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T
oegegeven, het bekt ook
niet lekker. ‘Het verwer-
ven van een adequate
woordenschat’; ‘regels
kennen voor het spellen
van werkwoorden’;
 ‘optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en
delen volgens verkorte
standaardprocedures’ –
het is maar een greep

uit de officiële kerndoelen voor het basisonderwijs.
 Reuzebelangrijk, de basisvaardig heden. Als je dit niet
kunt, kom je nergens.

Maar met zulke dorre kwaliteiten win je tegenwoor-
dig echt niet de strijd om de leerling. Geen ouderhart
gaat er sneller van kloppen.

Ouders willen graag een hoogopgeleid kind dat
 succes heeft in de wereld. Maar ze willen ook dat hun
schatje het leuk heeft op school én dat zijn unieke per-
soonlijkheid uit de verf komt. Moeilijk te verenigen ei-
sen. Daarom zijn ouders zo gevoelig voor hip klinkend
onderwijs als Digital Learning, Virtual Reality Learning,
zelfsturend, waarderend of intrinsiek motiverend on-
derwijs. Ouders horen liever over ‘kansen’,  ‘talenten’ en
‘challenges’ dan over tekort komingen en achterstan-
den. ‘Passie’, ‘empathie’ en ‘emotionele groei’ lijken be-
langrijker dan leesvaardigheid. ‘Innovatie’ klinkt stuk-
ken beter dan ‘traditioneel’ onderwijs, dat riekt naar de
19de-eeuwse stampklasjes.

Het is begrijpelijk dat scholen leerlingen proberen te
werven met een hip imago, vooral als die vernieuwin-

gen ook nog eens goedko-
per uitpakken: er zijn min-
der leraren nodig, alleen
wat ‘coaches’ en ‘PAL’s’
(Personal Assistent Leraar)
en de inefficiënte klassen
en roosters kunnen ook
weg. Voeg daarbij de bloei-
ende cursusindustrie die
er garen bij spint om scho-
len continu aan het inno-
veren te houden en je be-
grijpt de onuitroeibare
aantrekkingskracht van
onderwijsvernieuwing.

Wat kritische, op kennis
en vaardigheden gerichte
leraren hiervan door-

gaans vinden, laat zich raden. Zij voelen zich ouderwets
verantwoordelijk voor ‘kerndoelen’, maar krijgen daar-
voor weinig waardering. In de ogen van de schoolmana-
gers, die net zo lekker bezig zijn met vernieuwen, zijn zij
remmende factoren. Het grootste probleem in het on-
derwijs is dat wat de overheid en de kenniseconomie ei-
sen niet is wat schoolbesturen en ouders willen.

Nu brengt de Inspectie van het Onderwijs weer ake-
lig nieuws. Remmende factor, die Inspectie. Elk jaar rin-
kelen de alarmbellen bij die chagrijnige waakhond. Het
rapport De Staat van het Onderwijs geeft ook in 2019 weer
weinig reden tot knallende kurken. Het niveau van het
onderwijs kachelt nog steeds gestaag achteruit – dat
doet het al een jaar of twintig, precies die twintig jaar
waarin een wildgroei aan onderwijsvernieuwingen ont-
stond. De Inspectie stelt vast dat we het gemiddeld nog
redelijk doen, maar dat de beste leerlingen minder goed
presteren en de groep laag presterende leerlingen
groeit. Dat is zorgwekkend nieuws.

De Inspectie laat nu zien dat alle innovatie geen zier
heeft bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs.
Leerlingen zijn niet beter gaan presteren, maar ze zijn
ook niet gemotiveerder geraakt. Scholen blijken matige
leerlingen: ze evalueren hun vernieuwingen niet en pro-
fiteren niet van wetenschappelijke inzichten. Zo duiken
achterhaalde onderwijsconcepten telkens weer op.

Natuurlijk moet er geleidelijk en verstandig ver-
nieuwd worden, op een manier die gegarandeerd werkt.
Terecht wijst de Inspectie naar de overheid, die de hui-
dige wildgroei heeft laten ontstaan en onduidelijke ei-
sen stelt. Ander probleem: de evaluatie van vernieuwin-
gen vereist nauwkeurige administratie, en administra-
tie is juist wat leraren nekt en wegjaagt.

