
Laat leerlingen zelf hun route kiezen

Het vastplakken van een
extra jaar aan het vmbo
heeft weinig zin, zolang
er geen duidelijke inhou-
delijke invulling aan dat

jaar wordt gegeven. Daarin heeft Rine-
ke vanDaalen groot gelijk (Trouw, 14
juni). Toch is er een goede reden te be-
denken omhet vmbo te verlengen: het
vmbo kan daarmeeworden opgerekt
tot startkwalificatieniveau.

Sinds de leerplicht in 2007werd
vervangen door de kwalificatieplicht,
wordt van leerlingen geëist dat zij een
diploma halen opminimaal havo- of
vwo-niveau ofmbo-niveau 2.Met die
maatregel werd het vmbo-diploma in
feite eenwassen neus.Waar havisten
en vwo’ers demiddelbare school ver-
latenmet hun startkwalificatie op zak,
moeten vmbo-leerlingen na hun eind-
examen nog verplicht een overstapma-
ken naar hetmbo (of eventueel havo)
omhun startkwalificatie te behalen.

Die overgang gaat gepaardmet
schooluitval: veel leerlingen vallen kort
na de overstap naar hetmbo uit, ande-
renmaken de overstap naar hetmbo in
het geheel niet. Kwetsbare leerlingen
worstelen in het bijzondermet de over-
gang vmbo-mbo. Er is daarom veel voor
te zeggen de overgang van vmbo naar
mbo op te heffen en het vmbo te ver-
lengen tot het huidigembo-niveau 2.

Met dezemaatregel wordt een onno-
dig risicovolle drempel weggenomen en
de schooluitval gereduceerd. Bovendien
kan dan bij vmbo’ersmet recht de vlag

uit na het eindexamen: nu ontvangen
zij nog tegelijkmet hun diploma een
brief van deminister die ze er fijntjes
opwijst dat ze nog niet klaar zijn.

Knellende vmbo-route
Aan het imago van het vmbo zal zo’n
maatregel overigens weinig veranderen.
De onaantrekkelijkheid van het vmbo
zit ’m immers niet zozeer aan de ach-
terkant, als wel aan de voorkant.

De vroegtijdige afscheiding van havo
en vwomaakt het vmbo tot een fuik die

leerlingen en ouders het liefste vermij-
den. Zeker nu het voortgezet onderwijs
steeds verder categoriseert en demoge-
lijkheden om te stapelen zijn inge-
perkt, is de niveauplaatsing in leerjaar
één van het voortgezet onderwijs
steeds bepalender geworden voor het
verdere verloop van de (school)loop-
baan.Wie eenmaal op een route is ge-
plaatst, komt daarmoeilijkmeer vanaf.
Ons onderwijsbestel snijdt leerlingen
daarmee onnodig vroeg de pas af.

Onderzoekwijst uit dat een sterke

vmbo-leerling niet onderdoet voor een
gemiddelde havist en zich ook prima
kanmetenmet deminder sterke
vwo’er. Zo’n leerling zouwel gek zijn
om zich vroegtijdig te laten opsluiten in
een knellende vmbo-route!Met een ge-
brek aanwaardering voor vakmanschap
of een afkeer van beroepsonderwijs
heeft dat weinig temaken. Een leerling
wil graag zijn kansen openhouden.

De redding van het beroepsonder-
wijs ligt dan ook niet in het oppoetsen
van het imago,maar in flexibilisering
van het voortgezet onderwijs, in com-
binatiemet goede loopbaanoriëntatie
en -begeleiding. Laat leerlingen in een
driejarige onderbouw verkennenwaar
hun interesses en talenten liggen door
theoretische en praktische vakken te
volgen op verschillende niveaus. Help
ze omna drie jaar zelf een uitstroom-
profiel te kiezen dat past bij hunmoge-
lijkheden en ambities: vmbo (verlengd
tot startkwalificatieniveau), vhbo of
vwo, die toegang biedt tot respectieve-
lijkmbo (het huidige niveau 3&4), hbo
en universiteit.

Zo verlaten alle gediplomeerden het
voortgezet onderwijsmet een start-
kwalificatie op zak.Maar bovenal bied
je leerlingen ruimte om zelf te kiezen
voor een route die het beste past bij hun
talenten en ambities. En dat kan heel
goed beroepsonderwijs zijn. Dat is
immers prachtig onderwijs, dat prima
kansen biedt op de arbeidsmarkt.Maak
van het beroepsonderwijs geen vonnis,
maar een positieve keuze.
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Maken milieuproblemen autoritair bestuur wenselijk?

