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Vragen

1. Evaluatie en trendstudie: MBO 2020
2. Diverse vormen van praktijkkennis, routines, beelden, 

informatie, betekenisgeving. Hoe vertaal je kennis naar
organisatie? 

3. Rol leidinggevenden? Teams?
4. Co-makership onderwijs-bedrijfsleven? 
5. Overheidsagenda?

Niet zelden: wicked problems



Opzet rest van het betoog

1. Sociale innovatie, kenniscirculatie en lerende 
organisatie

2. WEB 1996: zekere, minder zekere, 
en onzekere trends 

3. De school van de toekomst

4. Co-makership

5. Leren en werken in 2020
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Deel 1 sociale innovatie en 
kennisontwikkeling als begrippen



Sociale innovatie (def. F.Pot)

• Het ontwikkelen en implementeren van samenhangende 
plannen

• Op de gebieden arbeidsorganisatie, besturingsstructuur en 
personeelsinzet (en ondersteunende ICT)

• Om het functioneren van mensen te verbeteren
• Met als beoogde doelen betere resultaten van de 

onderneming, een betere kwaliteit van de arbeid en een 
betere arbeidsrelatie



Gerelateerde begrippen

• Het Nieuwe Werken (plaats- en tijdonafhankelijk, met sturing 
op resultaten en ICT-ondersteuning)

• Niet-technologische innovatie (ook dynamisch management, 
externe samenwerking, co-makership, en nieuwe business 
en marketing modellen)

• Engeland: ‘Workplace innovation’ of ‘innovative workplaces’
• NB: ‘Social innovation’ in EU: maatschappelijke vraagstukken 

oplossen met niet-technische oplossingen met als doel 
maatschappelijk welzijn; dus breder dan sociale innovatie in 
NL (voorbeelden stadsontwikkeling, armoede, veroudering, 
klimaat)



Ontwikkelingsgang

• Jaren 70: humanisering van de arbeid
• Jaren 80: De Sitter, sociotechniek
• Jaren 90: Looise, TNO-TOP-model
• Jaren 00: 

– platform slimmer werken, 
– Erasmus concurrentiemonitor, 
– SER-advies (2006), 
– NCSI (2006-2012).

• Jaren 10: topsectoren, kennis en innovatieagenda

• www.kennisbanksocialeinnovatie.nl



Kennisdragers en netwerkers

“ Iedereen is kennisdrager.... Maar dan wordt wel de 
vraag hoe feiten en kennis ingang vinden in het 
beleid. Welke kennis wel, en welke niet? Wie is 
deskundig?”

(Roel in ‘t Veld, VK, 5 september 2009)



Twee soorten kennisopvatting

1. Kennis brengen (exogeen)

2.  Kennis gezamenlijk produceren (endogeen)



Verbinding tussen theoriestroom en 
praktijkstroom



Lerende organisatie (Nonaka en Takeuchi, 
1995)

• Twee soorten van kennis: 
– Expliciet: regels, procedures, afspraken
– Impliciet: (tacit) persoonsgebonden, ervaringen, 

metaforen, waardesystemen.

• Lerende bureaucratie: expliciteren van 
impliciete kennis



Ideaaltype:open en gesloten innovatie

Figuur 1: Gesloten innovatie Figuur 2: Open Innovatie



Bedrijfswetenschappen

Achterblijvende innovativiteit van bedrijven. De 
kennisinfrastructuur functioneert niet goed (Volberda, 
2007): 

1. Bedrijven zijn slecht in absorberen van kennis
2. Voorkeur kostenverlaging boven investering
3. Koudwatervrees bij implementatie nieuwe

technologie
4. Gebrek aan gekwalificeerde kenniswerkers
5. Veel onnodige regelgeving



Het bedrijsmodel: van lineariteit tot 
complexiteit
• Tekortkomingen lineariteit: 

– geen proportionaliteit: stimulus respons
– geen voorspelbaarheid, 
– multi-causaliteit

• Kenmerken complexiteit:
– cyclische processen, 
– dynamiek
– Iteratieve terugkoppeling, 
– netwerken en allianties



Voorbeeld. ASML in de crisis, brainport
Eindhoven
• Open economy, smart society 
• Publieke sector: aanjager van de innovatie
• Innovatie en samenwerking van leidende bedrijven, 

mkb, research, onderwijs.
• Gevaar van platte organisatie en netwerkorganisatie

is dat kennis vervluchtigt, verloren gaat; “de platte
organisatie heeft hierarchie nodig”.



