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rijk om flexibele hersenen te behouden. Alleen 
zo kunnen leerlingen in een steeds verande-
rende samenleving zich telkens opnieuw uit-
vinden. Alleen zo kunnen ze zich steeds meer 
nieuwe functies eigen maken. Functies die 
misschien nu nog helemaal niet bestaan en 
waarop we die leerlingen dus niet kunnen 
voorbereiden. Daarom moet je ze leren om 
zichzelf te ontwikkelen, om zichzelf in bewe-
ging te houden, zodat ze niet stoppen met zich 
te ontwikkelen op het moment dat ze de mid-
delbare school verlaten.’

Doorlopende leerlijnen
Mieras onderschrijft het belang van doorlopen-
de leerlijnen: ‘Mensen die te lang hun creatieve 
vaardigheden niet hebben aangesproken, 
weten niet meer aan welk touwtje ze moeten 
trekken in hun brein. Als je de hele basisschool 
en de middelbare school zo goed als geen aan-
dacht hebt gegeven aan creativiteit en je komt 
daarna in een fase, misschien na een vervolg-
opleiding, waarin een appèl wordt gedaan op je 
creativiteit, dan zie je mensen in een soort hul-
peloosheid schieten. Ze willen wel, maar ze 
hebben geen idee hoe ze dat voor elkaar moe-
ten krijgen. Je moet niet onderschatten hoe 

sterk onze hersenen geprogrammeerd zijn om 
zich te conformeren aan het systeem. Dat zit 
hem voor een deel in onze reflexen: je gebruikt 
je hersenen zoals je dat geleerd hebt en het zit 
hem in overtuiging. Mensen denken na over 
zichzelf, ze hebben een beeld wie ze zijn. Dat 
beeld kan zich heel makkelijk schikken naar de 
situatie. Zo ontstaat gemakkelijk de overtui-
ging ‘ik ben niet creatief’ of ‘ik heb een heel 
slecht geheugen’ of noem maar op. Dat is geen 
gemakzucht, maar een heel diepe drang van 
ons brein om onszelf te duiden.’

‘Als je naar goede kunstdocenten kijkt, dan zijn 
die allemaal bezig met een soort bevrijdings-

Wat wetenschap te maken heeft met 
ons alledaagse leven, probeert weten-
schapsjournalist en auteur Mark Mieras 
op verschillende manieren in woorden 
te vangen. Bepaalde inzichten binnen 
de wetenschap zijn alleen maar van 
waarde indien ze door de praktijk 
 herkend worden. Er is momenteel veel 
belangstelling voor zijn boeken en zijn 
lezingen. Dit komt voornamelijk, zoals 
hij zelf zegt, door de stress van ons 
 huidige bestaan. Alles is steeds meer 
aan verandering onderhevig: zo ook het 
onderwijs.

We zijn heel opbrengstgericht bezig. Zo effec-
tief mogelijk werken we in het onderwijs naar 
de eindtermen toe, maar Mieras vraagt zich af 

hoe opbrengstgericht deze eindtermen zijn. 
Creativiteit en spel liggen niet in de eindter-
men verankerd, maar zijn wel van doorslagge-
vend belang voor het functioneren van de leer-
lingen van nu in de komende dertig, veertig 
jaar van hun carrière. Flexibel blijven is ontzet-
tend belangrijk in een samenleving waarin de 
verandering zo snel gaat als de onze.

Mieras vindt onze eindtermen eenzijdig. ‘Er 
blijkt uit een recente analyse dat Amerikaanse 
kinderen nog steeds intelligenter worden, maar 
ondertussen hun creatieve vaardigheden ver-
liezen. Voor Nederland geldt, denk ik, hetzelf-
de. En van die creativiteit moeten we het in de 
toekomst nu net hebben. Veel scholen kiezen 
er gelukkig voor om de eindtermen uit te brei-
den. Het is een minimaal pakket aan eisen. 

Denk even aan de Technasia en de 
CultuurProfielScholen. Die formuleren hun eigen 
eindtermen-plus, omdat ze willen dat hun leer-
lingen straks goed kunnen overleven.’

Creativiteit meten
Het zou volgens Mieras waardevol zijn ook in 
Nederland de creativiteit te meten. Anders 
blijft het toch iets vaags. Meet naast de IQ 
gecorreleerde vaardigheden ook de zogenaam-
de creativiteit. Mieras noemt de torrance test of 
creative thinking die in Amerika hier en daar 
wordt afgenomen. Zo kun je vaststellen of een 
school ook op dit vlak goed presteert. Naast 
creativiteit pleit Mieras ervoor in het onderwijs 
systematisch aandacht te geven aan bevlogen-
heid. Leerlingen zouden in hun schoolloopbaan 
allemaal hun passie moeten kunnen vinden. 