E
en windmolen van 200me-
ter hoog. Ik probeer het me
voor te stellen. Twee keer zo
hoog als de Domtoren. In de
Verdieping stond er een ge-

tekend, met ernaast op dezelfde
schaal een boom (15meter) en een ou-
derwetsemolen (24meter). Vijftig
van die knoeperds staan gepland in de
Veenkoloniën. Je zal er maar een paar
achter je huis hebben. Ik begrijp dat
bewoners van bijvoorbeeld Stadska-
naal daar niet blij mee zijn.

Nederland looptmeer enmeer ach-
ter als het gaat om verduurzamen van
energie. Prachtige plannen haddenwe,
met zonne-energie, windturbines, bio-
massa en nogmeer, maar de cijfers la-
ten keihard zien dat het vooral woor-
den zijn enmaar weinig daden.We
zijn onze voorsprong kwijt.

Volgens het nationaal Energie-
akkoordmoet 14 procent van de ener-

gie van duurzame bronnen komen in
2020. Dat is al over drieënhalf jaar. In
2014 zatenwe op 5,5 procent.We bun-
gelen onderaan de lijst met Europese
landen, samenmetMalta en Luxem-
burg. Omhet doel te halenmoet er
haast eenwonder gebeuren.

Dat wonder ismisschienwel de
windturbine, wantmet zonne-energie
alleen komenwe er niet. Die turbines
moeten danwel in zee komen. Tegen
windmolens op het land is veel pro-
test. Niet onbegrijpelijk, zeker als het
om die grote dingen gaat diemet hun
slagschaduw voor onrust zorgen.

Netbeheerder Tennett is met een
groots plan gekomen omop deDog-
gersbank,middenin de Noordzee, een
eiland te bouwen.Op dat eiland zou-
den 7000windturbinesmoeten ko-
men, van zeker 200meter hoog, die
aan zes landen energie kunnen leve-
ren. Dat is dan nog niet voldoende om

Door al die
windturbines
tegen te houden
halenwe de
milieudoelen
natuurlijk nooit

in de totale behoefte te voorzien, want
daarvoor zijn wel 25000 turbines no-
dig, berekende onlangs een deskundi-
ge op de architectuurbiennale in Rot-
terdam,maar het is in ieder geval wat.

DeDoggersbak is een natuurgebied
van een paar duizend vierkante kilo-
meter. Je voelt het al aankomen: na-
tuurorganisaties zullen uit allemacht
dit plan tegenhouden. Enmisschien
lukt dat ook.Maar door die windturbi-
nes tegen te houden halenwe demi-
lieudoelstellingen natuurlijk nooit.

Wat ook niet helpt is het inconse-
quente beleid van jaren en jaren.Want
terwijl het kabinet spreekt over de
sluiting van kolencentrales, zijn er ook
drie nieuwe geopend, die lekker veel
CO2 uitstoten, omdat van opvang of
opslag nog even niets is gekomen.

Als het hier ging als inChina haal-
denwe die energie doelstellingmet
gemak, zeimijn bereisde oom pas,

toenwe aan tafel vrijblijvend dewe-
reldproblemen doornamen. China
kent geen polder. China kent een au-
toritair bestuur.Maar als het over kli-
maatdoelstellingen gaat zou je dat ook
best ‘daadkrachtig’ kunnen noemen.
Geen gehakketak over die windturbi-
nes die niet bij een stadmogen, niet bij
een dorp, niet bij een natuurgebied en
niet in zee. Ze komen er gewoon, om-
dat ze net zo nodig zijn als de ouder-
wetse windmolens ooit waren. Het
Chinesemodel dus, anders wordt het
nooit ietsmet duurzame energie.

Wat vindt u: moet de overheid zon-
der tegenspraak bepalenwaar de
windparkenmoeten komen?

Stuur uw reactie van circa 150 woor-
den uiterlijk dinsdag 12 uur naar

lezers@trouw.nl, voorzien van naam
en adres. Een keuze uit de antwoorden

verschijnt woensdag.
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Een stukadoor geeft een demonstratie van zijn vak. FOTO BAS CZERWINSKI, ANP

Een sterke vmbo-leerling
kan zich primametenmet
deminder sterke vwo’er

ONDERWIJS Verlenging van het vmbo
heeft zin, als leerlingen daarmee hun start-
kwalificatie halen, betoogt Louise Elffers.
Maar er moet meer gebeuren om het
beroepsonderwijs uit het slop te halen.