ASML in de crisis (ctd)

• Intellectueel kapitaal
• Relationeel kapitaal
• Menselijk kapitaal

• Casus: 
– Bankzitters/ deeltijd WW
– Impliciete kennis expliciet maken
– Kenniscoalitie plus medezeggenschapscoalitie



Deel 2 

Trends en ontwikkelingen
Evaluatie WEB en toekomst MBO



Toekomstige Trends

• Zekere trends

• Waarschijnlijke trends

• Onzekere trends
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Zekere trends

• Demografie
• Vervangingsvraag

Afgeleid: 
• Opbouw docenten bestand
• Werving in heterogene arbeidsmarkt
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Ontwikkeling leeftijdsopbouw van leraren, in 
personen in het po, vo en de bve (2002-2008)
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Ontwikkeling personeel ouder dan 55 jaar naar 
functie en naar sector, als percentage personen
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Waarschijnlijke trends

• Economische structuur
– Tertiarisering industrie
– Industrialisering dienstensector
– Differentiatie (upgrading) aan top en bodem
– Opkomst BRICSA-landen

• Informatisering en ICT
– Diffuse informatie is overal beschikbaar en moet betekenis 

krijgen
– ICT omwentelingen die je leven veranderen

• Belang van onderwijs
– Regie van leren over de loopbaan
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Onzekere trends: maatschappelijke 
thema’s van oorlog en vrede
1. Sociaal-culturele patronen: 

– Verdergaande individualisering botst op grenzen
– Volksopstand tegen bemoeizucht?
– Improvisatiemaatschappij? Nationale beschavingsoffensief, 

veiligheidsutopie, actief burgerschap

2.  Sociaal-economische patronen: 
– Migratiestromen, verstedelijking, milieuvraagstuk, wereldhandel, 

schuldenproblematiek en welvaartsontwikkeling en wanorde

Deze factoren beïnvloeden discussie over positie overheid/ ruimte 
aan private initiatief 

Rol wetenschap daarbij! 
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Positie en correctievermogen overheid

• In een steeds veranderende internationale 
economische orde met footloose kapitaal en arbeid, 

• Is de overheid meer nodig, om regels te stellen en te 
handhaven? (Kapitalisme 4.0: Kaletsky) 

• Maar kan de overheid dat minder goed dan vroeger? 
• Wie wint vervolgens: zelfregulering door lobby of 

door ‘onderlinge ruil’ ?   

Nb. opkomst Polanyi in soc-wetenschappelijke literatuur.
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Wetenschappelijke vernieuwing

• Opkomst cognitiewetenschappen: 
– menselijk brein kan worden geadapteerd?
– keuze proces van leerlingen kan niet te vroeg.

• Inzichten kenniswetenschappen:
– Van kennis is macht, naar kennis is macht
– Democratisering en betekenisgeving aan kennis
– Van kennis naar vaardigheden? 
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Deel 3 

De school van de toekomst



School van de toekomst

• De wijk/ buurtschool
• De geïntegreerde ketenschool (laag-hoog)
• Ambachtsschool/ vakcollege
• Netwerkschool
• De hybride school
• De bedrijfsschool

• Internationale bedrijven als regisseur?
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Docent van de toekomst

Verhouding tussen: 
• Ervaring en nieuwe inzichten
• Algemene vs vakinhoudelijke competenties?
• Theorie vs praktijk?
• Instructie vs begeleiding?
• De binnenklas vs de buitenwereld?
• Leidende of volgende ICT?
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Competenties van de toekomst 
Daniel Pink: a whole new mind
• Design
• Symphony
• Story telling
• Play
• Empathy
• Meaning
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Trends/ breuken pedagogisch didactisch
- Meerdere scenario’s tegelijkertijd, waar ligt de regie?
- Zijn studenten wel gemotiveerd? 
- Co-creatie van kennisontwikkeling in communities, 

netwerken, bv. Menzis, labstructuur in Wageningen, 
hele keten, kwaliteitscontrole

- Onderzoek moet dienstverlenend, faciliterend zijn
- Moderne professionaliteit in ‘open’ teams, niet 

iedereen kan alles, is er optimum? 
- Variatie van scholen in een leerlandschap
- Flexibilisering van alles eigenlijk: docenten, 

leerroutes, scholen.  
- Kwaliteitsdiscussie: breedte van de vakopleiding

30













Deel 5 

Conclusies en vooruitzichten 



Samenvatting: 

• Trends en ontwikkelingen: zeker trends, waarschijnlijke
trends, onzekere trends: 

• Informatie moet betekenis krijgen, 
kennisgemeenschappen duiden kennis

• Sociale innovatie en bedrijfsmatigheid: paradoxen

• Co-makership in allerlei varianten

• Nieuwe overheidsagenda



DANK VOOR UW AANDACHT!


