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Samenvatting	  lerende	  scholen	  Peter	  Senge	  @	  Al	  
	  (Senge,	  Cambron-‐Mccabe,	  Lucas,	  Smith,	  Dutton,	  &	  Kleiner,	  2008)	  

Deel	  2	  introductie	  tot	  de	  Vijf	  disciplines.	  	  
1. Meesterschap,	  	  
2. Mentale	  modellen,	  	  
3. Gemeenschappelijke	  visie,	  	  
4. Team	  leren,	  	  
5. Systeem	  denken	  
6. De	  leercyclus	  

1:	  Persoonlijk	  meesterschap:	  	  
Het	  beheersen	  van	  principes	  op	  grond	  waarvan	  je	  resultaten	  kunt	  boeken	  gekoppeld	  aan	  het	  
vermogen	  om	  resultaat	  te	  boeken.	  
Nodig:	  persoonlijke	  visie,	  met	  daarin	  eerst	  de	  doelen	  voor	  je	  zelf,	  wonen,	  relaties	  en	  verdere	  
levensvragen.	  Daarna	  visie	  op	  leraarschap,	  soort	  leraar,	  leidershapstijl,	  relatie	  tot	  de	  student,	  
resultaat	  van	  lesgeven.	  Eigen	  leeractiviteiten,	  tekortkomingen	  en	  wensen.	  
	  
Analyse	  van	  de	  huidige	  situatie:	  klas,	  studierichting,	  school,	  samenstelling	  student	  populatie,	  
organisatie	  structuur	  en	  ontwikkelingsfase	  daarvan.	  Werksfeer,	  uitdagingen,	  resultaten	  van	  de	  
opleiding,	  leermiddelen,	  eigen	  capaciteiten,	  ondersteuning	  van	  derden	  (ouders,	  bedrijven	  
management)	  
	  
Kiezen:	  is	  resultaten	  en	  acties	  selecteren	  die	  je	  lot	  mede	  bepalen.	  De	  keuzes	  maken	  dat	  je	  bewuster	  
kiest	  en	  alerter	  bent	  op	  de	  mogelijkheden	  die	  voordeel	  opleveren.	  De	  bereidheid	  om	  risico’s	  te	  
nemen	  en	  die	  in	  te	  schatten	  neemt	  toe.	  Daardoor	  kom	  je	  dichter	  bij	  je	  persoonlijke	  visie	  van	  waaruit	  
de	  keuzes	  zijn	  voort	  gekomen.	  	  (waardoor	  je	  succesbeleving	  toe	  neemt).	  	  
	  

2:	  Mentale	  modellen:	  
Nodig	  om	  te	  weten	  van	  uit	  welke	  opvattingen	  en	  attitudes	  je	  zelf	  en	  andere	  opereren	  zodat	  de	  
samenhang	  en	  de	  obstructies	  helder	  worden.	  Bij	  nieuwe	  ervaringen	  wordt	  alleen	  die	  informatie	  
opgenomen	  en	  onthouden	  die	  de	  bestaande	  mentale	  modellen	  versterkt.	  Mentale	  modellen	  van	  
mensen	  zorgen	  voor	  stilzwijgende	  aannames	  waardoor	  een	  situatie,	  ervaring	  of	  informatie	  anders	  
wordt	  ontvangen.	  Mentale	  modellen	  beperken	  het	  vermogen	  om	  te	  veranderen.	  	  
	  
Inferentie	  ladder:	  
Het	  opbouwen	  van	  meningen/gevoelens	  wordt	  aangetast	  door	  overtuigingen	  die	  nauwelijks	  wordt	  
getoetst.	  	  De	  conclusies	  worden	  opgebouwd	  uit	  waarnemingen	  en	  aannames	  gecombineerd	  met	  
eerdere	  ervaringen.	  De	  frustraties	  van	  het	  (overleg	  of	  meningsvormings)	  proces	  zijn:	  

• Onze/mijn	  overtuiging	  is	  de	  waarheid	  
• De	  waarheid	  ligt	  voor	  de	  hand	  
• De	  overtuigingen	  berusten	  op	  echte	  gegevens	  
• Dat	  we	  denken	  dat	  de	  gegevens	  die	  we	  selecteren,	  de	  echte	  gegevens	  zijn	  

