
Den Vaderland 
getrouwe!
Strak in het gelid op het school-
plein en bij het hijsen van de drie-
kleur uit volle borst het Wilhelmus 
meegalmen. 

Als het aan de Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen (KBOV) ligt, 
begint elke schooldag voortaan zo. 
De leerlingen zouden niet het hele 
volkslied, maar wel het eerste en 
zesde couplet uit het hoofd moeten 
kennen. Dit zijn de coupletten die 
tijdens officiële gelegenheden, na-
tionale vieringen en herdenkingen 
worden gezongen. De KBOV vindt 
dat het onderwijs ook aandacht 
moeten hebben voor de historische 
context van het lied. De discussie 
over het meegalmen van het Wil-
helmus keert eens in de zoveel jaar 
terug. In 2002 kwamen de oranje-
verenigingen (tevergeefs) met het-
zelfde idee. <

Verpaarding van 
het onderwijs
Paardenklassen in het vmbo zijn 
er al. Nu wil ponyman Henk Ble-
ker –in het dagelijks leven staatsse-
cretaris van Landbouw- een Horse 
Academy.

Deze opleiding op mbo- en hbo-
niveau zou in Deurne moeten ko-
men. Tijdens een bezoek aan die 
Brabantse plaats zei Bleker dat de 
gemeente, het bedrijfsleven en He-
licon Opleidingen spoorslags aan 
het werk moeten om het idee van 
de Horse Academy in draf uit te 
werken. De staatssecretaris denkt 
zich niet aan de paardenacademie te 
vergalopperen, omdat in Friesland 
op koeien- en zuivelgebied al de suc-
cesvolle Dairy Campus bestaat. Nu 
nog koeienklassen in het vmbo! <

Het Dagblad van Noorden publiceerde een bericht over schaamdouches naar aanleiding 
van aparte douchehokjes bij de gymzalen in twee nieuwe multifunctionele schoolgebou-
wen in Groningen. De krant schrijft dat de aparte douches passen in de ontwikkeling dat 
leerlingen na de gymles niet meer met elkaar willen douchen. 

Het bericht riep veel reacties op. Ook VOS/ABB 
krijgt geregeld de vraag hoe scholen kunnen 
omgaan met leerlingen die niet samen wil-
len douchen. Als aparte douchehokjes een 

oplossing kunnen zijn, is er op grond van 
wederzijds respect niets op tegen om hier-
voor te kiezen. <

DUO-CFI even verdwenen
DUO-CFI in Zoetermeer bestond even niet. Het gebouw van de cijferaars van het ministerie 
van OCW was virtueel verdwenen.

Als gevolg van fouten in de Basisadminis-
tratie Adressen en Gebouwen en de kop-
peling naar het kadaster van de gemeente 
Zoetermeer was het adres van DUO-CFI 
daar plotseling onvindbaar. Dat gold trou-

wens ook voor het Erasmus College en een 
restaurant in een herbouwde monumen-
tale boerderij. Andersom bleken wonin-
gen die nog niet zijn gebouwd, ineens al te 
bestaan. <

Goed opletten, minder straf
Weer een argument voor kinderen om goed Nederlands te leren: wie de taal niet beheerst, 
verdwijnt in de cel.

Politierechters straffen verdachten met een 
‘buitenlands’ uiterlijk strenger dan Neder-
landers, zeker als de verdachten geen Neder-
lands spreken. Dit blijkt uit onderzoek van 
Leidse criminologen.Verdachten met een 

‘buitenlands’ uiterlijk hebben een vijf keer 
hogere kans op celstraf dan Nederlanders. 
Spreken ze ook geen goed Nederlands, dan 
lopen ze een twintig keer hogere kans naar 
de gevangenis te moeten. <

Schaamdouche voor verlegen leerlingen
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