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Ruimte voor ontwikkeling
Mariken Althuizen ontwikkelt onderwijsmateriaal voor
hoogbegaafde kinderen en is daarnaast docent. 'Onderwijs puur gericht
op kennisoverdracht heeft zijn langste tijd gehad.'
MARIËTTE

BLIEKENDAAL

V

an stempels tot rupsenhotels en
van katapulten tot chromatografieexperimenten. Al die wetenschappelijke experimenten komen voorbij in
het werk van Mariken Althuizen (42).
Althuizen is twee dagdelen per week
science- en scheikundedocent op de
democratische school in Eindhoven. Hier
bepalen de leerlingen zelf de richting en
het aanbod van onderwijs.
De leerlingen maken bijvoorbeeld een
musical, waarbij ze echt alles zelf mogen
bedenken. "Ze schrijven zelf het script,
maken zelf de muziek en regelen kaartverkoop en sponsoring. Daar leren ze zo veel
van, van rekenen tot projectmatig werken", vertelt Althuizen enthousiast. "Daar
zou onderwijs om moeten gaan. Onderwijs
puur gericht op kennisoverdracht heeft
zijn langste tijd gehad."
PIONIEREN

Althuizen studeerde scheilcundige technologie aan de TU/e. Hier haalde zij ook
haar eerstegraads lesbevoegdheid. "Ik had
tijdens mijn stage een heerlijke Idas en een
leuke begeleider die mij alles zelf liet

ontdekken." Tijdens haar eerste baan
merkte ze dat veel docenten heel routinematig de stof erdoorheen werken, in plaats
van te luisteren naar de leerlingen. "Dat
past niet bij mijn visie op onderwijs, als leraar moet je het beste uit leerlingen halen,
niet er zo veel mogelijk instoppen. }e moet

'Ik ben leraar in
hart en nieren'
ze ruimte geven voor eigen ontwildcehng."
Die ruimte heeft Althuizen zelf ook nodig. "Ik houd van pionieren, iets opzetten
in een organisatie. Als ik die ruimte krijg,
ben ik gelulddg", vertelt Althuizen, die na
een jaar afscheid nam van het onderwijs
en als voorlichter ging werken bij de TU/e.
"Ik werkte bij de faculteit biomedische
technologie, die toen net was opgericht, in
een Idein, nieuw team. Hier heb ik projecten ontwikkeld en studievoorlichting
gegeven. Het was een mooie tijd."
In 2010 nam Althuizen de stap naar zelf
standig ondernemerschap, met haar bedrijf

Wat is je grootste blunder tot nu toe?
"Ik geloof niet in blunders, alleen in leermomenten. Fouten maken mag, je moet
niet overal meteen de rode pen bij halen.'
Wat is je favoriete
molecuul?
"Water. Water is in al zijn hoedanigheden
en functies fascinerend. Het is de basis
van het leven, ziet er simpel uit, maar toch
begrijpen we er maar weinig van."
Wat weet je nog van je eerste echte
sollicitatie?
"Bij dit sollicitatiegesprek bleek dat de
baan te weinig uitdaging bood. Toen durfde
ik te zeggen 'Sorry, maar dit gaat hem niet
worden' en heb ik het gesprek beëindigd.
Daar was ik erg trots op."

2Wicked. Zij haalde een postmaster bij het
Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in
Nijmegen en richtte zich op onderwijs voor
hoogbegaafde Idnderen. Zij ontwildcelt onderwijs voor hoogbegaafde én niet-hoogbegaafde Idnderen, vooral op basisschoolniveau voor Excellent ondenvijs voor allen.
"Ik ontwildcel leerlijnen rond rekenen, taal,
wetenschap en wereldoriëntatie."
FAALANGST

Althuizen, zelf hoogbegaafd, vond het
reguliere onderwijs weinig uitdagend.
"Voor mij was school een soort dagdetentie. Extra vakken deed ik dan ook niet, liever was ik thuis bezig met m i j n herbarium." Nu begeleidt zij zelf hoogbegaafde
kinderen. "Doordat zij zich niet thuis
voelen in het reguliere onderwijs, twijfelen zij aan zichzelf en krijgen zij last van
faalangst. Ik probeer hen weer op het
juiste spoor te krijgen."
Wat Althuizen over tien jaar doet, weet ze
nog niet. "Het zal wel iets met onderwijs
zijn, ik ben wel een leraar in hart en nieren.
En van Idnderen Icrijg ik altijd energie."