Dit	  is	  een	  proces	  dat	  zich	  razend	  snel	  kan	  herhalen(reflexieve	  lus)	  in	  een	  oplopende	  negatieve	  of	  
positieve	  spiraal	  zonder	  externe	  bevestiging	  van	  de	  werkelijkheid.	  
Om	  te	  komen	  tot	  een	  verantwoorde	  situatie	  stel	  dan	  de	  volgende	  vragen:	  

• Wat	  zijn	  de	  waarneembare	  feiten	  waarop	  de	  bewering	  berust?	  
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• Is	  er	  overeenstemming	  over	  wat,	  de	  feiten	  zijn?	  	  
• Kun	  je	  stapsgewijs	  de	  redenering	  uitleggen?	  
• Hoe	  ben	  je	  van	  de	  feiten	  tot	  de	  abstracte	  veronderstelling(en)	  gekomen?	  

	  
	  

3:	  Gemeenschappelijke	  Visie:	  
Doel	  is	  betrokkenheid.	  De	  uiteen	  lopende	  ambities	  van	  docenten	  studenten	  en	  samenleving	  op	  1	  lijn	  
te	  krijgen.	  Door	  de	  gemeenschappelijke	  visie	  ontwikkeling	  (doorgaand	  proces)	  ontstaat	  
betrokkenheid	  en	  doelgerichtheid.	  	  
De	  waarden	  en	  visies,	  die	  in	  beweging	  gehouden	  worden	  door	  dialogen,	  leveren	  de	  vorm	  van	  de	  
organisatie	  en	  schept	  orde.	  Binnen	  die	  context	  moeten	  de	  leden	  grote	  vrijheid	  krijgen	  om	  creatief	  te	  
zijn	  (Berrett&Koehler,1992	  p.147)	  
Visies	  op	  basis	  van	  gezag	  houden	  geen	  stand,	  kunnen	  helpen	  in	  crisis	  maar	  zijn	  niet	  lang	  houdbaar.	  
Sociale	  media	  helpen	  wel	  om	  contacten	  te	  onderhouden	  en	  aannames	  te	  vergelijken,	  maar	  niet	  om	  
een	  gemeenschappelijke	  visie	  op	  te	  bouwen.	  Dat	  doen	  we	  voornamelijk	  in	  persoonlijke	  interactie.	  
	  
	  

4:	  Teamleren:	  
Teamleden	  hoeven	  niet	  precies	  het	  zelfde	  te	  denken	  maar	  ze	  kunnen	  wel	  (leren)	  eendrachtig	  samen	  
werken.	  Een	  school	  is	  een	  verzameling	  van	  teams:	  de	  klas,	  de	  klas	  en	  de	  docent,	  het	  MT,	  de	  docenten	  
in	  de	  sectie,	  de	  administratie,	  de	  traject	  ondersteuning,	  het	  CVB,	  de	  unit	  raad,	  het	  OOP,	  zelfs	  extern	  
uitgevers,	  Brancheorganisaties,	  bedrijventeams,	  enz.	  
In	  een	  school	  begint	  het	  op	  1	  lijn	  zetten,	  met	  het	  vermogen	  om	  elkaar	  te	  respecteren	  en	  het	  
vermogen	  om	  een	  gezamenlijk	  mentaal	  model	  over	  de	  realiteit	  op	  te	  stellen.	  
	  
Dialoog:	  schept	  condities	  waardoor	  mensen	  het	  grote	  belang	  van	  het	  geheel	  ervaren.	  
De	  dialoog	  is	  een	  gespreksvorm	  waarin	  (zelf	  opgezette)	  oogkleppen	  (kunnen)	  worden	  afgezet.	  	  
Uitnodigingsfase-‐Veronderstellingen	  aan	  de	  oppervlakte	  brengen	  (aannames	  expliciteren)-‐Openlijk	  
tonen	  van	  de	  veronderstellingen-‐	  Informeren	  naar	  nieuwe	  dimensies/perspectieven.	  
De	  dialoog	  moet	  gespeend	  zijn	  van	  dubbele	  agenda’s	  e.d.	  verdeeld	  zijn	  over	  verschillende	  momenten	  
zodat	  zaken	  kunnen	  landen	  en	  evolueren,	  niet	  op	  de	  person	  worden	  gericht	  het	  gaat	  om	  de	  
gemeenschappelijke	  betekenis.	  Bij	  voorkeur	  in	  het	  begin	  met	  gespreksleider	  om	  debatten,	  
manipulaties	  van	  consensus	  bereiken	  te	  voorkomen.	  De	  dialoog	  heeft	  niet	  als	  doel	  te	  zorgen	  voor	  
een	  oplossing!	  Daar	  zijn	  andere	  momenten	  en	  werkvormen	  voor.	  
	  