Het gros van de leerlingen heeft daartoe een 
breed aanbod nodig. Mieras: ‘Je ziet vaak een 
drive ontstaan op een moment wanneer kinde-
ren succes ervaren. Dat dan kan op elk gebied 
zijn. Ik wist zelf al gauw dat ik in de natuur-
kunde verder wilde (Mieras is van origine theo-
retisch natuurkundige, red.) ‘Wacht eens even, 
dit kan ik beter dan mijn omgeving.’ Dat is het 
cruciale moment waarbij de hersenen een 
soort versnelling gaan inzetten. Om alles wat 
daarmee te maken heeft te absorberen en dat 
te ontwikkelen en daarmee te spelen. Het gaat 
erom dat leerlingen hun bron van spel ontdek-
ken. Dat ze ontdekken in welke richting ze 
speels kunnen blijven. Speels blijven is belang-

actie. Stuk voor stuk zoeken ze naar een 
manier om de leerling te bevrijden van al die 
beperkingen die ze zichzelf opleggen. ‘Hoe 
teken je een vogel?’ ‘Hoe speel je een andere 
rol?’ Leerlingen hebben reeds sterk de neiging 
om zichzelf te beperken. Als je die beperkingen 
niet doorbreekt, dan is de kans groot dat ze die 
voor de rest van hun leven met zich meedra-
gen. Een goede kunstdocent is bezig met bevrij-
den om een leerling meer speelruimte te geven. 
Dat is waar het vak over zou moeten gaan. 
Natuurlijk ben je ook bezig met het ontwikke-
len van artistieke vaardigheden, maar het ont-
wikkelen van speelruimte plaatst alles in een 
breder perspectief. Het mooie van de kunstvak-
ken is dat er geen antwoordboekjes zijn. Er is 
niet een juist of een verkeerd antwoord.’

Creativiteit zichtbaar in hersenscan?
‘Bij functionele scans laten onderzoekers men-
sen vrijwel altijd taken uitvoeren. Mensen die 
hoog scoren op creativiteitstests hebben daar-
bij bepaalde kenmerken gemeen in hun brein, 
bijvoorbeeld het vermogen om het verkeers-
centrum in de prefrontale cortex te kunnen 
uitschakelen, niet doelgericht te zijn, maar het 
gewoon even te laten gebeuren. Je ziet ook dat 
de samenwerking van de twee hersenhelften 
intensiever is bij mensen die creatief zijn. Je 
ziet in de hersenen dat ze met hun aandacht 
iets anders kunnen doen. Ze kunnen hun aan-
dacht gericht loslaten. De meeste mensen heb-
ben, op het moment dat ze gericht kijken, de 
neiging om te focussen, terwijl ‘creatievere’ 
mensen de kunst verstaan om tegelijkertijd 
een soort geestelijke afstand te nemen. Als je 
die kenmerken, die wetmatigheden op een rij-
tje zet, dan heeft het allemaal met loslaten te 
maken. Dát vormt de rode draad in creativiteit: 
de kunst om los te laten. Niet gek dat die vaar-
digheid onder druk staat, want we trainen in 
het onderwijs vooral het vasthouden, het zich 
concentreren, van het aandacht geven, analy-
seren, onder woorden brengen. Allemaal din-
gen die te maken hebben met controle nemen.’

Andere benadering
‘Die creativiteit is niet alleen doelgericht 
 trainbaar, het vergt echt een heel andere bena-
dering. Daar zijn de kunstdocenten goed in. Ik 
zei het al, dat begeleiden. Iedere sporter weet 
hoe moeilijk het is om iets af te leren. Een 
 verkeerd aangeleerde slag bij het schaatsen is 
dodelijk. Iets aanleren is veel makkelijker dan 
iets afleren en datzelfde geldt voor controle. 
Controle nemen is makkelijker dan de controle 
loslaten. In onze hersenen is een soort basis-
trend om naar controle te zoeken. Hersenen 
hebben van nature een hele sterke fixatie op 
controle. Dat komt door de chaos om ons heen. 
Wij ervaren een heel ordelijke wereld, maar 
dat is omdat onze hersenen voortdurend bezig 

zijn om de chaos die binnenkomt, te ordenen. 
Die activiteit is dominant bij iedereen. Ons 
onderwijs sluit daarbij aan. Daarom is controle 
nemen makkelijker aan te leren dan het losla-
ten. Sommige methoden werken met creativi-
teitsstrategieën. Die zijn te beperkt, denk ik. Je 
probeert het weer in een methode te stoppen. 
Daarmee werk je toch weer doelgericht, terwijl 
het experiment de essentie zou moeten zijn en 
spel laat zich niet in een vaste methode stop-
pen. Per definitie niet. Dat is in strijd met 
elkaar. Het is echt een andere manier om je 
hersenen te gebruiken. Je zou kunnen zeggen 
dat je twee toestanden hebt. Een toestand van 
stress, waarbij er juist een enorme neiging is 
tot controle nemen, en toestand van spel, 
waarin je juist ziet dat je de controle los moet 
laten en dan enorm kunt variëren. Het is ech-
ter wel belangrijk om dat spel te sturen en daar 
kunnen goede docenten een rol in vervullen.’

Mark Mieras schreef Ben ik dat? (met een breed 
overzicht wat hersenonderzoek vertelt over 
onszelf) en Liefde (over hoe liefde werkt). 
Uitgegeven bij Nieuw Amsterdam.
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