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Inleiding:	  
“Geloof	  in	  jezelf	  dan	  kunnen	  anderen	  dat	  ook”.	  Dit	  is	  al	  jaren	  mijn	  motto	  in	  de	  klas	  en	  
wordt	  in	  dit	  hoorcollege	  aardig	  op	  de	  proef	  gesteld.	  Meningen	  en	  opvattingen	  van	  
mensen	  om	  ons	  heen,	  of	  die	  nu	  waar	  zijn	  of	  niet,	  blijken	  een	  enorme	  invloed	  te	  hebben	  op	  
onze	  intellectuele	  prestaties.	  De	  video’s1	  (Elliott,	  1970;	  2001)	  die	  tijdens	  het	  hoorcollege	  
(Severiens,	  2012)	  werden	  getoond,	  waarbij	  vanuit	  een	  machtspositie	  stereotypen	  
worden	  ingegeven/opgedragen	  (kinderen	  met	  blauwe	  ogen	  zijn	  beter	  dan	  kinderen	  met	  
bruine	  ogen)	  waren	  schokkend.	  De	  beelden	  maakte	  op	  pijnlijke	  wijze	  duidelijk	  hoe	  groot	  
de	  impact	  van	  negatieve	  stereotypering	  en	  discriminatie	  kan	  zijn.	  Bij	  het	  zien	  van	  de	  
beelden	  ontstond	  bij	  mij,	  naast	  effecten	  van	  discriminatie	  en	  stereotypering	  van	  mensen,	  
de	  associatie	  met	  pesten.	  Het	  was	  duidelijk	  te	  zien	  dat	  het	  verdriet	  en	  de	  vernedering	  
leidde	  tot	  onderpresteren.	  In	  deze	  opdracht	  werk	  ik	  een	  case	  uit	  over	  onderpresteren.	  
Elsanne2	  is	  een	  bbl	  studente	  niveau	  4,	  die	  in	  de	  derde	  klas	  zit	  van	  een	  vierjarige	  
opleiding	  elektrotechniek.	  Als	  enige	  jonge	  vrouw	  in	  een	  klas	  met	  zeventien	  jonge	  
mannen	  staat	  zij	  haar	  ‘mannetje’	  maar	  de	  resultaten	  van	  de	  practicum	  lessen	  zijn	  
onvoldoende.	  	  
	  
Onderpresteren	  
Onderpresteren,	  het	  kan	  bewust	  of	  onbewust	  plaatsvinden.	  Fryer	  (2006)	  onderzoekt	  
de	  bewuste	  vorm	  in	  zijn	  publicatie	  ‘Acting	  white’,	  waarin	  hij	  beschrijft	  dat	  talentvolle	  
studenten	  bewust	  onderpresteren	  om	  zichzelf	  te	  beschermen	  tegen	  de	  peergroup.	  Dit	  
is	  een	  strategie	  die	  ook	  wel	  door	  hoogbegaafde	  studenten	  wordt	  gebruikt (McCoach 
& Siegle, 2003).	  Onbewust	  onderpresteren	  kan	  ontstaan	  door	  (leer)stoornissen	  op	  
basis	  van	  onder	  andere:	  ADHD,	  ADD,	  dyscalculi	  en	  dyslexie,	  maar	  ook	  door	  negatieve	  
stereotype	  opvattingen.	  Steele	  (1997)	  toonde	  onder	  andere	  de	  relatie	  aan	  tussen	  
onderpresteren	  van	  Afrikaanse	  Amerikanen	  en	  de	  opvattingen	  dat	  die	  groep	  beperkte	  
studie	  mogelijkheden	  heeft.	  Wat	  onderpresteren	  inhoudt	  wordt	  op	  heldere	  wijze	  
verwoord	  door	  McCoach	  &	  Siegle	  (2003).	  Zij	  beschrijven	  onderpresteren	  als	  een	  
discrepantie	  tussen	  de	  verwachte	  of	  potentiele	  prestaties	  en	  de	  behaalde	  prestaties.	  
Prestaties	  kun	  je	  meten,	  maar	  hoe	  komen	  die	  verwachte	  of	  potentiele	  prestaties	  tot	  
stand?	  Het	  is	  in	  bepaalde	  gevallen	  mogelijk	  vooraf	  testgegevens	  te	  verzamelen	  zoals	  
bij	  experimenteel	  onderzoek	  een	  nul	  metingen	  wordt	  gedaan.	  Verwachtingen	  of	  
potentiele	  prestaties	  kunnen	  ook	  tot	  stand	  komen	  met	  behulp	  van	  een	  controle	  groep.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.youtube.com/watch?v=f9SLI27zgec	  (vanaf	  min	  4)	  
http://www.youtube.com/watch?v=Bf2LB0IG1xo&list=PL91BE132FF6771B0A	  
2	  Elsanne	  is	  een	  verzonnen	  naam,	  dit	  om	  de	  privacy	  van	  de	  studente	  te	  beschermen.	  
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Bij	  het	  ontbreken	  van	  nul	  metingen	  of	  controle	  groepen	  bij	  het	  onderzoeken	  van	  
onderpresteren	  ben	  je	  aangewezen	  op	  de	  deskundigheid	  van	  de	  betrokken	  docent.	  Bij	  
vermeend	  onderpresteren	  is	  het	  van	  belang	  om	  de	  invloeden	  op	  de	  prestatie	  vanuit	  
alle	  eerder	  genoemde	  perspectieven	  te	  onderzoeken.	  
	  
