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HULP AAN SCHOLEN

Plan is nog niet  uitgevoerd 
of er volgt een nieuw idee
‘Hulp aan scholen om taal en reke-
nen op te krikken’ (AD 12-5). Mi-
nister Wiersma laat het onder-
wijsglas eens halfvol zijn met een 
structureel bedrag van 1 miljard 
euro. Klinkt veelbelovend. Maar 
om nu als Superman met vlie-
gende brigades de scholen langs te 
gaan, lijkt mij iets te voortvarend. 
Er worden steeds nieuwe wendin-
gen gemaakt om achterstanden te 
bestrijden. De NPO-plannen (Na-
tionaal Programma Onderwijs) 
zijn nog nauwelijks uitgevoerd, of 
het volgende noodplan wordt uit-
gerold. Onderwijsinspectie vindt 
dat de leerkracht moet bijscholen 
en Wiersma ziet ‘de oplossing’ 
meer in externe hulptroepen uit 
de samenleving. En dat terwijl het 
lerarentekort nog steeds toeneemt 
en de kansenongelijkheid een on-
mogelijke hobbel is geworden. 
Wellicht moet er eens serieus ge-
keken worden naar een aanpak 
van de basis, namelijk die van het 
onderwijssysteem in Nederland. 
Daar liggen veel meer kansen om 
het onderwijs op te krikken en de 
leraar met zijn leerlingen te laten 
floreren. Ik ben benieuwd waar we 
over twee jaar staan.
Kees Francino, Wijk bij Duurstede.

ASIELZOEKERS 

Ook wie wel rechten heeft, 
komt op straat terecht
‘Tenten voor noodopvang asiel-
zoekers’ (AD 12-5). Woede, af-
schuw, onacceptabel. Allemaal re-
acties uit de Tweede Kamer. Wat 
hypocriet zeg. Er lopen veel mo-
derne Poolse ‘slaven’ op straat 
rond waar we niks mee willen of 
kunnen doen. Mensen die we ge-
bruiken, omdat er een personeels-
tekort is. Als wij ze niet meer no-
dig hebben, belanden veel van hen 

op straat. Ze hebben vaak nergens 
recht op en worden opgejaagd om-
dat ze niet op straat mogen slapen. 
En wat te denken van de mensen 
die wel rechten hebben en op 
straat leven en slapen? Stellen we 
voor hen sporthallen of woon-
ruimte beschikbaar? Daarover is 
het muisstil in de Tweede Kamer.
Arnold van Reeuwijk, Hazerswoude.

ASIELZOEKERS II

Sluit de grenzen tijdelijk
De asielzoekerscentra zitten bom-
vol. Waarom worden de veilige-
landers én uitgeprocedeerden niet 
direct teruggestuurd? Stichting 
Vluchtelingenwerk en COA kun-
nen wel willen dat er overal 
noodopvang moet zijn, maar als 
die er niet is moeten waarschijn-
lijk toch de grenzen tijdelijk geslo-
ten worden.
Erik Veerman, Woerden.

VANDAAG INSIDE

Zijn we er toch ingetuind
Met het terughalen van Johan Der-
ksen is toch wel het dieptepunt 
van de Nederlandse televisie be-
reikt. Dat Talpa zich door hem laat 
gijzelen, laat toch zien dat dit de 
grootste pr-stunt aller tijden is.  
Alles draait maar om één ding: 
geld. En er zal straks ook wel weer 
een boek verschijnen met de kro-
kodillentranen van de heren die er 
maar geen genoeg van kunnen 
krijgen. Herman Kuiphof zei ooit: 
‘Zijn we er toch ingetuind!’
Dennis Plantenga, Haarlem.

VANDAAG INSIDE II

Gek, gekker, gekst
Derksen terug op tv. Is er na  
47 jaar toch een nieuwe Heintje 
Davids opgestaan. Het was gek, 
het is gek en het is nu op z’n gekst.
K. Terleth, Amstelveen.

VANDAAG INSIDE III

Nou zeg, Miss Arrogantie?
In het interview met Johan Derk-
sen (AD 12-5) noemt hij Sigrid 
Kaag Miss Arrogantie 2022. Dat 
mag hij zeggen, maar zullen we 
Johan Derksen dan vanaf nu Mis-
ter Draaideur 2022 noemen?
Rob van Kralingen, Rotterdam.

