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lingen zouden kunnen helpen zich op zo’n toekomst, of 
zulke toekomsten, voor te bereiden (Hilton, 2003). De sce-
narioplanning werd uitgevoerd in een cursus genaamd 
‘the National Curriculum and Beyond’ die zich tamelijk 
aan het begin van de studie bevindt. Over de doelgroep 
zegt het artikel: ‘these students are the ones to whom the 
National Curriculum has become the norm’. Voor onder-
wijskundigen die werken in het Britse onderwijssysteem 
is dit geen constatering maar een verzuchting. Het scena-
rioproces maakte de studenten los van die norm en liet ze 
nadenken over het hoe en vooral het waarom van curricu-
lumontwikkeling. In de evaluatie zijn de studenten erg 
enthousiast over deze methode, terwijl ze het tegelijkertijd 
behoorlijk moeilijk vonden. Die combinatie wijst gewoon-
lijk op het feit dat er hard gewerkt en diep geleerd is.

In het bovenstaande voorbeeld wordt door studenten 
gewerkt met de ‘klassieke’ methode van scenariobeschrij-
ving: het bepalen van kritische onzekerheden en het 
maken van een matrix. Het Telematica Instituut uit 
Enschede heeft enige jaren geleden een methode voor 
scenarioplanning ontwikkeld die de 5T-methode genoemd 
wordt en die vanuit didactisch oogpunt zeer geschikt lijkt 
voor scenarioplanning met leerlingen of studenten rond 
ICT gerelateerde thema’s. 5T staat voor Themes, Targets, 
Tasks, Tools en Tailorability. Stap voor stap kunnen ‘klein-
schalige’ scenario’s worden gebouwd, bijvoorbeeld over 
het gebruik van mobiele telefoons ter voorkoming van 
filevorming of de inzet van draadloos internet in de 
bejaardenzorg. De 5T’s helpen om op een systematische 
manier een scenario op te bouwen. In de literatuurlijst 
wordt naar een handleiding verwezen.

Tenslotte een Europees voorbeeld uit Nederland. In het 
Comeniusproject Eurolab, waarin onder andere de 
Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van 
Amsterdam samenwerken, werken studenten uit verschil-
lende Europese landen toekomstscenario’s uit rond reële 
Europese issues, samen met docenten en experts. Het is 
een typisch ‘blended learning’ project, met als samen-
gevatte doelstelling de studenten internationaal commu-
nicatief competent te laten worden. Eerst zijn er werk-
groepbijeenkomsten per land over scenarioplanning, de 
socratische methode en themakeuze. Er vindt tevens een 
virtuele kennismaking plaats met collega-studenten in 
andere landen. Zo bereiden ze zich voor op tien interna-
tionale dagen op de hei, die in dit project in de Pyreneeën 
ligt. Rond het gekozen thema worden daar dan een viertal 
scenario’s gebouwd. Afronding en verslaggeving vinden 

weer in eigen land plaats, maar natuurlijk met veel méér 
virtuele internationale samenwerking dan daarvoor 
(Schwab, 2004).

Tot zover enkele achtergronden van scenarioplanning in 
het onderwijs, als context rond de IVLOS scenario’s. 
Scenarioplanning is een methode die voor het onderwijs 
van veel nut kan zijn. Het kan een verrassende leidraad 
zijn voor beleidsvorming. Het kan een boeiende rol spe-
len in de professionalisering van docenten en ondersteu-
ners. En het kan een origineel didactisch instrument zijn 
voor studenten. Kortom, van scenarioplanning kan veel 
worden geleerd. In het laatste deel van dit hoofdstuk 
wordt daar door Marco Snoek nader op ingegaan.
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4.3 Leren van toekomstscenario’s,
toekomstscenario’s bouwen als didac-
tisch instrument voor reflectie en col-
lectief leren1

Marco Snoek  
Educatieve Faculteit Amsterdam
 
Inleiding
‘Leraren hebben de kwaliteiten om veranderingen in het 
onderwijs in gang te zetten. Dat is hun professionaliteit. Zij 
zijn de motor van de veranderingsprocessen. Dat vraagt van 
leraren buiten de grenzen van het eigen klaslokaal te kijken, 
het collectieve schoolbelang te zien, oog te hebben voor ont-
wikkelingen buiten de school en deze gezamenlijk met colle-
ga’s en schoolleiding te vertalen naar de uitgangspunten van 
de schoolorganisatie’  
(CTL, 1993, p.75). 

