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Het talent 
van de student 
‘Kijk naar de vis!’ De Amerikaanse bioloog Louis Agassiz toonde een 
postdoctorale student een vis en vroeg hem de vis te beschrijven. De 
student zei: ‘Dat is een zonnevis’. ‘Dat weet ik’, zei Agassiz en verlangde 
nogmaals een beschrijving. Een paar minuten later kwam de student 
terug met een beschrijving van de Ichthus Heliodiplodokus uit een 
vissenhandboek. Agassiz herhaalde zijn vraag: ‘Beschrijf de vis.’ De 
student leverde een vier pagina’s tellend essay aan. Weer gaf de professor 
opdracht te kijken. Een week of drie later, terwijl de vis al aardig lag te 
rotten, wist de student eindelijk iets meer van de vis. Volgens Agassiz was 
er maar een manier om iets te leren kennen: jezelf zijn en kijken. 
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Inmiddels zijn we bijna een eeuw verder. ‘Gister heb ik 
weer eindassassments van eerstejaars geobserveerd’, ver-
zucht mijn vriendin boven haar latte macchiato. ‘Behoor-
lijk wat studenten zijn schools. Zij hebben nog nauwelijks 
weet van hun eigen stem en zitten in een prestatiegericht 
riedeltje. Ze denken dat ze door academische woorden te 
gebruiken, of door precies de feedback van de mid-term 
assessments op te volgen, beter in hun opleiding wor-
den. Deze studenten krijgen dan onvoldoendes vanwege 
hun wolligheid of vanwege hun portfolio dat 56 pagina’s 
lang is.’
Net als de student van Agassiz, worden ze weer naar  
huis gestuurd – met een onvoldoende. Maar, anders  
dan Agassiz, zijn de assessoren zelf ook ongelukkig:  
een onvoldoende roept waarschijnlijk alleen maar méér  
schoolsheid en angst op en heeft het averechtse ef- 
fect. We zien dat hogescholen en universiteiten er niet in  
slagen de student persoonlijk aan te spreken op eigen- 
zinnigheid, durf, moed, experimenteren en loslaten van  
de geijkte kaders. 

Eigenzinnigheid 
Wat maakt een student talentvol? Moet de student de  
schoolsheid waarmee hij binnenkomt loslaten ten gun- 
ste van eigenzinnigheid en eigenheid-in-verbinding?  
The artist is present, zoals Marina Abramovic eiste.  
Maar wie, in godsnaam, is the artist? Hogescholen en  
universiteiten zijn vaak het volledige eerste studiejaar  
‘kwijt’ aan deconditioneren. Het residu van het school- 
se systeem verwijderen voordat de student toetreedt tot  
de academie.
Hoe leer je eerstejaars dat het niet gaat om kaders  
waaraan je moet voldoen, niet om het invullen van het  
juiste antwoord, niet om het voldoen aan vooraf vast- 
gestelde competenties? Hoe leer je dat de enige hou- 
ding op weg naar een assessment de houding is waarbij  
je doorgaat totdat de vis begint te stinken? De moraal  
van het verhaal is dat je Wikipedia overslaat, voorbij  
handboeken kijkt en risico’s neemt. Dat je uitreikt bo- 
ven je beperkte zelf en de beperkte kaders die je gesteld  
zijn. Hoe leer je vrij te denken als je studie in vier jaar  
klaar moet zijn?
De Vrije Hogeschool heeft een pre-propedeuse; het Libe-
ral Arts Tussenjaar, voor studenten die zichzelf ontwik-
kelen alvorens een studiekeuze te maken. De werkwijze 
die wij, in het vijftigjarig bestaan van dit tussenjaar, 
ontwikkelden valt het beste te omschrijven met het beeld 
van de hardloper en romanschrijver Haruki Murakami. 
De hardloper is, aldus Murakami, niet geïnteresseerd in 

het doel precies de 42,195 km te lopen die de marathon 
om triviale redenen telt. 
In Waarover ik praat als ik over hardlopen praat zegt  
Murakami: ‘Wie zou zich in hemelsnaam gaan  
bezighouden met energie- en tijdrovende sporten  
als triatlon en marathon als er geen pijn aan te pas  
kwam? Het is juist omdát het pijn doet, juist omdát  
we die pijn willen doorstaan, dat we in dat proces met  
zekerheid kunnen constateren dat we toch, voor een  
deel, echt leven. En het stelt ons ook in staat (als het  
goed gaat tenminste) om tot het inzicht te komen dat  
kwaliteit van leven niet afhangt van vaste gegevens  
zoals resultaten en cijfers en rangschikkingen, maar  
als een veranderlijk iets dat vervat zit in de actie op  
zich.’ Het doel van de marathonloper is niet het doel  
van de marathon.
Het doel van een assessment is voor de student niet:  
het assessment halen. Het halen van een assessment is  
een bij-effect van de innerlijke vrijheid die de hardloper  
voelt tijdens het lopen, als zijn gedachten zich beginnen  
te voegen naar de cadans van zijn voeten en hij zich in  
contact voelt staan met de bomen, de lucht, de rivier en  
de stad. Het resultaat is een bijwerking van de zelfover- 
winning op de weerstand die hij voelt voor iedere trai- 
ning die hij begint. Wat het onderwijs zou moeten doen  
is: werken aan innerlijke vrijheid van de hardloper, met  
het behalen van het doel – een geslaagd assessment – als  
verrassend bijproduct. 