EUROVISIE SONGFESTIVAL

Rotterdam nog een keer?
Oekraïne is vanwege de geopoli-
tieke verhoudingen de torenhoge 
favoriet voor de eindoverwinning 
van het songfestival. Maar hoe 
moet dat wanneer Oekraïne als 
winnend land volgend jaar het fes-
tival moet organiseren? Ik denk 
dat ze het geld van een prestigieus 
festival beter aan wederopbouw 
kunnen besteden. Kan dat feestje 
niet nog een keer in Rotterdam?
Emiel Maier, Groenekan.

 e Rode Kruis bouwt tenten.

m  
Waarom worden 
uitgeprocedeerde 
asielzoekers  
niet  uitgezet?

De Leerplichtwet stamt in Nederland 
uit 1901. Daarvoor bestond al het 
Kinderwetje van Van Houten, 

waarmee de liberaal Samuel van Houten in 
1870 kinderarbeid wilde verbieden. Zijn 
wetsvoorstel werd dusdanig uitgekleed in 
de Kamer dat alleen het werk van kinderen 
in fabrieken werd afgeschaft en het feitelijk 
tot de invoering van de Leerplichtwet 
duurde voordat kinderarbeid daadwerkelijk 
verdween in Nederland. Ook die wet 
haalde het maar net aan met 50 stemmen 
voor en 49 stemmen tegen. In 150 jaar tijd 
zijn we veel opgeschoten. In Nederland 
gaat vrijwel ieder kind naar school. Kinde-
ren die hier zijn geboren en ook nieuwko-
mers. Met dank aan goed onderwijs werden 
mogelijkheden van veel kinderen groter 
dan de kansen van hun ouders.

Juist dat lijkt nu op zijn retour. Weliswaar 
kunnen jongeren alles wat ze willen weten 
prima bij elkaar googelen. De vaardigheden 
die ze de rest van hun leven nodig hebben, 

schieten tekort. Het 
onderwijs slaagt er 
onvoldoende in jon-
geren aan het einde 
van hun leerplicht 
op  
niveau af te leveren. 
Bijna een kwart van 
de 15-jarigen haalt 
niet het basisniveau 
van diep en kritisch 
lezen, stelt de On-
derwijsinspectie. De 
coronacrisis heeft h  
et toch al bedenke-
lijke niveau niet 

vooruitgeholpen en juist jongeren die het 
thuis aan ondersteuning ontbreekt, hebben 
daar het meeste last van. Het lerarentekort 
is een andere complicerende factor.

Minister Dennis Wiersma van Onderwijs 
moest dan ook wel met een masterplan 
komen om de basisvaardigheden van kin-
deren en jongeren weer op niveau te krij-
gen; vliegende brigades komen bijspringen 
op scholen in het basis- en voortgezet  
onderwijs. Met hulp en geld kunnen leer-
krachten zich concentreren op de taal- en 
rekenvaardigheden van de kinderen die 
hoognodig moeten worden bijgespijkerd. 
Maar tegelijkertijd experimenteert dit kabi-
net in de strijd tegen het lerarentekort met 
de toelatingseisen voor de pabo, omdat een 
kwart van de instromers de toelatingstoets 
niet haalde. Dat is het paard achter de wa-
gen spannen. Wil je het niveau van de kin-
deren binnen twee jaar weer op peil heb-
ben – en de Onderwijsinspectie stelt dat dit 
kan – stop dan direct met het experimente-
ren met het toelatingsniveau van de leer-
krachten. 

Stop nu met 
experiment 
toelating pabo

m  
Vaardig- 
heden die 
jongeren de 
rest van hun 
leven nodig 
hebben, 
schieten 
tekort

Veel 
gelezen op 
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Gezinsdrama in 
Spanje: Neder-
landse ouders 
stappen uit le-
ven nadat jon-
gen (15) van 
huis wegloopt.
de guardia Civil 
trof bij onder-
zoek naar zijn 
verdwijning de 
moeder leven-
loos in huis aan. 
de stiefvader 
verkeerde op 
dat moment in 
Frankrijk en be-
roofde zich na 
terugkomst van 
het leven. de 
tienerjongen 
werd dinsdag in 
goede gezond-
heid gevonden.

Uit de kom Ruben L. Oppenheimer BRIEF VAN DE DAG

‘Gronings gas, dat helpt’ (Brie-
ven 12-5). 
Toen het conflict in Oekraïne uit-
brak, ontstond er direct de dis-
cussie over de gas- en olieleve-
ring uit rusland. ik meen me te 
herinneren dat er direct uit gro-
ningen werd gereageerd. vrij ver-
taald: ‘Wij hebben gas genoeg, 
open de putten maar weer.’ maar 
onze politici weten, zoals zo vaak 
de laatste tijd, voor elke oplossing 
wel weer één of meerdere proble-
men te bedenken. 

