren, het samenwerken en het reflecteren tot nieuwe oplossingen. Tegelijkertijd vergroten ze ook hun bek-
waamheid tot vernieuwen en verbeteren (Keursten & Verdonschot, 2006).
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BEDOELING
Nieuwsgierig worden naar de toekomst en samen out of the box denken.
Een intrigerend vraagstuk formuleren. 
- Zich verplaatsen in de toekomst.
- Out the box denken.
- Zich aangesproken voelen en nieuwsgierig zijn naar de toekomst.
- Visies en gedachten uitwisselen.
- Associaties maken.
- Aspiraties en opinies rond huidige onderwijskundige activiteiten verwoorden.
- Een urgent en intrigerend vraagstuk formuleren.

1 OPWARMING
 OUT OF THE BOX DENKEN
2 MOTIVATIEFASE
 2.1    VISIE OP ONDERWIJS
 2.2    TOEKOMST KIJKEN
 2.3    EEN URGENT EN 
   INTRIGEREND VRAAGSTUK
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1. OUT OF THE BOX DENKEN
Deze opwarmer heeft tot doel een energieke, relaxte en creatieve omgeving te scheppen als start van een sessie. 
De deelnemers worden uitgedaagd om buiten hun eigen kaders te denken.  Meer bepaald hebben de oefeningen de 
functie om het ijs te breken alsook om de betrokkenen nieuwsgierig te maken naar het proces van samen werken en 
scenario’s ontwikkelen.  Een open houding en het out of the box denken is een beginvoorwaarde om de andere fasen 
te starten.

BEDOELING 

Een open houding aannemen en out of the box denken.      
- ‘Out of the box’ denken: divergerend denken.
- Associaties maken met voorwerpen, beelden, gedachten.
- De groepsdynamiek verbeteren.
- Creatief nadenken. 

BEGELEIDING
- Activeer de betrokkenen om out of the box te denken.
- Moedig aan om creatief te zijn. Er bestaan geen verkeerde ideeën.
- Stimuleer om te denken in uitersten.
- Daag de betrokkenen uit om absurde en soms lachwekkende gedachten te formuleren.
- Durf doorvragen en in interactie te gaan met de deelnemers.

“ONGELOOFLIJK!”

Dat is wat er uit onze mond kwam (en nog altijd komt) 
als we de bedrijvigheden zagen van een groep docenten 
en studenten  in het kader van het project leraar 2030.
We weten allemaal dat werken aan visie belangrijk is en 
dat we veel meer tijd zouden moeten besteden aan over-
leg en dialoog.  Hoeveel keer hoor je deze verzuchtingen. 
Maar iedereen heeft het altijd druk, druk, druk…
En dan zien we op verschillende momenten van de dag, 
dit groepje docenten en studenten,  samen bezig.
Wat een betrokkenheid, wat een focus, wat een energie!
En dan te bedenken waarmee ze bezig zijn :‘een fictief 
verhaal te schrijven over een student leraar ergens in het 
jaar 2030’. Ongelooflijk toch?
Dit groepje is dus bezig met een activiteit die volstrekt 
nutteloos is , die geen onmiddellijke bruikbaarheid heeft.  
En toch zoveel dynamiek in zich draagt. 
En dan te bedenken  hoeveel keer  er geroepen wordt dat 
alles efficiënt en snel en hapklaar …. moet zijn?
Ongelooflijk.

Goele Berens en Hilde De Wever, 
Artes Lerarenopleiding voor volwassenen en werkstudenten 
KHLim
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2.1 VISIE OP ONDERWIJS
Het is belangrijk dat de deelnemers zich bewust worden van hun eigen kaders, visies en aspiraties met betrekking tot 
het onderwijs. Vaak zijn die impliciet aanwezig in hun handelen. Deze stap heeft tot doel om de opvattingen expliciet 
te maken door ze concreet te benoemen en te plaatsen tegenover de toekomst.

BEDOELING           

Deelnemers verwoorden aspiraties en opinies rond huidige onderwijskundige activiteiten. 

BEGELEIDING
- Begeleiden van de discussie door gericht vragen te stellen over: wat nu kan gebeuren, welke dingen men wenst te 
bereiken, welke dingen niet relevant zijn? 
- Stimuleer om  de betrokkenen  kritisch te laten kijken naar de beweringen van anderen.
- Durf zeker doorvragen. Laat deelnemers op elkaars visie reageren.

TOOLS

De deelnemers verwoorden hun aspiraties, opinies 
rond huidige onderwijskundige activiteiten en the-
ma’s met behulp van visiekaarten (met intrigerende 
vragen en beelden) of associatiefoto’s. Visiekaarten 
kan je downloaden op www.visionmapper.org.uk.
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2.2. TOEKOMST KIJKEN 
De omgeving waar de scenariomethodiek plaatsvindt, neemt een belangrijke positie in. Deelnemers moeten 
aangespoord worden door te denken buiten de grenzen van hun eigen kaders, klaslokaal, … . Verbreed de visie, de 
waarneming, het beeld van de betrokkenen door gericht te gaan observeren in de omgeving. Ga samen met 
deelnemers op zoek naar elementen die naar de toekomst wijzen. Deze oefening kan ook gebruikt worden indien je 
op zoek gaat naar trends. 
Het woord trend roept verschillende vragen en reacties op. Voor de ene persoon kan een trend een bepaalde 
mentaliteit, gedragsverandering of golfbeweging zijn, voor de andere een stijgende of dalende ontwikkelingslijn. 
Trends zijn er van alle soorten en maten (Roothart & Van Der Pol, 2001). Het gebruik van trends is volgens het 
onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) niet ongecompliceerd, want 
de meningen over historische ontwikkelingen en welke daarvan het meest belangrijk zijn, lopen uiteen. Zelfs wanneer 
er overeenstemming bestaat over het verleden, zullen patronen uit het verleden zich vaak niet op gelijkaardige wijze 
voortzetten in de toekomst. Bovendien kunnen nieuwe trends die nu nauwelijks zichtbaar zijn of nauwelijks worden 
opgemerkt, in de toekomst buitgewoon belangrijk worden.  Eigen aan trends is dat je er sporen van kan zien in onze 
huidige samenleving. Sommige trends zijn wat dominanter dan andere. De kunst van het toekomst-kijken bestaat er 
in om niet alleen dominante trends in kaart te brengen, maar net ook beelden te krijgen bij nieuwe trends of tegen-
bewegingen die aan het opborrelen zijn. Tegentrends zijn net zo belangrijk, omdat het richtingaanwijzers zijn waarover 
er discussie heerst. Het gaat er dan ook om hoe je naar de omgeving kijkt. 

BEDOELING           

De omgeving verkennen op zoek naar toekomstelementen (trends). 

BEGELEIDING
- Haal de betrokkenen uit hun vertrouwde omgeving.
- Spoor de deelnemers aan om op een andere manier naar de omgeving te kijken.
- Laat hen waarnemen met alle zintuigen.
- Moedig hen aan om verschillende bronnen te raadplegen.

Op 21 april vond in Museum M de kick-off van het 
Education 2030 project plaats. De scenariogroepen 
van de projectpartners hebben elkaar voor het eerst 
ontmoet op een inspirerende locatie om samen te 
denken, te dromen, te durven en te doen. Blik én 
verstand gingen verplicht op oneindig om trends te 
spotten, tegentrends te zien en (on)zekerheden met 
elkaar te delen als aftrap naar de beeldvorming van 
de lerarenopleiding na 2030.

TOOLS

De omgeving buiten  je klaslokaal verkennen met al 
je zintuigen op zoek naar toekomstelementen.

De  Education 2030 teaser: Don’t mind the future 
op http://education2030.be om de deelnemers te 
prikkelen om na te denken over trends en toekomst.
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2.3. EEN URGENT EN INTRIGEREND  
VRAAGSTUK 
Onderwijs is gericht op verbetering en vernieuwing en komt in aanraking met vraagstukken waarvoor er nog geen 
oplossing beschikbaar is. Een urgent vraagstuk is meer bepaald het vervatten van een complexe situatie in een 
probleemdefinitie.  De vraag nodigt uit om nieuwe kennis te ontwikkelen en toe te passen. De moeilijkheid ligt onder 
andere in het feit dat  het verloop en de uitkomst van het leren niet voorspelbaar is. Door samen oplossingen te 
zoeken voor moeilijke vraagstukken, waarvoor eerdere aanpakken niet meer werkten, kun je producten, diensten 
en het werkproces zelf verbeteren. De betrokkenen ontwerpen zelf gaandeweg de volgende stappen van het traject 
(Keursten & Verdonschot, 2006).

BEDOELING
Een intrigerend en urgent vraagstuk ontwerpen zodat de deelnemers de noodzaak voelen om een oplossing te zoeken 
en het probleem op een andere manier aan te pakken.

BEGELEIDING
- Bewaak dat het vraagstuk urgent, intrigerend en niet te ruim is.
- Als je geen energie voelt bij de vraag en de groep komt niet in beweging is het beter om een nieuwe vraag te 
ontwikkelen.
- Het is belangrijk dat de groep het belangrijk acht om de vraag op te lossen en de druk ervaart om een oplossing 
op te zoeken.

Het boek ‘Samen vernieuwen in de praktijk, toolbox  
om werk te maken van innovatie (Verdonschot, 
Keursen en van Rooij, 2009) biedt handvaten voor 
het werken aan en vinden van slimme oplossingen 
voor lastige vraagstukken. De toolbox bestaat uit 
een boek en werkkaarten waarmee je praktisch aan 
de slag kan en een bijhorende website 
http://www.samenvernieuwenindepraktijk.nl.

Project Lerarenopleiding 2030

Een intrigerende vraag over de toekomst van het 
onderwijs nodigt uit tot discussie met de eigen 
(onderwijs)visie als inzet en is de start van het 
scenario-ontwikkelen. Binnen dit project was ons 
vraagstuk: hoe ziet de lerarenopleiding er uit in 
2030? Deze vraag inspireerde omdat we zelf lerar-
enopleiders zijn en omdat 2030 voldoende veraf 
is om een realistische en inspirerende setting te 
creëren. Heel concreet is 2030 namelijk het startjaar 
voor toekomstige studenten lerarenopleidingen die 
hier en nu geboren worden. Daarnaast hielp zo’n 
verafgelegen perspectief om de gedachteprocessen 
van deelnemers los te maken van het huidige mo-
ment en met name ‘out of the box’ te denken. Niet-
temin bleek ons vraagstuk onvoldoende concreet 
om gedurende het hele project gefocust rond bezig 
te zijn. Want wat precies van de lerarenopleiding 
in 2030 wilden we beschrijven: het curriculum, de 
onderwijs- en opleidingsopvattingen, de organisatie, 
de lector-student-interactie, het beleid, de archi-
tectuur, de invulling van de praktijkcomponent of 
elementen van dit alles? 
Een meer afgebakende maar even intrigerende vraag 
was daarom wenselijker geweest.



P17

ONTWERPEN 
EN

VERANDEREN
IN HET ONDERWIJS

ANALYSE VAN TOEKOMSTIGE TRENDS
Welke ontwikkelingen in onze omgeving dreigen in de (verre) toekomst voor onzekerheid en turbulentie te zorgen?  
Sommige trends en uitdagingen zijn goed te voorspellen. Andere ontwikkelingen kunnen we in mindere mate 
inschatten. 
In deze fase ligt de focus op het durven vooruitkijken en breed verkennen van verschillende toekomsten.  
De deelnemers leren waarnemen, kijken, interpreteren, begrijpen en duiden van veranderingen die ze in hun omgeving 
opmerken.  Ze inventariseren belangrijke ontwikkelingen (trends en dilemma’s) in de samenleving en voor het 
gekozen thema vanuit een brede waaier aan bronnen.  Vervolgens zullen zij de impact en de voorspelbaarheid van 
deze ontwikkelingen trachten in te schatten. Een belangrijk deel van deze input komt van de deelnemers zelf.  
Ze bezitten reeds veel beelden, kennis en ervaringen over verschillende ontwikkelingen en trends die van belang 
zijn voor het gekozen thema.  De deelnemers brengen in deze fase hun afzonderlijke kennis en ervaringen (die vaak 
impliciet zijn, ‘tacit knowledge’) van maatschappelijke trends en ontwikkelingen samen.  Daarnaast zullen ze bronnen 
onderzoeken en externe deskundigen bevragen. De groep probeert op deze manier de trends te duiden en bouwt zo 
een gemeenschappelijk referentiekader op waar de groepsleden elkaar op kunnen aanspreken (Benammar & Snoek, 
2006; Gosselin & Tindemans, 2010).

