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SHAFIR & MULLAINATHAN
• Eldar Shafir

• Prof psychologie Princeton University
• Financieel adviseur vorige president U.S. (Barack Obama)

• Sendhil Mullainathan
• Prof economie aan University of Chicago Booth School of Business, 

voordien Harvard University

• Onderzoek op snijpunt economie-sociologie-psychologie

• “Hoe meer schaarste mensen ervaren, hoe dommere 
beslissingen zij nemen”



SCHAARSTE, BANDBREEDTE EN TUNNELVISIE

• Schaarste leidt tot tunnelvisie
• Wanneer je iets tekort komt, vernauwt je focus en word je dommer

• Tunnelvisie ↔ brede bandbreedte

• Voorbeelden:
• Onderzoek bij Indische boeren
• Dodelijke gevallen bij de brandweer
• Stilte in een school aan een spoorlijn
• Op dieet gaan
• Gaan werken na een ruzie
• Zwaar belaste computer
• …



TUNNELVISIE
Schaarste neemt bezit van ons denken

• Positief effect: beter focussen
(focus i.v.m. schaarste)

• Negatief effect: niet op andere
dingen kunnen focussen

Shafir en Mullainathan: schaarste wat betreft geld en tijd

Vraag: ook schaarste wat betreft andere behoeften?



UNIVERSELE MENSELIJKE BEHOEFTEN

Uit: Tielemans, E. (2014). Verbindende communicatie werkt. Maklu.



UNIVERSELE MENSELIJKE BEHOEFTEN: 
VOORBEELDEN GROOTSTEDELIJKE CONTEXT
1. Behoefte aan acceptatie, ergens bijhoren, samenhorigheid

↔ Leerling moet groepswerk maken en heeft het gevoel dat hij/zij 
uitgesloten wordt
↔ Leerkracht wordt gezien als out-group i.v.p. in-group door leerlingen in 
concentratieschool (cf. structurentheorie Pinto: F-structuur)

2. Behoefte aan erkenning, vriendelijkheid, waardering
↔ Leerling heeft het gevoel dat leerkracht hem niet mag
↔ Leerkracht ervaart vijandig klasklimaat van leerlingen t.a.v. hem

3. Behoefte aan zorg dragen voor anderen, bijdragen tot het geluk van 
anderen
↔ Leerling wordt door leerkracht terecht gewezen als hij praat in de les 
om medeleerling te helpen die iets niet begrijpt
↔ Leerkracht geraakt uitgeblust omdat hij het gevoel heeft dat hij geen 
verschil kan maken in het leven van zijn leerlingen

4. …



VERDER ONDERZOEK NOODZAKELIJK

Uit: Burman, G., Lamote, C., Hannes, K., & Van Damme, J. (2013). Waarom verlaten jongeren 
vroegtijdig het secundair onderwijs? Impuls, Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding, 43(3), 131-138



VERDER ONDERZOEK NOODZAKELIJK
• “Vlaanderen kampioen gelijke onderwijsuitkomsten”

• Nochtans is intelligentie gelijk verdeeld onder alle lagen van de bevolking

• “Ik kom niet meer tot lesgeven”
• Moeilijkheden met disciplinering van leerlingen in sommige scholen 

grootstedelijke context
• Leerkrachten meer bezig met alles wat rond onderwijs hangt (incl. 

administratie) dan met lesgeven zelf

• Hoe kan een school vandaag nog echt een “scholè” zijn, in de 
oorspronkelijke oud-Griekse betekenis: “vrije tijd”
• Leerlingen en leraren ervaren vrijheid om verantwoordelijkheid op te nemen 

voor eigen (pedagogische) behoeften ↔ ervaring van schaarste + tunnelvisie 

Onderzoek naar welke behoeften vandaag voornamelijk niet 
ingevuld zijn bij leerlingen en leerkrachten. Die niet-ingevulde 
behoeften creëren schaarste (gaan het denken beheersen).
Opdat een school echt “scholè” kan zijn, dient de bandbreedte zo 
breed mogelijk te zijn ↔ schaarste en tunnelvisie.



DISCUSSIE
1. Welke behoeften denken jullie dat er voor veel leerlingen in de 

grootstedelijke context niet ingevuld zijn?
Deze niet-ingevulde behoeften creëren schaarste.

2. Welke behoeften denken jullie dat er voor veel leerkrachten die lesgeven 
in de grootstedelijke context niet ingevuld zijn?
Deze niet-ingevulde behoeften creëren schaarste.

3. Wat kunnen volgende actoren ondernemen opdat bovenstaande 
behoeften toch ingevuld worden?
Opdat de bandbreedte van leerlingen en leerkrachten breed blijft.
• Leerlingen (voor zichzelf + voor leraren)
• Leraren (voor zichzelf + voor leerlingen)
• Directie
• Ouders
• Onderwijspedagogen en ander actoren die beslissingen nemen die de onderwijspraktijk op 

micro- en mesoniveau beïnvloeden
• …