In de ogen van de Commissie Toekomst Leraarschap (de 
Commissie Van Es) ontbrak het leraren echter vaak aan 
randvoorwaarden, ruimte en instrumenten om ook die rol 
te spelen. Een van de problemen daarbij is dat scholen erg 

1 Dit artikel is geschreven vanuit het perspectief van de lerarenopleidingen. 

Voorbeelden hebben betrekking op toekomstscenario’s voor het onderwijs en 

het leren van leraren en leerlingen. In de ogen van de auteur is het gebruik 

van toekomstscenario’s als didactische methode ook zinvol in andere sectoren 

van het hoger onderwijs en voor andere beroepsgroepen.
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gesloten organisaties zijn. Niet voor niets is (naast het 
lerarentekort) het gesloten karakter van de onderwijs-
arbeidsmarkt een van de drijfveren van minister Hermans 
geweest om door middel van zij-instromers een grotere 
variatie in onderwijspersoneel in een school te krijgen 
(OCW, 1999). Het grootste deel van het personeelsbestand 
in scholen heeft echter nog steeds nimmer een voet bui-
ten de pedagogische provincie gezet. Gevolg is dat veel 
scholen gesloten organisaties zijn, die zich vooral laten 
leiden door interne problemen van het hier en nu. In veel 
gevallen zijn onderwijsinnovaties, zowel op landelijk als 
lokaal niveau, ingegeven door problemen van het heden. 
Op zich is dat geen wonder: er zijn zoveel onzekerheden 
en afhankelijkheden dat de toekomst niet te voorspellen 
is. De problemen van vandaag zullen echter anders zijn 
dan die van morgen en de kans is groot dat de oplossin-
gen van vandaag niet op de problemen van morgen zullen 
passen. Gevolg is dat het onderwijs altijd achterloopt op 
de realiteit van de samenleving, terwijl het onderwijs juist 
mensen moet voorbereiden op de samenleving van de toe-
komst: “Curriculum decisions have to project into the 
future, if we want active and intervening citizens partici-
pating in the design of the future’ (Sousa, 2002).

Een simpele rekensom maakt dit duidelijk: als we nu 
besluiten tot een aanpassing van het curriculum van bij-
voorbeeld de pabo omdat maatschappelijke ontwikkelin-
gen andere competenties van burgers vragen, dan zal dat 
over circa 2 jaar in de opleidingen geïmplementeerd zijn. 
Studenten die daarmee geconfronteerd worden komen na 
zo’n vijf jaar van de opleiding af om leerlingen vanaf 4 
jaar te begeleiden, die pas na zo’n 15 jaar zelfstandig in de 
samenleving en het beroepenveld zullen functioneren. Dat 
betekent dat we nu beslissingen moeten nemen over het 
curriculum waarmee we leraren opleiden die leerlingen 
moeten voorbereiden op de samenleving van 2027.
Het onderwijs heeft dus te maken met het dilemma van 
een product dat moet passen binnen een niet te voorspel-
len toekomst. In plaats van te reageren op een bekend 
heden of verleden, moet de school in het belang van haar 
leerlingen anticiperen op een nog onbekende toekomst. 
Scholen zullen dus uitermate toekomstgericht moeten 
zijn en tegelijkertijd moeten leven met het feit dat ze 
altijd en per definitie zullen ‘achterlopen’ op maatschap-
pelijke ontwikkelingen.

Vanuit dit besef is het niet verwonderlijk dat er gezocht 
wordt naar manieren om beter te kunnen anticiperen op 
maatschappelijke ontwikkelingen. Het IVLOS heeft in 

haar jubileum laten zien dat het werken met toekomst-
scenario’s één van die manieren is en dat het een manier 
is die kan inspireren.

Toekomstscenario’s: product versus proces
De toekomstscenario’s van het IVLOS en ook enkele 
andere scenariovoorbeelden die in deze bundel aan de 
orde komen (zoals de Edinburgh Scenario’s rond e-lear-
ning) hebben als doel om onzekerheden in kaart te bren-
gen. Door verschillende mogelijke toekomsten in beeld te 
brengen biedt dat beslissers een handvat om richting te 
geven aan een organisatie en om strategie en koers uit te 
zetten. In die zin is de scenariomethodiek de afgelopen 
jaren op veel maatschappelijke terreinen ingezet (Zie bij-
voorbeeld het werk van het Amerikaanse Global Business 
Network: www.gbn.org).
Zonder af te doen aan de rol die toekomstscenario’s op 
deze wijze in scholen kunnen spelen (zie daarvoor de 
andere artikelen in deze bundel), ben ik van mening dat 
toekomstscenario’s ook op een heel andere manier 
vruchtbaar kunnen zijn voor het onderwijs (en andere 
organisaties). 
Bij veel scenariostudies worden scenarioplanners aan het 
werk gezet met de opdracht om realistische en inspire-
rende toekomstscenario’s te ontwikkelen op basis van een 
gedegen studie van maatschappelijke trends en ontwikke-
lingen. Die studie kan bestaan uit een Delphi-studie, 
interviews, mediasearch, etc. Het resultaat is een gedegen 
eindproduct dat hopelijk anderen stimuleert tot reflectie.
Een resultaat dat echter minstens zo belangrijk is maar 
vaak weinig aandacht krijgt, is het effect van het scenario-
proces op de opstellers zelf. De scenariobouwers hebben 
gezamenlijk orde moeten brengen in een grote hoeveel-
heid ongestructureerde informatie, ze hebben die infor-
matie moeten interpreteren en een gemeenschappelijke 
taal ontwikkeld. Daarmee heeft een belangrijk leer- en 
reflectieproces plaats gevonden.
En hoewel dit resultaat zelden benoemd wordt, is dat 
misschien wel de belangrijkste bijdrage die toekomstsce-
nario’s aan het onderwijs kunnen leveren.

