
“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

Ebrace the near win
IAls muziekdocent op 
een middelbare school 
probeer ik mijn leerlin-
gen zoveel mogelijk het 
belang van het proces in 
te laten zien. Ontdekken 
dat ergens niet je inte-
resse ligt, dat je een fout 
hebt gemaakt, dat je een 
samenwerking anders 
aan had kunnen pakken 
of dat je meer hulp had 
gewild, is een winst. In 
mijn beoordeling neem ik 
dan ook het proces van 
de leerlingen minstens 
zo zwaar op als het 
eindproduct, wat immers 

vaak maar een moment 
opname is. 
 
Sarah Lewis stelt: Succes 
kunnen we incidenteel 
vieren, maar creativiteit 
en meesterschap zijn 
altijd gewenste eigen-
schappen. Meesterschap 
is geen commitment 
maar een consistente 
toewijding. Als je iets niet 
kunt herhalen, is het dan 
wel echt een succes? Is 
het dan excellentie? 
Meesterschap zit in het 
reiken naar, niet in het 
bereiken van een doel. 

Heel cliché gezegd ook 
wel: het gaat om de weg, 
niet om de bestemming. 
Het bijna bereiken van 
een doel kan namelijk 
een intrinsieke moti-

vatie aanwakkeren die 
iemand soms verder kan 
brengen, dan bij de start 
al perfectie nastreven en 
hier (al vroeg) op vast te 
lopen. Sarah Lewis (2014) 


