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Eenfil m die enige tijd geleden indruk op me maakte ,

was TheKing's Speech .Het verhaa l speelt kort voor de

Tweede Wereldoorlog in Engeland. Prins Albert wordt

koning George VI. Hij heeft een groot prob leem, name lijk

dat hij stottert - en niet zo'n beetje ook. Endat terwij l

live radio-ui tzendingen een essentiële rol zul len gaan

spelen voor het moreel van bevolking en troepen . Hij

heeft tevergeefs al veel deskund igen geraadpleegd en

behandel ingen ondergaan als hij einde lijk een spraak

therapeut vindt die hem kan helpen.Wat een opluchting

als de koning erin slaagt om op 3 september '939 met

een gewe ldige speech voor miljoenen lu isteraars Hitiers

oor logsverklari ng te beantwoorden!

De succesvolle spraaktherapeut had geen relevante

dip loma's of erkende kwalificaties. In de omgeving van

de koning bestonde n dan ook sterke bedenkingen tegen

de man. Waaraan was zijn succeste danken ?Eén aspect

is dat de t herapeut bijna levenslang met sto tteren bezig

was geweest. Hij voelde een wezen lijke betrokken -

heid bij sto tterende patiënten. Gangba re theorieën en

methoden voldeden kennelijk niet en hij had de moed

om onconventionele benaderingen te ontwikkelen. Hij

raakte op basis van zijn ervaringen overtuigd van de

effecten daarvan en kon dit vertrouwen overbrengen op

zijn patiënten.Tot slot werkte hij vanuit zijn eigen omge

ving . Hij weigerde lang om naar het paleis te komen. En

hij benaderde de koning zonder vooroordelen of egards,

als een gewoon mens,die hij uitdrukkelijk met zijn voor

naam Bertie aansprak.

De therapeut in The King 's Speech is een bijzonder soort

professional. Hij heeft geen papieren, maar wel een

jaren lange, gerichte ervaring, toewijding, beproefde me

thoden en onafhankelijkheid. Ik w il de therapeut uit de

fi lm niet in alle opzichten als voorbee ld stellen voor de

decaan of leerli ngbegeleider. Onder meer omd at ons vak

verder ontwikkeld is dan de 'stotterwetenschap' in de

jaren dertig van de vorige eeuw. Een professionele loop

baanbegeleider heeft overzicht over de bestaande ken

nis. Eenafgeronde goede opleiding is meestal de beste

manier om dit overzicht te krijgen. Op één aspect van de

benadering van de spraaktherapeut ga ik graag nader in,

name lijk het zonder (voor)oordelen zijn . 'Watje weet van
iemand beletje hem te kennen',schreef de Franse auteur

Bobin. En over de school zei hij : 'Wat me als het meest
onverdraaglijk voorkomt, is dat de schoolmij scheidde van
mezelf'Nu ik to ch moo ie dingen citeer,dit las ik in Stiller

van Max Frisch: 'Omje vanje naaste ofvan wie dan ook
een kant en klaar beeld te vormen om te zeggen:'Zus en
zo benje en daarmee uit; dat iseen teken van niet-liefde,
een zonde....Alsje van iemand houdt, dan laatje toch
allemogelijkheden voorhem open en benje ondanksalle
herinneringen gewoon bereid omje te verbazen...'
Bobin en Frisch beschrijven dus hoe beeldvorming

mensen kan miskennen en beperken. Ik vrees dat dit ook

aan de orde is bij capaciteiten- en motievenreflectie in
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het onderwijs. Dit is te veel gerich t op het verwerken van

ervaringe n uit het verleden tot conclusies ten aanzien

van de eigen persoon en identiteit nu. Heldere en realis

tische zelfbeelden worden nagestreefd. De beelden die

de begeleider in de dagelijkse praktijk heeft gevormd ,

zijn via persoonsgerichte feedback inpu t in dit proces.

Het verleden van jongeren is echter nog maar kort en ze

kunnen nog maar weinig.Ook conclusies over hun mo

tieven zullen vaak prematuur zijn. Jongeren zullen (net

als de wereld trouwens) nog volop veranderen . Als zij bij

hun beslissingen over de t oekomst te veel afgaan op een

scherp en realistisch beeld van hoe ze nu zijn , zet dit een

rem op de ontwikkeling van hun mogelijkheden.

Bij coaching in het bedrijfs leven zijn vaak interne coa

ches actief bij het bevorderen van prestaties en com

petenties. Bij coaching op loopbaan- en levensvragen

worden vaker externe specialisten ingeschakeld . Dit

onde rscheid is zinvol voor een professione le inricht ing

van loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het onderwijs.
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