1 BREED KIJKEN NAAR TRENDS  
 EN TEGENTRENDS
2 TRENDS ONDERZOEKEN
3 DRIJVENDE KRACHTEN KIEZEN
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BEDOELING
Breed kijken naar actuele en relevante maatschappelijke ontwikkelingen die invloed zullen hebben op het gekozen 
thema.
- In kaart brengen van belangrijke ontwikkelingen (trends en tegentrends) in de samenleving en voor het gekozen 
thema.
- Verschillende onderzoeksmethoden inzetten in het zoeken naar trends en tegentrends. 
- De impact en de voorspelbaarheid van deze ontwikkelingen inschatten.
- Drijvende krachten kiezen en verantwoorden.

BEGELEIDING 
Het is belangrijk om de deelnemers te stimuleren om…
1) … breed te kijken. De deelnemers dienen hun belangstelling en nieuwsgierigheid te verbreden naar de ruimere 
maatschappelijke en internationale omgeving.  Om er zeker van te zijn dat alle relevante gebieden aan bod komen 
kan je gebruik maken van de STEEP-factoren (Samenlevings-, Technologische, Economische, Ecologische/Milieu- en 
Politieke factoren) of DSTEP-factoren (Demografische, Samenlevings-, Technologische, Economische en Politieke fac-
toren) . 
2) … koppelingen te maken met hun vakgebied of (toekomstig) werk.  Deelnemers hebben wel ideeën over bepaalde 
trends (vb. het milieudebat), maar maken vaak weinig expliciet de koppeling (transfer) met mogelijke consequenties 
voor hun praktijk (het onderwijs, de school, hun job als leraar…).
3) … met elkaar in dialoog te gaan en elkaar te bevragen.  Om impliciete kennis en ervaringen te delen en te commu-
niceren zal deze in woorden of beelden moeten omgezet worden en bevraagd worden zodat iedereen het kan 
begrijpen. 

De focus ligt hier op het stellen van de juiste vragen, doorvragen en het continu begeleiden van het interpretatie-
proces van de toekomstige omgeving.  Wanneer deze fase oppervlakkig verloopt, zal de uitkomst waarschijnlijk 
neerkomen op een versterking of bevestiging van al bestaande ideeën.  Deze fase kan dus langer duren dan je op het 
eerste zicht verwacht.

Gebaseerd op Benammar & Snoek, 2006

Tijd vragen van mensen, het is met enige schroom 
dat ik dat doe, zeker als je tijd vraagt aan druk-
bezette collega’s om na te denken over een niet 
meteen functioneel of doelgericht onderwerp. 

En dat is uiteindelijk de vraag voor de tweede 
trendwerkgroep die ik bijeenroep in het kader van 
dit project: ”Beste collega’s vanuit de vier verschil-
lende afdelingen van de lerarenopleiding KHLeuven, 
willen jullie mee zoeken naar impactvolle trends 
voor het onderwijs in 2030?” Op een vooravond 
van een volle evaluatieweek vind ik zelf ook taken 
urgenter dan dat. 

Waarom werd het dan zo’n interessant gesprek en 
waarom is het zo belangrijk dat we als lerarenoplei-
ders tijd maken voor zulke discussies, voor zulke 
‘freewheel brainstormsessies’, zoals iemand van de 
collega’s het verwoordde? 

Precies omdat het geen functioneel overleg was? 
Wellicht speelde dat mee, want frustratie over een 
niet-bereikt resultaat kon er alvast niet zijn. 
Omdat er collega’s van de Bacheloropleidingen 
kleuter-, lager, secundair en buitengewoon onderwijs 
samen rond de tafel zaten en samen zicht probeer-
den te krijgen op een ingewikkelde trendtabel? 

Dat ook, want het leren van elkaar over de 
opleidingen heen werkt inspirerend, maar gebeurt 
weinig. Maar nog meer was de tijd samen volgens 
mij inspirerend omdat de vraag wat er belangrijk 
zou kunnen zijn in de verre toekomst ons eigen 
denken hier en nu mee constitueert, omdat toe-
komstdenken afstand creëert van dagdagelijkse 
taken en omdat het wezenlijk is om onze eigen 
visie op (leren) (en) onderwijzen te bevragen en te 
verwoorden. Het lijkt mij belangrijk dat we proberen 
voor zulke vragen ‘vrije tijd’ te maken.

Ruth Wouters, 
project ‘lerarenopleiding 2030’ (School of Education)
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1 BREED KIJKEN NAAR TRENDS  
 EN TEGENTRENDS.

De deelnemers stellen zich de toekomst voor betreft het gekozen thema. Boeiend is dat mensen hun omgeving op 
een verschillende manier zien en interpreteren.  Vanuit een breder waaier aan bronnen zullen de deelnemers belang-
rijke trends en tegentrends voor het gekozen thema in kaart brengen.  Het zich openstellen voor de verschillende per-
spectieven en visies en het (samen) verkennen van deze rijkdom aan uiteenlopende ideeën vormen de kern van deze 
stap. Het ontwikkelen van een visie voor de toekomst is enkel beperkt door wat we niet weten (we hebben nooit 
volledige informatie) en door ons voorstellingsvermogen (onze verbeelding beperkt ons begrijpen, interpreteren en 
relateren van informatie).  De scenariomethode geeft deelnemers de kans om te trainen wat ze kennen en wat ze zich 
kunnen verbeelden, te structureren in logische en bruikbare evoluties van de toekomst (Gosselin & Tindemans, 2010).

BEDOELING           

Inzicht in actuele en relevante maatschappelijke ontwikkelingen die invloed zullen hebben op het gekozen thema en 
het beroep van leraar.   
- In kaart brengen van belangrijke ontwikkelingen (trends en tegentrends) in de samenleving en voor het gekozen 
thema.
- Verschillende onderzoeksmethoden inzetten in het zoeken naar trends en tegentrends. 
- In dialoog gaan over inzichten in actuele en relevante ontwikkelingen.

BEGELEIDING
- Activeren van kennis en beelden over de toekomst.
- Stimuleren van:
 - breed kijken;
 - koppeling maken met het gekozen thema;
 - het expliciteren van (vaak impliciete) ideeën en ervaringen;
 - het in dialoog gaan en samenbrengen van afzonderlijke kennis en ervaringen.
- Inhoudelijk niet deelnemen aan het proces.

TOOLS

Een essay ‘dag in het leven van (deelnemer) over 
(10/ 15/ 20 jaar)’

Vragen voor de toekomst: orakelvragen, best & 
slechtst denkbare wereld,… 

Sfeerkaarten en -foto’s waarbij de deelnemers 
beelden en verhalen van de toekomst kunnen ver-
woorden.
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2 TRENDS ONDERZOEKEN
Deelnemers doen onderzoek voor elk idee dat ze inbrengen.  Ze gaan op zoek naar bewijzen en tegenbewijzen voor 
hun gedachten en beweringen.  Alleen trends die door onderzoek/bronnen ondersteund worden, kunnen overeind 
blijven. Op deze manier kunnen deelnemers een tweede natuur ontwikkelen om nieuwe ideeën en concepten op te 
speuren.

Zowel de variëteit aan bronnen als de kwaliteit van informatie zijn van belang. Enerzijds zijn er de formele methodes: 
het bestuderen van wetenschappelijke artikelen en rapporten, en van prognoses door (internationale) instituten en 
denktanks.  Anderzijds zijn ook informele methodes van belang: het raadplegen van experts, het gebruik van medias-
cans en ongebruikelijke bronnen (zoals de populaire pers, observaties en registraties in verschillende contexten zoals 
een stad, een museum, een plein,…)                                                    
(Benammar & Snoek, 2006). 

De deelnemers zullen de impact en de voorspelbaarheid van de geselecteerde trends trachten in te schatten.  Daar-
naast gaan ze op zoek naar de drijvende krachten achter deze trends.  In onderstaande figuur maken we de analogie 
met de ijsberg.  We zien gebeurtenissen, de wereld zoals we die kennen uit de media.  Maar vaak hebben we amper 
oog voor de onderliggende systemen die tot bepaalde gebeurtenissen hebben geleid.  Hierdoor bestaat het gevaar 
dat we enkel defensief reageren.  Zolang we het geheel niet trachten te begrijpen als systeem, is het onmogelijk om 
proactief te werken en komen we altijd en overal te laat (Gosselin & Tindemans, 2010).                                                                                                                         

BEDOELING           
Verschillende onderzoeksmethoden inzetten in het zoeken naar bewijzen en tegenbewijzen voor relevante maatschap-
pelijke trends.
- Onderzoeken van trends, m.a.w. zoeken naar bewijzen en tegenbewijzen.
- Kritisch kijken naar trends, bronnen, de wereld rondom hen en beweringen van andere deelnemers.
- Interactie en discussie over hun bevindingen.
- Verantwoorden van opgedane inzichten.
- Innemen van verschillende perspectieven.  
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BEGELEIDING
Alert zijn voor ‘vreemde’ ideeën en tegendraadse signalen.  Hier zitten vaak interessante inzichten in verborgen. 
Stimuleren van: 
 - onderzoek (zoeken naar trends en tegentrends of bewijzen en tegenbewijzen);
 - innemen van verschillende perspectieven (er op letten dat de deelnemers niet te veel vanuit één 
          dominant idee verklaringen aanhalen voor alle problemen, ontwikkelen,…);
 - dialoog en gezamenlijk denkproces;
 - omzetten van trends in drijvende krachten (dilemma’s);
 - uitspraken doen over de impact en de mate van onzekerheid.
Ideeën, keuzes en standpunten moeten onderbouwd worden.  Deze stap mag niet te oppervlakkig verlopen.  
In de  volgende fase (de ontwerpfase) zullen de deelnemers aan backcasting doen, ze zullen nagaan welke stappen 
achtereenvolgens nodig zijn om het toekomtsbeeld/scenario te realiseren. 

“SCENARIO’S ZIJN EEN COMBINATIE VAN 
INSCHATTINGEN VAN WAT KAN GEBEUREN 
EN VERONDERSTELLINGEN VAN WAT ZOU 
KUNNEN GEBEUREN: EEN WETENSCHAP EN 
EEN KUNST.” 
Gosselin & Tindemans, 2010, p. 74

TOOLS

Toekomst-kijken: observaties en registraties in ver-
schillende contexten zoals een stad, een museum,… 

Een ruwe installatie maken van bevindingen

Wordle: een online tool waarmee je teksten en 
woorden kan visualiseren in ‘word clouds’. 
www.wordle.net

Een impactdiagram opstellen waarin de deelnemers 
de trends en drijvende krachten m.b.t. hun gekozen 
thema plaatsen.  De positie van iedere trend in het 
diagram wordt bepaald door de impact van de trend 
en de mate van onzekerheid. 
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3 DRIJVENDE KRACHTEN KIEZEN
In deze stap zullen de deelnemers een lange lijst met trends en onzekerheden filteren.  Uiteindelijk zullen ze twee 
drijvende krachten met de daaraan verbonden extremen kiezen waarover een grote onzekerheid bestaat en waarvan 
de mogelijke impact op het thema groot zal zijn.  Dit selectieproces is een belangrijke fase in de scenariomethodiek.  
Door het selecteren van de twee voornaamste onzekerheden (drijvende krachten) reduceren de deelnemers de com-
plexiteit van de gedachteprocessen.  Belangrijke voorwaarden bij de definitieve selectie van deze drijvende krachten 
zijn onderlinge onafhankelijkheid en waardeneutraliteit.  Een vierveldentabel opstellen met vier trends die toch niet zo 
van elkaar verschillen zal in een verdere fase ook scenario’s opleveren die sterk op elkaar gelijken.  Een trend die een 
positief of negatief waardeoordeel bevat, zal daarnaast onmiddellijk weerstand of enthousiasme opwekken voor een 
bepaald scenario.  De vier scenario’s moeten echter alle vier even waardevol of ‘waarden-loos’ zijn.  Omdat we uitgaan 
van de onderlinge onafhankelijkheid kunnen drijvende krachten loodrecht op elkaar geplaatste worden waardoor een 
matrix ontstaat met vier mogelijke scenariovelden.

