
“Leren is altijd ongemakkelijk” 

Ik ben docent beeldend 
aan een VMBO in Amster-
dam Nieuw-West. Falen 
betekent dat je knetter-
hard op je plaat gaat. 
Falen is een schande die 
moet worden voorkomen 
volgens de leerlingen 
waar ik les aan geef.  
De meeste van mijn 
leerlingen komen uit een 
zogenaamde ‘schaam-
tecultuur’. Falen is een 
schande en is iets wat je 
moet ontwijken en niet 
moet delen met anderen. 
Het gevolg is dat leerlin-
gen liever op save spelen. 

Maar hoe kunnen ze dan 
door schade en schande 
wijzer worden? Mark 
Mieras zegt dat je juist 
binnen de ruimte waarin 
je fouten kunt maken 
tot oplossingen kunt 
komen waardoor er groei 
ontstaat,  
dat we onder druk van 
ongemak beter kunnen 
leren.
Mark Mieras 2016

   “ik maak steeds wat ik niet kan 

 om het te leren kunnen” 

Dit schrijft van Gogh vlak 
voor hij naar Antwerpen 
gaat om daar aan  
de Academie lessen te 
volgen. Om deze winter- 
cursus af te sluiten, 
moesten de studenten 
een proefstuk schilderen 
om toegelaten te worden 
voor een hogere graad. 
Het werk van Vincent 
werd afgekeurd,  
de docenten zetten hem 
terug in de tekenklas. 
Daarop besloot Vincent 
om naar Parijs te gaan, 
waar hij bloemstillevens 

ging schilderen. De perio-
de is Antwerpen leek een 
dood spoor in zijn ont-
wikkeling te zijn. Achteraf 
echter zou deze periode 
een schakel zijn tussen 
‘De aardappeleters’ (1885) 
en ‘De zonnebloemen’ 
(1888).   

Werkend met (hoog- 
begaafde) leerlingen 
van basisschoolleeftijd 
wijd ik graag een les aan 
Vincent van Gogh. Zeker 
als ik merk dat er vaak 
‘dat kan ik niet’ wordt 

geroepen in de groep. De 
ontwikkeling van Vincent 
van Gogh is een prachtig 
voorbeeld voor leerlin-

gen om te illustreren hoe 
je door vallen, proberen 
en opstaan, jezelf kunt 
ontwikkelen. Of zoals hij 
het zelf schreef aan zijn 
broer Theo: “Het geluk-
ken is soms ‘t eindresul-
taat van een hele serie 
mislukkingen.”  
Vincent van Gogh (1882)

Ter inspiratie Het geheim 

van de Meester: 
www.npostart.nl/het-
geheim-van-de-mees-
ter/05-09-2017/AT_2083065 