Jarenlang wachten
er wordt al enige jaren gesteg-
geld over de herstelbetalingen. 
Hoeveel, wie betaalt, controle op 
fraude enzovoorts. resultaat: 
mondjesmaat betalingen en voor 
de meeste gedupeerden jaren-

lang wachten. als je nu de gasvel-
den weer gaat gebruiken komt er 
zoveel geld binnen dat je, nu met 
goede en getekende afspraken, 
alle geleden en nog te lijden 
schade direct kunt financieren, 
waardoor niet alleen direct ge-
renoveerd kan worden maar ook 
aardbevingsbestendig kan wor-
den gebouwd. dus niet, zoals in 
het verleden, groningen levert en 
wij strijken het geld op. maar de 
groningers krijgen direct betaald 
voor hun levering. en blijft er nog 
wat over, komt dat pas dan ten 
goede aan de schatkist. dus ie-
dereen blij, zou ik zeggen. maar ja, 
waarschijnlijk te simpel gedacht 
voor onze politici. Stel je voor: zo-
maar een makkelijke oplossing.
 
Fred Saarloos, Hoogland.

Voor elke oplossing bedenkt 
de politiek wel een probleem

Teams van onderwijsexperts 
gaan scholen bijstaan om de 
basisvaardigheden van leerlin-
gen bij te spijkeren, denk aan 
taal en rekenen. Wij vroegen 
lezers van onze site hoe zij 
over dit plan van onderwijsmi-
nister Dennis Wiersma denken.

Scholen hebben vooral 
behoefte aan leraren
Een nieuwe minister van Onder-
wijs en wat mij betreft nieuwe 
gebakken lucht. Het lijkt erop  
dat de bewindsman heeft gemist 
dat corona stevig heeft huisge-
houden in het onderwijs. Daar-
bovenop komt het groeiende  
lerarentekort. Scholen hebben 
behoefte aan meer gekwalifi-
ceerde leerkrachten. Die ‘vlie-
gende brigades’ nemen de func-
ties van schoolbegeleidingsdien-
sten, schoolleider, lerarenteam of 
andere experts niet over. 
Geert Jeelof

Leraar moet weer terug 
naar zijn kernactiviteit
Scholen zijn in de loop der jaren 
‘opvoedcentra’ geworden. De in-
steek om kennis over te brengen 
lijkt naar de achtergrond geraakt. 
Er zijn zoveel huishoudelijke en 
maatschap pelijke taken bijgeko-
men en dat geeft kwaliteitsver-
lies. Terug naar de basis! Leid 
mensen weer op als leerkracht en 
niet als maatschappelijk werker 
of oppas. 
B. van Garderen

Kan minister ook naar 
Pabo-opleiding kijken?
Niet alleen het onderwijs op de 
basisschool moet verbeteren, ook 
de Pabo zal het onderwijs aan 
toekomstige leraren moeten ver-
beteren. Er wordt te veel op het 
bord van de basisscholen gelegd. 
Overal moet aandacht aan be-
steed worden, dus is er te weinig 
tijd voor de basisvakken. Herha-
ling van de lesstof is volgens de 
wet van Jung belangrijk.
Ellen Plomp

Wij zaten met veertig 
lerende kinderen in klas
Waarom lukte het vroeger wel? 
Wij zaten met ruim veertig kin-
deren in de klas. Als er gewerkt 
moest worden was het doodstil. 
Als je nu door een school loopt, is 
er altijd kabaal. Ik snap best dat 
de tijden zijn veranderd en de 
kinderen baldadiger zijn gewor-
den. Maar kom op, de kinderen 
van nu hebben ook goed onder-
wijs nodig.
Petra Hendriksen

Snuffelstagiair kan nog 
geen brief schrijven
In mijn bedrijf geef ik jongeren 
de gelegenheid een snuffelstage 
te doen. Hun reken- en schrijf-
niveau is ver beneden peil. Ze 
kunnen nog geen nette brief of 
e-mail opstellen, ‘app-taal’ voert 
de boventoon. Ik betrap mezelf er 
trouwens ook weleens op. Mis-
schien moeten we wat minder 
kritisch worden en accepteren 
dat de tijden veranderen.
Andre Rijk

Weg met de schermpjes
Weg met de beeldschermen en 
filmpjes. Ik zie het bij mijn kind, 
de schrijfvaardigheid is gewoon-
weg triest te noemen. Leerlingen 
tikken alleen nog maar op lap-
tops. Basisscholen zijn achteruit-
gegaan in vergelijking met twin-
tig jaar geleden.
Misjel Harten

TRENDING TOPIC

 e Les aan het bord.

