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Geen vakken, geen lessen, geen roosters, geen cijfers.
Toch garandeert Agora in Roermond leerlingen een
diploma. Op de ‘afdeling research and development’
zit je een (school)leven lang in ‘de brugklas’.
REPORTAGE

‘Mijn zoon (18-min) wilde
biertjes op zijn feestje. Had
ik dat moeten weigeren?’
Zoon wordt zestien, geeft een
feestje en wil biertjes. Voor zijn
vrienden die al zeventien zijn. Moeder koopt een krat, maar krijgt later
wroeging. Had ze moeten weigeren? De andere ouders om toestemming vragen?

oonlief wilde zijn zestiende verjaardag graag
wat groter vieren. De
moeder keurde de gastenlijst goed: allemaal
prima kerels. Ze stelde haar huiskamer graag beschikbaar, ze zou
zelf die avond wel naar boven verhuizen.
Alles ging in goede harmonie,
tot er op het laatste moment een
aanvulling kwam op het boodschappenlijstje: ‘Biertjes’. Zoonlief
vond dat hij bij een paar zeventienjarige vrienden echt niet kon
aankomen met fris alleen.
De moeder besloot, in overleg
met zijn vader, haar ex, uiteindelijk een kratje te kopen. Dan hadden ze hooguit allemaal twee biertjes. Ze wilde geen geruzie. Zestien: dat moest toch een feestelijke mijlpaal worden.
Maar met al die 18-minners op
het feestje… Later worstelde ze
met de vraag: Had ze moeten weigeren? Of had ze al die ouders om
toestemming moeten vragen?
Sinds minderjarigen geen alcohol meer mogen kopen, en in
openbare gelegenheden in bezit
mogen hebben, is de druk op ouders ﬂink toegenomen. Op zaterdagavond wordt er steeds vaker
gefeest in de huiskamer, zegt Ninette van Hasselt van het Trimbos
Instituut en auteur van het boek
‘Pubers en uitgaan – de kicks, de
risico’s en de uitdagingen voor ouders’. “Thuis drinken is niet verboden, maar welke spelregels spreek
je daarover af ? De vraag van deze
moeder illustreert de twijfel van
veel ouders.”
Van Hasselt wijst op onderzoek
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‘Was alcoholvrij
bier geen
aanvaardbaar
alternatief
geweest?’

dat laat zien dat jongeren die – onder toezicht van ouders – thuis al
wel mogen drinken beduidend
meer drinken dan hun leeftijdgenoten. Ze komen ook vaker in de
problemen door hun alcoholgebruik. “Er is dus erg veel voor te
zeggen om de regel die buitenshuis geldt ook thuis door te voeren: geen alcohol tot je 18de”, aldus Van Hasselt.
Het lijkt erop, zo vervolgt Van
Hasselt, dat deze moeder haar
grens heeft opgerekt omdat ze de
feestvreugde niet wilde bederven.
“Op zich mooi dat ze dat in overleg met haar ex doet, maar er is
nu geen weg terug. Opvallend is
dat ze geen beeld lijkt te hebben
van de regels die andere ouders
stellen en hun ervaringen. Hadden zij handige tips voor dit soort
feestjes? Was alcoholvrij bier een
aanvaardbaar alternatief geweest?
Een mailtje of een telefoontje om
af te stemmen, of andere ouders
op zijn minst te informeren over
haar huisregels, was geen gek idee
geweest.”
Deze moeder hoort bij de grote
groep ouders van 32 procent die
in een enquête heeft aangegeven
zélf alcohol te willen kopen voor
de 16-plussers. Bijna 40 procent
geeft aan wél alcohol te willen
schenken aan 18-minners. Toch
had deze moeder dat op dit feestje
absoluut niet moeten doen, zegt
pedagoge en puberdeskundige
Marina van der Wal. “Als volwassene ben je een voorbeeld. Ook als
het gaat om de manier waarop je
omgaat met regels en gezag. In
Nederland geldt de keiharde wet
dat jongeren onder de 18 géén alcohol geschonken krijgen. Was
deze moeder een café-uitbater gewest, dan had een een ﬁkse boete
of zelfs sluiting van haar tent geriskeerd.”
Dit is dan alleen nog de wet, zegt
Van der Wal. Er is ook een sociaal
aspect. Op deze wijze doorkruist
zij wellicht de opvoeding van een
ﬂink aantal feestgangers bij haar
op de bank, aldus de pedagoge.
“Daarnaast brengt ze pubers in de
verleiding een regel ‘van boven’
én van hun ouders te overtreden.”
Reageren? Zelf een vraag insturen?
Mail naar opvoedvraag@trouw.nl