5:	  Systeemdenken:	  
Niet	  kijken	  naar	  op	  zich	  zelf	  staande	  gebeurtenissen,	  maar	  de	  gebeurtenissen	  zien	  als	  onderdeel	  van	  
een	  bredere	  structuur.	  Een	  systeem	  is	  als	  een	  geheel	  ervaren	  stelsel	  waarvan	  de	  elementen	  
samenhangen	  en	  elkaar	  voortdurend	  beïnvloeden.	  
Vormen	  van	  systeemdenken:	  

• Systeemwijd	  denken:	  Veranderingen	  in	  de	  hele	  organisatie	  (redelijke	  effectief)	  
• Open	  systemen:	  Denken	  van	  uit	  input,	  output,	  bewerking	  en	  grenzen	  
• Mensensystemen:	  Over	  rollen	  en	  relaties	  die	  in	  elkaar	  grijpen	  die	  niet	  wenselijk	  zijn	  maar	  

onvermijdelijk	  blijken.	  
• Processystemen:	  vertaalt	  een	  organisatie	  in	  informatiestromen.	  Communicatiestructuren	  

bepalen	  het	  gedrag	  en	  de	  kwaliteit	  van	  een	  organisatie.	  
• Levende	  systemen:	  benadering	  van	  uit	  e	  Chaostheorie	  een	  organisatie	  bestaat	  uit	  

zelfsturende	  systemen	  die	  in	  ordelijke	  patronen	  bewegen.	  
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• Feedback-‐systeem:	  systeemdenken	  een	  breed	  scala	  aan	  technieken	  en	  instrumenten	  die	  
ontwikkeld	  zijn	  om	  dynamische	  feedback-‐	  processen	  te	  besturen.	  

• Systeem	  dynamieksimulatie:	  een	  op	  wiskundige	  niet	  lineaire	  vergelijkingen	  gebaseerde	  
methode	  feedback	  methode	  op	  basis	  van	  computermodellen.	  

	  
Stappen	  plan	  om	  patronen	  te	  ontdekken.	  Stap	  nr:	  

1. Gebeurtenissen:	  wat	  is	  er	  voorgevallen?	  
Los	  van	  vooroordelen	  en	  interpretaties	  schets	  je	  waar	  het	  om	  gaat.	  

2. Patronen	  en	  trends:	  Wat	  is	  er	  aan	  de	  hand,	  is	  het	  eerder	  voorgevallen?	  
Aan	  de	  hand	  van	  gedragspatroondiagrammen	  van	  het	  systeem	  creëer	  je	  een	  
overzicht/tijdlijn	  met	  gebeurtenissen,	  en	  voorvallen	  in	  relatie	  met	  de	  tijdgeest.	  

3. Systeemstructuren:	  welke	  krachten	  dragen	  bij	  aan	  het	  patroon?	  
Welke	  krachten	  sturen	  het	  patroon	  in	  stap	  2?	  Hoe	  beïnvloeden	  systeem	  elementen	  
elkaar?	  Welke	  wijzigingen	  zou	  een	  school	  moeten	  doorvoeren?	  Wil	  je	  het	  patroon	  wel	  
veranderen?	  	  

4. Mentale	  modellen:	  in	  welk	  opzicht	  houdt	  ons	  denken	  de	  situatie	  in	  stand?	  
Vast	  houden	  aan	  mentale	  modellen	  kan	  een	  terugkerende	  structuur	  van	  misverstanden	  
en	  problemen	  veroorzaken.	  	  Door	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  attitudes	  en	  opvattingen	  en	  te	  
onderzoeken	  of	  die	  al	  of	  niet	  misleidend,	  contra	  productief	  of	  onzichtbaar	  zijn.	  Kun	  je	  
mentale	  modellen	  doorbeken.	  De	  kunst	  is	  dat	  op	  een	  veilige	  manier	  te	  doen	  zodat	  je	  ze	  
onder	  de	  loep	  kunt	  nemen.	  