De deelnemers vullen deze vier scenariovelden verder aan met (1) zekere trends die deel moeten uitmaken van elk 
scenario, (2) de dimensies of topics die in elk scenario moeten uitgewerkt worden en (3) de criteria voor de inhoud 
en de vorm van de scenario’s. Deze elementen vormen samen het scenariosjabloon, het vertrekpunt voor het ontwer-
pen van de vier scenario’s (volgende fase).

BEDOELING           

Expliciteren, beargumenteren en onderbouwen van bepaalde keuzes en standpunten.   
- Kiezen en beargumenteren van drijvende krachten met de daaraan verbonden extremen.
- Selecteren en beargumenteren van zekere trends.
- Afbakenen van dimensies of topics.
- Zorgvuldig formuleren van begrippen (assen, zekere trends en dimensies of topics).
- Formuleren van de criteria voor de inhoud en de vorm van de scenario’s.

TOOLS

Een trendtabel waarin de verzamelde (zekere en 
onzekere) trends opgelijst staan. De deelnemers 
vullen deze tabel aan met: de omschrijving van de 
trend, de bronvermelding,  een eventuele tegenbe-
weging,  de mate van impact op het thema,  
de mate waarin deze trend spannend is,…

Kritische vrienden als klankbord: enkele ‘buiten-
staanders’ die ‘even’ meestappen in het denk- en 
keuzeproces van de deelnemers.
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BEGELEIDING
Stimuleren van:
- het zoeken naar tegenbewegingen, extremen;
- het experimenteren van verschillende mogelijkheden van assen (welke assen geven nieuwe 
  inzichten?);
- het kiezen van twee drijvende krachten;
- de verantwoording van keuzes en standpunten;
- dialoog, SAMEN nadenken en keuzes maken;
- het zorgvuldig formuleren van begrippen (drijvende krachten, zekere trends en dimensies).
- Wees alert als trends met tegenovergestelde uitkomsten aan de orde komen.  Noteer deze snel want ze zijn mogelijk 
geschikt als assen voor de scenario’s.
- Een zeker ongemak moet voelbaar blijven…
- Het kiezen van de drijvende krachten is cruciaal.  Aandachtspunten hierbij zijn: 
- de drijvende krachten/ assen zijn onafhankelijk van elkaar;
- een drijvende kracht m.b.t. ‘het onderwijs’ en een drijvende kracht m.b.t. ‘de maatschappij’;
- welke drijvende krachten en combinaties geven de meest spannende discussies;
- de drijvende krachten mogen geen waardeoordeel inhouden.

Project Lerarenopleiding 2030

Het definiëren van de assen was namelijk een vol-
gende stap in ons project. Elke as moet 
immers een belangrijke drijfveer voorstellen die een 
hoge impact heeft op het onderwijs/de lerarenoplei-
dingen; daarnaast weerspiegelt elke as een tendens 
waarover voorspellingen zeer onzeker zijn. 

Dit selectieproces van assen was een belangrijke 
fase in het project. Door het selecteren van de 
voornaamste onzekerheden reduceerden we de 
complexiteit van de gedachteprocessen. 
De scenariowerkgroepen overlegden hiervoor tijdens 
een resonantiemoment met externe vertegenwoor-
digers uit het onderwijs en brede maatschappelijke 
veld. Belangrijke voorwaarden bij de definitieve 
selectie van de assen waren onderlinge onafhan-
kelijkheid en waardeneutraliteit. Een vierveldentabel 
opstellen met vier trends die toch niet zo van elkaar 
verschillen zal in een verdere fase ook scenario’s 
opleveren die te sterk op elkaar gelijken. Een trend 
die meteen een positief of negatief waardeoordeel 
bevat, zal daarnaast onmiddellijk weerstand of en-
thousiasme opwekken voor een bepaald scenario. 

De vier scenario’s moeten echter alle vier even 
waardevol of ‘waarden-loos’ zijn. Omdat we uitgin-
gen van de onderlinge onafhankelijkheid konden we 
de assen loodrecht op elkaar plaatsen waardoor een 
matrix ontstond met vier mogelijke scenariovelden.
Uit verschillende voorstellen betreffende de assen 
selecteerden de scenarioleden en externe deskun-
digen er uiteindelijk twee: aan de ene kant de as 
‘gemeenschappelijkheid versus verscheidenheid’ en 
aan de andere kant de as ‘inside out versus outside 
in’. 

GEMEENSCHAPPELIJKHEID

VERSCHEIDENHEID

OUTSIDE IN INTSIDE OUT
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“ALS ER MAAR ÉÉN ENKELE WAARHEID 
BESTOND, ZOU MEN NIET HONDERDEN 
VERBEELDINGEN VAN HETZELFDE THEMA 
KUNNEN SCHILDEREN.” 
Pablo Picasso
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ONTWERPFASE
De deelnemers worden in vier groepen verdeeld.  Elke groep krijgt een kwadrant toegewezen waarbinnen een 
scenario moet ontworpen worden.  Dat heeft als voordeel dat iedere groep zich kan focussen op een specifieke toe-
komst. In de werkgroepen worden de vier scenarios’ uitgewerkt tot narratieve verhalen die een mogelijke toekomst tot 
leven brengen.  Het scenario is dus  als een filmscenario, een verhaal waarin hoofdrolspelers en gebeurtenissen een 
mogelijke wereld aannemelijk maken.
In deze fase zullen de deelnemers dus verschillende mogelijke toekomsten ontwerpen in vier scenario’s. 
Deze scenario’s zijn alle vier even mogelijk of plausibel.  De waarde van dit scenario-ontwerpen ligt in het krijgen van 
inzichten in de mogelijke evoluties gegeven de grote onzekerheid over de toekomst, de complexiteit en de 
toenemende veranderingen.  De deelnemers zullen in deze stap de mogelijke gevolgen van beslissingen, die vandaag 
en later genomen worden, inschatten (Gosselin & Tindemans, 2010). 

Scenarioverhalen schrijven dwingt tot keuzes maken en visies expliciteren

Elke subgroep werkt een scenario uit binnen een ‘opgelegd’ kwadrant.  De deelnemers worden als het ware 
gedwongen om binnen vooraf bepaalde contouren creatief en innovatief te zijn.  Op deze manier wordt het mogelijk 
om eigen denkkaders los te laten en nieuwe perspectieven in te nemen, en dus ook de realiteit met andere ogen te 
zien.  De deelnemers zullen in de stap hun eigen en nieuwe (samen opgebouwde) visies expliciteren.  Een belangrijke 
voorwaarde hiervoor is interactie: uitwisselen van ervaringen, dialoog, reflectie en samenwerking.  Hieruit ontstaat 
expliciete kennis die door de deelnemers via het ontwerpen van een aannemelijk scenario impliciet gemaakt zal 
worden. Het zelf moeten doordenken van de onderliggende trends en onzekerheden en de gedwongen perspectiefwis-
seling bij het uitwerken van scenario’s vergroten de betrokkenheid en het eigenaarschap en dragen daarmee bij aan 
de diepte van de reflectie.  Daarom is het van belang dat de deelnemers zelf betrokken zijn bij het maken van 
toekomstscenario’s en niet slechts geconfronteerd worden met kant en klare scenariobeschrijvingen (Benammar & 
Snoek, 2006).

It should be fun!
Creativiteit en fantasie zijn nodig om een scenario te ontwerpen en dus te leren. Hoe langer de deelnemers een open 
blik op de wereld houden, en allerlei mogelijkheden kunnen zien en die creatief benutten, hoe meer ze leren. Het 
ontwerpen van de scenario’s situeert zich in de ruimte waar de onzekerheid toeneemt en de voorspelbaarheid daalt. 
Dat doet iets met mensen… hun creativiteit en fantasie worden aangesproken.  De deelnemers bedenken en creëren in 
deze fase een ‘nieuwe’ wereld.  Het samen creatief en innovatief laten ontstaan van iets nieuws binnen een bepaald 
scenariosjabloon, brengt flow teweeg.  Wanneer er tijdens het ontwerpproces niet gelachen wordt, is er iets mis… 
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Back-casting 
Fantasie speelt tijdens het ontwerpen een belangrijke rol, toch zijn de scenario’s niet louter fantasie. Elk scenario 
beschrijft, naast de schets van hoe de toekomst er in dat scenario uitziet, een reconstructie van de wijze waarop deze 
toekomst is kunnen ontstaan. Deze reconstructie-oefening wordt back-casting genoemd: vanuit een mogelijke 
gebeurtenis of eindontwikkeling in de toekomst wordt de periode van het ‘daar en dan’ tot het ‘hier en nu’ 
teruggedacht en wordt er gezocht naar argumenten, bronnen en aanwijzingen.

BEDOELING
Loslaten van eigen meningen en denkkaders en het perspectief van een scenario(kwadrant) innemen.
- Kennis en inzichten op een creatieve en onorthodoxe wijze inzetten in het ontwerpen van het scenario.
- Kennis en inzichten inzetten voor de beargumentering en onderbouwing van bepaalde keuzes en standpunten.
- Afstand nemen van eigen meningen en het hier en nu om zich te verplaatsen in het eigen kwadrant en de andere 
scenario’s.
- Samen en in interactie opbouwen van het scenario (nieuwe kennis). Ontwikkelen van eigenaarschap over het eigen 
scenario.
- Reconstrueren van hoe de dingen gelopen zijn zoals ze gelopen zijn met de methode van back-casting.
- Het scenario op een creatieve en prikkelende manier in beeld brengen.
- Sterke en zwakke punten identificeren in de verschillende scenario’s.



P27

ONTWERPEN 
EN

VERANDEREN
IN HET ONDERWIJS

BEGELEIDING 
1.    Ontwerpen van de vier scenario’s
In deze stap ontwerpen de deelnemers de vier scenario’s.  De deelnemers worden in vier groepen verdeeld en elke 
groep krijgt een kwadrant om uit te werken.  Vanaf nu zal elke groep zich focussen op haar eigen specifieke 
toekomst.  Aan de hand van het assenstelsel (scenariosjabloon) krijgt de inhoud van de scenario’s verder vorm.  
Elke scenariowerkgroep zal in deze ontwerpfase verder nadenken over de twee kwadrantextremen en proberen zich 
een aannemelijke wereld in de toekomst voor te stellen, inclusief gebeurtenissen en sleutelfiguren.  

- Tijd en ruimte creëren waar deelnemers hun creativiteit en fantasie de vrije loop kunnen laten.
- Geef duidelijke instructies over het ontwerpen van de scenario’s:  geef het scenariosjabloon (het  resultaat van de 
analysefase) en de criteria m.b.t. het ontwerpen en presenteren van de scenario’s mee.
- Aanzetten tot interactie: uitwisselen van ervaringen, dialoog, reflectie en samenwerking.
- Aanzetten tot denken buiten de eigen kaders:
- Deelnemers dwingen tot perspectiefwisseling door hen een scenario te laten uitwerken dat hen intuïtief tegenstaat 
en hen aan te zetten dat scenario vanuit een positief perspectief te beschrijven.  Stimuleer hen fan te worden van 
hun eigen scenario.  Mogelijke vragen hierbij zijn: Wat vind je aantrekkelijk in jouw scenario?  Stel je voor dat je jouw 
scenario moet verkopen, welke argumenten gebruik je dan?  Eventuele nadelen of bezwaren worden best genoteerd 
om later een creatief en constructief antwoord op te verzinnen.  Want ook al evolueert de wereld in deze ‘negatieve’ 
richting, de deelnemers dienen er binnen hun eigen scenario het beste van te maken.
- Diversiteit in de groep vergroot de kans op de aanwezigheid van verschillende mentale modellen en perspectieven.  
Het kan boeiend zijn om op bepaalde momenten tijdens het ontwerpproces buitenstaanders te betrekken.  
Deze kunnen een nieuw perspectief openen.
- Vraag de groep op zoek te gaan naar de onderliggende waarden en principes die een rol spelen binnen het eigen 
scenario.  Stimuleer de groep vervolgens grondig door te denken over de uitgangspunten en consequenties binnen 
het eigen scenario.
- Extra aandacht besteden aan afwijkende geluiden: door aan te geven waar gezocht kan worden naar afwijkende 
geluiden;  verrassende ontwikkelingen in de discussie over drijvende krachten in de picture te plaatsen; het tegenge-
wicht te bieden aan de opvattingen van de groep.
- Scenario’s moeten voldoende bevreemdend zijn.  Wanneer scenario’’s te herkenbaar zijn, dagen ze niet meer uit om 
actie te ondernemen.  Belangrijk is wel dat scenario’s niet te ver afliggen van de mentale modellen van de deelnemers 
en tegelijk toch voldoende afwijken van bestaande vooronderstellingen.
- Stimuleren om te bekijken wat ontwikkelingen in het verleden ons kunnen zeggen over de toekomst.
- Aanzetten tot uitwerken van het scenario van macro (de maatschappij)- over meso (het onderwijs) - naar micro-
niveau (het gekozen thema).  



