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ónze prijs
is het bewijs!

Gehakt-
schnitzels

elders 7.99
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1.5 liter
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Per pond
elders 4.39

2·(

pak 24 LNllHO!

2,
5vNNL

elders
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sHOKHN kNffFHMadK

Zak 48 stuks
elders 4.99
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• Pepsi
• Sisi
• 7-UP
• Crystal Clear
Fles 0.5 liter
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elders
16.68

Heel brood
gesneden
elders 2.09

CNllHgHPlNk 4 FO 1

sJHvFgH A4 NLdOHL

tNIcGKcLHHO
calcIlaJNL
elders 9.95

25 CD-r Nf 10 DVD+r

elders 2.99

elders 16.99

25 CD-r Nf 10 DVD+
elders 16.99 

CNllHgHPlNk 4 FO 1

Pak 500 vel
elders 5.95
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A4. 240 vel.
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MaLkHHLKJFfJHO
Pak 6 stuks
elders 1.99
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Te weinig godsdienstleraren
voor openbare scholen
! Verplichte opleiding voor docenten blijkt niet erg in trek

Jady Petovic

Er is een fors tekort aan leraren gods-
dienst en levensbeschouwing op
openbare scholen. Om deze lessen op
alle openbare basisscholen aan te
bieden, moet het aantal docenten
worden verdubbeld.
Dat zegt Jan Beijer van het Dien-

stencentrum Godsdienstig en Huma-
nistisch vormingsonderwijs (gvo en
hvo). “De behoefte aan vormingson-
derwijs is er wel degelijk, maar die
kan niet worden opgevangen door de
huidige 650 leraren.” Door het ge-
brek aan bevoegde leerkrachten ko-
men scholen nu op een wachtlijst.
Openbare basisscholen zijn wette-

lijk verplicht vormingsonderwijs aan
te bieden als ouders daarom vragen.
De scholen zijn louter gastheer: ze
stellen een lokaal beschikbaar, de do-
cent komt van buiten. Voorheen wer-
den de lessen gegeven door vrijwilli-
gers uit bijvoorbeeld de kerk of de

moskee, maar tegenwoordig moeten
de docenten een opleiding hebben
gevolgd op hbo-niveau.
Volgens Beijer loopt het niet storm

bij de docentenopleidingen voor vor-
mingsonderwijs. “Dat komt doordat
toekomstige leerkrachten onvol-
doende beseffen dat dit ook gewoon
een vak is waarmee ze hun brood
kunnen verdienen.”
Maar er is wel degelijk geld, want

sinds 2009 stelt de regering jaarlijks
10 miljoen euro beschikbaar voor de
financiering van docenten gods-
dienst en levensbeschouwing. Onge-
veer 60 procent van de openbare ba-
sisscholen maakt gebruik van die
subsidie.
Dat de overige scholen dat niet

doen, betekent volgens Beijer niet
dat ze geen vormingsonderwijs wil-
len geven. “Ze hebben er alleen vaak
geen idee van dat ze geld kunnen
krijgen om die docenten te betalen.”
Maar Beijer geeft toe dat er ook

scholen zijn die er überhaupt niet
aan willen. “Ze beschouwen vor-
mingsonderwijs als een ongemakke-
lijke inbreuk op het lesrooster. Voor
een paar leerlingen moet immers
een lokaal worden geregeld waar ze
tijdens schooltijd apart van de rest
les krijgen.”
Volgens de Vereniging van openba-

re en algemeen toegankelijke scho-
len (VOS/ABB) kan het probleem van
het lerarentekort deels worden opge-
lost door groepsleerkrachten zelf de
lessen levensbeschouwing te laten
verzorgen. “Zo hoeft een school niet
op zoek naar externe leerkrachten
en krijgt de hele klas les”, zegt Lizzy
Wijnen van de VOS/ABB.
Wijnen zegt dat steeds meer ou-

ders hun kinderen ‘iets’ van levens-
beschouwing willen meegeven.
“Daarom is het goed als alle kinderen
dit soort onderwijs krijgen. Zo leren
ze begrip en respect voor elkaar te
hebben.”

Bromfietsexamen niet
populair bij jongeren

Kinderen aangehouden op
verdenking van inbraak

Er is veel minder animo voor het
bromfietsbewijs dan verwacht. Dit
jaar zullen slechts 30.000 jongeren
opgaan voor het verplichte examen,
verwacht het Centraal Bureau Rij-
vaardigheid (CBR). Het bureau had
op het dubbele gerekend.
Sinds 1 maart 2010 moeten jonge-

ren die bromfiets willen rijden een
theorie- en praktijkexamen doen.
Eerder was alleen een theoriecertifi-
caat verplicht. Het examen-nieuwe-
stijl kost 128 euro: 95 euro méér
dan voorheen. “Waarschijnlijk vin-
den mensen het nu te duur”, aldus
een woordvoerder van het CBR. Bin-
nenkort mogen 17-jarigen al een au-
torijbewijs halen, dat speelt moge-
lijk ook een rol. “Ze denken: dan
slaan we de bromfiets even over.”
De Bovag-rijscholen vermoeden ech-
ter dat veel jongeren wél brommer
rijden, maar geen rijbewijs halen.

