
De oplossing van Jelle Jolles voor beter onderwijs is heel simpel: “Kijk naar het kind! Wat zijn zijn 
vaardigheden? Hoe kijkt het aan tegen leren en tegen ambities? Wat is iemands achtergrond? In wat 
voor buurt woont het kind? Hoe zijn de ouders? Dat alles maakt nogal een verschil. Het ene kind heeft 
vaak veel meer mogelijkheden dan het andere.”

Zijn stelling is dat je kunt spreken over nature én nurture: daarvoor steekt Jolles twee handen in het 
vuur. Nurture, de omgeving, kan tot ontwikkeling brengen wat genetisch vastgelegd is. Zonder goede 
nurture wordt niet alle talent gerealiseerd dat er in potentie, genetisch, in zit. “Op jonge leeftijd heb je 
ervaringen die iemand als het ware voorselecteren. Omgeving en ontwikkeling moet je samen nemen 
om te zien waarom iemand excelleert en waarin. En dan moet je niet te vroeg zeggen: “Dit is kennelijk 
een zeventje”, of “Hij is een doener” of “Jantien is hoogbegaafd.” Langzame groeiers kunnen tot excel-
lente prestaties of visies komen in een latere fase van hun ontwikkeling.” 

Volgens Jolles weten we inmiddels 100 procent zeker dat er verschillende leerstrategieën zijn. Zo zijn 
er kinderen die in een bepaalde ontwikkelingsfase graag met een visueel-ruimtelijke strategie willen 
werken, maar daar niet de gelegenheid voor krijgen. De realistische rekenmethode is bijvoorbeeld erg 
verbaal; ingeklede opdrachten met lange zinnen. Kinderen die vooral verbaal zijn, in die leeftijdspe-
riode zijn dat vaak de meisjes, hebben hier voordeel van. “Moet je jongeren dan veel meer selecteren 
op hun leerstrategie? Ik pleit precies voor het tegenovergestelde. Een kind is een langzaam groeiende 
boom. Het kan nu heel verbaal zijn, maar als het leert dat je met ruimtelijk denken ook een – heel ander 
– virtueel geheugensysteem aanboort, kan dat als een speer gaan. Ze moeten als het ware leren leren 
en daarbij ook allerlei alternatieve routes leren gebruiken. In je genen zit niets dan potentie, maar het 
is de leraar of een ouder of een vriendje die je leert hoe het allemaal werkt.”

“Om kinderen iets te leren, moeten ze volgens Jolles ergens actief iets mee doen. Ze moeten nieuws-
gierig zijn, eager en geïnteresseerd. En daarnaast moeten ze oefenen. Mensen aan de top komen daar 
zelden zonder noeste arbeid en training. “Het is niet genoeg om alleen maar te zeggen: “Kijk eens in 
dat boek.” Je moet ook sturing en inspiratie geven. De inspirerende leraar en de verhalen-vertellende 
ouder zijn nodig. Leraar en ouder geven eigenlijk een soort routekaart. Ze zeggen niet welke route be-
slist gevolgd moet worden, maar wijzen op meerdere alternatieven.

Hij vervolgt: ”Bedenk waar we jongeren voor opleiden: om de wereld te begrijpen. We moeten ze  
stimuleren om alles uit hun brein te halen. Als 20-, 25-jarige moeten ze een metaforisch rugzakje heb-
ben met heel veel tools en methoden. Sommige zullen ze nooit meer gebruiken, maar ze moeten in staat 
zijn om zich in hun persoonlijke groei aan de veranderende samenleving aan te passen. 

Onderstaand artikel is met kleine aanpassingen gebaseerd op een hoofdstuk dat is verschenen in het boek 
‘Over de top- hoe worden we excellent’ (Nelis, H., & Sark, Y. van), Kosmos uitgeverij, p 61-63. Het gaat om 
een interview van Jelle Jolles, afgenomen en uitgewerkt door Yvonne van Sark. 

Leren leren door 
sturing en inspiratie

“Een langzaam groeiende boom kan               uiteindelijk de hoogste boom worden”



Wetenschappelijk onderzoek laat hopelijk zien dat we niet alleen maar naar schoolse vaardigheden 
moeten kijken. Ik heb zelf redelijk carrière gemaakt, maar als je naar mijn schoolcijfers kijkt, denk je: 
hoe kan dat nou? In de tweede klas van het gymnasium had ik een 9 voor gym en een 9 voor tekenen. 
Voor de rest waren het 2-en en 3-en. Ik bleef zitten en ging alle volgende jaren net over. Maar ik had een 
enorme brede belangstelling en deed van alles buiten school: besturen, strandjutten, vogels opzetten, 
wedstrijdschaak en vele andere dingen. Die breedte, het opdoen van heel veel ervaringen, dat is waar 
het in de jeugd om moet gaan.”

Volgens Jolles hebben we excellentie, oftewel de absolute toppers, nodig, maar is talent ook nodig 
buiten de cognitieve vakken. “Ik denk dat we moeten zorgen dat ieder kind zoveel mogelijk uit zichzelf 
kan halen, zodat ook de 70 à 80 procent waar het grootste deel van onze jongeren in zit, gemiddeld 
beter wordt. Niet iedereen hoeft een cognitief genie te worden, de samenleving heeft (minstens) even-
veel aan bekwame ‘doeners’, capabele organisatoren, inspirerende leiders en verzorgers.”

“Kinderen weten zelf niet wat ze nodig hebben om te leren. Ze kunnen dat ook zelden onder woorden 
brengen. Ze worden gestimuleerd door ervaringen. Kinderen die geen goede leerervaringen hebben, 
weten niet welke mogelijkheden er zijn.”

Het rapport van de commissie-Dijsselbloem heeft volgens Jolles de doodslag gegeven aan een onder-
wijssysteem dat we al twintig jaar hadden. Hij vindt de metafoor van de nieuwe kleren van de keizer 
hier wel passend: “Een schoolsysteem dat een kind te vrij laat, als de zogenaamde ‘regisseur van zijn 
eigen leerproces’, veronachtzaamt het feit dat veel leerlingen dat nog helemaal niet aankunnen.”

Jelle Jolles is universiteitshoogleraar Neuropsychologie en directeur van Centrum Brein & Leren, 
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