
De Stentor 04/09/2013 Page : 6

Copyright (c)2013 De Stentor 09/04/2013 April 9, 2013 9:32 am / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to 75% from original to fit letter page

6 BINNENLAND

door Francine Wildenborg

DEN HAAG – Kleuters die uren op
een stoel moeten zitten om letters
uit hun hoofd te leren zodat ze la-
ter geen leerachterstand oplopen.
Dat is een van de doemscenario’s
uit het ‘zwartboek’ ‘Kleuters in de
knel!’ dat de steun- en werkgroep
Kleuteronderwijs – zo’n 450
(oud)leraren en ouders – vandaag
aan de Tweede Kamer aanbiedt.

De werkgroep vindt dat kleuters
onterecht worden behandeld als
schoolkind. Erica Ritzema is daar-
om onlangs – na 29 jaar – gestopt
als kleuterjuf. „De Cito-toets is lei-
dend. Een kind moet gemiddeld
scoren op taal en rekenen. Daar
beoordeelt de onderwijsinspectie

de school op, en zijn lesmodules
dus op geënt. Daardoor is er geen
tijd meer voor waar het écht om
gaat bij kleuters: het ontwikkelen
van creativiteit, motoriek, sociale
vaardigheden.”
Ontwikkelingspsycholoog Ewald
Vervaet: „De meeste kleuters zijn
neurologisch en psychologisch
niet toe aan letters en cijfers.
Door te pushen, ontstaan leer-
stoornissen, faalangst, aversie te-
gen leren.” Emeritus hoogleraar
onderwijskunde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen Cor Aarn-
outse vindt dit onzin. „Kleuters
en zelfs peuters zijn neurologisch
en psychologisch heel goed in
staat letters te leren. Juist door
daar vroeg mee te beginnen, voor-
kom je dat ze met een taalachter-

stand aan groep 3 beginnen. Dat
is veel op termijn veel schadelij-
ker.” De werkgroep vindt dat kleu-
ters te vaak getest worden, zoals
de Cito-toets twee keer per jaar.
Ook daarin ziet Aarnoutse geen
probleem, zolang je het spelender-
wijs doet. Zelf heeft hij de toets
‘beginnende geletterdheid’ ont-
wikkeld, die veel scholen al ge-
bruiken. „Daardoor weten we dat
het leren van letters werkt: acht
jaar geleden kenden kleuters in
groep 2 tien letters, inmiddels
achttien.”
Ewald Vervaet: „Hij vertelt niet
dat kleuters er véél langer over
doen om die letters onder de knie
te krijgen dan kinderen uit groep
3, bovendien zijn ze de helft verge-
ten na de zomervakantie.”

Volgens professor Aarnoutse is de
focus op letters niet tegen te hou-
den. „Het is een maatschappelijke
trend. Ouders lezen veel meer
voor. Kinderen zien overal letters.
Op de iPad, tv, buiten.”
Hoogleraar neuropsychologie aan
de Erasmus Universiteit Jelle Jol-
les nuanceert Aarnoutses optimis-
me. „Er is niets tegen kleuters
veel te laten leren, inclusief let-
ters. Máár niet ieder kind is er op
hetzelfde moment neurologisch

en psychologisch klaar voor. In
het kleuteronderwijs ligt de focus
nu te veel op taal. Terwijl een
kleuter veel ruimtelijk inzicht
kan hebben en taalinzicht later
ontwikkelt.”
Testen is volgens hem niet slecht:
„Prima om te kijken waar een
kind staat, zodat je extra uitdagin-
gen kunt bieden. Maar puur be-
oordelen, zoals nu vaak gebeurt,
kan een kind wegzetten als zwak,
terwijl het op termijn de achter-
stand inhaalt. Erg schadelijk.”
De werkgroep wil dat er op pa-
bo’s een lesmodule voor kleuters
komt. Jolles steunt dat gedifferen-
tieerder opleiden. „Een leraar
moet binnen leeftijdscategoriën
verschillen kunnen signaleren en
daarop maatwerk bieden.”

DEN HAAG – Minister Ivo Opstel-
ten (Veiligheid en Justitie) gaat
het College van Bestuur van de
Politieacademie in Apeldoorn ver-
vangen. Dat liet hij gisteren we-
ten. Aanleiding is het rapport van
Peter Vogelzang naar de organisa-
tie, waaruit blijkt dat er sprake is
van een grote vertrouwenscrisis
binnen de academie.
„Het departement heeft in de af-
gelopen tijd veel onderzoeken la-
ten uitvoeren”, stelt Opstelten.
„Helaas valt te concluderen dat de
verbeterafspraken die na ieder rap-
port met de Politieacademie zijn
gemaakt niet of in onvoldoende
mate zijn uitgevoerd of hebben ge-
leid tot de beoogde resultaten.”
Hoofdcommissaris Ad van Baal
had al aangegeven op te stappen
en de minister gevraagd om een
opvolger aan te wijzen. Zijn posi-
tie zou onhoudbaar zijn gewor-
den, blijkt uit het rapport dat de-
ze maand naar de Kamer gaat. In
mei zou er een nieuw College van
Bestuur aan het werk moeten
zijn. Dat college krijgt de taak ver-
beteringen aan de academie defi-
nitief door te voeren.

