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Uit het boek ‘Onderpresteren’:

Externe locus of control
De lastig te vertalen term ‘external locus of control’ is een uitvinding van de Engelse psycholoog Julian Rotter. De ‘locus of control’ is de plaats waar (of partij/factor waarbij) een individu de macht over zichzelf legt. Een ‘interne locus of control’ vind je bij zeer zelfstandige en zelfverzekerde mensen. In voor- en tegenspoed zullen zij verantwoordelijkheid nemen voor wat ze overkomt. Zij voelen zich meester van de situatie of werken eraan om de omstandigheden naar hun hand te zetten. De toevoeging ‘external’, in het Nederlands ‘extern’, geeft aan dat de ‘locus’ bij deze kinderen buiten het individu ligt. Om het wat meer concreet te maken: dit zijn kinderen die altijd een ander de schuld geven van wat ze overkomt, altijd een reden buiten zichzelf weten aan te wijzen. Slecht cijfer: ’Die docent mag me niet.’ Jas verloren: ’Zal wel gestolen zijn.’ De oplossing zal dus ook van buiten moeten komen, want waarom zouden zij een probleem oplossen dat ze zelf niet veroorzaakt hebben? Met onwrikbare puberlogica wijzen zij elke verantwoordelijkheid van de hand. Band lek: ’Mam, kun jij me komen halen?’ Deze hulpeloze levenshouding wordt bovengemiddeld vaak aangetroffen bij onderpresteerders. In deel III geven we tips om daar iets aan te veranderen.

Zelftest: bepaal je ‘locus of control’.

Wie is de baas over jouw leven? Vind je dat je dat in de eerste plaats zelf bent, dan heb je een interne ‘locus of control’. Zie je anderen of omstandigheden buiten je macht als drijvende krachten in jouw leven, dan heb je een externe ‘locus of control’. Dit is een vertaling van de originele test van Julian Rotter.

Lees de volgende stellingen en geef aan of je het meer eens bent met A of B. Gebruik aan het eind de sleutel om je puntenaantal te berekenen.


A
B

1.
Kinderen komen in de problemen omdat hun ouders ze te veel straf geven.
Het probleem met de jeugd van tegenwoordig is dat hun ouders te toegeeflijk zijn.

A/B
2.
Veel narigheid die mensen overkomt is domme pech.

Tegenslagen zijn het gevolg van de fouten die mensen maken.

A/B
3.
Een van de hoofdoorzaken van alle oorlogen in de wereld is dat mensen geen interesse hebben in politiek.

Oorlog zal er altijd zijn, hoe hard we ook proberen het te voorkomen.

A/B
4.
Op de lange termijn krijg je precies zoveel respect als je verdient.
Helaas blijft de waarde van veel mensen onopgemerkt, hoe ze ook hun best doen.


A/B
5.
Het is onzin om te denken dat leerkrachten hun leerlingen oneerlijk behandelen.
De meeste leerlingen hebben geen benul van de invloed van toevallige omstandigheden op hun cijfers.


A/B
6.
Je moet wel eens een mazzeltje hebben om een effectieve leider te kunnen worden. 
Capabele mensen die geen leiders worden, hebben hun kansen niet weten te grijpen.


A/B
7.
Hoe je ook je best doet, sommige mensen mogen je eenmaal niet.
Mensen die door anderen niet aardig gevonden worden, begrijpen niet goed hoe ze met hen moeten omgaan.


A/B
8.
Erfelijkheid is bepalend voor je persoonlijkheid.
Je ervaringen maken je tot wie je bent.


A/B
9.
Mijn ervaring is dat je aan het lot meestal niets kunt veranderen.
Vertrouwen op het lot heeft mij nooit zoveel gebracht als het nemen van een weloverwogen beslissing.

A/B
10.
Voor de goed-voorbereide leerlingen bestaat er nauwelijks zoiets als oneerlijke toets.
Vaak hebben toetsen zo weinig verband met de lesstof, dat leren geen nut heeft. 

A/B
11.
Succes is een kwestie van hard werken, dat heeft zo goed als niets met geluk of pech te maken.
Een goede baan krijgen doe je vooral door op het juiste moment op de juiste plaats te zijn.

A/B
12.
De gemiddelde burger kan invloed hebben op beslissingen van de overheid.
Een paar mensen zijn de baas op de wereld, en daar kan de kleine man weinig tegen doen.


A/B
13.
Als ik plannen maak, weet ik bijna zeker dat ze gaan lukken.
Te ver vooruit plannen is niet altijd slim; de uitkomst hangt toch vaak af van de omstandigheden. 