	  
Bouwstenen	  van	  systeemdenken	  
Signalen	  van	  oorzaak	  en	  gevolg	  verbanden	  ook	  wel	  feedback	  of	  terugkoppeling	  genoemd	  geven	  
informatie	  over	  het	  systeem.	  Met	  special	  daarvoor	  ontwikkelde	  instrumenten	  is	  het	  systeem	  
daarmee	  in	  kaart	  te	  brengen.	  
Versterkingsprocessen:	  een	  vorm	  van	  feedback	  die	  af	  of	  toename	  niet	  lineair	  laat	  verlopen.	  Zoals	  
rente	  op	  rente	  van	  een	  spaarrekening	  of	  kunstmest	  bij	  plantjes	  de	  groei	  stimuleert	  of	  temperatuur	  
een	  exponentiele	  bacteriële	  groei	  doet	  ontstaan.	  Vaak	  is	  de	  kritische	  factor	  de	  beschikbaarheid	  van	  
informatie.	  Denk	  aan	  de	  Arabische	  lente	  die	  floreert	  door	  informatiekanalen.	  Een	  tekort	  aan	  
informatie	  verstoort	  de	  feedback-‐lus	  daardoor	  daalt	  de	  versterking.	  	  Als	  vb.	  de	  opstand	  in	  China	  op	  
het	  Tiananmenplein	  waar	  het	  verzet	  gebroken	  werd	  door	  tanks	  en	  door	  het	  ontbreken	  van	  
onderlinge	  communicatie	  tussen	  de	  demonstranten.	  
	  
Stabiliseringsprocessen:	  Stabiliteit	  en	  verzet	  zijn	  altijd	  verbonden	  aan	  een	  doel:	  een	  beperking	  of	  een	  
doelstelling	  die	  de	  krachten	  van	  het	  systeem	  vaak	  impliciet	  besturen	  en	  voorkomen	  dat	  het	  van	  zijn	  
natuurlijke	  actieradius	  afdwaalt.	  Als	  de	  afwijking	  tussen	  de	  situatie	  en	  het	  stabiliserend	  proces	  te	  
groot	  wordt	  genereert	  dat	  een	  druk	  op	  het	  systeem.	  Hoe	  groter	  de	  afwijking	  hoe	  sterker	  de	  druk.	  Pas	  
als	  je	  de	  afwijking	  (kloof	  tussen	  het	  doel	  en	  de	  feitelijke	  prestatie	  van	  het	  proces)	  onderkent	  en	  weet	  
wat	  het	  doel	  of	  de	  beperking	  er	  achter	  is,	  kun	  je	  het	  gedrag	  van	  het	  stabiliserende	  proces	  begrijpen.	  
	  
Causale-‐	  lus	  diagrammen:	  In	  dit	  soort	  diagrammen	  wordt	  de	  onderlinge	  relatie	  
tussen	  verschillende	  factoren	  grafisch	  inzichtelijk	  gemaakt	  doormiddel	  van	  pijlen.	  
De	  richting	  van	  de	  pijlen	  geven	  aan	  wat	  de	  invloed	  op	  de	  variabele	  elementen	  is	  bi	  
-‐of	  directioneel.	  
	  
	  
Voorraad	  en	  stroomdiagram:	  	  een	  model	  om	  de	  onderlinge	  verbanden	  op	  expliciete,	  en	  wiskundige	  
wijze	  te	  specificeren.	  Hier	  in	  wordt	  elke	  relatie	  pijl	  voorzien	  van	  een	  formule	  waarmee	  de	  invloed(en)	  
van	  de	  elementen	  op	  elkaar	  wordt	  weergegeven.	  Een	  dergelijk	  diagram	  staat	  vaak	  aan	  de	  basis	  van	  
een	  computersimulatie	  van	  een	  versterkingsproces.	  Toepassing	  bij	  universele	  structuren	  van	  b.v.	  een	  
versterkingsproces	  maar	  je	  kunt	  er	  niet	  specifieke	  kenmarken	  mee	  vastleggen.	  
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Een	  voorraad-‐stroomdiagram	  vertaald	  iedere	  situatie	  (ook	  onmeetbare,	  kwantitatieve	  situaties)	  naar	  
een	  van	  de	  5	  wiskundige	  grootheden:	  

