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Antecedenten van emergentie

Reactie op de context
Complexe omgeving
Un-order (onzekerheid)
Far-from-equilibrium

Reactie van Complex Adaptieve Systemen
Zelf-organisatie
Shared values / shared intentions

Reactie door actoren
Non-linearity 
Divers 
Onderling afhankelijk van elkaar

Reactie door gebruik van de instrumenten
Improvisatie
Communicatie: informeel, creatieve dialoog
Simple rules

Emergentie: attributen en antecedenten

Attributen van emergentie

Het geheel is anders dan de som der delen, waarbij:

interactie/synergie tussen interne en externe elementen

die tegelijkertijd optreden (synchroniciteit)

moeilijk voorspelbaar zijn

onverwacht en 

ongepland optreden,

leidt tot een nieuw coherent patroon (novelty),

onherleidbaar tot de afzonderlijke elementen.
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Modelcasus emergentie: team MIZW HU

Reactie op de context

• 2018: naamswijziging en bekostiging 
• Enorme groei aantal studenten: 24

(2017) naar 357 (2020)
• Uitbreiding docenten, faciliteiten

Reactie van Complex Adaptief 
Systeem

• Zelf-organisatie
• Shared values / intentions

• Elkaar willen helpen/ aandacht voor 
talenten/veiligheid/feedback 
geven/meester-gezel relaties

• Plezier/delen
• Diversiteit/authenticiteit/creativiteit/ruim

te voor ideeën
• Wie wordt hier beter van?
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Nieuwe organisatievormen

• Vertrouwen
• Verbinden
• Verantwoordelijkheid

• Samen werken aan iets moois
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Modelcasus emergentie: team MIZW HU

Reactie door actoren

• Onderlinge afhankelijkheid
• Diverse groep:

• Leeftijd
• Man/vrouw
• Discipline
• Werkervaring

Reactie door gebruik van instrumenten

• Niet vergaderen
• Samenwerken in dynamische netwerken
• Zacht op de relatie, hard op de inhoud
• Scharrelruimte creëren
• Iedereen in een langere termijn ontwikkeltraject
• Co-teaching
• Journal club
• Meester – gezel relaties
• Verbinden: CLL en kwartiertje
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Simple rules

• Moeten bestaat niet, het gaat om keuzes
• Iedere docent en student is anders en heeft dus iets anders nodig (Ja is 

goedkoper dan Nee)
• Wij praten niet over elkaar maar met elkaar
• Wij passen de 7 eigenschappen van succesvolle mensen toe
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Emergentie: consequenties (volgens studenten)
Topteam - een heel goed voorbeeld voor toekomstige 
MIZW’ers: 

1. Student gericht - Persoonlijk, betrokken, 
laagdrempelig, enthousiast, motiverend, kritisch 
opbouwend, inspirerend en super flexibel en creatief

2. Harmonie - Goede samenwerking, eenheid, 
onderlinge verbinding van het team is erg goed 
merkbaar

3. Kennis - Dat docenten het op inhoud met elkaar 
oneens zijn of aanvullen, het team heeft een grote 
mate van kennis over eigenlijk alles wel is mijn 
ervaring, ervaringsdeskundigheid
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Emergentie paradigma: toekomst voor kwaliteit
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