
“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

Happy Accidents 
“’Cause I’m not kidding 
when I tell you we don’t 
make mistakes, we just 
have happy accidents. 
Anything you do, you can 
learn to use and that’s 
when you truly, truly 
experience the joy of 
painting.”  

Je kunt natuurlijk veel 
zeggen over Bob Ross en 
zijn ‘fastfoodkunst’, zo 
ook over deze aflevering. 
En toch vind ik de manier 
waarop hij als docent 
sprak bijzonder gerust-
stellend. Hij gebruikte de 
frame ‘happy accidents’ 

consequent en daar-
mee gaf hij zijn kijkers 
de ruimte om te leren 
van wat er op het doek 
gebeurt.  

Ik werk op een BSO, waar 
creativiteitsontwikkeling 
centraal staat. Er wordt 
daar heel wat gemaakt 
en verbeeld. Belangrijk 
vind ik het gesprek met 
de kinderen: wat heb 
je gedaan, wat leer je 
daarvan? Zowel als het 
kind heel blij is als wan-
neer het gefrustreerd en 
ontevreden is. Als docent 
heb je daarin een belang-

rijke voorbeeldfunctie in 
de toon die je aanslaat 
en de woorden die je 
kiest. Hoe wij zelf als 
docenten tegen fouten 
en falen aankijken, geven 

we door aan onze leerlin-
gen. Af en toe een beetje 
Bob in de klas kan heel 
verruimend zijn! Bob Ross 
(Season 11, Episode 13)