Stereotypering	  
Stereotypen	  ontstaan	  onder	  meer	  door	  films,	  televisieprogramma’s	  en	  
reclameboodschappen	  waarin	  bedoeld	  en	  onbedoeld	  een	  bepaald	  beeld	  wordt	  
geschetst	  (Bransford,	  Brown,	  &	  Cocking,	  2000).	  Wat	  onder	  stereotypering	  wordt	  
verstaan	  verklaart	  zich	  het	  beste	  in	  relatie	  tot	  de	  begrippen,	  vooroordeel	  en	  
discriminatie.	  De	  relatie	  komt	  voort	  uit	  het	  feit	  dat	  ze	  samen	  een	  attitude	  vormen	  
(Aronson	  &	  Wilson	  &	  Akert	  in	  Niamh,	  2010).	  Zij	  kennen	  aan	  een	  attitude	  drie	  
componenten	  toe:	  een	  emotionele	  component	  (vooroordeel)	  een	  gedrags-‐component	  
(discriminatie)	  en	  een	  cognitieve	  element	  (stereotype).	  De	  website	  Multicultureel	  
Opleiden	  (Projectgroep	  Multicultureel	  Vakmanschap,	  2012)	  beschrijft	  de	  relatie	  als:	  
“Stereotypen	  zijn	  gedachten	  over	  eigenschappen	  van	  leden	  van	  groepen	  die	  vaak	  niet	  
op	  voldoende	  feiten	  zijn	  gebaseerd.	  Als	  stereotypen	  gepaard	  gaan	  met	  negatieve	  
gevoelens	  ten	  aanzien	  van	  (individuen	  uit)	  specifieke	  groeperingen,	  spreken	  we	  van	  
vooroordelen”.	  Als	  je	  handelt	  op	  basis	  van	  vooroordelen	  kan	  dat	  leiden	  tot	  
discriminatie.	  In	  het	  experiment	  van	  Elliott(1970)	  wordt	  een	  negatief	  stereotiep	  of	  
vooroordeel	  bedacht:	  kinderen	  met	  bruine	  ogen	  zijn	  dom.	  De	  discriminerende	  actie	  
van	  de	  juf	  is:	  domme	  kinderen	  moeten	  achter	  in	  de	  klas	  zitten	  en	  mogen	  niet	  spelen.	  
Een	  aantal	  stereotypen	  die	  in	  mijn	  lespraktijk	  kunnen	  voorkomen	  zijn:	  meisjes	  
kunnen	  twee	  dingen	  tegelijk,	  jongens	  zijn	  dol	  op	  experimenteren.	  Vooroordelen	  die	  
voorkomen	  zijn:	  studenten	  werken	  alleen	  voor	  een	  cijfer,	  jongens	  kunnen	  niet	  
plannen,	  meisjes	  snappen	  niets	  van	  techniek.	  Hoewel	  stereotypering	  zoals	  
aangegeven	  niet	  per	  definitie	  negatief	  is,	  is	  het	  wel	  in	  staat	  om	  de	  prestaties	  van	  de	  
studenten	  negatief	  te	  beïnvloeden	  zoals	  uit	  de	  wiskunde	  tests	  van	  Steele	  (1997)	  met	  
vrouwen	  blijkt.	  Steele(1997)	  legt	  daarnaast	  in	  het	  onderzoek	  bloot	  dat	  positieve	  
stereotypering,	  kan	  leiden	  tot	  positieve	  effecten	  op	  het	  zelfvertrouwen,	  de	  motivatie	  
en	  betere	  perspectieven.	  De	  stelling	  “Stereotypen	  bevestigen	  zich	  zelf”	  (Krabbendam, 
2011)	  sluit	  daar	  op	  aan	  en	  zijn	  ook	  herkenbaar	  in	  het	  experiment	  van	  Elliot(2001).	  
	  