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)

Met dit in het achterhoofd is het goed om naar de lijst 
van de vele scenariostudies te kijken die in deze bundel 
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genoemd worden. Die lijst roept de vraag op waarom er 
zoveel scenariostudies gemaakt moeten worden over het 
onderwijs van de toekomst. Waarin verschillen die stu-
dies? Wat levert nog weer een nieuwe scenariostudie nu 
aan extra informatie over de toekomst op? Waarom zou 
SURF na de Edinburgh Scenario’s zelf nog een scenarios-
tudie doen naar e-learning? Is hier niet sprake van een 
nieuwe hype?
Die lijst laat echter ook zien dat er in al die organisaties 
een collectief leerproces heeft plaats gevonden, waarbij 
mensen met elkaar ontwikkelingen in de samenleving 
probeerden te duiden en met elkaar een gemeenschappe-
lijk referentiekader opgebouwd hebben waar ze elkaar op 
kunnen aanspreken. Dus in plaats van toekomstscena-
rio’s te beschouwen als de zoveelste hype, is het mijns 
inziens vruchtbaarder om toekomstscenario’s te zien als 
een manier (naast vele andere) om een collectief leerpro-
ces in een organisatie te ondersteunen.

Aan de hand van de drie fasen in het ontwikkelen van 
scenario’s wil ik stilstaan bij de rol die het ontwikkelen 
van toekomstscenario’s kan spelen bij het leren en reflec-
teren van leraren en leerlingen.

Fase 1: Analyse
Fase 2: Creatieve beschrijving
Fase 3: Reflectie

Scenario’s voor het ordenen van informatie
In de eerste fase van het bouwen van scenario’s gaat het 
om het in kaart brengen van belangrijke ontwikkelingen 
in de samenleving en het inschatten van de impact en 
voorspelbaarheid van die ontwikkelingen. Input kan van-
uit de deelnemers zelf komen (vooral als het om een 
heterogene groep gaat) of afkomstig zijn van externe des-
kundigen of literatuurstudies. Op basis van deze input 
moeten de assen van een scenariomodel bepaald worden.

The decision to fix these axes according to chosen  
parameters liberates the imagination to conceive of a  
scenario within the framework. Otherwise, the number of 
parameters is too large, the uncertainty too great, the 
temptation for prophecy too prevalent.
(Benammar, 2004, p.12)

Op deze wijze worden relevante ontwikkelingen die van 
belang zijn voor de toekomst van een organisatie 
geïdentificeerd en in samenhang met elkaar gebracht. 
De scenario’s die ontwikkeld zijn binnen de Vereniging 
van Lerarenopleiders in Nederland VELON (Snoek, Van 
der Wolk, Den Ouden, 2003) hadden onder andere tot 

doel om in een situatie waarin het moeilijk was om 
samenhang te blijven zien in een veelheid van ontwik-
kelingen, opleiders houvast en inzicht te geven in de 
belangrijkste trends en hun mogelijke gevolgen voor de 
toekomst.
Van der Heyden (1997) legt in dit verband een relatie 
met Vygotsky’s ‘zone van de naaste ontwikkeling’ en 
‘scaffolding’. Met behulp van het in kaart brengen en 
bespreken van scenario’s wordt het mogelijk om nog 
ongeëxpliciteerde informatie (tacit knowledge) expliciet 
te maken en een plek te geven binnen het al bestaande 
geheel van expliciete gecodificeerde kennis (Figuur 
4.3.1). Het uitwerken en bespreken van toekomst-
scenario’s biedt als het ware de steigers om nieuwe 
kennis mee te bouwen.

