
“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

Learning by dying

Als theaterdocent in het 
primair onderwijs doe ik 
vele pogingen aan leerlin-
gen het grote belang  
van proberen over te 
brengen. 

In zijn gastcollege over 
Ludodidactiek legt Evert 
Hoogendoorn uit dat 
je in games leert door 
te sterven, learning by 
dying. Op ieder punt dat 
je in een computerspel 
doodgaat, kun je iets nog 
niet zo goed, snap je iets 
nog niet, heb je kortom 
nog iets te leren. Gelukkig 

kun je het spel eindeloos 
opnieuw proberen. En bij 
iedere nieuwe poging  
ben je een beetje wijzer 
door je sterfgevallen uit  
het verleden. Je doet een 
nieuwe poging tot de 
dood er weer op volgt.  

Ondanks dat in veel klas-
lokalen het tegeltje van 
proberen ga je leren aan 
de muur hangt, heb ik n 
iet het idee dat we 
leerlingen echt de ruimte 
geven om te proberen. 
In ieder geval niet het 
soort proberen waarbij 

ze op hun bek kunnen 
gaan. Waarbij ze falen. 
Waarbij ze een beetje 
sterven. Omdat op falen 
toch echt nog wel een 
taboe ligt. Terwijl juist 
binnen de muren van 

een school - en al hele-
maal binnen de fictieve 
ruimte die gecreëerd 
wordt in een theaterles 
- het betrekkelijk veilig 
sterven is.  
Evert Hoogendoorn, 2019 