1. Voorraad:	  	  b.v.	  meningen	  over	  moreel	  of	  tevredenheid,	  leerlingaantal	  
2. Stroom:	  b.v.	  de	  mate	  waarin	  de	  voorraad	  verandert.	  Kennis	  over	  de	  stroom	  is	  belangrijk	  

omdat	  dat	  de	  vertraging	  in	  het	  systeem	  bepaalt.	  
3. Convertor:	  elementen	  waar	  stromen	  of	  voorraden	  bij	  elkaar	  komen	  in	  het	  algemeen	  

bemiddelen	  ze	  tussen	  onderdelen	  in	  het	  diagram	  op	  een	  zelf	  gedefinieerde	  manier.	  
4. Verbindingsschakel:	  hierin	  wordt	  invloed	  op	  het	  systeem	  en	  de	  verbanden	  tussen	  de	  

voorraad,	  stroom	  en	  convertor	  op	  wiskundige	  wijze	  vastgelegd.	  
5. Wolk:	  gebieden	  buiten	  het	  systeem.	  

	  
Vertraging:	  
Veranderingen	  kosten	  tijd,	  het	  kost	  ook	  tijd	  om	  voorraad	  in	  of	  uit	  te	  laten	  stromen.	  (Zoals	  	  oude	  
cohorten).	  Vertragingen	  zijn	  vaak	  subtiel	  of	  worden	  als	  vanzelfsprekend	  beschouwd	  en	  daardoor	  
onderschat	  of	  genegeerd	  worden.	  Om	  een	  systeem	  te	  doorgronden	  is	  het	  nuttig	  om	  de	  vertragingen	  
op	  te	  sporen.	  (zoals	  de	  tijd	  die	  is	  gemoeid	  met	  het	  zoeken	  van	  een	  vervangende	  manager).	  
	  
Systeem	  archetypen:	  	  Lapmiddelen	  met	  averechtse	  uit	  werking.	  
Afgedwongen	  veranderingen	  werken	  maar	  even.	  Wil	  een	  verandering	  overleven,	  moet	  het	  lapmidel	  
zo	  snel	  mogelijk	  worden	  gevolgd	  door	  van	  uit	  de	  creativiteit	  van	  de	  teams	  ontwikkelde	  leerplannen,	  
gefaseerde	  strategie	  zodat	  mensen	  kunnen	  wennen.	  Liefst	  starten	  van	  uit	  een	  open	  onderzoek	  naar	  
de	  mogelijkheden	  of	  problemen.	  
	  

6:	  De	  leercyclus:	  
	  
leer	  processen	  verlopen	  cyclisch	  wordt	  gesteld.	  	  De	  eenvoudigste	  cyclus	  is	  die	  van	  activiteit	  en	  rust.	  
Ook	  wel	  aangeduid	  met	  enkel	  lus	  leren	  waarin	  er	  alleen	  reflectie	  op	  de	  taak	  wordt	  gehouden.	  Die	  
werken	  voor	  simpele	  systemen	  prima	  maar	  als	  de	  taak	  complexer	  wordt	  niet	  meer.	  Het	  probleem	  
kan	  dan	  zijn,	  dat	  het	  niet	  de	  vraag	  is	  of	  je	  het	  goed	  hebt	  gedaan	  maar	  om	  welke	  keuzes	  je	  hebt	  
gemaakt.	  Voor	  dergelijke	  systemen	  is	  er	  het	  dubbel	  lus	  leren	  daar	  slet	  je	  je	  de	  vraag	  waarom	  je	  
bepaalde	  keuzes	  hebt	  gemaakt,	  van	  uit	  welke	  normen,	  waarden	  en	  aannames.	  Het	  dubbel	  lus	  leren	  
leidt	  vaak	  tot	  nieuwe	  keuzes	  die	  in	  aanvang	  onplezierig	  aanvoelen.	  Dat	  is	  de	  reden	  dat	  deze	  cyclus	  
gemakkelijk	  vergeten	  wordt.	  Het	  kan	  ook	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  bureaucratie	  in	  een	  organisatie	  
want	  daar	  heeft	  deze	  dubbel	  lus	  cyclus	  last	  van.	  