Figuur 4.3.1: Scaffolding (Van der Heyden, 1997)

Scenario’s voor het stimuleren van perspectiefwisseling
De tweede fase van het bouwen van toekomstscenario’s is 
een creatieve fase: Het assenstelsel uit fase 1 definieert de 
vier verschillende scenario’s en het is nu zaak om die sce-
nario’s in beeld te brengen. Dat vraagt een interpretatie 
van de trends en ontwikkelingen die in de eerste fase 
geïnventariseerd zijn. De deelnemers stappen in de toe-
komst ‘het is nu 14 april 2020’ en laten zien hoe de 
wereld er dan uit ziet en hoe dat zo gekomen is. De sce-
nario’s van het IVLOS zijn een mooi voorbeeld van derge-
lijke creatieve beschrijvingen. Naast beschrijvende tek-
sten kan gebruik gemaakt worden van dagboekteksten 
(een dag uit het leven van …), gefingeerde krantenartike-
len, rollenspellen (de Familie Wonderwel) en beeldmate-
riaal (foto’s, plattegronden, etc.). Bij de VELON-scenario’s 
zijn de scenario’s geïllustreerd met behulp van een meta-
foor van een busonderneming die reizen naar Rome orga-
niseert (Figuur 4.3.2).
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Figuur 4.3.2: Een busreis als metafoor voor de toekomst van 
de lerarenopleidingen in Nederland (Snoek, Van der Wolk, 
Den Ouden, 2004)

Deze fase is in de eerste plaats van belang omdat heldere 
scenariobeschrijvingen nodig zijn om te kunnen commu-
niceren en op te kunnen reflecteren, en vanwege de crea-
tiviteit en daarmee de lol die in deze fase een rol spelen. 
Voor de deelnemers heeft deze fase nog een ander func-
tie. De deelnemers worden uitgedaagd om daadwerkelijk 
in een scenario te stappen en krijgen als opdracht om dat 
scenario vanuit een positieve invalshoek te beschrijven: 
‘Je zit nu in dit scenario en laat anderen zien dat dit het 
beste scenario is’.  Dat geeft op twee manieren ruimte: 
Allereerst geeft het beschrijven van en fantaseren over 
een nog niet bestaande toekomst de ruimte om bestaande 
kaders en vanzelfsprekendheden los te laten. Er is ruimte 
om alle ‘ja maar’s’ even los te laten, ook omdat de context 
niet bedreigend is: een vrijblijvende verkenning van 
andere onderwijsvormen, waarbij niet direct een beslis-

sing over het schoolbeleid komend jaar in het geding is.
Daarnaast dwingt de opdracht om een scenario op een 
positieve manier te beschrijven om na te denken over de 
uitgangspunten binnen een scenario. Ook al zou iemand 
in eerste instantie het scenario als zeer onwenselijk 
karakteriseren, nu moet hij zich verdiepen in de vraag 
welke positieve punten een rol spelen in het scenario. Dit 
dwingt tot perspectiefwisseling.

They learn an important lesson: the future is open. To 
their surprise, they find that very convincing arguments 
can be made for all four scenarios. There is not a single 
answer, a single interpretation, or a single truth.
(Benammar, 2004, p.13)

In scenario’s over de toekomst van de school kan een van 
de assen bijvoorbeeld betrekking hebben op de sociale 
cohesie en veiligheid in de samenleving. Het ene extreem 



41

van de as kan dan zijn ‘open buurtschool’ waarbij de 
school nauwe relaties heeft met de lokale gemeenschap 
en het leren van leerlingen geïntegreerd is in andere 
gemeenschapsprocessen. Het andere extreem is dan de 
school als ‘gesloten vesting’. Hoewel veel mensen intuï-
tief in eerste instantie een scenario waar de school een 
gesloten vesting is als onwenselijk zullen beschouwen, 
moet bij de uitwerking van een dergelijk scenario nage-
dacht wordt over de positieve kanten van zo’n scenario, 
bijvoorbeeld dat de school hier leerlingen een veilige 
haven kan bieden in een samenleving die gekenmerkt 
wordt door onveiligheid en segregatie.
Beide aspecten van deze fase (loslaten en perspectief wis-
seling) kunnen mensen helpen om los te komen van vast-
geroeste of ingeslepen overtuigingen en vanzelfsprekend-
heden.

