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'Misschien. In ieder geval volstaat een
zesalzo lang ik me kan herinneren.Dat
wasdertigjaar geledenal zo toen ik naar
schoolging en nu nog steedsis een zes
voor elk vak voldoendeop het rapport.
Al heel lang geleden is besloten ons
schoolsysteemzo in te richten en daar
houdenwe aanvast.'
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'Het viel mij tegen toen ik zag dat heÍ
'semiddelde eindexamenciiferin 2010
íiet bouen de 6,3 uit kwám. Maar ja.
waaromzou eenleerling enorm zijn best
doen voor wiskunde als die zes gewoon
voldoendeis?'
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mismeteenzes?
Watis ereigenliik

'Het is gek dat je op een bepaaldschooltype het minimale cijfer kunt halen.Dan
zit je dus op de ondergrensvan wat je
moet kunnen op dat niveau.Als dat alles
is wat je eruit kunt halen, zítje eigenlijk
niet op de juiste plaats.Het klopt niet. Je
moet binnen het schooltypedat je volgt
gemiddeldeenzevenkunnen halen.'
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'Omdat het leuk is om te presteren.Het
gaat mij niet om de hoge cijfers, want
cijfersdienenalleenalshandigcriterium.
Maar als je doet wat je leuk vindt, ga je
vanzelfie best doen. Ondanks dat zesje
dat iedereen wel haalt, blijkt dat wie
bijzonderevakken kiest in de regel hoger
scoort. Nu al slagenkinderen met achten
voor tekenen of Arabisch. Doordat ze
die vakken heel bewust kiezen doen ze
vanzelfhun best.'

Ziindatgeenuitzonderingen?

'Nu nog wel.Maar je kunt elk kind zo ver
krijgen dat hij hardergaatlopenvoor zijn
schoolwerk.Alleen bereik je dat nooit
met het huidigeonderwijssysteem.'

Watis ermismethetonderwiissysteem?

'scholen zijn net legbatterijen:kinderen
moetenalseensoortveevan het enehok
Opdie
doorlopennaarhetvolgendehok.
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manier lever je wel heel veel kippen af,
í\aaÍ ze zijn stuk voor stuk niet te pruiis geobsedeerd
men.Onderwijspersoneel
geraakt door rendement en prestaties.
Want daar wordenze op afgerekend.Per
geslaagdeleerling ontvangt de school
subsidievan de overheid.'
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Maarhetis tochlogisch
te hanteren?
maatstaÍ

'Natuurlijkzijn cijfersbelangrijkalsnorm
voor het niveau.Maar ze moetenniet het
uitgangspunt zijn. We zijn het werkelijke
doel van onderwijsuit het oog verloren.'

Watmoethetdoelvanonderwiis
danziin?

'Het saaÍ om talent ontwikkelen. Voor
kinderen is het leuk om te ontdekken
waar ze goed in zlin en waarmee ze
kunnen Dresteren. Rendement leveren
en kunn-en meedraaien in de kenniseconomie zijn afgeleidenvan het echte
doel: het ontwikkelen van talent. Het
motiveertniet alsop schoolgezegdwordt:
dit moet je doen en dit cijfer moet je
daarvoorhalen.Zoals nu gebeurt.'
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'Volwassenenhebbenvaak een negatief
beeld van pubers. Waar dat vandaan
komt is mij een raadsel.Natuurlijk, je
moeÍzeovereendrempelhelpenom aan
de slagte gaan.Want kinderenvinden op
die leeftijd dat ze wel wat beterste doen
hebben. Ze ziin het leven aan het onderzoeken.En zé zotden er zelf iiberhaupt
nooit voor kiezen om elke dag naar
schoolte saan.Daarom moet ie ze heel
duidelijkiraken wat je van ze verwacht.
Nu hoeven ze maaÍ een zes te scoren.
Maar als ze dat doen, is het toch niet
goed.Dan krijgen ze te horen'had je niet
wat beterje bestkunnen doen?'
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'Precies.Daarom pleit ik dus ervoor te
strevennaar hogere cijfers.Ik stel voor
dat scholenmet ingang van het nieuwe
schooljaarde lat wat hoger gaanleggen.
Verwacht niet langer dat leerlingen
minstenseenzesscoren.maar eemiddeld
eenzeven.

