
De context van diabolo 
Een wereld vol verandering?

1. Volatiel
Volatiel is oorspronkelijk een beursbegrip om aan te geven dat een aandeel ineens sterk kan dalen of stijgen. 

2. ONZEKER
Er zijn geen zekerheden meer, een uitdrukking die we nu vaker letterlijk mogen nemen.

Mark Zuckerberg is de volatiliteit in 
persoon. 34 jaar jong en vanuit het 
niets: een bedrijf met een waarde 
van 600 miljard dollar, en een 
persoon lijk aandeel van 71 miljard. 
In de voorbije zomer op één dag wel 
respectievelijk 119 miljard minder 
waard en zelf 17 miljard lichter. 

Extremere klimaatschommelingen 
zorgen voor grote onzekerheid en 
druk in onze voedselketting. 

Donald Trump, de eerste volatiele 
president van de VS. Totaal 
onvoorspelbaar, op één dag kan 
hij compleet van mening en beleid 
veranderen.

December 2014 ging Ford Genk 
definitief dicht. Werkzekerheid 
betekent niet langer ‘mijn-job-
zekerheid’. 

Diesel rijden: in één jaar gestig
matiseerd van een verstandige 
keuze tot de grote boosdoener. 

Door de hyperconnectiviteit zijn 
ook conflicten mondiaal gewor
den. Een heftige ervaring zoals een 
aanslag, het kan altijd en overal. 

Is omgaan met volatiliteit een 
skill die je kunt oefenen? Dagen 
we kinderen daartoe uit in ons 
onderwijs of is alles voorspelbaar? 

Er komen nieuwe jobs die we nu 
nog niet kennen. Degene die we 
wel kennen zullen in de loop van 
één carrière driemaal van inhoud 
veranderen. Nemen we dat mee 
in ons onderwijs? 
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Door technologische ontwikkelingen, zoals de komst van het internet, is de wereld de voorbije 20 jaar sterk en snel veranderd. Om ons 
onderwijs klaar te maken voor die ‘nieuwe’ wereld, moeten we die eerst proberen te begrijpen. Een bruikbaar model is het Engelse 
letterwoord ‘VUCA’: de wereld nu en straks is volatiel (volatile), onzeker (uncertain), complex (complex) en ambigu (ambiguous). 
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3. COMPLEX
Versnelde veranderingen creëren zoveel meer mogelijkheden maar ook complexiteit. 

4. AMBiGU
Ambigu is wat je op verschillende, meestal tegenstrijdige manieren kunt begrijpen. 

Keuzestress aan tafel! Extreme 
keuzevrijheid maakt dingen com-
plexer, zowel voor de kok als de 
gast.

We willen alles beleven en delen 
dat veelvoudig. Maar waarover 
gaat het: over de ervaring? Of over 
onszelf? 

Keuzestress op de smartphone!
Complex voor zowel zender als 
ontvanger van de boodschap. 
Communiceren we of sturen we 
gewoon maar boodschappen? 

We posten zelf achteloos persoon-
lijke zaken op het net, maar willen 
tegelijk een sluitende privacy 
wetgeving die ons maximaal 
beschermt.  

Ethische keuzestress! 
Multiculturaliteit is een rijkdom en 
opportuniteit, maar zorgt ook voor 
complexere vragen. 

We vinden ecologie allemaal 
belangrijk, maar vliegen graag 
zo goedkoop mogelijk de wereld 
rond.

Om die complexiteit te kunnen 
begrijpen, moet iedereen nóg 
slimmer worden, meer en dieper 
inzicht hebben. Stuurt ons 
onderwijs aan op nog slimmer 
worden?

Technologie heeft geen ethische 
handleiding. Leert ons onderwijs 
kinderen gefundeerde, ethische 
keuzes te maken? 
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Intussen is er al een VUCA-antwoord op deze uitdagingen. Wie hierop duurzaam wil antwoorden, zal dat moeten doen met visie (Vision), met 
inzicht (Understanding), met moed (Courage) en met aanpassingsvermogen (Adaptivity). Niet toevallig zijn dat ook vier kerneigenschappen van 
het 4-dimensionale model. En ook wij willen antwoorden met visie, inzicht, moed en adaptiviteit.
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