HIER 
NU 
DAAR 
DAN
P28

AANDACHTSPUNTEN 
VOOR EEN SCENARIO
Het scenario is inhoudelijk consistent en komt overeen 
met de kwadrantextremen.

De ‘zekere’ en de scenariospecifieke trends (zie het sce-
nariosjabloon) maken deel uit van het scenario. 
Het scenario wordt uitgeschreven vanuit het perspectief 
van de toekomst (alsof we 5,10,15 jaar later leven). 

In het scenario blik je terug op hoe de dingen zijn 
gelopen met gebruik van de speculatieve methode van 
back-casting.  Het scenario moet aannemelijk zijn. Alleen 
feiten en voorspellingen die het scenario ondersteunen 
worden gebruikt.

De 4 scenario’s zijn onderling voldoende verchillend t.o.v 
elkaar.

Maak een scenario dat je zelf spannend en aantrekkelijk 
zou vinden.

SUGGESTIES VOOR 
EEN PRESENTATIE
Het scenario is een ‘verhaal’ waarin (eventueel vooraf 
bepaalde) hoofdrolspelers en gebeurtenissen een 
mogelijke wereld aannemelijk maken.  Acteurs en gebeur-
tenissen dien je dan ook te betrekken in de back-casting. 

Geef het scenario een ‘sprekende titel’ die in de verbeeld-
ing van de mensen het hele scenario zal vertegenwoordi-
gen.

Het scenario presenteer je op een creatieve manier. 
Dialogen, gedetailleerde beschrijving van een context… 
brengen het scenario tot leven.  

Sommige elementen doen ons realiseren dat de tijd in 
de presentatie werkelijk verschilt van de tijd van nu. Er 
wordt gezorgd voor een bevreemding door bijvoorbeeld 
het gebruik van nieuwe zelfbedachte terminologie.

Kies de vorm waarin je het verhaal wil presenteren, zoals: 
een kortverhaal, een prentenboek, een fotopresentatie, 
een stripverhaal,…

bron: Startnota tweedaagse project Lerarenopleiding 2030 (gebaseerd op Benammar & Snoek, 2006)



P29

ONTWERPEN 
EN

VERANDEREN
IN HET ONDERWIJS

2. Back-casting
Stimuleer de deelnemers om extreem door te denken binnen hun eigen kwadrant (scenario) en tegelijk realistisch te 
zijn.  Naast de schets van hoe de toekomst er in het scenario uitziet, zal elke groep immers ook een reconstructie 
van de wijze waarop deze toekomst is kunnen ontstaan, beschrijven.  Deze reconstructie-oefening wordt back-casting 
genoemd: vanuit een mogelijke gebeurtenis of ontwikkeling in de toekomst zullen de deelnemers de  periode van de 
toekomst tot nu ‘terugdenken’ en zoeken naar argumenten, bronnen en aanwijzingen.  
 
Bijvoorbeeld: stel dat de deelnemers in hun scenario ervoor kiezen dat alle werknemers in België  
een ‘onderwijsbudget krijgen van 40 u’ waarmee ze zich vanuit hun expertise dienstbaar kunnen maken voor het 
onderwijs.  Vandaag (anno 2011) vinden we argumenten voor deze keuze: namelijk een tekort aan leerkrachten in het 
onderwijs, de wens om onderwijsloopbanen aantrekkelijk te maken, het bestaan van loopbaankrediet voor diverse 
toepassingen,…. 

3. Tussentijdse feedbackmomenten
Scenario-ontwerpers moeten ten volle achter de aannemelijkheid van hun scenario kunnen staan. Het komen tot re-
alistische toekomstideeën die gestaafd konden worden, is een complexe opgave. Het is daarom belangrijk om regel-
matig overkoepelende vergaderingen en feedbackmomenten met de verschillende scenariowerkgroepen (en indien 
mogelijk ook met buitenstaanders) te organiseren waarbij nagegaan kan worden of de inhoud van de vier scenario’s 
voldoende van elkaar verschillen en of het verhaal overeenstemt met de twee aangrenzende assen. Op deze manier 
kunnen de werkgroepen de scenario’s scherper stellen en kunnen nieuwe perspectieven geopend worden.  Het vraagt 
echter veel van de deelnemers om tijdens deze terugkoppelingsmomenten uit de ideeën van het eigen kwadrant te 
stappen en het perspectief van de andere scenario’s in te nemen. 
Uiteindelijk zal het werk van de scenariowerkgroepen resulteren in vier verschillende verhalen. 
In een volgende fase zullen de scenario’s gedeeld worden.
Gebaseerd op Benammar & Snoek, 2006
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Project Lerarenopleiding 2030

In de loop van het scenario-ontwikkelwerk werd een uitspraak van Arie de Geus (The Living Company) steeds meer waar voor ons: 

“Scenarios are stories. They are works of art, rather than scientific analyses. The reliability (of the content) is less 
important than the types of conversations, learning and decisions they spark” 
In de scenariowerkgroepen was het samen spreken over onderwijs in/voor de toekomst belangrijker geworden dan een consistent 
en juist eindproduct. Precies omdat we verhalen wilden schrijven die appelleren, bracht ons dat tot  gesprekken over onszelf als 
leraar, over de plaats van een school in de samenleving, over essentiële leraarbekwaamheden en over onderwijs ‘dat ertoe doet’. 
De betrokkenheid van alle deelnemers bij het ontwikkelwerk bleek een belangrijke factor bij het schrijfproces. Scenarioschrijvers 
moeten ten volle achter de aannemelijkheid van hun scenario kunnen staan. Het komen tot realistische toekomstideeën die 
gestaafd konden worden, bleek een moeiljke opgave te zijn. Er werden daarom regelmatig overkoepelende vergaderingen en feed-
backmomenten georganiseerd waarbij nagegaan werd of de inhoud van de vier scenario’s voldoende van elkaar verschilde en of 
het verhaal overeenstemde met de twee aangrenzende assen. Op basis van deze terugkoppelingsmomenten zijn we erin geslaagd 
om de uitwerking van de scenario’s scherper te stellen. 
Tijdens deze terugkoppelingsmomenten werd duidelijk dat het vaak moeilijk was om uit de ideeën van je eigen kwadrant te stap-
pen. 

Het was opmerkelijk hoe snel alle deelnemers zich hun eigen verhaal eigen maakten. Toch bleken deze regelmatige feedbackses-
sies noodzakelijk want er was vaak– en vooral nog voor de nadere definiëring van de assen-  wat overlap tussen de verschillende 
verhalen. Hierin moeten we realistisch zijn en stellen dat 2030 niet zo ver staat van onze huidige maatschappij en dat dergelijke 
overlap mogelijk is.

“Ik vond het niet altijd even makkelijk om m’n 
hoofd leeg te maken om te werken aan de ont-
wikkeling van de scenario’s. Ik vond het vaak best 
een moeilijke oefening en ik had het vooral moeilijk 
om het ‘maar-stemmetje’ uit m’n hoofd te bannen. 
Dat is wel leuk, maar… dat zou wel kunnen, maar… 
Dat is een geweldig idee, maar… Eigenlijk is het een 
lang aangehouden brainstorm, maar niet zonder 
background. Integendeel. Het is een brainstorm 
met back-casting, met trends, met wat je nu al ziet 
gebeuren… “

Stijn Dhert, 
promotor SoE-project Lerarenopleiding 2030

“Ik heb iets kunnen maken binnen opgelegde 
grenzen waar ik enthousiast over ben.”

Els Van Emelen, 
scenariowerkgroep KHLim

TOOLS

Moodboard binnen het eigen kwadrant (scenario): 
een moodboard is een visualisatie (tekeningen, 
foto’s,…) van concepten, ontwerpen en toekomstige 
trends of wereld. Zo een moodboard is een inspira-
tievolle kick-start voor de werkgroep en zal als basis 
worden gebruikt voor het verder ontwerpen van het 
scenario.

Workshop scenarioschrijven:  Wat wil je vertellen of 
laten zien? Hoe kan je tot een spannende opbouw 
komen, je publiek ‘in het verhaal’ te trekken? Wat 
vertel je wel, wat juist niet, en hoe kom je tot sterke 
dialogen? Kortom een workshop waarin deelnemers 
input krijgen, kunnen oefenen,  puzzelen, schaven 
aan hun verhaal, feedback krijgen en geven, 
inspiratie opdoen,…
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REFLECTIEFASE
In een laatste fase van scenario-ontwikkeling fungeren uitgewerkte scenario’s als basis voor reflectie en besluit-
vorming. Wat vertellen de scenarioverhalen ons over de toekomst en wat impliceert dat voor ons, hier en nu? 
Zoals sterke verhalen kunnen ook goede scenario’s appelleren en essentiële vragen oproepen als: Wat is de meest 
wenselijke toekomst voor onze organisatie? Wat zijn de consequenties van deze maatschappelijke ontwikkeling voor 
het beleid van een school? Welke richting moeten we uit en welke beslissingen dienen we daarbij te nemen?
Deze fase start met het teruggaan naar de oorspronkelijke vraag: Wat wilde je onderzoeken, te weten komen met de 
scenario’s? Hoe specifieker de vraag, des te specifieker zal de outcome zijn en des te dieper zal de reflectie gaan. 

Scenarioverhalen zetten aan tot reflecteren: nadenken over een thema uit de praktijk in de verre toekomst, los van 
dagdagelijkse en ‘common sense’ visies, raakt aan de kern van je persoonlijk interpretatiekader. Het gaat om een 
soort van kernreflectie, niet op het handelen, maar over emoties en over wat we waardevol vinden.  
De overtuigingen die diep ingeworteld zitten staan op het spel (Korthagen & Vasalos, 2002).

Kernreflectie, Korthagen & Vasalos (2002)

De vier scenario’s hebben dus niet zozeer de bedoeling om verwachtingen en voorspellingen uit te spreken over de 
toekomst, maar zijn meer een manier om aan te tonen dat de toekomst open is, dat er verschillende opties mogelijk 
zijn.  De deelnemers (en het publiek) zullen wellicht een voorkeur hebben voor het ene of andere scenario of voor 
bepaalde elementen uit de scenario’s.  Net over wat ze waardevol vinden, welke emoties de toekomstverhalen 
oproepen, enz. gaat het in deze fase.
De deelnemers zullen zich verder verdiepen in de scenario’s en op basis van een persoonlijke en professionele  onder-
bouwing keuzes maken over de wenselijkheid van bepaalde scenario’s.  Ze zullen persoonlijke waarden expliciteren en 
openstaan voor de standpunten en waarden van anderen.  Op basis van de reflectie op een of verschillende scenario’s 
zullen de deelnemers tot slot enerzijds overtuigend en onderbouw advies formuleren naar sleutelpersonen en 
anderzijds zullen ze persoonlijke leerdoelen voor de toekomst formuleren (Benammar & Snoek, 2006). 
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1 SCENARIO’S DELEN
2 SCENARIO’S EVALUEREN
3 BELEIDSADVIEZEN FORMULEREN

BEDOELING
Reflecteren over de verschillende scenario’s, expliciteren van persoonlijke standpunten en formuleren van 
beleidsadviezen en persoonlijke leerdoelen. 
- Het perspectief van de verschillende scenario’s en de anderen innemen.
- Zich verdiepen in de verschillende scenario’s en vanuit een vraag de verschillende scenario’s vergelijken.
- Kiezen wat wenselijk is en welke stappen je gaat zetten.
- Adviezen en argumenten formuleren.
- Eigen onderwijsvisie en kennis in vraag stellen.
- Persoonlijke leerdoelen formuleren.

