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Met welk doel zou je de lat hoger willen leggen?
 

BAS HARING

De lat moet hoger in het onderwijs.
Het is een kreet die ik geregeld
hoor en die me zonder dat ik stilsta
bij de precieze betekenis van de
woorden iets zegt in de trant van
'het onderwijs moet beter'. Er
schijnen een boel latten te zijn die
hoger moeten. De lat moet hoger
voor het openbaar vervoer, de
gezondheidszorg. Mijn lat zal ook
heus hoger moeten.

Ik houd van beeldspraken. Met
latten, of wat voor alledaagse
voorwerpen dan ook. Beeldspraken
leggen kernachtig iets uit en
overtuigen. Maar er kunnen in zo'n
beeldspraak ook waarheden
besloten liggen die vermoedelijk
onbedoeld zijn.

Wat betekent de zin 'De lat moet
hoger' eigenlijk? Wat stelt u zich
daarbij voor? Ik zie een sportveldje
voor me. Een gravelveldje zoals
mijn middelbare school had; voor
hockey en atletiek. Op het
gravelveldje staat een trainer en
om hem een aantal jonge atleten.
Een stuk of tien. Ze doen aan
hoogspringen.

De jonge atleten proberen over de
lat te komen en sommigen lukt het,
anderen niet. Dan loopt de trainer
naar de lat en legt deze een stukje
hoger. Wat gaat er gebeuren? Om
de beurt nemen de atleten een

aanloop en springen ze. Er gaan nu
minder mensen over de lat dan
daarvoor. Het hoger leggen van de
lat zorgt slechts voor een strengere
schifting maar niemand is er hoger
door gaan springen.

Als je wilt dat mensen hoger
komen, moet je ze optillen. Of je
moet ze voordoen hoe ze over die
lat heen moet komen. Of je moet ze
beter trainen. De lat hoger leggen
helpt helemaal niets.

Dit is vermoedelijk niet wat Marja
van Bijsterveldt - of wie dan ook -
bedoelt met de kreet dat de lat
hoger moet. Maar de beeldspraak
komt venijnig dicht bij hoe men
denkt dingen te regelen: leg de lat
hoger en het komt vanzelf goed.
Maar dit is niet zoals het werkt. Als
je wilt dat studenten en scholieren
beter presteren dan zul je meer in
ze moeten investeren; ze beter
moeten trainen, met meer aandacht
en meer tijd.

De frase 'de lat moet hoger'
illustreert onbedoeld een illusie. De
illusie dat mensen hoger komen als
je latten hoger legt.

,,
Ik zie zo'n gravelveldje voor me

als vroeger bij school, met een
trainer en een paar atleten,,
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