CAOP Academy
Voorstudie CAOP Academy
04-04-2021
Verantwoording
Kenmerkend voor de aanpak is geweest een collectieve onderzoek benadering in co-creatie
tussen bedrijven en scholen in de vorm van Inquiry en Transdisciplinair onderzoek. Hierin is
vastgesteld dat de tetrahedron een evolutionaire geometrische drie dimensionale
bouwsteen is die ten grondslag licht aan de symmetrie en ordening der dingen op micro en
macroniveau, in zowel de spirituele, biologische en natuurkundige wereld en mathematisch
onderbouwd (H1, 2 en 3). De bouwsteen legt de basis voor een fluïde netwerk met
homogene en heterogene eigenschappen als basis voor zelfcreatie (Autopoiese) van
organische systemen en de evolutie naar sociale systemen (H4). We hebben aangetoond dat
Sociale systemen zich ook gedragen als zelfcreërende systemen in een homogeen ruimtelijk
en intelligent arbeidsmodel. Dit is onderbouwd vanuit een transdiciplinair hexagonaal
research model bestaande uit zes tetra’s (H8). Het 3D arbeidsmodel legt de basis voor een
transitieaanpak van een gefragmenteerde naar een organische maatschappij met
FutureWork 4 All (H5 en 6). De toonzetting hiervoor is gelegd in het rapport Borstlap,
eveneens een creatieve benadering van transitie met wendbaarheid als uitgangspunt.
Wendbaarheid is de gedragscomponent (Trefoil) van de fluïde tetralogische structuur die het
mogelijk maakt te schakelen tussen uitvoerend werk, levenlang ontwikkelen en co-creatie
met het Steady state taakmodel als integrator (H8). Hiermee is de basis gelegd voor nieuw
onderwijs aansluitend op de internationale trend, ingezet door de National Science
Foundation in 2007 (H9). Het voorstel is om samen met een expertgroep in pilot verband te
komen tot herontwerp van curricula die de wendbaarheid ondersteunen, onder regie van de
publieke sector d.w.z. de projectministeries, universiteiten, OCW en SZW en de CAOP als
coördinator. Hiermee komt het visitatieproject van OCW tot een afronding en kan worden
gestart met de take-off door een projectmatige benadering van Sociale Innovatie
ondersteund door curricula en semantische tools. De beoogde effecten worden navolgend
belicht.
Een 3D benadering en innertime van sociale systemen leiden tot zelforganisatie en
capability groei.
In dit rapport is besproken dat een driedimensionale benadering van het vraagstuk van leven
lang ontwikkelen, veel meer perspectief biedt dan een twee dimensionale benadering
waarvan nu in theorie en praktijk sprake is. De in dit document gepresenteerde 3D-modellen
zijn inhoudelijk gefundeerd. Zij blijken homogeen en ruimtelijk van karakter te zijn, net zoals
de anatomiemodellen in de natuurwetenschappen. Deze benadering maakt het mogelijke
om de ‘bijna’ (lees: ‘net niet’) lineaire en gefragmenteerde oplossingen uit de 2D-wereld, nu
in 3D-modellen axiomatisch te herdefiniëren met oog voor de kansen van circulair en
integraal werken en ontwikkelen. De kern van deze benadering is dat het model van gedrag
(Body-model), het model van het denken (Mind-model) en het model van het geheugen
(Innerspace-model) elkaar logisch aanvullen en versterken. Op deze manier kan invulling
worden gegeven aan de capaciteiten / capability benadering die de econoom Sen heeft
geformuleerd voor de toekomst van de arbeidsmarkt en de samenleving. We hebben aldus
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negen natuurlijke capabilities logisch afgeleid. In de kern gaat het om het creatieve
vermogen, het reflectievermogen en het opslagvermogen van kennis in de “innertimne”,
relatief, d.w.z. actor gebonden, de basis van het sociaal constructivisme. Het Staedy State
takenmodel is de integrator van de drie dimensies op de drie niveaus. Dit model is
geïntegreerd met het Capability model in een computer App en legt de basis voor zelf
organisatie. Mensen meten hun capability groei en worden in staat gesteld de dagelijkse
klemsituaties te doorbreken (zie figuur)
Een levenlang ontwikkelen en sociale innovatie samen leiden naar de gewenste transitie.
Deze ‘mind-shift’ naar een kwalitatieve en evolutionaire benadering heeft tenminste drie
maatschappelijke beloftes in zich: het vraagstuk van een leven lang ontwikkelen kan eindelijk
tot een doorbraak komen; er kan een oplossing worden geboden op de uitdagingen van een
menswaardige en duurzame arbeid structuur voor zelforganisatie; er kan een antwoord
worden gegeven op de toenemende erosie van het vakmanschap en de kwaliteit van de
arbeid (in termen van persoonlijk en maatschappelijk welzijn, welbevinden en welnemen).
Om dit te bereiken is politieke moed nodig. Er is ruim voldoende evidentie dat de eerdere
toepassingen van deze modellen bij ruim 40 bedrijven en bij verschillende scholen voor
beroepsonderwijs grote maatschappelijke opbrengsten kunnen genereren. De nu
beschikbare online-toepassingen op het niveau van werkenden, werkprocessen en
werkorganisaties zijn bovendien stimulerend om mee te werken en versterken de interne
c.q. intrinsieke motivatie van deelnemers. Levenlang Ontwikkelen ingebed in een proces van
Sociale innovaties komt op gang.