A/B
14.
Sommige mensen deugen gewoon niet.
In elke mens zit wel iets goeds.

A/B
15.
In mijn geval heeft mijn kans van slagen weinig te maken met geluk.
Vaak kan je net zo goed een munt opgooien als je een keus moet maken.

A/B
16.
Wie de baas mag zijn hangt vaak af van wie er het toevallig eerst op de juiste plek was.
Mensen het juiste laten doen is een vaardigheid, geen kwestie van geluk.

A/B
17.
Op wereldschaal zijn de meeste van ons het slachtoffer van krachten die we niet kunnen begrijpen of beheersen.
Door deel te nemen aan politieke en sociale activiteiten kan het volk invloed hebben op hoe het in de wereld gaat.

A/B
18.
De meeste mensen beseffen niet in welke mate hun leven wordt beheerst door het toeval.
In feite bestaat zoiets als ‘gelukkig toeval’ niet.

A/B
19.
Je moet altijd bereid zijn je fouten toe te geven.
Het is in het algemeen het beste om je fouten te verbergen.

A/B
20.
Het is moeilijk om zeker te weten of iemand je mag of niet.
Hoeveel vrienden je hebt, hangt af van hoe aardig je bent.

A/B
21.
Op de lange duur houden geluk en pech elkaar in evenwicht.
De meeste pech is het gevolg van onkunde, onbenul, luiheid, of alledrie.

A/B
22.
Met voldoende inspanning kunnen we politieke corruptie uitroeien.
Het is lastig voor het volk om invloed te hebben op wat eenmaal benoemde politici uitvoeren.

A/B
23.
Soms begrijp ik niet hoe leerkrachten cijfers berekenen.
Er is een direct verband tussen hoe hard ik leer en welke cijfers ik krijg.

A/B
24.
Een goede leider verwacht dat mensen hun eigen beslissingen nemen.
Een goede leider zorgt ervoor dat iedereen weet wat er van ze verwacht wordt.

A/B
25.
Vaak heb ik het gevoel dat ik weinig invloed heb op wat me overkomt.
Ik kan niet geloven dat het toeval een grote rol speelt in mijn leven.

A/B
26.
Mensen zijn eenzaam omdat ze niet hun best doen om vriendelijk te zijn.
Het heeft weinig nut om het mensen naar de zin te maken; ze mogen je of ze mogen je niet.

A/B
27.
De middelbare school hecht veel te veel waarde aan sport.
Teamsporten zijn goed voor het karakter.

A/B
28.
Wat mij overkomt, heb ik aan mezelf te wijten/danken.
Soms lijkt het alsof ik onvoldoende richting kan geven aan mijn leven.

A/B
29.
Vaak snap ik niet waarom politici doen wat ze doen.
Uiteindelijk is een volk zelf verantwoordelijk voor slecht gedrag van politici, zowel op lokaal als op nationaal niveau.

A/B


Sleutel

Geef jezelf 1 punt voor de volgende antwoorden:
2.B, 3.A, 4.A, 5.A, 6.B, 7.B, 9.B, 10.A, 11.A, 12.A, 13.A, 15.A, 16.B, 17.B, 18.B, 20.B, 
21.B, 22.A, 23.B, 25.B, 26.A, 28.A, 29.B.

De betekenis van de score:
16-23 punten:	hoge interne locus of control; 
8-15 punten: 	je locus of control zit ergens in het midden;
0-7 punten: 	hoge externe locus of control.

Mijn score: ...

Wat is de bedoeling van deze test?

Onderpresterende kinderen vertonen vaak een externe locus of control, maar volwassenen net zo goed. Geldt dit voor jou? Dan geef je je kind daarmee geen goed voorbeeld. Een interne locus of control is het juist waard om door te geven. Met de test kun je je locus of control zichtbaar maken. Denk nu nog eens verder na over wat je locus of control in je leven tot nu toe voor betekenis heeft gehad.

-	Hoe is je schoolloopbaan verlopen? Hoe kwam dat? Spreek je hierover wel eens met je kind(eren)?
-	Kende je carrière een gunstig verloop? Hoe sta je daar tegenover en wie/wat zie je als oorzaak? 
-	Heb je plezier in je werk en/of andere bezigheden? Deel je gevoel dit met je kind(eren)?
-	Is je locus of control zichtbaar voor je kind(eren), in je levenshouding en opvattingen? Waar en wanneer komt deze tot uitdrukking?