De	  case:	  
De	  19	  jarige	  Elsanne	  vormt	  samen	  met	  zeventien	  mannelijke	  collega’s	  van	  een	  groot	  
industriebedrijf	  een	  opleidingsgroep.	  De	  groep	  volgt	  een	  MBO	  niveau	  4	  opleiding	  in	  
de	  bbl.	  Er	  staan	  drie	  technische	  vakken	  op	  het	  menu	  die	  allemaal	  bestaan	  uit	  een	  
theorie-‐	  en	  practicumdeel.	  Een	  ideale	  situatie	  waarin	  de	  geleerde	  theorie	  direct	  aan	  
de	  toepassing	  kan	  worden	  gekoppeld.	  Gedurende	  de	  eerste	  drie	  maanden	  blijken	  de	  
goede	  theorieresultaten	  van	  Elsanne	  niet	  in	  de	  pas	  te	  lopen	  met	  de	  opbrengsten	  uit	  
het	  practicum	  die	  onvoldoende	  zijn.	  
	  
Vanuit	  mijn	  vaststelling	  dat	  de	  theorie	  geleerd	  is	  en	  het	  niet	  ontbreekt	  aan	  studieinzet	  
of	  motivatie	  ben	  ik	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  praktische-‐	  	  en	  bpv	  resultaten	  van	  Elsanne	  uit	  
de	  eerste	  twee	  jaar.	  De	  resultaten	  uit	  de	  eerste	  twee	  jaar	  bleken	  gemiddeld	  en	  de	  
begeleiders	  waren	  positief	  over	  de	  in	  de	  bpv	  behaalde	  resultaten.	  In	  een	  gesprek	  met	  
Elsanne	  komt	  naar	  voren	  dat	  op	  het	  bedrijf	  alle	  ogen	  op	  haar	  zijn	  gericht	  en	  dat	  ze	  
soms	  moeite	  moet	  doen	  om	  een	  klus	  zelf	  uit	  te	  voeren	  omdat	  iedereen	  wil	  helpen.	  Als	  
ik	  haar	  vraag	  naar	  de	  practicumopdrachten	  van	  mijn	  vak	  vertelt	  ze	  dat	  de	  opdrachten	  



Onderpresteren	  &	  stereotype	  
	  
	  

3	  

	  

	  	  
Ad	  Goverde	  ROC	  NovaCollege	  techniek	  

	  
	   	  

wel	  lukken,	  maar	  dat	  het	  haar	  niet	  lukt	  om	  te	  begrijpen	  hoe	  iets	  precies	  werkt.	  Om	  het	  
‘experimenteer	  stereotiep’	  te	  onderzoeken	  (meisjes	  experimenteren	  minder	  omdat	  ze	  
onzeker	  zijn	  over	  de	  uitkomst)	  vraag	  ik	  haar	  of	  ze	  wel	  eens	  iets	  uitprobeert	  wat	  niet	  
in	  de	  opdracht	  staat	  maar	  puur	  uit	  nieuwsgierigheid	  naar	  wat	  er	  gebeurt.	  Het	  
antwoord	  was	  “nee”.	  De	  verklaring	  die	  zij	  gaf	  bevestigde	  een	  andere	  stereotiep,	  
namelijk	  dat	  ze	  bang	  was	  om	  iets	  stuk	  te	  maken.	  Later	  die	  week	  sprak	  ik	  een	  
vrouwelijke	  collega	  studiebegeleiding	  over	  vrouwen	  in	  de	  techniek.	  Na	  een	  boeiend	  
gesprek	  nam	  zij	  afscheid	  met:	  “als	  docenten	  mij	  in	  de	  opleiding	  meer	  hadden	  
uitgedaagd	  was	  ik	  waarschijnlijk	  de	  techniek	  in	  gegaan	  want	  als	  ik	  het	  zie,	  vind	  ik	  het	  
nog	  steeds	  leuk”.	  De	  uitdaging	  tijdens	  de	  natuurkunde	  en	  technieklessen	  zat	  voor	  
haar	  in	  het	  durven	  experimenteren.	  Die	  opmerking	  bevestigde	  de	  conclusie	  uit	  het	  
gesprek	  met	  Elsanne.	  
	  
