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Systemic Journalism

an approach to journalism
that considers society as a 
system
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Proefsessie?

Academy of Systemic journalism
• Aandacht voor complexiteit in samenleving
• (multidisciplinaire)  Samenwerking
• Publiekgerichtheid

• Reeks ‘Nieuws halen uit complexe onderwerpen’
• Trainingsdag

• Inleiding complexiteit & inlichtingenanalyse
• Formuleren gezamenlijke vraag
• Scenario’s maken met schetsen/modellen

• Scenario van de beleidsmaker
• Droomscenario
• Alternatieve scenario’s

• Informatie / bronnen

Twee trainers

‘Niemand uit het lokaal zonder 
verhaal’

Passend onderwijs; 
decentralisaties



• Plexus (Lat.) = vlecht 

• Gaat dus altijd over verwevenheid

• … dus over netwerken

Twee kenmerken van netwerken
1. knooppunten
2. verbindingen / interacties

• Bestuderen van alleen de losse 
bouwstenen leidt niet tot begrip van het 
hele gebouw

• Non-lineariteit
• Dynamiek (spontaan; beleid)

 Onzekerheid

Complexiteit en netwerken

bron

http://tuvalu.santafe.edu/~aaronc/slides/Clauset_CSSS2014_Networks_1.pdf


Dynamiek

• In aantal knooppunten
• In verbindingen/interacties
• Soms geleidelijk

• Beleid
• Spontaan en zonder centrale sturing: 

emergentie

Misschien chaos

Maar spontane ordening is mogelijk
• Vogels botsen niet in een zwerm
• Na de tolpoorten gaat ‘t meestal goed

• Soms schoksgewijs
• Feestje op Facebook
• Vlinder-effect (cascade-effect): kleine 

verandering, waterval aan gevolgen
• … dus ook perioden van stabiliteit 

(verstarring)

http://www.youtube.com/watch?v=7wm-pZp_mi0


Onzekerheid en risico 

• Risico

• alle mogelijke uitkomsten bekend

• dus: als er valt te rekenen

• Twee onderdelen: mogelijke schade en kans daarop

• Onzekerheid

• niet alle mogelijke uitkomsten in kaart te brengen

• Tegen risico kun je je indekken / verzekeren

• Maar hoe ga je om met onzekerheid?
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Omgaan met onzekerheid: enkele manieren

1. Extrapoleren van verleden
2. Kuddegedrag

3. ‘Probeer en leer’
• Experimenteren
• Simuleren
• Testen
• Oefenen 

• Ervaringen toepassen in nieuwe ronde

4. Scenario’s maken



Onderlinge relaties tussen: Mogelijke regels: Mogelijke dynamiek:
(scenario’s)

Reguliere scholen
Speciaal onderwijs
Onderwijsinspectie
CvO in samenwerkingsverband

1 Zoveel mogelijk in de klas

 2 Sturen op opbrengstgericht leren
 1+2+  zuinigheid met lumpsum

Symptoomscenario
Veel probleemleerlingen in 
reguliere klassen worden 
ondersteund met 
symptoombestrijding

Voorbeeld 1: Passend onderwijs



Onderlinge relaties tussen: Mogelijke regels: Mogelijke dynamiek:
(scenario’s)

Ministerie
Corporaties
WSW
CFV

1 lumpsumfinanciering
2 meer bestedingsvrijheid
3 sturen op financiële gezondheid

Spaarvarkenscenario
In de eerste jaren na de liberalisering sector zie 
je grote stijging van eigen vermogen bij 
corporaties.  ‘wealth-effect’: gevoel van 
rijkdom.  Corporaties: De neiging om het 
spaarvarken kapot te slaan en geld te laten 
rollen.
 toezichthouder: achterover leunen
 Ministerie: confirmation bias (zie je wel: die 

marktwerking was een goed besluit)

Voorbeeld 2: Woningcorporaties



Schets: 2 onzekerheden, 4 scenario’s

onderwerp

+ Onzekerheid 1 

- Onzekerheid 1 

+ Onzekerheid 2 Onzekerheid 2 -



 Bron:

http://www.synergeo.nl/
http://www.synergeo.nl/


Een voorbeeld:

Relatie 
Jeugdzorg & 
Passend 
Onderwijs

privacy 

geborgd

privacy 

bedreigd

Goede 
samenwerking

Falende 
samenwerking

Op rolletjes

Doem

ICT aan de 
bak

Samu voâh ons ège



Onderwerp nieuwe trainingsdagen: komende 
decentralisatie rijkstaken

Voor meer info: Systemic journalism

Voor aanmelding: Contact

Diepgang bieden is recht doen aan de complexiteit van een onderwerp
-Leon de Wolff

Reeks ‘Nieuws halen uit complexe onderwerpen’

http://www.researchvoorderegio.nl/wat/systemic-journalism/
http://www.researchvoorderegio.nl/contact/