Van mislukkingen kun je leren, zeggen onze twee on-
derwijsministers laconiek. Dat is een gevaarlijke dood-
doener. Een kind dat mislukt onderwijs heeft gehad,
krijgt geen tweede kans. Met kinderen experimenteer je
niet.
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VACCINS VEILIG EN WERKZAAM? Het kwam de
Volkskrant afgelopen dinsdag op veel kwade reacties
te staan. Een advertentie van de Stichting Vaccinvrij
met allemaal dikgedrukte woorden erin. Volgens de
stichting kon de staatssecretaris van VWS dan wel
roepen dat boeken van anti-vaxxers minder makkelijk
verkrijgbaar zouden moeten zijn omdat er leugens en
grote onzin in staan, maar u zou zich ‘er eens serieus in
moeten verdiepen’: ‘Lees bijvoorbeeld een boek als
Plague van Dr. Judy Mikovits. Of kijk eens naar de film
Vaxxed van Andrew Wakefield!’ 

Nu wilden de Betrouwbare Mannetjes ook wel weer
eens ongefilterd leeglopen in de krant en dus hebben
we de poeplap getrokken. Na ons vier à vijf minuten via
google.com serieus in de materie te hebben verdiept,
concludeerden we dat het onderzoek van mevrouw
Mikovits door The British Medical Journal is
omschreven als een ‘elaborate fraud’ en dat meneer
Wakefield al in 2010 uit het artsenregister is geschrapt
wegens wetenschappelijk bedrog. Toch maakten we
ons zorgen. Want de mazelen zijn weer helemaal hot.
Maandag bleek een vierde kind van een
kinderdagverblijf in Den Haag besmet, Italië,
Roemenië en Frankrijk zitten om de haverklap onder
de rode vlekjes en in New York werd de medische
noodtoestand uitgeroepen en moesten burgers zich
verplicht vaccineren. Burgemeester De Blasio
waarschuwde zelfs voor ‘mazelenfeestjes’, een soort
barebackparty’s voor de allerkleinsten, waar ouders
hun kinderen bewust blootstellen aan de infectie om
hen immuun te maken. 

Dus verdiept u zich er eens serieus in en kijk de prima
aflevering van Jinek van afgelopen maandag terug.
Daar leert u bijvoorbeeld dat de vaccinatiegraad in
sommige delen van het land al onder de 90% is
gezakt, waar hij 95% moet zijn om effectief te zijn. U
ziet D66-Kamerlid Rens Raemakers over een
wetsvoorstel dat kinderdagverblijven het recht moet
geven ongevaccineerde kinderen te weigeren. Er is een
moeder die haar 8 maanden oude kind bijna aan de
mazelen verloor door een ongevaccineerd
crèchegenootje. En de voorzitter van

belangenvereniging BOinK houdt een gloedvol betoog
over de plicht om meer te doen om de twijfelaars aan
te spreken, omdat je de fanatieke groep tegenstanders
toch niet meer gaat overtuigen. 

Kijkt u – als het even kan – dan niet per ongeluk ook de
aflevering van woensdag, waarin Eva liet zien dat het
Forum-virus dat de redactie al maanden teistert nog
steeds niet onder controle is. Europees-lijsttrekker van
de partij en all-roundcharismatornado Derk Jan
Eppink mocht aanschuiven en dus was Thierry zelf ook
maar meegekomen. Wederom mocht hij zonder al te
veel tegenspraak betogen dat we al dat negatieve
Brexitnieuws vooral niet moeten geloven, dat zijn partij
wel degelijk nooit voor een niet-Nexit is geweest, en
dat de gevaarlijke EU wordt gerund door een ‘stelletje
gekken’. 

En ondertussen gelooft de machtigste man van de
wereld dat vaccins autisme veroorzaken en je kanker
krijgt van het geluid van windmolens. 

Gelukkig hebben de Betrouwbare Mannetjes een
eenvoudige manier ontwikkeld om ook in in tijden van
almaar groeiend wantrouwen tegen instituties de
samenleving resistent te maken tegen de gevaren van
ongefundeerde scepsis: een bullshitvaccin. Laat het
wantrouwen vooral toe, maar gecontroleerd en in zeer
beperkte mate in plaats van het publiek voortdurend
bloot te stellen aan aantoonbare lulkoek, waardoor de
twijfelaars die je nog zou kunnen overtuigen steeds
bevattelijker worden voor het geklets. Nu.nl besloot
onlangs al om in het geheel geen ruimte meer te geven
aan klimaatontkenners en anti-vaxxers. Prima begin
natuurlijk, maar het systeem werkt alleen als iedereen
meedoet. Dus misschien even minderen met die
late-nightmazelenfeestjes voor ’s lands bekendste
klimaatscepticus. Of het verkopen van gevaarlijke
onzinadvertenties. Anders halen we nooit de vereiste
dekkingsgraad.

Voor meer info:
rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties / twijfels
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