Plaatje	  van	  blad	  82	  volgt	  nog	  
Start	  met	  het	  verzamelen	  van	  gegevens	  door:	  
Observatie:	  Richt	  je	  aandacht	  op	  1	  actie,	  hoe	  ging	  het,	  wat	  dacht	  je	  toen	  je	  een	  fout	  maakte	  welke	  
veronderstellingen	  en	  attitudes	  droegen	  daar	  aan	  bij	  (Welke	  mentale	  modellen)	  
	  
Reflectie:	  Wat	  zijn	  de	  implicaties	  van	  de	  observatie,	  welke	  conclusies	  kun	  je	  er	  uit	  trekken	  welke	  
normen	  moeten	  er	  gehanteerd	  worden.	  In	  de	  dubbele	  lus	  zitten	  minstens	  3	  verschillende	  
componenten	  die	  elk	  hun	  eigenvragen	  hebben,	  

1. Herbezinning	  op	  de	  basis	  aannames,	  de	  conclusies	  en	  redenering	  die	  tot	  de	  aannames	  leiden,	  
kloppen	  die	  zijn	  die	  geschikt	  voor	  dit	  project	  waarom	  denk	  je	  dat	  het	  de	  juiste	  aanpak	  is?	  Op	  
welke	  collectieve	  visies(	  mentale	  modellen)	  zijn	  de	  keuzes	  gebaseerd?	  Zijn	  er	  alternatieve	  
benaderingen,	  zijn	  daar	  kosten	  mee	  gemoeid	  en	  zijn	  die	  het	  waard?	  

2. Nieuwe	  verbanden	  leggen:	  met	  mogelijk	  nieuwe	  benaderingen,	  invalshoeken	  buiten	  het	  
eigen	  netwerk.	  Zijn	  er	  vergelijkende	  projecten	  (geweest)	  Wat	  is	  daar	  precies	  gedaan	  wat	  zijn	  
de	  verschillen	  met	  onze	  aanpak.	  Zijn	  er	  verschillen	  in	  visie	  die	  afwijken	  hoe	  hebben	  ze	  hun	  	  
aanpak	  geïmplementeerd	  zijn	  er	  andere	  signalen	  of	  trends	  waar	  op	  je	  moet	  letten	  
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3. Herformulering:	  Stel	  nieuwe	  richtinggevende	  ideeën	  op	  of	  bedenk	  aanvullende	  elementen	  
die	  de	  kwaliteit	  of	  kwantiteit	  verhogen.	  Zijn	  er	  alternatieve	  methodes,	  zijn	  de	  doelstellingen	  
nog	  juist,	  spelen	  de	  rol	  die	  we	  willen	  spelen	  in	  de	  nieuwe	  kijk	  op	  de	  werkelijkheid	  of	  bij	  de	  
nieuwe	  mentale	  modellen	  of	  visie.	  Wat	  zijn	  de	  belemmerende	  factoren	  in	  de	  leerprocessen	  
van	  de	  mensen.	  Welke	  van	  onze	  droombeelden	  kunnen	  we	  gebruiken,	  welke	  normen,	  
waarden	  en	  acties	  zijn	  het	  meest	  geschikt	  

Beslissen,	  met	  de	  blik	  op	  de	  volgende	  actie.	  Wat	  ga	  je	  doen,	  wat	  denk	  je	  tegen	  te	  komen	  volgens	  je	  
ervaring,	  hoe	  ga	  je	  er	  op	  anticiperen	  hoe	  ziet	  de	  volgende	  stap	  er	  uit.	  
	  
Doen	  beschouw	  een	  taak	  als	  een	  experiment.	  Na	  gedane	  zaken	  keer	  je	  terug	  in	  de	  observatie	  status	  
en	  evalueer	  je	  opnieuw.	  
	  
De	  cyclus	  ten	  uitvoer	  brengen	  dat	  is	  door	  de	  tijdsdruk	  op	  vele	  systemen	  niet	  eenvoudig,	  echter	  de	  
cyclus	  bekorten	  leidt	  tot	  enkel	  lus	  leren.	  Observeren	  en	  bezinnen	  zijn	  de	  belangrijkste	  fasen	  in	  het	  
proces	  die	  uiteindelijk	  voor	  meer	  leereffect	  zorgt.	  	  
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