Die	  vaststelling	  daar	  moest	  ik	  iets	  mee,	  want	  experimenten	  is	  als	  onderdeel	  van	  de	  
vierde	  dimensie:	  ‘kennis	  toepassen	  in	  betekenisvolle	  situaties’	  (Marzano	  &	  Miedema,	  
2011)),	  belangrijk	  voor	  mijn	  studenten	  om	  hun	  eigen	  versie	  van	  de	  werkelijkheid	  op	  
te	  kunnen	  bouwen.	  Die	  eigen	  versie	  van	  de	  werkelijkheid	  functioneert	  als	  simulatie	  
software	  in	  hun	  brein	  waarmee	  ze	  hypothesen	  kunnen	  opbouwen	  om	  die	  vervolgens	  
uit	  te	  werken	  en	  testen.	  Vanuit	  
het	  inspirerende	  project	  ‘de	  
vrolijke	  school’	  
Beishuizen(2013)	  gekoppeld	  
aan	  het	  feit,	  dat	  deze	  mensen	  in	  
het	  bedrijf	  als	  storingsmonteur	  
doorlopend	  geconfronteerd	  
kunnen	  worden	  met	  het	  testen	  
van	  installatiedelen,	  lijkt	  het	  
bijna	  logisch	  dat	  eigen	  
experimenten	  onderdeel	  van	  
mijn	  lessen	  zouden	  moeten	  
worden.	  Ik	  richt	  mij	  daarbij	  niet	  
alleen	  op	  Elsanne	  maar	  op	  de	  
hele	  groep.	  De	  meeste	  jongens	  
proberen	  geregeld	  iets	  uit,	  maar	  
het	  ‘leereffect’	  daarvan	  is	  
beperkt	  omdat	  het	  niet	  wordt	  
voorbereid	  en	  vastgelegd.	  Door	  actief	  aandacht	  te	  schenken	  aan	  experimenteren	  help	  
ik	  de	  jongens	  aan	  structuur	  en	  Elsanne	  aan	  experimenteer	  mogelijkheden	  en	  een	  
systeem.	  De	  stelling	  van	  Volman(2012):”	  Wat	  goed	  onderwijs	  is	  voor	  jongens	  is	  ook	  
goed	  voor	  meisjes”	  is	  hierop	  van	  toepassing.	  De	  structuur	  zorgt	  dat	  de	  jongens	  meer	  
leren,	  Elsanne	  krijgt	  door	  de	  structuur	  de	  houvast	  waardoor	  ook	  zij	  durft	  te	  
experimenteren.	  
	  
Door	  een	  structuur	  aan	  te	  bieden	  op	  basis	  van	  de	  leercirkel	  van	  Kolb	  (1984)	  zie	  
afbeelding	  2,	  kan	  ik	  de	  studenten	  steunen	  en	  richting	  geven	  in	  deze	  vorm	  van	  
ervaringsleren.	  In	  een	  bestaande	  schakeling	  zoals	  in	  afbeelding	  1	  start	  de	  leercirkel	  
met	  een	  gestructureerde	  opdracht.	  Die	  levert	  de	  concrete	  ervaring.	  Van	  daaruit	  moet	  

	  
	  