“The real voyage of discovery consists not in seeking new 
lands, but seeing with new eyes”
(Marcel Proust)

Scenario’s als instrument voor reflectie en collectief leren
In de derde fase staat het reflectieproces centraal. De 
vraag is nu wat de ontwikkelde scenario’s betekenen voor 
de organisatie als collectief en voor de individuele betrok-
kenen. Wanneer in fase 1 en 2 de scenario’s en de onder-
liggende assen zoveel mogelijk waardevrij of positief 
beschreven zijn, biedt dat de meeste ruimte in de reflec-
tie.
De reflectie kan plaatsvinden vanuit twee invalshoeken:
• Proactief: centrale vraag is welk scenario beschouwd 

wordt als het meest wenselijke, welk als het meest 
waarschijnlijke en welk als het ‘worst-case’ scenario. 
Voor een organisatie vraagt dit om een collectieve 
reflectie waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek 
gaan over hun voorkeuren en de mentale modellen of 
overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen. 
Uiteindelijk gaat het om de vraag welke acties en keu-
zes noodzakelijk zijn om ontwikkelingen om te bui-
gen van het meest waarschijnlijke naar het meest 
wenselijke scenario en hoe het ‘worst-case’ scenario 
vermeden kan worden. Op basis hiervan ontstaat een 

gedeeld kompas voor de toekomst op basis waarvan 
strategische beleidsbeslissingen genomen kunnen 
worden.

• Reactief: De vorige invalshoek leunt zwaar op de 
gedachte dat de toekomst maakbaar is. Veel ontwikke-
lingen in de samenleving zijn niet zo maar te beïn-
vloeden door scholen of leraren. Dat betekent dat 
organisaties rekening moeten houden met de moge-
lijkheid dat elk van de vier scenario’s realiteit zou 
kunnen worden. Centrale vraag is dan wat de con-
sequenties van elk scenario zijn voor de taak en rol 
van de school en de leraren daarbinnen. Het daarover 
nadenken maakt het mogelijk om signalen in de 
samenleving vroegtijdig te signaleren en daarop te 
reageren. Het meest bekende voorbeeld op dit terrein 
is dat van Shell, die in scenariostudies de mogelijk-
heid van een vertienvoudiging van de olieprijs al eens 
(hypothetisch) had doorgedacht en daarmee bij het 
uitbreken van de oliecrisis beter voorbereid was op die 
nieuwe situatie dan haar concurrenten.

In beide gevallen kunnen toekomstscenario’s behulpzaam 
zijn bij individuele reflectie en collectieve reflectie. De 
studiedag van het IVLOS op 1 oktober was daar een voor-
beeld van. Binnen de lerarenopleiding primair onderwijs 
van Windesheim is de scenariomethodiek gebruikt voor 
een collectieve reflectie van de staf op de positie en de 
toekomst van de afdeling (Stomp, 2003): ‘We can  
conclude that scenarios are indeed a good instrument for 
organisational learning. Motivation was raised to a high 
level, interactions were of good quality and the course to 
the future is maybe not yet clearly set, but certainly 
taken. It proved that we have succeeded in creating a 
powerful learning environment for our staff.’
Een derde voorbeeld van de reflectieve functie van toe-
komstscenario’s betreft het werk van een internationale 
groep lerarenopleiders binnen de Association for Teacher 
Education in Europe (ATEE). Binnen deze groep zijn vier 
scenario’s ontwikkeld voor de toekomst van de leraren-
opleidingen in Europa (ATEE-RDC19a, 2003). Deze  
scenario’s zijn vervolgens als analyse-instrument gebruikt 
door de deelnemers om aan de hand van de scenario’s te 
reflecteren op de ontwikkelingen in hun eigen land 
(ATEE-RDC19b, 2003). 

Voor het verruimen van mentale modellen is het van 
belang dat leraren zelf betrokken zijn bij het maken van 
toekomstscenario’s en niet slechts geconfronteerd wor-
den met kant-en-klare scenariobeschrijvingen.  
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Het zelf hebben moeten doordenken van de onderlig-
gende trends en onzekerheden en de gedwongen per-
spectiefwisseling vergroten de betrokkenheid en het 
eigenaarschap en dragen daarmee bij aan de diepte van 
de reflectie. Het stelt bovendien eisen aan de scenario’s 
zelf: in termen van Vygotsky’s zone van de naaste ont-
wikkeling mogen de scenario’s slechts binnen beperkte 
grenzen afwijken van bestaande vooronderstellingen, 
omdat anders geen aansluiting gemaakt kan worden 
met bestaande kennis en modellen, en tegelijk moeten 
ze voldoende afwijken om bestaande denkbeelden te 
prikkelen en te tarten (Bood & Postma, 1995). 

Zeker wanneer scenario-ontwikkeling als team ter hand 
wordt genomen, geeft dat aanleiding om een gezamen-
lijk beeld te creëren van ontwikkelingen die op de 
school afkomen en deze zowel individueel als collectief 
te confronteren met persoonlijke opvattingen, visies en 
overtuigingen. Deze gezamenlijke exercitie kan een 
goed startpunt zijn voor een veranderproces binnen de 
school.