BEGELEIDING 
Het publiek (deelnemers en buitenstaanders) krijgt een impressie van de vier scenario’s en zal zich verder verdiepen 
in één of meerdere scenario’s afhankelijk van de verdere bedoeling.  Een eerste stap is het delen van nieuwe inzichten 
en ideeën over de toekomst. Het wordt krachtiger wanneer je vervolgens in een tweede stap het proces van 
kennisontwikkeling kan verder zetten door de aanwezige deelnemers actief te laten voortbouwen op de scenario’s.  
Door de scenario’s actief te benaderen ontstaat er een nieuwe cyclus waarin nieuwe kennis en inzichten 
geëxpliciteerd, gecombineerd en geïnternaliseerd worden. 
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In deze reflectiefase kunnen onderstaande perspectieven helpen:

1. Welk scenario verkies je en wat kan je doen om dit meest wenselijke scenario te laten uitkomen?
Deze vraag stimuleert de deelnemers om de toekomst in eigen handen te nemen en veranderingen in gang te zetten, 
aan te sturen in de eigen school.
2. Wat als een ander scenario werkelijkheid wordt?  Hoe kan je je dan voorbereiden op die realiteit?
Deze vraag maakt de deelnemers bewust van het feit dat niet alle ontwikkelingen beïnvloedbaar zijn, dat de toekomst 
er anders kan uitzien dan zij hopen en dat ze zich hierop moeten voorbereiden.
3. Welke ontwikkelingen van vandaag vind je terug in de scenario’s?

Deze reflectie kan de deelnemers helpen om orde aan te brengen in de chaos van (snelle) veranderingen en 
onderwijsontwikkelingen waarmee ze geconfronteerd worden. De scenario’s vormen een referentiekader om 
ontwikkelingen in een vroeg stadium te herkennen en te beoordelen.

De reflectie heeft een individueel en een collectief aspect:

1. Individueel: de reflectie kan de deelnemers helpen om een beter zicht te krijgen op de vele innovatievragen binnen 
de eigen praktijk (school) en welke rol ze hierbinnen willen opnemen.
2. Collectief: de scenario’s kunnen aanzetten tot strategische beslissingen en innovaties in scholen. Een collectieve 
reflectie stimuleert de deelnemers om hun denkkaders en meningen te expliciteren en naar consensus te zoeken.

Een van de doelen van het scenario-ontwerpen is het leren werken met deze methodiek als reflectie- en leerinstru-
ment.  Op deze manier kunnen deelnemers deze scenariomethodiek zelf gebruiken in hun eigen praktijk (in team, 
met leerlingen,…).  Daarom is het belangrijk om de deelnemers te laten reflecteren over hun eigen leerproces tijdens 
het hele proces van scenario-ontwerpen.  Als eindreflectie zou je hen kunnen vragen naar de bruikbaarheid van de 
scenariomethodiek in de eigen praktijk.

Gebaseerd op Scenario Writing in Education. ATEE (2005).
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1 SCENARIO’S DELEN
Elke werkgroep toont het eigen scenario aan een ruimer publiek, namelijk de andere scenariogroepen, deskundigen, 
andere geïnteresseerden,….  De scenariogroepen kiezen zelf het presentatieformat waartoe hun toekomstverhaal zich 
het meest leent. De uiteindelijke vormgeving van elk verhaal zal dan ook zeer verschillend zijn: een blog, een tijd-
schrift, een verhalend artikel, een filmpje,….

BEDOELING           

Het eigen scenario op een creatieve en prikkelende manier in beeld brengen en zich verplaatsen in een ander 
scenario.
- Afstand nemen van eigen meningen en het hier en nu.
- Onorthodoxe manieren bedenken en meenemen in het ontwerpen van de scenariovorm.
- Het scenario op een creatieve en prikkelende manier in beeld brengen.
- Zich verplaatsen in een ander scenario.
- Sterke en zwakke punten identificeren in de verschillende scenario’s.

BEGELEIDING
Stimuleer de scenariogroepen om creatief te zijn in hun presentatievorm; gemaakte keuzes en standpunten te ver-
antwoorden. Zet het ‘publiek’ aan om zich te verplaatsen in de verschillende scenario’s en nodig hen uit om na te 
denken over de uitgangspunten binnen elk scenario; elk scenario te kritisch bevragen (om het te begrijpen en om 
de eigenaars aan te zetten tot explicitering en verantwoording); eventueel feedback te geven vanuit vooraf bepaalde 
criteria; op de een of ander manier bij te houden welke beelden elk scenario bij hen oproept.
Als scenario’s te vlak zijn of onvoldoende leiden tot nieuwe inzichten, kan het nodig zijn om een nieuw scenario-
sjabloon te maken (en dus stap 3 van de analysefase en de ontwerpfase te herhalen).

TOOLS

- Inrichten van een ruimte waarin het scenario 
voorgesteld en tastbaar (alle zintuigen!) gemaakt 
wordt.
- Digitale presentatievormen zoals 
Powerpoint en Prezi
- Publiceren in de vorm van een online tijdschrift:  
www.calameo.com.
- storybird.com maakt het mogelijk om online heel 
eenvoudig zelf online prentenboeken te ontwerpen 
met een eigen verhaal. Je kunt kiezen uit illustraties 
in vele stijlen.
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2 SCENARIO’S EVALUEREN
De deelnemers (en het publiek) zullen wellicht een voorkeur hebben voor het ene of andere scenario of voor bepaal-
de elementen uit de scenario’s.  Net over wat ze waardevol vinden, welke gedachten en emoties de toekomstverhalen 
oproepen, welke overtuigingen er leven, enz. gaat het in deze fase. 
De begeleider zal de deelnemers confronteren met een aantal vragen en/of stellingen.  Op deze manier zullen de deel-
nemers uitgedaagd worden zich verder te verdiepen in de scenario’s, standpunten in te nemen en te verantwoorden.  
Hierbij is het van belang om persoonlijke en professionele waarden te expliciteren en open te staan voor de stand-
punten en waarden van anderen.  

BEDOELING
           
Reflecteren over de verschillende scenario’s en expliciteren van persoonlijke standpunten.
- Zich verdiepen in de verschillende scenario’s.
- Het perspectief van de verschillende scenario’s en de anderen innemen.
- Persoonlijke standpunten expliciteren en verantwoorden.
- Eigen onderwijsvisie en kennis in vraag stellen.

BEGELEIDING
In deze stap is het goed om even stil te staan bij de oorspronkelijke bedoeling van jouw scenariotraject. Deze doelen 
zullen immers mee bepalen waarover je met de deelnemers wil reflecteren.  Geef de deelnemers duidelijke instructies 
over de bedoeling van deze reflectiefase.  

Je kan in deze fase 3 invalshoeken kiezen:
- Welk scenario verkies je en wat kan je doen om dit meest wenselijke scenario te laten uitkomen?
- Wat als een ander scenario werkelijkheid wordt?  Hoe bereid je je dan best voor op die realiteit?
- Welke ontwikkelingen van vandaag vind je terug in de scenario’s?

Reflectie over bepaalde vragen gebeurt best eerst individueel om vervolgens uit te wisselen in kleine (heterogene) 
groepen. Stimuleer de deelnemers om een duidelijk standpunt in te nemen, dit te expliciteren en te verantwoorden.

TOOLS

- De ruimte indelen in vier kwadranten (scenario’s) 
zodat de deelnemers zich kunnen positioneren in de 
ruimte: ze verplaatsen zich naar het kwadrant van 
het scenario dat ze bijvoorbeeld het meest wenselijk 
vinden om vervolgens te verantwoorden (door een 
geleide conversatie) waarom ze die positie innemen.  
Ze kunnen daarna nog van plaats wisselen.  Op 
deze manier kunnen verschillende soorten vragen 
gesteld en/of stellingen geponeerd worden en zullen 
de deelnemers zich telkens naar het kwadrant van 
de eigen keuze begeven.

- Duo-interview: aan de hand van discussievragen in 
duo krijgen de deelnemers de kans om beelden uit 
te wisselen die de scenario’s bij hen oproepen.  Op 
deze manier kunnen ze (verder) een visie ontwikke-
len over de scenario’s en het thema en nadenken 
over de relevantie van deze ideeën voor hun prak-
tijk.
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3 BELEIDSADVIEZEN FORMULEREN
In deze stap krijgen de deelnemers een aantal beleidsvragen voorgelegd in relatie tot de initiële vraag. 
Daarnaast krijgen de deelnemers de ruimte om eigen beleidsthema’s of –vragen voor te leggen en te bespreken. 
Zo een deelthema’s – en vragen lokken vaak levendige en interessante gesprekken uit.  Toch is het niet evident om 
concrete beleidsadviezen te formuleren. Sommige deelnemers zijn nog teveel inhoudelijke informatie vanuit de 
scenario’s aan het verwerken, andere deelnemers vinden dit dan weer een abstracte oefening. 

BEDOELING           

Reflecteren over de verschillende scenario’s, expliciteren van persoonlijke standpunten en formuleren van 
beleidsadviezen en persoonlijke leerdoelen. 
- Zich verdiepen in de verschillende scenario’s en vanuit een vraag de verschillende scenario’s vergelijken.
- Het perspectief van de verschillende scenario’s en de anderen innemen
- Kiezen wat wenselijk is en welke stappen je gaat zetten.
- Adviezen en argumenten formuleren.
- Eigen onderwijsvisie en kennis in vraag stellen.
- Persoonlijke leerdoelen formuleren.

BEGELEIDING 
Mogelijke vragen ter aanmoediging van de reflectie over de verschillende scenario’s:
- Wat vind je sterk in elk scenario?  Waarom?
- Welke gevolgen hebben de vier scenario’s voor de samenleving, het onderwijs,…?
- Welke kansen zie je in elk scenario?  En welke risico’s?

Mogelijke vragen voor realistische adviezen:
- Hoe kan je het meest waarschijnlijke scenario doen opschuiven naar het meest gewenste scenario?
- Hoe kan je het meest ongewenste scenario vermijden?
- Voor wie is het advies bedoeld?  

TOOLS

Een matrix met risico’s en kansen voor elk scenario: 
de deelnemers gaan op zoek naar de aantrekkelijke 
perspectieven en mogelijke risico’s in elk scenario.  
Vervolgens dienen zij adviezen te bedenken om 
deze risico’s te vermijden en te evolueren in de 
richting van de gewenste situaties. 

Een format met een aantal opgelegde aspecten 
(bijvoorbeeld: thema, advies, doelgroep en 
motivering) waarover de deelnemers dienen na te 
denken en een antwoord rond moeten formuleren.

Een posterbeurs: de werkgroepen maken een poster 
met daarop de essentie van hun beleidsadvies.  De 
deelnemers krijgen de tijd om de beleidsadviezen 
van de verschillende groepen te bekijken en geven 
aan de hand van stickers
aan wat ze realistisch en/of wenselijk vinden.
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Zet de deelnemers aan tot het formuleren van realistische adviezen:
- Wat is het effect van het advies dat je formuleert?
- Is het advies haalbaar?
- Welke zijn de uitgangspunten/ veronderstellingen die je maakt?  Kloppen deze?
- Soms heb je extra informatie (bijvoorbeeld onderzoek) nodig. Dan kan je dit als advies opnemen.
- Kan je het advies formuleren naar verschillende doelgroepen?  
- Stel in elk geval de vraag: wat kunnen we zelf doen aan dit advies?

“Op 18 November 2010 hadden we onze 
toekomstconferentie ‘lerarenopleiding 2030’. 
Het was een fantastische dag! Bijna 100 aanwezi-
gen hebben zich de ganse dag verdiept in de vier 
scenario’s die we hebben gemaakt. We zijn er in elk 
geval in geslaagd om een context te creëren waarin 
mensen elkaar konden ontmoeten en diepgaande 
gesprekken konden voeren over het onderwijs. Het 
was echter wel heel hard werken voor onze gas-
ten. In plaats van alles op een zilveren schoteltje 
aangereikt te krijgen, boden we complexe, omvan-
grijke gelaagde scenario’s aan. Bedoeling was om 
deze al van bij de start actief te gaan verkennen en 
te onderzoeken om vervolgens in de namiddag te 
komen tot verschillende beleidsadviezen.”

