Ondernemingszin lokt
ondernemingszin uit
Door: Geert Bors en Marieke Jansen-Kellendonk

Zelfs een kind dat niet van gym houdt, wordt blij van apenkooi: alle toestellen uit de kast en spelen maar! In de openingsrubriek Apenkooi
doen we dat ook: dit keer beginnen Marieke Jansen-Kellendonk en Geert Bors bij een roltrap, die opeens stilvalt. Wat gaan de mensen op die
roltrap ondernemen? O ja, ook een antwoord op de vraag of ondernemerschap de Nederlanders in het bloed zou zitten.

1. De roltrap
Geert: “Goed, ondernemingszin. Hoe zullen we beginnen?”
Marieke: “Met een ilmpje.”
Een roltrap. In beeld verschijnt een heer in pak. Een paar treden lager
staat een dame. Opeens stokt de roltrap. De dame en heer hervinden
hun evenwicht. “Oh, that’s not good”, ﬂuistert de man. “I’m already late”,
verzucht de vrouw. Intussen… blijven ze staan. “Anybody out there?”,
brult de man door het gebouw: “Hello, we got TWO people stuck on an
ESCALATOR and we NEED HELP.” Na een korte pauze: “Would someone
PLEASE DO something?” De vrouw, tot dan toe stil, gilt opeens een
langgerekt: “HEEEEEELP!”*
Geert: “Ge-wel-dig. Hoe kom je hieraan?”
Marieke: “Het was onderdeel van een workshop over ondernemend
onderwijs. We kregen een vraag: ‘Hoe vaak staan er kinderen in jouw
klas stil op de roltrap?’ Zorg jij voor een onderwijsomgeving waar
kinderen op eigen kracht komen tot het uitvoeren van hun ideeën?
Of wachten de kinderen totdat jij zelfs de meest simpele oplossing
komt aandragen?”
Geert: “Wat antwoordde je?”
Marieke: “Ik zag er wel een bevestiging in dat ik goed in staat ben
mijn onderwijs ‘ondernemend’ vorm te geven. Ik heb het ilmpje
daarna in de klas laten zien en gevraagd wie zichzelf erin herkende:
wie stond ook wel eens stil, terwijl je best in staat bent om zelf tot
een passende oplossing te komen? Er bleek meer herkenning dan ik
verwacht had – een lichte deceptie.”

2. Aangeleerde hulpeloosheid als anti-ondernemingszin
Geert: “Mijn eerste associatie: de psycholoog Martin Seligman, die
zijn carrière in de jaren zestig begon met een onderzoek waarbij van
twee honden er één wél en de ander géén invloed kon uitoefenen
op de elektrische schokjes die ze kregen. Toen in een volgend
experiment allebei de honden mogelijkheid hadden om aan de
elektriciteit te ontkomen, had de hond die controle had gehad dat
snel door. De hond zonder invloed was niet meer in staat tot leren.
‘Aangeleerde hulpeloosheid’ noemde Seligman dat. Het maakt je
passief en depressief, zoals die mensen op de roltrap. Wat heb je
gedaan met die herkenning in je klas?”
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Journal of Regional Analysis and Policy.
* Het hele roltrapilmpje is te vinden op YouTube. Zoek op: ‘Broken
escalator’.
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