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INLEIDING
Er is ontdekt dat er drie specifieke barrières zijn die iemands vermogen 
om te studeren kunnen blokkeren, en dus iemands mogelijkheid 
om onderwezen te worden. Deze barrières veroorzaken werkelijk 
lichamelijke en mentale reacties.

Wanneer iemand deze barrières kent en begrijpt, en weet hoe hij 
ze kan oplossen, zal zijn vermogen om te studeren en leren enorm 
vergroot worden.
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DE EERSTE BARRIÈRE:  
AFWEZIGHEID VAN MASSA
Onderwijs zonder de aanwezigheid van de massa met betrekking tot 
de technologie, is bijzonder lastig voor de student.

In deze context verwijst “massa” naar de werkelijke fysieke objecten 
van een onderwerp; de dingen in het leven; in tegenstelling tot de 
betekenis.

Afwezigheid van massa geeft een student het gevoel alsof hij in elkaar 
gedrukt wordt,

1. Betekenis: elke gedachte, beslissing of elk concept, idee of doel dat ergens 
mee in verband staat, in tegenstelling tot de massa ervan.

2

Education in the absence of the mass in which the technology
will be involved is very hard on the student.

In this context “mass” refers to the actual physical objects of
a subject; the things of life; as opposed to significance.1

Absence of mass actually makes a student feel squashed,

THE FIRST BARRIER:
ABSENCE OF MASS

1. significance: any thought, decision, concept, idea, purpose or meaning connected with
something, as opposed to its mass.
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laat hem zich gebogen voelen, 

laat hem ietwat draaierig voelen,sort of spinny,

3

makes him feel bent,

sort of spinny,

3

makes him feel bent,
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geeft hem een soort van doods gevoel,

hij voelt zich verveeld,

4

sort of dead,

bored,

4

sort of dead,

bored,
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geïrriteerd. 

Als hij bestudeert hoe je iets moet doen waarbij de massa ontbreekt, 
zal dat het resultaat zijn.

Foto’s helpen en films zouden behoorlijk goed voldoen, omdat ze een 
belofte of hoop op de massa betekenen. Maar de gedrukte pagina 
en het gesproken woord zijn geen vervanging voor een tractor, als 
iemand tractoren bestudeert.

Je moet dit gegeven zuiver op zich begrijpen: en dat is dat het 
onderwijzen van iemand in een massa waarover hij niet beschikt en 
die niet beschikbaar is, fysiologische reacties bij hem oproept.

Het is gewoon een feit.

2. fysiologische: te maken hebben met levende dingen en de manier waarop 
hun onderdelen en organen werken.2. physiological: having to do with living things and the ways their parts and organs work.

5

exasperated.

If he is studying how to do something with the mass absent,
this will be the result.

Photographs help and motion pictures would do pretty
good, as they are a sort of promise or hope of the mass, but the
printed page and the spoken word are not a substitute for a
tractor if he’s studying about tractors.

You have to understand this data in its purity—and that is
that educating a person in a mass that they don’t have and which
isn’t available produces physiological2 reactions.
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Je probeert deze man alles over tractors bij te brengen en je geeft 
hem geen tractor. Wel, zijn gezicht zal uiteindelijk in elkaar gedrukt 
aanvoelen, hij zal hoofdpijn hebben en een vreemd gevoel in zijn 
maag krijgen. Hij zal zich af en toe duizelig voelen en heel vaak zullen 
zijn ogen pijn gaan doen.

Je kan daarom het grootste aantal gevallen van zelfmoorden of ziektes 
verwachten op dat terrein van onderwijs dat het meest toegewijd is 
aan studeren zonder massa.

6

It’s just a fact.

You’re trying to teach this fellow all about tractors and
you’re not giving him any tractors. Well, he’s going to wind up
with a face that feels squashed, with headaches and with his
stomach feeling funny. He’s going to feel dizzy from time to
time and very often his eyes are going to hurt.

You could therefore expect the greatest incidence of suicide
or illness in that field of education most devoted to studying
absent masses.
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Deze barrière van het bestuderen van iets zonder dat de massa ervan 
ooit aanwezig is, veroorzaakt de duidelijkst herkenbare reacties.
Als een kind zich ziek voelt aangaande studie en het teruggevoerd 
zou worden tot een afwezigheid van massa, dan zou de positieve 
remedie het verschaffen van massa zijn – het voorwerp of een redelijk 
substituut – en dit zou het oplossen.

7

This one of studying the something without its mass ever
being around produces the most distinctly recognizable
reactions.

If a child felt sick in the field of study and it were traced back
to this one, the positive remedy would be to supply the mass—
the object or a reasonable substitute—and it would clear it up.
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DE TWEEDE BARRIÈRE:
EEN TE STEILE GRADIËNT
Er bestaat een andere groep fysiologische verschijnselen, die gebaseerd 
is op het feit dat er sprake is van een te steile studiegradiënt.