Bert Smits, 
projectleider Lerarenopleiding 2030



HIER 
NU 
DAAR 
DAN
P38

LITERATUURLIJST
- Benammar, K., Snoek, M., Juist, N., Meeder, S., Poortinga, J., van Schaik, M., et al. (2006). 
Leren met toekomstscenario’s. Scenarioleren voor het hoger onderwijs. Amsterdam: Digitale Universiteit.
- Caals, A., & van Leeuwen, J. (2010). Anno 2020!? Trends, evoluties en uitdagingen voor een nieuw decennium. 
Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.
- De Bono, E. (1984). Tactics: The art and science of business. Boston: Little, Brown and Company.
- Deci, E.L,& Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. 
New York: Plenum press.
- Glenn, J. &. (2007). Future possibilities for Education and Learning by the year 2030. In J. &. Glenn, 2007 
State of the future (p. 113 ). World Federation of United Nations Associations and American Council for the United Na-
tions University.
- Gosselin, D. & Tindemans, B. (2010). Toekomstmakers. De kunst van het vooruitdenken. Tielt: Lannoo  Campus.
- Guilford, J.P. (1959). Traits of creativity. In Anderson, H.H. (1959). Creativity and its cultivation. 
New York: Harper & Row.
- Hilton, G.L.S. (2003). Using scenarios as a learning and teaching strategy with students. 
European Journal of Teacher Education, 26 (1), 143-153.
- Karreman, M. (2002). Warming-up en energizers. Zaltbommel: Thema.
- Keursten, P., & Verdonschot, S. (2006). Leren en ontwikkelen. Ontwerpprincipes voor kennisproductiviteit. 
Opleiding en ontwikkeling, 19(10), Twente, Elsevier.
- Korthagen, F., & Vasalos, A. (2002). Niveau’s in reflectie: naar maatwerk in begeleiding. VELON. 
Tijdschrift voor Lerarenopleiders , 23 (1), 29-38.
- Mansfield, R.S., Busse, T.V. (1981). The psychology of creativity and discovery: Scientists and their work. 
Chicago: Nelson-Hall.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics 
of innovation. Oxford University Press, New York.
- Roothart, H., & van der Pol, W. (2001). Van trends naar brands. Mechelen: Kluwer.
- Sandford, K., & Facer, R. (2010). The next 25 years?: future scenarios and future directions for education and tech-
nology. Journal of Computer Assisted Learning , 26, 74–93.
- Senge, P.M. (1990). The Fifth Discipline New York: Currency Doubleday.
- Snoek, M. e. (2003). European Journal of Teacher Education, Scenarios as a tool for reflection and learning, 
Special issue. European Journal of Teacher Education, 26, 1 , 182.
- Snoek, M. (2005). ‘Ik dacht dat de scenariomethode alleen voor professionals was’. Toekomstscenario’s als 
didactische methode in het hoger onderwijs. Thema Tijdschrift voor hoger onderwijs en management , 3, 49-54.
- Snoek, M. & Dale, L. (2008). Toekomstscenario’s: antennes voor maatschappelijke ontwikkelingen. 



P39

ONTWERPEN 
EN

VERANDEREN
IN HET ONDERWIJS

Conceptartikel in Basis Schoolwijzer. 
- Verdonschot, S., Keursten, P. ,&  van Rooij, M. (2009). Samen vernieuwen in de praktijk. Toolbox om werk te maken 
van innovatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
- De Wever, H. (2009). Leraars zijn ook onderzoekers... De kracht van actieonderzoek voor de opleiding van leraars.

INTERNETBRONNEN
- ATEE (2005). Scenario Writing in Education. Teaching guidelines for an in-service course for teachers and teacher 
educators. Opgeroepen op 2010, van  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, 
http://www.kenniscentrumonderwijsopvoeding.hva.nl/content/kenniscentrum/lereneninnoveren/projecten/scenario-writ-
ing/in-service-course/Teaching_guidelines1-0-DEF.pdf

- KPC-Groep. (2008). Vormgevende trends binnen het onderwijs. Opgeroepen op 2010, van Centrum voor Educatief 
Onderzoek en Innovatie, OECD: http://www.oecd.org/dataoecd/37/56/42601394.pdf

- Reflectiegroep over de toekomst van de EU (2010).  Project Europa 2030.  Uitdagingen en kansen. Opgeroepen op 
2010, van http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=473&lang=nl

- UNESCO, C. C. (1997). Learning Together Throughout Our Lives. Discussion kit on the Report to UNESCO of the Inter-
national. Opgeroepen op 2010, van Canadian Commission for UNESCO: https://cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/black-
board/content/contentWrapper.jsp?content_id=_5861670_1&displayName=tensions&course_id=_302447_1&navItem=co
ntent&href=http%3A//www.unesco.ca/en/commission/resources/documents/LearningTogether.pdf

- www.calameo.com
- education2030.be
- www.regiogooi.nl/~webio/document/phpdffHWJ/14__Handout_Energizers.pdf
- www.samenvernieuwenindepraktijk.nl
- storybird.com
- www.visionmapper.org.uk
- www.wordle.net



HIER 
NU 
DAAR 
DAN
P40

VERKLARING BEGRIPPEN EN FIGUREN
- Toekomst: is de tijd die voor ons ligt.  Vermits de toekomst een element van onzekerheid inhoudt, proberen organi-
saties zich voor te bereiden om met deze onzekerheid te kunnen omgaan (Gosselin & Tindemans, 2010). 
- Scenario: een beschrijving van een toekomst, inschattingen van wat kan gebeuren en veronderstellingen van wat 
zou kunnen gebeuren zoals weergegeven in een van de vier scenariokwadranten.
- Scenario ontwerpen:  scenario ontwerpen is een creatief en kennisproductief proces waarbij je toekomstige risico’s 
en onzekerheden inschat en een nieuwe mogelijkheid schetst binnen een gegeven context. 
- Scenarioleren: het toepassen van de scenariomethodiek in functie van het individueel en het collectief leren binnen 
teams/organisaties.
- De ijsbergfiguur gebaseerd op Senge P.M. (1990) The fifth discipline.
We zien de wereld zoals we die kennen uit de media, uit verhalen, …Maar we hebben amper oog voor de onder-
liggende systemen die tot bepaalde gebeurtenissen hebben geleid.  Hierdoor gaan we vaak eerder defensief reageren. 
Daarom is het van belang om het geheel trachten te begrijpen als systeem.  Op deze manier kunnen we proactief 
werken en komen we niet altijd en overal te laat (Gosselin & Tindemans, 2010). 
- Gebeurtenissen: spelen zich af aan de oppervlakte.  Het gaat hier om uiterlijk zichtbare gebeurtenissen die zich in 
en om de organisatie en/of m.b.t. het gekozen thema voordoen.
- Trends: evoluties die je kunt zien en die in opmars zijn.  Daarentegen zijn er een andere reeks gebeurtenissen die 
een tegenovergestelde beweging duidelijk maken, dit noemen we tegentrends. 
- Drijvende krachten: de onderliggende factoren die de richting bepalen die een trend uitgaat. Het zijn krachten die 
werken op lange termijn en meestal niet zichtbaar zijn maar aan de basis liggen van algemene trends. Daarbij zijn 
twee dingen belangrijk. Ten eerste de mate waarin trends impact hebben om iets in beweging te krijgen of iets te 
kunnen veranderen. Anderzijds het belang dat ze hebben in relatie tot het vraagstuk dat ze willen oplossen. Het is 
een continuüm met twee uitersten.
- Een impactdiagram: Het in kaart brengen van verschillende trends en /of drijvende krachten volgens hun impact 
en voorspelbaarheid. De verticale as geeft het impactniveau aan van een specifieke trend of drijvende kracht op het 
gekozen thema. De horizontale as geeft de mate van onzekerheid van de trend of drijvende kracht weer. 
Onzekere drijvende krachten met de grootste impact zijn de meest voor de hand liggende om te gebruiken als assen
voor de scenario’s.
- Impact: de mate waarin een drijvende kracht een invloed heeft op de richting waarin iets kan evolueren. 
- Onzekerheid: er zijn meerdere ontwikkelingen mogelijk. Het kan afhankelijk zijn van menselijke beslissingen, 
constellaties.  Je bent met andere woorden niet zeker of ze effectief zullen plaatsvinden waardoor je er minder invloed 
op hebt.
- Een scenariosjabloon: het assenkruis dat gevormd wordt door de twee geselecteerde drijvende krachten en de vier 
scenariokwadranten, de lijst van zekerheden die voor alle scenario’s gelden en de dimensies of topics die in elk sce-
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nario uitgewerkt zullen worden.
- Scenariokwadrant: het deel van een scenariosjabloon dat een drijvende kracht op de horizontale lijn combineert met 
een drijvende kracht op de verticale lijn. Binnen een scenariokwadrant bestaan alleen zekerheden. Elk scenario wordt 
begrensd door twee extremen.
- Zekerheden: ontwikkelingen/trends waarvan er veel bronnen als bewijs bestaan. Het zijn lange termijnaanwijzingen 
die aangeven welke kant het opgaat.  Het is iets wat (zo goed als) zeker gebeurt. 
- Dimensies: of topics die in elk scenario vorm zullen krijgen. Dit zijn dimensies op macro (de maatschappij)-, meso 
(het onderwijs)- en microniveau (het gekozen thema).  
- Back-casting: Bij back-casting maak je een Ius van een bepaald punt in de toekomst en ga je via een logische weg 
terug naar het heden. Door in een aantal stappen terug te redeneren hoe het vandaag is, lijkt de toekomst niet zo 
onwaarschijnlijk. Daarbij is het belangrijk om realistisch argumenten te zoeken waardoor  je kunt verantwoorden 
waarom de toekomst logisch en waarschijnlijk is. Back-casting helpt het publiek en (de schrijvers van het scenario)om 
te begrijpen hoe het scenario is ontstaan (Benammar & Snoek, 2006).
- Kernreflectie: Gedrag van mensen (studenten, docenten,…) blijft vaak beperkt tot het uitvoeren van vaardigheden. 
Soms wordt een dieper liggende bron aangesproken zodat mensen werken uit overtuiging. Nog mooier is het als-
mensen energie putten uit dat ze zichzelf willen verwezenlijken of uit diepe betrokkenheid met het werk.
Het  ui-model, als beeld voor de steeds diepere lagen die professionals in zichzelf kunnen aanboren: gedrag zit aan 
de buitenkant, en bekwaamheden, overtuigingen, identiteit en werkelijke betrokkenheid steeds verder naar bin-
nen. Al die lagen hebben hun invloed op het gedrag, maar ze werken niet altijd dezelfde kant uit. Met name kunnen 
bepaalde overtuigingen de ontwikkeling belemmeren (“Dat kan ik nu wel willen, maar het is voor mij toch totaal 
onbereikbaar”). Wanneer alle lagen wel met elkaar sporen ontstaat een ervaring van flow. Dan komen de persoonlijke 
kwaliteiten tot uiting die samenhangen met de meer naar binnen gelegen bronnen van het handelen. Die noemen we 
kernkwaliteiten (Korthagen & Vasalos, 2002). 
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Duur: 1uur

Motivatiefase
Opwarming: out of the box denken

VOORWERPEN IN 
DE TOEKOMST
BEDOELING
- Out of the box te denken.
- Associaties maken met voorwerpen, beelden,  
gedachten.

BEGELEIDING
- Spoor de groep aan om zo breed mogelijk te denken.
- Moedig aan om creatief te zijn. Er bestaan geen 
verkeerde ideeën.
- Durf doorvragen en in interactie te gaan met de 
deelnemers.
- Daag de betrokkenen uit om verder en dieper na te 
denken naar andere mogelijkheden. 

VERLOOP
- Maak groepen van 2-5 mensen.
Plaats een voorwerp op de tafel .
- Vraag aan iedereen om op zoveel mogelijk 
manieren neer te schrijven hoe ze het voorwerp 
kunnen gebruiken.
- De groep die de meeste varianten heeft neer-
geschreven wint.
 De winnaar wordt beoordeeld op de kwantiteit. 
De ideeën worden niet beoordeeld.

REFLECTIE
- Hoe ervaarde je de activiteit? 
- Wat hielp jou om “out of the box” te denken?
- Stel je mag deze opdracht opnieuw doen, wat 
zou je anders doen?