De politie heeft drie jongetjes aan-
gehouden op verdenking van een
woninginbraak. Het gaat om twee
kinderen van 11 jaar en een van 12
jaar uit Pijnacker, zo maakte de po-
litie gisteren bekend.
Het drietal was zondag een woning
aan de Willem de Zwijgerlaan in
Pijnacker binnengedrongen. De jon-
gens pleegden vernielingen en gin-
gen er met vier horloges vandoor.
Een van de jonge inbrekers biechtte
thuis niet alleen de inbraak op,
maar noemde ook de namen van
zijn kornuiten. Een van hen zou ook
een fiets hebben gestolen. De jon-
gens kwamen de woning vermoede-
lijk binnen met een ontvreemde of
gevonden reservesleutel.
Vorige week hield de Haagse politie
negen kinderen van 11 tot 17 jaar
aan, die verdacht worden van een
overval op een woning in Den Haag.

Grote sterfte onder
bruinvissen in de Noordzee

Twee organisaties luidden gisteren
de noodklok vanwege de sterfte van
bruinvissen in de Noordzee. Eerste
Hulp bij Zeezoogdieren telde zon-
dag acht aangespoelde bruinvissen
in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse
delta. Stichting De Noordzee (SDN)
noteerde in de Noordzee honderd
dode bruinvissen in vier weken.
Beide organisaties zagen niet eerder
zo veel dode zeedieren. De reden
van de sterfte onder bruinvissen is
niet duidelijk. Wel wijst SDN op het
gevaar van verstrikking en verdrin-
king in visnetten.
Stichting De Noordzee lanceerde
gisteren een lijst van vijf zeedieren
die extra bescherming nodig heb-
ben: de ‘Big 5’. Op die lijst staan
naast de bruinvis ook de kabeljauw,
de stekelrog, de dodemansduim
(een koraal) en de vogelsoort jan-
van-gent.

Statenlid: Tekst Hedwigepolder
in regeerakkoord van mijn hand
! Rutte ontkent dat Zeeuwmeepraatte over omstreden polder

Het Zeeuwse Statenlid Johan Robesin
claimt dat hij betrokken is geweest
bij het opstellen van het regeerak-
koord tussen VVD en CDA, vorig jaar
september.
“Bij het schrijven van de passage

over de ontpoldering van de Hedwi-
gepolder ben ik nauw betrokken ge-
weest”, zei Robesin gisteren voor de
EO-radio. Rutte ontkende dit gisteren
via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).
Bekend was dat Robesin dit voor-

jaar met premier Mark Rutte en PVV-
leider Geert Wilders in het Torentje
had overlegd over de Hedwigepolder,
maar de claim over betrokkenheid
bij het regeerakkoord, meer dan een
half jaar eerder, is nieuw.
Robesins stem was voor de coalitie

van groot belang voor de Eerste Ka-
merverkiezingen op 23 mei. In een
debat had Rutte de Tweede Kamer
bezworen dat hij geen toezeggingen
over de Hedwigepolder had gedaan.
“Dat verhaal van Rutte is je reinste
flauwekul. Ik ben er geweest en niet

alleen om koffie te drinken”, zegt Ro-
besin bij de EO. Uiteindelijk besloot
het kabinet de polder niet onder wa-
ter te zetten.

“Toen het regeerakkoord moest wor-
den geformuleerd, heb ik alle druk
uitgeoefend die ik kon op Mark Rutte
en de VVD om een apart hoofdstuk
aan de Hedwigepolder te wijden”,
stelt Robesin in een toelichting aan
het ANP. “Dit is voor Zeeland een cru-
ciaal dossier. Ik zou als Statenlid zeer
tekort hebben geschoten als ik dat
niet had gedaan.” De tekst die uitein-
delijk over de polder in het regeerak-
koord belandde, is volgens het Sta-
tenlid “vrijwel letterlijk wat ik als
voorstel had ingebracht”.
De politicus van de Partij voor Zee-

land stelt overigens niet dat premier
Rutte hem in ruil voor zijn stem in
de Eerste Kamer heeft toegezegd de
polder niet onder water te zetten.
“Dat zou een premier ook niet kun-
nen doen”, aldus Robesin. “Maar hij
heeft wel beloofd de maximale in-
spanningen te plegen om de ontpol-
dering te voorkomen. Die toezegging
heeft wel meegespeeld in mijn afwe-
gingen bij het stemmen.”

Johan Robesin