door Floor Ligtvoet

UTRECHT – Er moet serieus wor-
den nagedacht over een nieuw do-
norsysteem waarbij mensen die
als donor staan geregistreerd,
voorrang krijgen als ze zelf een or-

gaan nodig hebben. Daarvoor
pleit medisch ethicus Gert van
Dijk van artsenkoepel KNMG en
de Erasmus Universiteit. In Israël
werkt zo’n systeem goed en is de
wachtlijst van patiënten die op
een orgaan wachten met 10
procent gedaald.
Op basis van ‘voor wat, hoort wat’
krijgen geregistreerde donoren in
Israël voorrang bij een orgaan-
transplantatie. Ook mensen die
toestemming hebben gegeven
voor orgaandonatie van een over-
leden familielid, krijgen voorrang.
Net als mensen die bij leven een
orgaan hebben afgestaan, be-
schrijft Van Dijk in zijn column
op de KNMG-website. Diegenen
die anderen in nood helpen, wor-
den zelf ook geholpen als zij in

nood zijn, vat de medisch ethicus
samen. „Ben je daartoe niet be-
reid, dan word je nog steeds gehol-
pen, maar minder snel.”
Voor veel mensen is dit systeem
aantrekkelijk, denkt hij. „Als je
een orgaan wilt ontvangen, dan is
het redelijk dat je ook een bijdra-
ge aan het systeem levert.”
In Israël is het een doorslaand suc-
ces. Het aantal orgaandonaties
nam er toe, vooral doordat het
aantal families afnam dat orgaan-
donatie bij een overledene weiger-
de. In één jaar steeg het aantal do-
naties van 7,8 naar 11,4 per mil-
joen inwoners.
Het systeem is niet onomstreden,
erkent Van Dijk. Niet-medische
factoren gaan een rol spelen bij
de verdeling van organen.

„Verder nodigt het systeem uit
tot strategisch gedrag: mensen uit
risicogroepen – hepatitis C, diabe-
tes – zullen eerder geneigd zijn
zich te registreren.” Hij betwijfelt
of dit onoverkomelijk is.
In 2011 besloot zorgminister Edith
Schippers levende donoren voor-
rang te geven wanneer zij zelf een
orgaan nodig hebben.
Het is tijd om te kijken of dit niet
kan worden uitgebreid, meent
Van Dijk.

Hij vindt het Israëlische voor-
beeld veel aantrekkelijker dan het
Actief Donor Registratie-systeem
(ADR) waarbij iedereen automa-
tisch als orgaandonor wordt gere-
gistreerd tenzij hij of zij aangeeft
dit niet te willen. „Dit is een
rechtvaardiger systeem waarbij
mensen niet onbewust geregis-
treerd zijn.”
Directeur Hans Bart van Nierpa-
tiënten Vereniging Nederland
hoopt juist wél dat het ADR-sys-
teem, waarvoor de wetswijziging
van D66 nu bij de Raad van State
ligt, wordt ingevoerd.
„Ik heb aarzelingen bij het Israëli-
sche systeem. Ik weet niet of zo’n
‘voor wat, hoort wat’-principe
moet worden vermengd met
orgaandonatie”, zegt hij.

Werkgroep van leraren
vindt dat kleuters te vaak
getest worden, zoals bij de
Cito-toets

Als je een orgaan wilt
ontvangen, dan is het
redelijk dat je ook een
bijdrage levert

In Israël loont het
om orgaandonor
te zijn. Een
medisch ethicus
vindt dit systeem
de moeite waard.
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overleden
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Leraren: focus op letters en cijfers brengt kleuter in de knel

VOORSCHOTEN – Een 51-jarige vrouw uit Voorschoten is
gisterochtend in haar woonplaats met haar auto een flat-
woning binnengereden. De vrouw is overleden. De bewo-
ners waren boven en bleven ongedeerd. De woning op
de begane grond is zwaar beschadigd geraakt. De auto

reed binnen tegen een gaskachel aan, waarna buurtbewo-
ners een gaslucht roken. Omwonenden werden geëvacu-
eerd, maar konden na onderzoek van de brandweer te-
rug naar huis. De politie houdt er rekening mee dat de
vrouw onwel is geworden. foto Nu.nl/ANP

Politie:
nieuwe top
academie

‘Geef donoren voorrang’