SUGGESTIES
Variaties: 
- Creatief denken: Laat deelnemers opschrijven 
op hoeveel manieren ze geld kunnen verdienen 
met behulp van water, een emmer en zeep.
- Laat de deelnemers nadenken over hoe ze 
functioneel zoveel mogelijk voorwerpen kunnen 
verplaatsen in het lokaal  met behulp van een 
rol tape, een krant en een pen. 

MATERIAAL
- Voorwerp: een GSM, een nietmachine, een 
paperclip, …
- Papier en pen voor de deelnemers
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Duur: 1 à 2uur

Motivatiefase
Visie op onderwijs

VISIEKAARTEN
BEDOELING
- Aspiraties, opinies rond huidigeonderwijskundige 
activiteiten kunnen verwoorden. 
- Ideeën voor veranderingen in het heden en de 
toekomst verwoorden.

BEGELEIDING
- Vat met de verschillende groepen de kernovereenkom-
sten samen.  Pols hierbij ook naar de reden waarom ze 
een stelling niet relevant beschouwden. 
- Bevraag ook de elementen uit de kolom “kan nu 
gebeuren” indien ze nog niet in de praktijk gebeuren. 
Waarom zien ze dit in korte termijn toch gebeuren?
- Moedig iedereen aan om te durven spreken in groep.

VERLOOP
IN KLEINE GROEPEN(30’)
- Vorm heterogene groepen van drie of vier 
personen en geef iedereen een set visiekaarten, 
een werkblad en een balpen.
- De groepen bespreken de visiekaarten. Ze dis-
cussiëren hierover en beslissen in welke kolom 
het kaartje hoort: kan nu gebeuren, mogelijk 
mits grote verandering, niet relevant voor ons.

IN PLENUM (20’)
- Laat de groepen hun resultaat delen tijdens 
het plenum. 
- Wat zijn de gelijkenissen en verschillen in de 
kolommen?

IN KLEINE GROEPEN (20’)
Zoek in je eigen groep naar acties om de kolom 
“kan nu gebeuren” daadwerkelijk te laten plaats-
vinden. 

IN PLENUM (15’)
De actiepunten worden in de grote groep 
samengebracht.

REFLECTIE  (15’)
- Wat heeft deze sessie voor jou betekend?
- Wat heeft de groep voor jou betekend?
- Wat neem je mee?

SUGGESTIES
Visiekaarten bevatten best stellingen en beelden 
over elementen die in de toekomst in het onder-
wijs kunnen gebeuren. 

Je kan volgende vragen stellen: Wat kan nu 
gebeuren? Welke dingen wenst men te bereiken? 
Welke dingen zijn niet relevant voor ons?

Exploreer de elementen die kunnen plaatsvinden 
in de toekomst. Elke groep maakt een actielijst 
met vijf elementen die ze in de praktijk willen/
zullen helpen verwezenlijken. Iedereen moet met 
de lijst akkoord zijn.

MATERIAAL
- Een inspirerend filmpje over ‘Changing 
education paradigms” op www.youtube.com/
watch?v=zDZFcDGpL4U
- Werkblad met kolommen: kan nu gebeuren - 
mogelijk mits grote verandering - niet relevant 
voor ons.
- Visiekaarten kan je downloaden op 
www.visionmapper.org.uk/ideas/spaceworkshop-
cards.php 
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Duur: 3 à 6uur
Motivatiefase &
Analyse van toekomstige trends

TOEKOMST 
KIJKEN
TRENDS 
ONDERZOEKEN 
Met behulp van een dictafoon, een videocamera, een 
schetsboek, een notablok,… trekken de deelnemers de 
stad of museum M in om op zoek te gaan naar sporen 
van de toekomst.
 

BEDOELING
Motivatiefase
Breed kijken en zoeken naar toekomstelementen.
Analysefase
Trends en tegentrends (onder)zoeken.

BEGELEIDING
. Zet de groepen zelfstandig aan het werk en coach. Ga 
daarbij uit van de kracht van het waarnemen en onthaal 
enthousiast hun bevindingen.
. Wees alert voor ‘vreemde’ ideeën en tegendraadse 
signalen.  

VERLOOP
IN KLEINE GROEPEN DE OMGEVING EXPLOREREN
Spoor de deelnemers aan om met behulp van 
een camera, fototoestel, dictafoon, notaboek,… 
in de omgeving (de stad, museum M, …) bewijs-
materiaal te verzamelen voor de toekomst.

IN KLEINE GROEPEN EEN RUWE INSTALLATIE 
MAKEN
- De deelnemers leggen het verzamelde materi-
aal langs elkaar en bespreken dit. Wat valt op? 
Zijn er verschillen/gelijkenissen? …
- Elk groepje maakt een ruwe installatie van 
hun bevindingen zodat de andere deelnemers in 
enkele minuten de essentie van hun zoektocht 
kunnen ervaren.

DE TENTOONSTELLING
De deelnemers bekijken elkaars ‘installaties’.

IN PLENUM
Gesprek over wat de deelnemers opvalt wanneer 
ze de tentoonstelling doorlopen hebben.

REFLECTIE
Peil naar de moeilijkheden, ervaringen, … die 
de deelnemers ondervonden tijdens het zoeken 
naar elementen uit de toekomst, trends en 
tegentrends.

SUGGESTIES
Je kan de deelnemers in duo’s op pad sturen om 
materiaal te verzamelen.
. Je kan hen eraan herinneren terug te 
  denken aan trends die ze in een eerdere 
  werksessie verzameld hebben. 
. Je kan afspreken wie welk
  onderzoeksterrein heeft. 

Verdieping: verder onderzoeken van trends en 
tegentrends
- Je kan de deelnemers een impactdiagram 
  laten opstellen waarin ze de trends en 
  tegentrends (en eventueel drijvende 
  krachten) plaatsen.  De positie van iedere 
  trend in het diagram wordt bepaald door de 
  impact van de trend en de mate van 
  onzekerheid.
- Gebruik aanvullend op de trendspotting 
  verschillende soorten bronnen om na te 
  denken over de toekomst. Zowel 
  wetenschappelijke als niet 
  wetenschappelijke artikelen zijn wenselijk. 
  Durf hierbij ook het terrein van onderwijs te 
  verlaten. Maak als groep een verzamelmap 
  aan, zodat iedereen alles kan lezen of open 
  exploreren. 
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Duur: 1,5uur
Motivatiefase 
een urgent en intrigerend vraagstuk

ONTWERPEN 
VAN EEN URGENT 
VRAAGSTUK
 

BEDOELING
Een urgent en intrigerend vraagstuk ontwikkelen.

BEGELEIDING
- De vraag is in de scenariomethodiek van cruciaal 
belang. Daarbij is het belangrijk om een te ruime vraag-
formulering te vermijden. Hoe ruimer de vraag omschre-
ven is, hoe moeilijker om  nadien gericht een scenario te 
ontwerpen en/ of adviezen te formuleren.
- Bewaak als begeleider dat de vraag urgent is. Een 
vraag is pas urgent als het noodzakelijk is de vraag te 
beantwoorden. 
- Opgepast, de vragen die je als eerst formuleert, bevat-
ten namelijk vaak het denken dat juist de oorzaak was 
van het probleem.
- Bewaak als begeleider dat de vraag intrigerend is. Een 
vraag is pas intrigerend indien mensen ervaren dat het 
deze keer ook echt anders moet aangepakt worden. De 
vraag nodigt uit om het over een andere boeg te gooien.
  

VERLOOP
IN PLENUM (10’)
Neem de startvraag, een thema als een uit-
nodiging of aanleiding om te denken, niet als 
een gegeven. De eerste formulering bevat 
immers ook het denken van waaruit het 
probleem ontstaan is.

INDIVIDUEEL OF IN KLEINE GROEPEN (30’)
Verken de startvraag, het thema met behulp van 
een mindmap.

IN PLENUM (30’)
Formuleer gezamenlijk op basis van deze verk-
enning het vraagstuk waarop je graag samen 
een antwoord wil zoeken.

REFLECTIE (20’)
- Gaat de vraag gaat over iets dat je wilt 
bereiken ? 
- Voelt iedereen een noodzaak om een oplossing 
te zoeken?
- Nodigt de vraag uit om het over een andere 
boeg te gooien?

SUGGESTIES
Een urgente intrigerende vraag voldoet aan 
volgende punten:
- Het antwoord is nog niet bekend of niet 
  te geven op de gebruikelijke manier.
- De vraag laat ruimte voor verschillende 
  perspectieven en richtingen.
-  Je kunt je niet permitteren de vraag 
  onbeantwoord te laten of op zijn 
  beloop te laten.
- Het vraagstuk moet raken aan de 
  persoonlijke drijfveren van de 
  individuen.
- De vraag gaat over iets wat je wilt 
  bereiken (niet over iets wat je wilt 
  vermijden of eigenlijk niet meer wilt): 
  wat wil je wel?
(Verdonschot, Keursten, & van Rooij, 2009) 

MATERIAAL
-  Keursten, P., & Verdonschot, S. (2006).  
Leren en ontwikkelen. Ontwerpprincipes  voor 
kennisproductiviteit. Opleiding en ontwikkeling, 
19(10), Twente, Elsevier.
- www.samenvernieuwenindepraktijk.nl
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Duur: 3 à 4uur
Analyse van toekomstige trends. 
Breed kijken naar trends en tegentrends

TRENDSPOTTING
Samenleving en onderwijs in 2030
 

BEDOELING
- brainstorming en bepaling trends
- bewijzen én tegenbewijzen zoeken
- aanzet impactdiagram

BEGELEIDING
- Activeren van kennis en beelden over de toekomst.
- Stimuleren van breed kijken, koppeling maken met het 
gekozen thema, het expliciteren van ideeën en ervarin-
gen, het in dialoog gaan en samenbrengen van 
afzonderlijke kennis en ervaringen.
-  Inhoudelijk niet deelnemen aan het proces.

  

VERLOOP
INDIVIDUEEL (15’)
Stel je stapt in een teletijdmachine en je stapt 
uit in Vlaanderen anno 2030.  
Hoe ziet de wereld er dan volgens jou uit? 

IN DUO’S (30’ à 40’)
- Vorm een zo ‘verschillend mogelijk’ duo 
- Wissel je verhalen uit 
- Ontwerp vervolgens ‘wat is de best & slechtst 
denkbare wereld’ 

IN PLENUM (1U)
- Ieder duo (max. 15’) vertelt zijn beeld van 
toekomst
- Uit het verhaal halen we trends en onzekerh-
eden door hier op door te vragen:
Wat maakt dat je dit als toekomstbeeld ziet? 
Welke redenen heb je daar voor?
Van welke evolutie verwacht je veel? Waar heb je 
zorgen over? 

IN PLENUM (30’)
- Trends clusteren tot logische samenhangende 
gehelen 
- Kort gesprek over wat er opvalt

REFLECTIE (20’)
Hoe was het om hier vandaag mee bezig te zijn?  
En op deze manier? 

SUGGESTIES
Wat gaat er fantastisch, wat niet? Hoe gaan 
mensen met elkaar om? Waar vind je scholen? 
Hoe zien leraren, leerlingen eruit? Wat zijn ze 
aan het doen?  

Kies uit de stapel sfeerkaarten 2 beelden:
- Eén kaart van jouw beeld over de toekomst 
  los van het onderwijs (Hoe ziet de wereld er 
  dan uit?)
- Eén kaart van jouw beeld bij het onderwijs

Je kan werken met twee kleuren papier: een 
groen is de best denkbare wereld  en een rood 
blad is de slechtst denkbare wereld.

Je kan trends op post-its schrijven en aan de 
muur gehangen.

Als alle post-its aan de muur hangen, kan je 
kijken of er nog een aantal aspecten ontbreken.

MATERIAAL
- Flip over/white board, stiften 
- Een aantal laptops (wifi is handig)
- Grote post-its
- Sfeerkaarten
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Duur: 2 à 3uur
Analyse van toekomstige trends. 
Drijvende krachten kiezen.

DRIJVENDE 
KRACHTEN KIEZEN
Een lange lijst met trends en onzekerheden filteren.
Vervolg fiche 3 

 

BEDOELING
Twee drijvende krachten kiezen waarover een grote 
onzekerheid bestaat en waarvan de mogelijke impact 
op de urgente vraag groot zal zijn.