Ervaringen met toekomstscenario’s als didactisch  
instrument
Hierboven en in het artikel van Henk Frencken in deze 
bundel zijn al enkele voorbeelden genoemd van de 
manier waarop toekomstscenario’s ingezet zijn als 
instrumenten voor (collectief ) leren en reflecteren.
Ik ga hier nog wat dieper in op voorbeelden van het 
gebruik van toekomstscenario’s als didactisch instru-
ment bij verschillende groepen.

Leren van leraren(opleiders)
Een belangrijke impuls in het gebruik van toekomst-
scenario’s in het onderwijs is gegeven door de al 
genoemde ATEE-werkgroep. Naast de toekomstscena-
rio’s voor de lerarenopleidingen die zij zelf ontwikkeld 
hebben en waarmee ontwikkelingen rond de lerarenop-
leidingen in verschillende landen geanalyseerd zijn, 
hebben ze de methodiek van toekomstscenario’s ook in 
verschillende contexten toegepast en daarover gerappor-
teerd in een themanummer van het European Journal 
of Teacher Education (26-1, 2003). Interessant is de 
reflectie van Cautreels, die terugblikt op de wijze waar-
op het werken aan de ATEE-scenario’s bijgedragen heeft 
aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Resultaat voor hem was een groter bewustzijn met 
betrekking tot de relatie tussen veranderingen in de 
samenleving en veranderingen in het onderwijs, een 

beter begrip van de concepten die centraal stonden op 
de scenarioassen (pragmatisme, idealisme, sociale cohe-
sie en individualisme) en hun rol in het onderwijs, 
meer gevoeligheid voor onderwijsthema’s op macroni-
veau en meer kennis over ontwikkelingen elders in 
Europa (Cautreels, 2003).
Op basis van deze ervaringen wordt momenteel gewerkt 
aan de ontwikkeling van een nascholingsmodule voor 
leraren en lerarenopleiders over het gebruik van toe-
komstscenario’s in het onderwijs (zie www.efa.nl/
rdc19). Tijdens een pilot met 30 deelnemers uit 12 lan-
den gaven de deelnemers aan dat ze (zeer) tevreden 
waren met wat ze geleerd hadden. Die leerwinst had 
voornamelijk betrekking op het bewustzijn van ontwik-
kelingen in de samenleving en hun mogelijke impact 
op het onderwijs en op het inzicht in overeenkomsten 
en verschillen tussen landen in Europa. Alle deel-
nemers gaven aan dat scenario’s goed gebruikt konden 
worden als instrument voor samenwerkend leren van 
leraren(opleiders) en studenten/leerlingen. Ruim twee-
derde van de deelnemers gaf aan dat zij vast van plan 
waren om de methodiek ook daadwerkelijk te gebrui-
ken.

Leren van studenten
Ervaringen met toekomstscenario’s in het hoger onder-
wijs beperken zich voornamelijk tot sectoren waar toe-
komstscenario’s regelmatig als methodiek in de 
beroepspraktijk gebruikt worden. Studenten moeten 
dan leren om met die methodiek om te gaan, bijvoor-
beeld omdat zij later als adviseurs scenariotrajecten bij 
bedrijven moeten kunnen begeleiden.
Toepassing van scenarioplanning als didactische metho-
de komt veel minder vaak voor.
Hilton (2003) heeft de scenariomethodiek toegepast bij 
studenten Onderwijskunde in Engeland. Binnen een 
module over het Nationaal Curriculum was het de 
bedoeling dat studenten de uitgangspunten van het 
Nationaal Curriculum onderzochten en alternatieve cur-
ricula ontwikkelden. Het bleek dat studenten erg veel 
moeite hadden om los te komen van het onderwijs dat 
zij zelf gevolgd hadden. Met behulp van de scenario-
methodiek bleek het veel beter mogelijk om bij de  
studenten de verbeelding los te krijgen en vaste vooron-
derstellingen ter discussie te stellen en te laten vallen, 
waardoor een rijker reflectie- en leerproces ontstond. 
Studenten werden uitgedaagd om na te denken over 
scenario’s voor 2020 en om te bedenken wat voor  
curriculum bij een dergelijke samenleving paste. 
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Hoewel de studenten het een moeilijke opdracht von-
den, waren ze in de evaluatie positief omdat het ze aan 
het denken zette. De studenten vroegen om meer verge-
lijkbare leerervaringen.
In een project binnen de Hogeschool van Amsterdam 
en de Universiteit van Amsterdam zijn in een kort en 
intensief (tweedaags) project studenten vanuit hoge-
school, universiteit en verschillende vakgebieden aan de 
slag gegaan met het ontwikkelen van toekomst scena-
rio’s voor het onderwijs. Ook hier waren studenten zeer 
enthousiast over de werkvorm, de interdisciplinaire 
samenwerking (Schwab, 2004).