Gokreclames creëren 
nieuwe groep gokkers

S inds de invoering van de 
nieuwe Kansspelwet in 2021  
is er een brede maatschap-

pelijke discussie ontstaan over de 
reclame die gokaanbieders met 
een vergunning mogen maken. 
Vooropgesteld: als behandelaar in 
de verslavingszorg ben ik absoluut 
tegenstander van reclames voor 
verslavende middelen en dus ook 
voor gokken (gedragsverslaving). 
Zeker gericht op jongeren. 

Maar ik weet ook dat gokken al 
zo oud is als de mensheid zelf. In 
dat licht is het beter dat als men-
sen een gokje wagen, zij dat doen 
bij aanbieders met een vergun-
ning. Want die bedrijven hebben 
een preventie- en zorgplicht: ze 
kijken mee en grijpen in bij signa-
len van risico- of probleemgedrag. 
Dat is veiliger dan dat mensen 
gokken bij bedrijven zonder ver-
gunning (illegaal aanbod), waar-
van we niet weten of zij een goed 
preventie- en zorgbeleid hanteren.

De keerzijde van gokreclame is 
dat er een nieuwe groep gokkers 
aangeboord wordt. Het zijn met 
name jongeren die door de recla-
mes worden bereikt. Binnen die 
nieuwe groep is er altijd een per-
centage dat in een gokverslaving 
terecht kan komen, zelfs mét het 
preventie- en zorgbeleid van le-
gale aanbieders. Relatief gezien zal 
het aantal gokverslaafden gelijk 
blijven maar in absolute aantallen 
zal het toenemen. Als 10 op de 100 
mensen gokverslaafd raakt, is dat 
10 procent. Als 100 van de 1000 
mensen gokverslaafd raakt, is dat 
nog steeds 10 procent.  

Daarnaast is er nog altijd het ge-
vaar dat, juist door het preventie- 
en zorgbeleid bij de vergunde aan-
bieders, er een groep mensen in 
het illegale circuit verdwijnt, om-
dat daar meer mogelijk is. Deze 
mensen lopen een groter risico in 

De keerzijde van reclame voor (online)gokken is dat vaak jongeren 
bereikt worden. En er is altijd een percentage dat gevoelig is voor 
gokverslaving. De meest ideale situatie: geen reclame, stelt Bas Brons.

 e Gokreclame aan banden?

m  
Alleen gokaanbieders 
met een vergunning 
hebben preventie- 
en zorgplicht
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 a Bas Brons is  
behandelaar bij  
Solutions versla-
vingszorg, specia-
list verslavings-
zorg.

een gokverslaving terecht te ko-
men. Dan is er ook nog de groep 
gokverslaafden in herstel.

 Dat zijn de mensen die een be-
handeling hebben gevolgd en niet 
meer gokken. Die kunnen door de 
reclames verleid worden. Ze vallen 
niet meteen terug in hun oude  
gedrag, maar voortdurend bloot-
gesteld worden is voor niemand 
bevorderlijk. Dat een gokver-
slaafde in herstel en zijn of haar 
omgeving door reclames geraakt 
worden, valt te begrijpen. Zij ken-
nen de pijn, wanhoop, schade en 
verdriet. Zij weten wat een nega-
tieve impact een gokverslaving op 
je leven kan hebben. 

Terugkomend op de reclames: er 
komen gelukkig strengere eisen. 
Geen ongerichte reclame en rol-
modellen (BN’ers) meer en stevige 

waarschuwingsteksten. Dat gaat 
de Tweede Kamer niet ver genoeg, 
zij wil een algeheel reclameverbod 
voor online casino’s. Maar daar-
voor moeten de Mediawet en de 
nieuwe kansspelwet worden ge-
wijzigd, wat minstens een jaar en 
waarschijnlijk langer duurt. 

De tijd zal uitwijzen of het hui-
dige reclameaanbod voor een toe-
name van het aantal gokverslaaf-
den zorgt. We zien dat al wel bij 
verslavingszorginstellingen, maar 
die lijkt te wijten aan de coronape-
riode en aan meer bewustzijn over 
gokverslaving. 

De meest ideale situatie zou 
zijn: geen reclame voor gokken. 
Maar dan moet het aanbod volle-
dig in handen komen van ver-
gunde aanbieders met een preven-
tie- en zorgplicht. België heeft al 
besloten te stoppen met gokrecla-
mes vanwege de toename van het 
aantal gokverslaafden.

Rennie Rijpma
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