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Investeren in waardevaste landelijke diploma’s

Er is een ernstige crisis in het Voortgezet Onderwijs. Door het overladen pro-
gramma kunnen leerlingen onvoldoende aandacht geven aan ieder vak apart en is
de leerstof over de hele linie “infantiel” geworden. Hierdoor haken zowel leerlingen
als leraren af. Het niveau van de opgaven van het centraal schriftelijk eindexamen
is navenant bedroevend laag. Desondanks worden deze examens met de grootst
mogelijke soepelheid nagekeken, zodat de diploma’s hun waarde verliezen. Er
dreigt dat alleen op scholen met draagkrachtige ouders goed onderwijs gegeven
zal worden. Dit schaadt het algemeen maatschappelijk belang.

Deze situatie is ontstaan door het regeringsbeleid waarin steeds minder belang
aan de centrale examens wordt toegekend. Daarnaast heeft de Minister het advies
van de SER overgenomen waarin de docenten tot taak krijgen een maximaal
aantal leerlingen op te nemen in het HAVO/VWO en door te laten stromen naar
het Hoger Onderwijs. Daar moet de selectie plaatsvinden, terwijl door de output-
financiering ook bij deze instellingen de druk hoog is veel studenten te laten
slagen. De mythe die erop zou wijzen dat het goed gaat met het onderwijs en
de examens in Nederland berust op misleidende informatie. Zo gaat het rapport
van de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van de examens (2001) niet over de
vakinhoudelijke kwaliteit, maar vrijwel alleen over de scores.

Kansen die studenten krijgen behoren onafhankelijk te zijn van de draagkracht
van de ouders. Wij pleiten voor waardevaste landelijke diploma’s op welke school
dan ook behaald, met een Ministeriële verantwoordelijkheid. Wij vragen aan de
leden van de Tweede Kamer hun vertegenwoordigende en controlerende rol waar
te maken en krachtig in te grijpen.
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