Conditionering loslaten 
Wij zien al vijftig jaar studenten binnenkomen met 
twijfels bij hun studiekeuze. Wat ons daarbij opvalt is 
de conditionering. Studenten moeten van de samenle-
ving, moeten van de politiek, moeten van hun ouders en 
moeten uiteindelijk ook van een stemmetje in zichzelf. 
En het moet snel. Waar de gemiddelde student economie, 
letteren, sociale wetenschappen in 1971 zo’n slordige 7,9 
jaar over zijn studie deed, met een beurs, moet de huidige 
student in vier jaar klaar zijn. En hij heeft daarna een 
stevige studieschuld.
Zowel het kiezen voor een studie als het snel afronden  
ervan, komt neer op slagen voor een assessment met  
slechts één goed antwoord. Geen tijd voor nuance,  
risico, fouten, afweging, durf. Het juiste antwoord raden  
is het doel. 

‘Hoe leer je vrij te  
denken als je studie in 
vier jaar klaar moet zijn?’
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Het gebrek aan tijd en de obsessieve, en in menselijke zin 
uiterst beperkte doeloriëntatie van de tentaminering leidt 
tot neurotisch gedrag. Studenten raken in een kramp, 
worden depressief en onbereikbaar. Het lokkende doel, 
de maatschappelijke rol, staat ver aan het eind van een 
serie geestdodende oefeningen in aanpassing aan het 
heersende denken, als een dwang waaraan je moet vol-
doen. Oorzaak en gevolg worden verwisseld, verbeelding 
veronachtzaamd. De uitgebluste leerling krijgt na de zo-
veelste test het verwijt dat hij geen doel nastreeft terwijl 
juist de in alles doorgevoerde obsessieve doeloriëntatie 
elke gezonde ambitie belemmert.

Ben jezelf 
De Vrije Hogeschool werkt systematisch vanuit een  
ander paradigma dat niet begint met een te krappe  
tijdspanne en met een beperkte doeloriëntatie, en niet  
met de studie- of beroepskeuze. We zoeken en vinden  
intrinsieke motivatie en werken van daaruit aan de  
daarbij passende levenshouding. Het begint met zelf- 
ontwikkeling. Hoe vertel je jouw verhaal? Voor rich- 
ting, houvast en een doel in het leven is het niet langer  
mogelijk te steunen op tradities of gewoontes. Ieder van  
ons zal zijn of haar dromen moeten uitspreken, en zal  
voor zichzelf moeten bepalen wat waardevol is en wat  
je bij wilt dragen aan de wereld. Het gaat hier om de  
drie ogenschijnlijk simpele maar in de praktijk grote,  
moeilijke en confronterende vragen: wie ben ik, wat kan  
ik en wat wil ik? 
Bij de drie vragen horen drie stappen in het proces dat 
studenten doorlopen op de Vrije Hogeschool. De eerste 
is deconditioneren. De student onderwerpt zijn verleden 
aan een kritisch onderzoek. Hij leert naar zijn biografie 
kijken zoals de student van Agassiz naar de zonnevis 
leerde kijken.
De tweede stap is die van vrij denken (liberal thinking). 
Weet wat in de handboeken staat over de zonnevis, maar 
leer kijken en denken voorbij de handboeken. Leer de 
wereld en jezelf zo onbevangen bekijken, zoals Agassiz 
de student leerde kijken.

‘Talent hebben voor 
hardlopen is één ding. 
De marathon lopen 
een ander.’

De derde stap is die van wereld ontwerpen (global de- 
sign). Hoe vind je een plek in de wereld? Jarenlang lag de  
nadruk bij onderwijs en ontwikkeling op het individu.  
Wij geloven dat het juist de kunst is om samenwerkin- 
gen en dwarsverbanden te ontwikkelen; betekenisvolle  
verbindingen met mensen die hun passie en overtuiging  
delen, en samen willen bouwen aan een mooie en duur- 
zame toekomst. 
De hardloper is compleet. Zijn denken valt samen met 
zijn beweging door de stad. Hij is een in zichzelf besloten 
beweging geworden. Het aandachtig onderhouden van 
een levenslang proces van deconditioneren, vrij denken, 
en wereld ontwerpen, mondt uit in de juiste looptech-
niek, gezondere voeding, rust als rust nodig is. Natuur-
lijke, normale, onbevangen processen krijgen de ruimte. 
Blokkades verdwijnen. Beperkte doeloriëntatie wordt 
integrale levens- en mensoriëntatie. 
De student zegt: ik ben mezelf (be yourself ), ik denk en 
creëer vanuit vrijheid (liberal thinking) en lever mijn 
bijdrage aan de werkelijkheid van morgen (global design). 
Een studiekeuze maken, tentamens halen of een portfolio 
samenstellen zijn net als de finishlijn na 42,195 kilome-
ter: ijkpunten op een doorgaande route.
Talent hebben voor hardlopen is één ding. De mara- 
thon lopen een ander. Wat onze studenten bindt is  
het vermogen de wereld te bevragen, een toekomst te  
verbeelden, om schoonheid te zien, te verwarren, te  
spelen en te experimenteren. Onze studenten hebben  
hun cadans gevonden. Ze maken hun talenten waar en  
ze voegen waarde toe, zowel in hun privédomein als in  
de grote wereld. ••
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