Antwoord op gevoelde problematiek op de werkplek
Blokkades in werk worden opgeheven, capabi;ities worden benut mensen worden blij,
intrinsieke leermotivatie komt weer op gang, welbevinden groeit
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Sturing op input (de mens) en kwaliteit leiden tot pedagogische / didactische innovaties.
Door de 3D-modelbenadering groeien deze creatieve disciplines in volwassenheid,
inzichtelijkheid en overdraagbaarheid naar studenten, ook met behulp van beeldtechnologie
en games. De sociaal constructieve intelligentie en duurzame inzetbaarheid groeien door
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toename van het abstractie-, leer- en doelgericht handelingsvermogen. De kwaliteit van de
communicatie tussen actoren groeit op zowel individueel, organisatie en co-creatie niveau.
Dit is een paradigmawisseling van sturen op output naar sturen op input en kwaliteit. Een
veel gehoorde wens vanuit de onderwijs wereld lijkt nu bereikbaar. In de industrie is deze
stap eerder gemaakt in de ontwerpfase, met de opkomst van de driedimensionale CAD/CAM
technologie. Dit wordt nu uitgebreid naar de doelen- en instandhouding fase (ILS). Integraal
ontwerpen krijgt zo vorm. (p.9.1.)
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Generieke Curricula / Transdisciplinair onderzoek leiden tot alignment / interoperabiliteit.
Om hier te komen ligt het voor de hand verder het herontwerp van het opleidingscurriculum
verder vorm te geven, zowel in de technische wetenschappen als op het terrein van de alfaen gammawetenschappen. Een verdere aanscherping van de ontologie van de
onderliggende begrippen op basis van de evolutionaire modellen, is een belangrijke
ondersteunende activiteit om te komen tot uniformering en harmonisering van het
curriculum. Dit kan een golf aan nieuwe inzichten en innovaties in een transdisciplinaire
omgeving opleveren. Dominante voorbeelden zijn de groei van kwaliteit van System
Engineering en van het vakgebied pedagogiek en didactiek. De curricula borgen de
overdraagbaarheid als basis voor opschalen. Nederland voldoet hiermee aan de hoogste
eisen van de Nesta standaards of evidence for impact Investering (Puttick, UK innovatie
centrum voor sociale innovatie (zie figuur). Dit bevestigt tevens de stelling van Wijffels dat
het hier niet gaat om een kostenpost maar om een rendabele investering in Sociale
Innovatie op niveau 5 van de standaard.
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Nesta standaard of Evidence for Impact Investing
High Impact, Low Risk
Level 5

+Level 4

You have manuals, systems
and procudures to ensure
Consistent replication
And positive impact
You have one plus
Independent replication
Evaluations that confirm
These conclusions

Score NL is level 5
De kennis is vastgelegd in 3D inzichtlijke modellen,
readers, curricula en tools als basis voor opschalen en
consistente repliceer baarheid van Portfolio voor
overdraag baarheid binnen en tussen organisaties.
over de levensloop, Klaar voor Scale Up.
De modellen en kennis is vastgelegd in standaards en
informatiemodellen op het gebied van de kwaliteit van
de arbeid, engineering, object bibliotheken en daarmee
internationaal uitwisselbaar
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You can demonstate
Causality yusing a control
or comparison group
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You can capture data that
Shows positive change, but
You cannot confirm
You caused this

De impact resultaten van 20 GMV bedrjiven
zijn beschreven en gerapporteerd aan bedrijven,
scholen en het Ministerie van Economische Zaken

Level 1

You can describe what
you do and why it matters
Logically, coherently and
convincincly

Impacts zijn beschreven in het Arbeiddsysteem model
per Intellectual Capital, respectievelijk
Input, proces (G-S-L), output

De resultaten zijn bevestigd uit best practices in 40
bedrijven uit de installatiesector en geven en consistent
resultaten en impactprofiel te zien.van
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Multi-aspect benadering leidt tot toegevoegde waarde 4All in het arbeidssysteem.
Hiermee wordt tevens de weg geopend naar een kwaliteitsbenadering van de
aspectdisciplines. In een driedimensionale sociale wereld wordt de kwaliteit van de
economische discipline bepaald door de toegevoegde waarde aan een object (omgeving),
van een subject (kennis) en van een coach (curricula). Deze Multi-aspect benadering is een
meer beloftevolle agenda dan een eenzijdige oriëntatie op kapitaalrendement, waarvan nu
sprake is. Een tweede voorbeeld is de kwaliteit van communicatie. Ruimtelijk gezien groeit
de kwaliteit van de communicatie naarmate twee actoren over de capabilities beschikken
om gelijktijdig te schakelen tussen de drie reflectieniveaus en vervolgens per niveau de
kwaliteit van respectievelijk informatie, kennis en intuïtie te kunnen delen. Kwaliteit van
communicatie is dus een resultante van wendbaarheid en sociaal constructieve intelligentie.
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Raakvlakken CAOP thema’s met transitie
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