Met gradiënt bedoelen we een geleidelijke benadering van iets wat stap 
voor stap, niveau voor niveau gedaan wordt. Elke stap of elk niveau 
is op zichzelf gemakkelijk te bereiken, zodat uiteindelijk behoorlijk 
ingewikkelde en moeilijke activiteiten relatief gemakkelijk kunnen 
worden gedaan. De term gradiënt heeft ook betrekking op elke stap 
die in zo’n benadering wordt genomen.

Een te steile gradiënt is nog een andere bron van fysiologische reacties 
op studie.
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Het brengt een soort verwarring of een wankel gevoel teweeg.

Iemand is tegen een te steile gradiënt aangelopen.

9

It is a sort of a confusion or a reelingness that goes with this
one.

You’ve hit too steep a gradient.
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De sprong was te groot, want hij begreep niet wat hij aan het doen 
was en hij sprong over op iets wat er op volgde en dat was te steil en 
hij ging te snel, en hij zal al zijn moeilijkheden toeschrijven aan dit 
nieuwe ding.

Je moet hier goed onderscheid maken, omdat deze gradiënten 
ontzettend veel lijken op de derde van deze studie-obstakels (woorden 
waaraan de persoon voorbijgegaan is zonder ze te begrijpen). Maar 
onthoud dat ze heel duidelijk van elkaar verschillen.

Gradiënten zijn duidelijker op het gebied van actie, maar ze hebben 
nog steeds te maken met het gebied van het begrijpen. Bij gradiënten 
zijn we echter geïnteresseerd in de acties. We hebben een uitgestippelde 
route van achtereenvolgende acties. We ontdekken dat hij bij de 
tweede actie die hij moest doen, vreselijk verward was. We moeten 
dan aannemen, dat hij nooit werkelijk uit de eerste is gekomen.
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De remedie voor de barrière van de te steile gradiënt is hem een stapje 
terug te laten doen. Vind waar hij niet verward was op de gradiënt 
en vind welke nieuwe stap hij vervolgens deed. Zoek uit welke actie 
hij nog goed begreep. Vlak voordat hij helemaal verward raakte, 

11

The remedy for this one of too steep a gradient is cutting
back. Find out when he was not confused on the gradient, then
what new action he undertook to do. Find what action he
understood well. Just before he was all confused,
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wat begreep hij wel goed net voordat hij helemaal verward raakte? 
En dan ontdekken we dat hij dat niet goed had begrepen.

what did he understand well—and then we find out
that he didn’t understand it well.

12

what did he understand well—and then we find out
that he didn’t understand it well.

12

Welke actie begreep je goed net  
voordat je helemaal verward 
raakte?
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Het bevindt zich precies in het laatste stukje van wat hij goed begreep 
en daarna ging hij over de gradiënt heen, snap je. 

Het is het best herkenbaar en het meest van toepassing op het gebied 
van actie.

Dat is de barrière van de gradiënt en een hele reeks van verschijnselen 
gaat ermee gepaard. 

13

It’s really at the tail end of what he understood and then he
went over the gradient, you see.

It is most recognizable and most applicable in the field of
action.

That’s the gradient barrier and one full set of reactions
accompanies that.
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DE DERDE –  
EN BELANGRIJKSTE – BARRIÈRE:
HET VERKEERD BEGREPEN 
WOORD

Dan is er de derde barrière. een totaal verschillende reeks van 
fysiologische reacties wordt opgeroepen door een definitie waaraan 
werd voorbijgegaan.

Het voorbijgaan aan een definitie geeft iemand een duidelijk leeg 
gevoel

15

There is this third one. An entirely different set of
physiological reactions brought about through a bypassed
definition. A bypassed definition gives one a distinctly blank
feeling

THE THIRD – AND MOST
IMPORTANT – BARRIER:
THE MISUNDERSTOOD WORD
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of een uitgeput gevoel.

Een “ik ben er niet” gevoel

16

or a washed-out feeling.

A not-there feeling

16

or a washed-out feeling.

A not-there feeling
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en een soort zenuwachtige hysterie zullen daarop volgen.

17

and a sort of nervous hysteria will follow in the back of that.
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KUNST?
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Het “opstap”-verschijnsel (het voortijdig stoppen en verlaten van 
een cursus of klas) komt van dit derde studie-aspect, wat de verkeerd 
begrepen definitie of de niet-begrepen definitie is: het ongedefinieerde 
woord.

Dat is de barrière die het opstappen veroorzaakt. 

3. blow: unauthorized departure from an area, usually caused by misunderstood data or
destructive acts.

20

The manifestation of “blow”3 (quitting and leaving the
course or class incomplete) stems from this third aspect of study
which is the misunderstood definition or the not-comprehended
definition, the undefined word.

That’s the one that produces the blow.

Wat weet hij er nou van?  
Dit is belachelijk.  

Kunst is toch helemaal  
niet belangrijk.

Nee, je doet het 
helemaal verkeerd.

3. opstappen: ongeautoriseerd vertrek uit een gebied, gewoonlijk veroorzaakt 
door verkeerd begrepen gegevens of destructieve daden.
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Iemand stapt niet per se op als gevolg van de andere twee. Dat zijn 
geen uitgesproken opstapverschijnselen. Dat zijn gewoon fysiologische 
verschijnselen.

