
“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

Examines the self-conceptions (or mindsets) 
   people use to structure the self  

                 and guide their behaviour.

Als groepsleerkracht op 
een mytylschool (een 
school voor gehandicap-
ten) verbaast het mij dat 
van ons als groepsleer-
krachten verwacht wordt 
om uitstroomprofielen te 
voorspellen aan de hand 
van toetsgegevens van 
een kind dat nog maar 
zeven of acht jaar is. Nie-
mand kan in de toekomst 
kijken. Er zijn zo tal van 
situaties en redenen die 
een ontwikkeling van een 
mens bepalen. Ik sta he-
lemaal niet achter dit ge-

bruik van toetsen in het 
onderwijs. Daarom is het 
fijn om een bevestiging te 
lezen in de theorie van C. 
Dweck dat niet alleen het 
resultaat bepalend is in 
de ontwikkeling van een 
mens, maar ook hoe je 
met uitdagingen omgaat. 
Carol Dweck heeft gevon-
den dat afhankelijk van 
de overtuiging die kin-
deren (mensen) hebben 
over hun kunnen, hun 
intelligentie en hun kwa-
liteiten, ze wel of niet een 
uitdaging aangaan. Ben 

je overtuigd dat je eigen-
schappen onveranderlijk 
zijn, zal je heel waar-
schijnlijk geen uitdaging 
aangaan. Daarentegen 
zie jij je talenten als start-

punt, dan zie je uitdagin-
gen meest waarschijnlijk 
als een mogelijkheid om 
te groeien. 
Carol Dweck (2015)