&**r{*

Denkje dat dat haalbaaris?
'Bij mijn weten heeft geen school dit
ooit geprobeerd.Besturenzijn bang dat
hun rendement daalt en dat ze hun
inkomstenmislopen.Maar het is volsens
mij vrij eenvoudig.Vraag de kindelen:
waarvoor denk je een acht te kunnen
scoren,en waarvoor een zes? En help
hen daarbii. Wie met veel moeite een
vijfenhalf voor wiskunde haalt, kan dat
vak compenserenmet een achtenhalf
voor Fransbijvoorbeeld.'
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blijkt dat kinderen ondersteuningnodig
hebbenbij een bepaaldvak, moet je die
ook geven.'

Kanhetpuberbrein
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aan?

'Dat iets nog niet uitontwikkeld is, wil
niet zeggendat je er geen gebruik van
kunt maken.Peutershebbennos zwakke
beenspieren
en hoewelzenogoitzettend
zwabberen,lopenze toch.Pubersmoeten
in deze ontwikkelingsfaseleren om verantwoordelijkheidte nemen.Gééfze dan
ook de vrijheid om de verantwoordelijkheid te dragenvoor hun eigenkeuzes.Je
Waarin
schuiltdeslaagkans
vanjouwplan?
weigert ze toch ook geeneten omdat ze
'Jevraagtkinderenzelf te kiezenen geeft nog niet zijn uitgegroeid?Ze eten zich
ze daarin eisen verantwoordeliikheid.
iuist helemaalklem omdát ze in de sroei
Je gaat werkén vanuit het perspectief zijn. Hetzelfde geldt voor hun breií. Ze
van het kind. Dat stimuleert de interne kunnen nog niet goed verantwoordelijkmotivatie. In combinatie met stimulans heid nemen,dus je moet ze begeleiden.
van buitenaf, dus goede begeleidingen Maar alsje heÍzeniet laat doen,lercnze
duidelijke verwachtingen,krijg je scho- het ook niet.'
lier en zo v anzelf in beweging.'
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komen?

'Het voelt goed ergensgoed in te zljn.
Je hoeft kinderen alleen maar te laten
inzien dat leren leuk is. Dat kan heel
simoel: door ze nadrukkeliik te betrekken
bij hun eigenontwikkeling.Schoolmoet
de keuzes en mogelijkheden bieden,
maar de kinderen moetenveel meer dan
nu zelf gaanbeslissenwaar ze voor kiezen.
Ze moeten zelf uitdoktere\ waaÍ ze
goed in zijn en waar ze hard voor willen
werken.'

kinderen
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'Jazeker.Misschienkiest een kind eerst
totaal verkeerde vakken, overschathij
zichzelf en bakt er helemaalniets van.
Dat moet je laten gebeuren.Het hoort bij
het leerprocesom zelf te ontdekkenwaar
je wel of juist niet goedin bent. Zo werkt
een kind geleidelijknaarzijn eigenvoorkeur toe. Op die manier geefje kinderen
de kans zelf te kiezen welke richtins ze
oo willen.Dan komt de motivatieuitÍen
zèlf en is het niet door druk van buitenaf
dat ze ergenshun bestvoor moetendoen.'
Laatje scholierendan niet

ergaanhunlotover?

'Nee. Eigen verantwoordelijkheidgeven
betekent niet zoek het maar uit. Als
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'Ouders moeten vooral zorgen dat hun

kinderen goed slapenen àten. Het is
prima om kinderen te stimuleren. En
eventuele problemen signaleren en die
besorekenmet docenten.Maar ouders
zijnniet verantwoordelijkvoor de prestaties op school.Schoolmoet zorgenvoor
goedeeducatie.'
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Denkjedatkinderen
echthunbest
willendoenvoorhogere
cijÍers?

'Volgensmij zijn kinderen idealistischer
en ambitieuzerdan de meestevolwassenen. Ze hebben wel degelijk de wens te
excelleren.Jongerenzijnvol goedemoed,
ze zijn eerlijk en positief. Door de lat
hogerte leggencreëerje in het onderwijs
een klimaat waar scholierenvoldoenins
uit halen. Dan volgt de prestatievan-I
zelf.'
questpsychologie@quest,nl
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