21

The person doesn’t necessarily blow on these other two—
they are not pronouncedly blow phenomena. They are simply
physiological phenomena.

21

The person doesn’t necessarily blow on these other two—
they are not pronouncedly blow phenomena. They are simply
physiological phenomena.

Hoe gaat het met  
je schildercursus?

Ik ben ermee gestopt. De leraar 
wist er helemaal niets van. Het 

is toch niet belangrijk.

Welk woord heb  
je niet begrepen?

Laat maar! Misschien ben ik 
niet geschikt om een kunstenaar 

te zijn. Misschien zou ik in 
plaats daarvan iets anders 

moeten studeren.
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Wat betekent  
het woord “kunst”?

“Schilderen, 
gedichten 

schrijven, muziek 
maken of enige 

andere activiteit 
waarbij iemand 

iets maakt of doet 
wat mooi is.”
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Wauw! Ik ga terug  
naar mijn  

schildercursus!
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Deze derde barrière van de verkeerd begrepen definitie is zo veel 
belangrijker. Het is het wezen van menselijke relaties, het verstand 
en elk studiegebied. Het is bepalend voor bekwaamheid en gebrek 
aan bekwaamheid. Het is wat psychologen jarenlang onderzocht 
hebben, zonder te herkennen wat het was.

Het is de definities van woorden.

Dat is alles waar het naar terugvoert en dat brengt zo’n enorm scala 
aan mentale effecten teweeg, dat dit op zich de belangrijkste factor 
is die te maken heeft met domheid en de belangrijkste factor is bij 
vele andere dingen.

Als iemand in een onderwerp geen verkeerd begrepen woorden had, 
zou hij al dan niet talent kunnen hebben, maar zijn vermogen om te 
doen zou aanwezig zijn. 

We kunnen niet stellen dat Jan even goed zou kunnen schilderen 
als Piet, als beiden ongeaberreerd zouden zijn op het gebied van de 
kunst. Maar we kunnen wel zeggen dat het onvermogen van Jan om te 
schilderen, vergeleken met het vermogen van Jan om de bewegingen 
te maken die gepaard gaan met het schilderen, enkel en alleen afhangt 
van definities. Uitsluitend en alleen afhangt van definities. 

4. Ongeaberreerd: zonder irrationaliteit, of ervan bevrijd. In tegenstelling hiermee, 
zou geaberreerd gedrag verkeerd gedrag zijn, of gedrag dat niet gesteund 
wordt door rede. Het betekent in wezen zich vergissen, fouten maken, of 
meer specifiek gefixeerde ideeën hebben die niet waar zijn. Voorbeeld: een 
man kijkt naar een paard maar denkt dat hij naar een olifant kijkt. (Van het 
Latijn aberrare, afdwalen van). Ongeaberreerd betekent het tegenovergestelde: 
correct, geen fouten maken, enz.
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Er is een of ander woord op het gebied van de kunst dat de persoon 
die onbekwaam is, niet gedefinieerd of begrepen had. En dat werd 
gevolgd door een onvermogen om actief te zijn op het gebied van 
de kunst.

25

There is some word in the field of art that the person who is
inept didn’t define or understand and that is followed by an
inability to act in the field of the arts.

25

There is some word in the field of art that the person who is
inept didn’t define or understand and that is followed by an
inability to act in the field of the arts.
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Dat is heel belangrijk, want het maakt je duidelijk wat er gebeurt 
met iemands vermogen om actie te ondernemen en dat het herstel 
van iemands activiteit alleen afhangt van het herstel van begrip van 
het verkeerd begrepen woord, de verkeerd begrepen definitie.

Men kan er zeer snel een enorm resultaat mee bereiken. 

Het is een technologie die heel eenvoudig is.

Het is een verstrekkende, veelomvattende en fantastische ontdekking 
op het gebied van onderwijs. Verwaarloos die dus niet.

Je kunt het onderwerp waar hij slecht in is, of elk verwant onderwerp 
dat hij ermee verward heeft, terugvoeren op verkeerd begrepen 
woorden. 

De ontdekking van de belangrijkheid van het verkeerd begrepen woord 
opent in feite de deur naar onderwijs. Hoewel deze barrière het laatst 
is genoemd, is hij wel de belangrijkste van de drie studiebarrières.
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Geweldig!



28

STICHTING VOOR 

Gedistribueerd door:

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? 
Neem dan contact met ons op!

Tel: 020 89 14 233 
info@stichtingvooreffectiefonderwijs.nl

Bataviastraat 24-bg, 1095 ET, Amsterdam

APPLIED SCHOLASTICS CONTINENTAL OFFICES

APPLIED SCHOLASTICS INTERNATIONAL 
11755 Riverview Dr.  

St. Louis, Missouri 63138 
(314) 355 6355

Website: www.appliedscholastics.org

APPLIED SCHOlASTICS EUROPE 
Norregade 26, 

Copenhagen K 1165, Denmark 
+45 33 32 36 80 