BEGELEIDING
Stimuleren van:
- het zoeken naar tegenbewegingen, extremen;
- het experimenteren van verschillende mogelijkheden 
van assen (welke assen geven nieuwe inzichten?);
- het kiezen van twee drijvende krachten:
- de verantwoording van keuzes en standpunten;
- dialoog, SAMEN nadenken en keuzes maken;
- het zorgvuldig formuleren van begrippen.
Een zeker ongemak moet voelbaar blijven…

  

VERLOOP
VOORWAARDEN: 
De vorige stap (zie fiche 3) mag niet te 
oppervlakkig verlopen zijn. De gevonden en 
onderzochte informatie (trends, tegentrends en 
drijvende krachten) wordt verzameld in een ge-
meenschappelijk document (een lijst, tabel,…).

IN KLEINE GROEPEN (60’)
Kritisch bespreken van het samenvattend docu-
ment om zo de belangrijkste trends en span-
ningsvelden te selecteren. 

IN PLENUM: 
HET SCENARIOSJABLOON BOUWEN (60’)
- Terugkoppeling 
- Definitieve keuze en zorgvuldige formulering 
van de twee drijvende krachten
- Kiezen welke zekerheden en dimensies/ topics 
in elk scenario aan bod moeten komen
- Verantwoording van de keuze

REFLECTIE (20’)
- Hoe verliep het keuzeproces?
- Wat roepen de drijvende krachten en het sce-
nariosjabloon bij jou op?

SUGGESTIES
Je kan enkele ‘buitenstaanders’ uitnodigen die 
als kritische vrienden ‘even’ meestappen in het 
denk- en keuzeproces van de deelnemers.

Het kiezen en formuleren van de drijvende 
krachten/ assen is cruciaal.  
Aandachtspunten hierbij zijn:
- de drijvende krachten/ assen zijn
  onafhankelijk van elkaar;
- een drijvende kracht m.b.t. ‘het onderwijs’ 
  en een drijvende kracht m.b.t. ‘de 
  maatschappij’;
- welke drijvende krachten en combinaties 
  geven de meest spannende discussies;
- de drijvende krachten mogen geen 
  waardeoordeel inhouden.

MATERIAAL
- Een samenvattend document met alle 
relevante informatie (trends, tegentrends, 
drijvende krachten) die in de vorige stappen 
verzameld werd.
- Criteria waaraan de drijvende krachten moeten 
voldoen.
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Duur: afhankelijk van de beschikbare tijd.
Ontwerpfase
scenario’s ontwerpen

TWEEDAAGSE 
‘SCENARIO’S 
ONTWERPEN’ 
 

BEDOELING
- Eigen denkkaders en meningen loslaten.
- Het perspectief van het scenario(kwadrant)
  innemen.
- Een scenario ontwerpen.

BEGELEIDING
- Duidelijke instructies geven over het ontwerpen 
van de scenario’s. 
- Aanzetten tot interactie: uitwisselen van ervaringen,
dialoog, reflectie en samenwerking. 
- Stimuleren om extreem door te denken binnen 
het eigen kwadrant en tegelijk realistisch zijn 
(back-casting).

  

VERLOOP
IN PLENUM: OPSTART
We willen aan het einde van de tweedaagse een scenario 
(in een storyboard) als ruggengraat voor het uiteindelijke 
verhaal.
- Toelichting van het scenariosjabloon aan de hand van een 
‘startnota’. 
- Scenariowerkgroepen worden gevormd en toegewezen 
(door een onschuldige hand) aan een scenariokwadrant.

IN SCENARIOWERKGROEPEN: 
ONDERZOEKSRONDE
Vanaf nu ligt de  toekomst van elke scenario-groep vast. Er 
is een specifiek focus en het is  de bedoeling om die naar 
boven te halen. 
Bedoeling is om je te verplaatsen naar 2030 in een wereld 
afgebakend door de uitersten van jouw kwadrant. Dan vrij 
associëren. De focus verschuift naar dit kwadrant: “Dit is ons 
scenario, zo kijken wij. De rest interesseert ons eigenlijk niet 
(meer). “ Hoe zie jij voor de verschillende dimensies binnen 
dit kwadrant de toekomst? Suggestie werken met een flap 
met daarop: 4 kolommen: dimensie – feit, gebeurtenis – hoe 
is het zover kunnen komen? – bronnen.

WORKSHOP ‘SCENARIO BOUWEN’
Input over hoe een verhaal schrijven waarmee je anderen 
kan boeien.

SCENARIOWERKGROEPEN ONTWERPEN HUN SCENARIO VER-
DER

IN PLENUM: 
PRESENTATIE ‘VOORLOPIGE’ SCENARIO’S
Kritisch beluisteren van de 4 scenario’s en geven van feed-
back: Stemt het verhaal overeen met de 2 aangrenzende 
assen? Verschillen de 4 scenario’s voldoende van elkaar?
             
REFLECTIE 
Terugblik op de tweedaagse naar inhoud en proces.

SUGGESTIES
Je kan kiezen om een tweedaagse te organiseren 
op een andere locatie dan de eigen school.  
Op deze manier krijgen de deelnemers de tijd en 
de ruimte om hun creativiteit en fantasie de vrije 
loop te laten.
Inrichting van de ruimte:
De ruimte letterlijk indelen in 4 kwadranten 
(werkhoeken) voor de scenariowerkgroepen, met 
in het midden een kring voor de tussentijdse 
plenummomenten. Een inspiratietafel met 
bronnen in hardcopy en wifi.
De hoeken zijn werkhoeken met daarin
een flap met daarop ‘titel’: (zodat elke groep vrij 
snel een (werk)titel kan opschrijven;
een flap met als titel: ‘Suggesties?’ en lege post-
its zodat andere groepen suggesties (uit bron-
nen of andere spinsels) kunnen plakken;
flap met de aandachtspunten bij het bouwen 
van een goed toekomstscenario.
Bedoeling is dat dit een uitvalswerkhoek 
wordt en dat de verschillende scenario’s
ook visueel groeien in de hoek. Bedoeling is 
om brainstormflaps op te hangen,…  
Deelnemers van andere groepen kunnen 
hier ook altijd door lopen tijdens pauzes.
Hulplijn: als een bepaalde groep nood heeft 
aan meedenkkracht, kritisch of creatieve 
geest kunnen ze altijd iemand uit een 
andere groep erbij vragen. 

MATERIAAL
- Een samenvattend document met alle 
relevante informatie (trends, tegentrends, 
drijvende krachten) die in de vorige stappen 
verzameld werd.
- Criteria waaraan de drijvende krachten 
moeten voldoen.
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Duur: 2uur
Reflectiefase
scenario’s evalueren

ZICH VERDIEPEN 
IN DE SCENARIO’S, 
STANDPUNTEN 
INNEMEN EN 
VERANTWOORDEN
 

BEDOELING
- Reflecteren over de verschillende scenario’s.
- Expliciteren van persoonlijke standpunten.

BEGELEIDING
- Even stilstaan bij de oorspronkelijke bedoeling van je 
scenariotraject.  De doelen bepalen immers mee 
waarover je met de deelnemers wil reflecteren.
- Aanzetten tot het innemen van een duidelijk standpunt, 
dit te expliciteren en te verantwoorden.
- Reflectie op bepaalde vragen gebeurt het best eerst 
individueel of in duo’s om vervolgens uit te wisselen in 
kleine (heterogene) groepen of in plenum.

  

VERLOOP
VOORWAARDEN
De deelnemers hebben de 4 scenario’s verkend en 
gelezen.

IN PLENUM (40’)
- Overzicht van de 4 scenario’s tonen.
- Interactief aanpakken d.m.v. vragen 
(zijn de scenario’s realistisch?,…)

DUO-INTERVIEW (40’)
- De deelnemers hebben elk 15 minuten om hun duo-
partner te interviewen over welke beelden de 4 scenar-
io’s oproepen.
- Inventariseren van thema’s: Welke thema’s komen terug 
in de verschillende scenario’s? Welke thema’s vindt elk 
duo belangrijk om verder uit te diepen? Waar zijn ze 
nieuwsgierig naar?

IN PLENUM (25’)
Thema’s van de duo’s bespreken en clusteren.
Kijkend naar wat hier tegen de muur hangt:
- Wat valt er op? 
- Wat ontbreekt er?
- …

REFLECTIE (15’)
Hoe was het om met elkaar in gesprek te zijn (proces)?

SUGGESTIES
Je kan de ruimte verdelen in 4 (kwadranten).
Per vraag kunnen de deelnemers zich verplaat-
sen en even zoemen met de buurman. Vervol-
gens kan je hen plenair kort bevragen. 
Mogelijke vragen zijn:
- Welk scenario spreekt jou het meeste aan? 
- Wat is voor jou het doemscenario?
- Welk scenario is het meest waarschijnlijke?

Mogelijke vragen:
- Welke gevoelens roepen deze scenario’s bij 
  jou op?
- Welke gedachten roepen deze scenario’s bij 
  jou op?
- Waar ben je nieuwsgierig naar?
- Waar maak je je zorgen over?
- Wat valt je op?
- Wat zou je willen dat werkelijkheid wordt?
- Wat hoop je dat er zal gebeuren?
- Wat wil je zeker vermijden?

Inventariseren van thema’s:
Je kan elk duo enkele post-its geven waarop ze 
de thema’s kunnen noteren.  De duo’s worden 
uitgenodigd om die thema’s te noteren die ze 
voldoende belangrijk vinden om in een volgende 
stap beleidsadviezen rond te formuleren.
Belangrijk: je formuleert de thema’s best als af-
firmatieve topics ( = aantrekkelijke vragen). 

MATERIAAL
- de 4 scenario’s
-  grote post-its
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Duur: 2 à 3uur
Reflectiefase
Beleidsadviezen formuleren

UITWERKEN VAN
BELEIDSADVIEZEN
 

BEDOELING
- Reflecteren over de verschillende 
  scenario’s.
- Expliciteren van persoonlijke standpunten.
- Formuleren van beleidsadviezen.

BEGELEIDING
Belangrijk is dat de groep ‘eigenaar’ is van zijn eigen 
advies. Begeleiding betekent:
- het op gang trekken van de gespreken (zie werkvorm);
- de tijd bewaken;
- zorgen dat er verslag genomen wordt van wat het 
advies uiteindelijk wordt.
Aanzetten tot het formuleren van realistische adviezen.

  

VERLOOP
VOORWAARDEN
- De deelnemers hebben de 4 scenario’s verkend en gelezen.
- Er is een lijst van beleidsthema’s opgesteld door de deel-
nemers en/of begeleider.
                
IN PLENUM (10’)
Deelnemers kiezen rond welk beleidsthema ze adviezen 
willen formuleren.  Op deze manier worden kleine werk-
groepen gevormd.

AAN DE SLAG IN WERKGROEPEN (60’ à 90’)
- De werkgroepen krijgen de opdracht om voor hun thema 
realistische beleidsadviezen te formuleren.  De vier scenario’s 
vormen het startpunt voor het gesprek.  
- Elke groep levert op het einde van hun denkproces een 
verslag en een poster af.

POSTERBEURS (20’ à 30’)
- Elke deelnemer krijgt 3 bolletjes (stickers) en is vrij om die 
allemaal bij één advies te hangen of te spreiden. 
-Deelnemers krijgen de tijd om de beleidsadviezen (posters) 
te verkennen, te bespreken en aan de hand van bolletjes aan 
te geven wat ze realistisch/wenselijk vinden.

AFRONDING
- Wat kan/zal er met deze beleidsadviezen gebeuren?
- Wat wil ik hiermee?

SUGGESTIES
Mogelijke werkwijze voor de werkgroepen:
1) Inventariseer per scenario de kansen en 
risico’s voor jullie thema.

2) Welke  adviezen kunnen jullie bedenken om 
risico’s te vermijden en te evolueren in de 
richting van de gewenste situatie. Formuleer 
realistische beleidsadviezen. 
(Je kan de groepen een invulformat geven.)

3) Let goed op voor wie het advies bedoeld is. 
Probeer te bewaken dat het zo dicht mogelijk 
ligt bij wat ‘we’ zelf kunnen doen.  Het gaat niet 
alleen over wat ‘anderen’ moeten doen.

4) Maak een poster: de essentie van de 
adviezen op één of meerde flappen noteren 
(kan via een mindmap zijn).

MATERIAAL
- de 4 scenario’s en lijst met beleidsthema’s        
- invulformat        
- flaps, stiften en kleefband        
- stickers (bolletjes)  