Afbeelding	  1:	  M3	  schakeling	  uit	  meetopdrachten	  2	  
kenteq:	  Stel	  dat	  de	  stuurpulsen	  van	  V1	  en	  V2	  verkeerd	  om	  
zijn	  aangesloten	  wat	  denk	  jij	  wat	  er	  dan	  zou	  gebeuren	  ?	  
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gewerkt	  worden	  naar	  het	  begrip	  omtrent	  de	  werking	  en	  worden	  aanvullende	  
experimenten	  bedacht	  en	  uitgevoerd	  die	  weer	  
nieuwe	  ervaringen	  teweeg	  brengen.	  Door	  in	  de	  
theorie	  de	  opdrachten	  op	  een	  andere	  manier	  te	  
bespreken	  met	  aandacht	  voor	  experimenten,	  
ontstaat	  er	  een	  nieuwe	  situatie:	  
‘Experimenteren	  graag,	  maar	  volgens	  plan’.	  
Bedenk	  vooraf	  hoe	  je	  het	  doet	  en	  of	  het	  kan	  
leiden	  tot	  een	  voorspelbaar	  destructief	  effect	  
(zoals	  kortsluiting).	  In	  het	  plan	  leg	  je	  vooraf	  
vast	  (bij	  voorkeur	  gebaseerd	  op	  de	  theorie)	  wat	  
je	  denkt	  dat	  er	  zal	  gebeuren	  en	  waarom.	  Kies	  
een	  bijpassende	  meetmethode	  en	  ontwerp	  een	  
geschikte	  meetopstelling.	  Nadat	  het	  experiment	  

is	  uitgevoerd,	  wordt	  de	  veronderstelling	  vergeleken	  met	  de	  meetwaarden	  en	  evalueer	  
je	  de	  verschillen	  en	  overeenkomsten.	  	  
	  
Door	  in	  de	  practicumbegeleiding	  actief	  naar	  experimenten	  te	  vragen	  en	  er	  samen	  
over	  na	  te	  denken	  is	  er	  een	  geheel	  andere	  dynamiek	  ontstaan	  tijdens	  de	  lessen.	  Door	  
experimenten	  voor	  te	  bespreken	  en	  samen	  te	  experimenteren	  (en	  als	  docent	  wel	  eens	  
wat	  ‘op	  te	  blazen’	  en	  te	  laten	  zien	  hoe	  je	  met	  die	  situatie	  omgaat)	  wordt	  de	  structuur	  
duidelijk	  en	  bedenken	  de	  studenten	  vanzelf	  aanvullende	  experimenten	  en	  
hypothesen	  die	  ze	  willen	  toetsen	  aan	  de	  werkelijkheid.	  Investeren	  in	  experimenten	  
gaat	  ten	  koste	  van	  het	  oorspronkelijke	  programma	  maar	  de	  winst	  in	  begrip,	  plezier,	  
passie	  en	  vakmanschap	  is	  veel	  groter.	  Waar	  het	  onderpresteren	  van	  een	  meisje	  al	  niet	  
toe	  kan	  leiden.	  
	  
Conclusie:	  
Meisjes	  gaan	  anders	  met	  practicumopdrachten	  om	  dan	  jongens.	  Die	  constatering	  en	  
de	  aanpassing	  daarop	  heeft	  gezorgd	  voor	  een	  verrijking	  van	  mijn	  practicum.	  Het	  heeft	  
mij	  aangezet	  tot	  optimalisatie	  en	  vernieuwing	  van	  de	  didaktiek.	  	  
Door	  aandacht	  te	  schenken	  aan	  experimenteren	  en	  daar	  een	  structuur	  aan	  te	  geven	  is	  
de	  opbrengst	  van	  de	  opdrachten	  en	  het	  niveau	  van	  de	  hele	  groep	  gestegen.	  De	  balans	  
in	  de	  leerprestaties	  van	  Elsanne	  is	  teruggekeerd,	  zonder	  haar	  bijzonder	  te	  maken,	  
overmatig	  aan	  te	  moedigen	  of	  te	  prijzen.	  De	  resultaten	  van	  Elsanne	  zijn	  tot	  boven	  het	  
gemiddelde	  van	  de	  groep	  gestegen	  en	  zij	  experimenteert	  er	  nu	  lustig	  op	  los	  tot	  ze	  het	  
snapt.	  
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