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3. Peter Senge en zijn vijf disciplines
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5. De Theorie U als nieuw archetypisch leerproces
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7. Vergelijking met onze huidige onderwijssituatie
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5. Waar twee in mijn naam vergaderd zijn ..

6. De wil in het denken, het denken in de wil brengen
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