Feedback naar aanleiding van ervaringen van stu-
denten met scenario-pilots:

• ‘Je wordt gedwongen om ook positief te denken over 
zaken waar je eigenlijk vooraf negatief over bent’.

• ‘Het stellen van vragen en gezamenlijk via 
gesprekken op onderzoek uitgaan, zorgt ervoor dat 
ikzelf veel leer over mijn eigen gedachten/
verbanden, over nieuwe dingen en hoe je 
gezamenlijk tot elkaar kunt komen’.

• ‘Ik dacht dat de scenariomethode alleen voor 
professionals was (het tegendeel is vandaag 
bewezen)!’

• ‘Eurolab betekent voor mij de mogelijkheid om mee te 
denken, mee te bouwen aan de toekomst van het 
onderwijs’.

• ‘Ik twijfelde heel erg aan mijn eigen kennis die ik 
zou kunnen inbrengen. Maar ik herinnerde mij 
van eerdere kleinschalige ervaringen dat je je zelf 
kunt verbazen tijdens dit soort projecten. Dat je 
uitspraken doet, verbanden legt en analyses maakt 
waarvan je je eerder nog niet bewust was dat je dit 
vermogen had. Verder heb ik die kennis misschien 
wel, maar niet zo paraat als ik zou willen. Ik merk 
dat dit mij nu al stimuleert om de nationale 
ontwikkelingen en Europese ontwikkelingen 
bewuster te volgen’.

• ‘De uitwisseling met mensen met een verschillende 
studieachtergrond vond ik heel leuk.’

• ‘Wat is het jammer dat we zo weinig interdisciplinair 
samenwerken in het Nederlandse onderwijs’.

• ‘Eurolab inspireert mij om de werkwijze binnen mijn 
opleiding weer eens ter discussie te stellen!’

• ‘Overtuig de (geld)bazen dat dit project erg 
belangrijk en nuttig is voor de studenten! Volgens 
mij is dit een uitstekende methode om studenten 
meer het Europa-gevoel mee te geven, en waarbij ze 
ook nog eens zichzelf kunnen ontwikkelen’.

(Bron: Samenvatting Evaluatieformulieren Eurolab-pilot 

HvA/UvA, 2004)
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Leren van leerlingen 
In 2003 heeft de SLO een studie gedaan naar het 
gebruik van toekomstscenario’s als methodiek in het 
filosofieonderwijs (Van Vliet & Zocca, 2003). De 
auteurs concluderen dat de scenariomethodiek goed 
bruikbaar is voor het onderwijs. Ze gaan in op didac-
tiek, de leerdoelen, de stappen in het scenarioproces, de 
rol van de leraar en randvoorwaarden. Afhankelijk van 
het doel en de ontwikkelingsfase en leeftijd van de leer-
lingen kan het gebruik van toekomstscenario’s binnen 
de klas zich beperken tot fase 3 (reflectie op kant-en-
klare scenario’s), (delen van) fase 2 (scenario’s verder 
invullen of geheel ontwerpen op basis van een gegeven 
assenkruis) of het gehele traject (fase 1 tot en met 3).

Een belangrijk aspect is derhalve dat leerlingen leren 
omgaan met onzekerheid en verandering. Zij leren zich 
bewust te worden van een grote mate van onvoorspelbaar-
heid van de toekomst, dus ook van hun eigen maatschap-
pelijke toekomst. 
Het is echter niet zo dat leerlingen via inzicht in relativi-
teit, onzekerheid en verandering worden ondergedompeld 
in machteloosheid. Zij krijgen juist ’tools’ aangereikt om 
greep op ’realiteiten in ontwikkeling’ te krijgen. Ze leren 
naar de huidige wereld te kijken, trends en ’zwakke’  
signalen te herkennen en naar aanleiding van nieuwe 
ontwikkelingen toekomstbeelden bij te stellen. 
(Van Vliet & Zocca, 2003, p.13)

Het Montessori Lyceum Amsterdam gebruikt al langer 
toekomstscenario’s in het onderwijs. Een interessant pro-
ject is het Eurolabproject waar leerlingen van 15 tot 17 
jaar uit Spanje, Italië en Nederland gedurende 10 dagen 
op locatie samenwerken aan het ontwikkelen van toe-
komstscenario’s voor de Europese samenleving  
(http://hosting.alias.nl/msa/MLA/www/Eurolab/index.
htm). In een eerste pilot is als thema gekozen voor 
‘Media, awareness and imagination’. Bijzonder aan dit 
project is dat het de bedoeling is dat de leerlingen de 
gezamenlijke toekomstscenario’s en hun eigen keuze met 
betrekking tot wenselijke en ‘worst case’ scenario’s over-
handigen aan Europarlementariërs. Op deze wijze wor-
den leerlingen actief betrokken bij Europese beleidsvor-
ming en worden Europarlementariërs actief betrokken bij 
de wensen van toekomstige burgers in Europa.
Leerlingen bleken zeer enthousiast over de methode:

The students all gave high scores on the methods. They 
found the training very interesting because they worked 
completely out of themselves and did not need the disci-
plinating force of the teacher. That was for most of the 
students an amazing experience: they just worked very 

hard because they wanted to deliver good products and 
they wanted to learn a lot about the subject. Some were 
stating that they had never worked longer than one hour 
on a subject and in Eurolab they worked for days on the 
same subject, some stated that they really found out that 
they could work on their own motivation, some also felt 
satisfied having it done all by themselves. The absence of 
disciplining force was a relief for a lot of students. Several 
students mentioned that the teachers had to be trained 
too, because some of them kept on pushing as if they were 
in a classroom! 
(Schwab, 2004)

Conclusie
Uit de beschreven voorbeelden blijkt dat het ontwerpen 
van toekomstscenario’s een zeer geschikte methodiek is 
voor samenwerkend leren en collectieve en individuele 
reflectie door leerlingen, studenten en leraren(opleiders).
Dat maakt de methode nog niet vanzelfsprekend. Het 
ontwikkelen van scenario’s vraagt veel van de deelnemers: 
het openstaan voor trends en onzekerheden, het kunnen 
en durven loslaten van bestaande zekerheden, het wisse-
len van perspectief, onderlinge afstemming om tot con-
sensus te komen, creativiteit om tot uitdagende en inspi-
rerende scenario’s te komen, etc. 
De keuze om tot goede scenarioassen te komen vraagt 
veel inspanning, discussie en soms frustratie. Teams van 
leraren gunnen zich door de hectiek van alledag niet 
altijd de tijd om afstand te nemen van die hectiek. En het 
proces om tot goede scenario’s te komen en daar indivi-
dueel en collectief op te reflecteren kost veel tijd.

Meer ervaring met de methodiek in onderwijssituaties zal 
moeten leiden tot verdere stroomlijning van de metho-
diek en de randvoorwaarden waaronder deze in het 
onderwijs ingezet kan worden.
Projecten zoals die vanuit het Montessori Lyceum 
Amsterdam, het lectoraat Reflectie van de Hogeschool 
van Amsterdam, het lectoraat De Veranderingsbekwame 
Leraar van de Educatieve Faculteit Amsterdam en de 
ATEE-werkgroep kunnen daar een bijdrage aan leveren. 
Daarnaast is in januari 2005 in het kader van de Digitale 
Universiteit een expertiseproject van start gegaan rond 
het gebruik van toekomstscenario’s als didactische 
methode in het hoger onderwijs. In dit project zal de 
methodiek verder verkend worden in verschillende hoger 
onderwijscontexten en zal onderzocht worden welke ICT-
voorzieningen het ontwikkel- en leerproces kunnen 
ondersteunen.
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In de inleiding hebben we aangegeven dat leraren buiten 
de grenzen van het eigen leslokaal moeten kunnen kijken 
en oog moeten hebben voor ontwikkelingen buiten de 
school. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor leraren, maar 
net zo goed voor andere hoger opgeleide professionals in 
andere sectoren. Het ontwikkelen van toekomstscenario’s 
kan mensen helpen om meer bewust te worden van ont-
wikkelingen buiten de eigen organisatie en de directe 
dagelijkse werkpraktijk en van hun mogelijke impact op 
de beroepspraktijk. Toekomstscenario’s kunnen helpen 
om bestaande vooronderstellingen en mogelijke alterna-
tieven met betrekking tot de dagelijkse werkpraktijk en 
werkroutines zichtbaar te maken. Op die manier draagt 
het ontwikkelen van toekomstscenario’s binnen teams of 
binnen de opleiding bij aan de ‘veranderingsbekwaam-
heid’ van professionals (Snoek, 2004). 
Het is daarom van belang om toekomstscenario’s niet 
alleen te beschouwen als interessante producten die kun-
nen ondersteunen bij strategische besluitvorming, maar 
te beseffen dat ze slechts de bijproducten zijn van een 
proces:

‘For the members of ATEE-RDC19 the most inspiring part 
has been the involvement in the process, the learning  
community they became part of, the discussions they had 
and the fun that was associated with it.
By making a final description of the scenarios, the  
scenarios themselves are given more emphasis than was 
wished. By presenting an unfinished product people might 
be challenged to get involved in the process of scenario 
writing. That even an unfinished product can inspire and 
stimulate thinking is shown by the contributions in this 
thematic issue. It has led to reflections on national situa-
tions and to renewed discussions between teacher  
educators in different settings and countries.
And that is the power of scenarios.’
(Snoek, 2003, p.18)
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