Marijke de Vries

Laboratorium
aar blijven de cijfers?
Twee weken na de start
van het schooljaar
kreeg adjunct-directeur Sjef Drummen de
eerste ongeruste ouders aan zijn bureau.
Nou, daarover kon Drummen kort zijn: die komen er voorlopig ook niet. Zijn boodschap?
“Maakt u zich niet druk. Wij garanderen dat
uw kind over vier, vijf, zes jaar een diploma
heeft, minimaal op het schoolniveau waarop
het binnenkwam.”
In Roermond gebeurt iets bijzonders. De 24
jongens en tien meisjes in de Agora-groep krijgen geen vakken, geen lessen en geen cijfers.
Ook de schoolniveaus zijn afgeschaft. In deze
‘brugklas’ zitten leerlingen die vorig jaar in
groep acht een schooladvies kregen dat varieerde van vmbo-basis tot gymnasium. “Als we
kinderen willen voorbereiden op de toekomst,
moet alles wat je doet denken aan school de
deur uit”, zegt bedenker Drummen.
Dat bedoelt hij vrij letterlijk: weg met het
rooster, met schoolniveaus, traditionele lessen.
Ook dat begrip brugklas is wat hem betreft
achterhaald. “We doen geen gekke dingen”, benadrukt Drummen. Aan het onderwijsconcept,
is ruim een jaar gewerkt. Afgelopen schooljaar
werden docenten een dag per week vrij geroosterd om eraan te werken, met onderzoekers
van de Open Universiteit “We maken gebruik
van wetenschappelijke inzichten over leren.”
Agora is dit schooljaar begonnen en hoort bij
vmbo-school Niekée. Daar houden ze wel van
experimenten en vernieuwing. Acht jaar geleden schrapte die school onder leiding van
Drummen 40 procent van de lessen. De tijd die
vrij viel mochten leerlingen besteden aan vakken die hen echt interesseren: kunst, design,
horeca, catering, drama, dans. Blijft er dan niet
te weinig tijd over voor Nederlands, Engels en
wiskunde? Gaat dat niet ten koste van de slagingspercentages? Integendeel: die gingen omhoog, afgelopen jaar haalden alle leerlingen
hun eindexamen.
Bijna de helft van de lessen schrappen, eigenlijk ging dat Drummen nog niet ver genoeg. Op
zijn kaartje staat behalve de functie van ‘directielid’ ook ‘onderwijskunstenaar’. Van huis uit
is hij beeldend kunstenaar en hij stond 25 jaar
voor de klas als docent beeldende vorming.
De afgelopen jaren raakte hij er steeds meer
van overtuigd: we moeten heel anders gaan
denken over onderwijs. “Het huidige systeem
doet kinderen en leraren tekort: leraren werken zich te pletter en leerlingen zijn ongemotiveerd omdat ze de noodzaak van veel schoolvakken totaal niet zien.” En dat is gek, zegt
Drummen, want ieder mens wil ertoe doen.
“Tenzij je suïcidaal bent, natuurlijk. Maar ons
onderwijs creëert kinderen die er geen zin in
hebben. Dat komt omdat niet de vraag van het
kind het uitgangspunt is op school, maar de
vraag van het systeem. En dat vraagt om toetsen en meten.” Wat scholen moeten doen is
kinderen inspireren, zegt Drummen. “Ze moeten ontdekken dat er nog zoveel te ontdekken
valt. Dan kun je pas echt leren.”
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Persoonlijk leren

Puberfeestje met alcohol: een verkeerde combinatie. FOTO ROOS KOOLE, ANP
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Er is nog een reden om het klassieke idee van
school de deur uit te doen. Het onderwijs bereidt jongeren niet langer voor op de toekomst, zegt Jan Fasen die met Drummen aan
de wieg stond van Agora en binnen de Stichting Onderwijs Midden-Limburg projectleider
‘persoonlijk leren’ is. Het huidige systeem focust op kennis, maar om je in een snel veranderende wereld te kunnen redden zijn heel andere zaken nodig, zeggen de twee. “We leiden
momenteel mbo’ers op voor banen die niet
meer bestaan tegen de tijd dat zij hun diploma

halen. We moeten kinderen anders toerusten
en we moeten nadenken over wat voor type
mensen we willen creëren”, zegt Drummen.
“Belangrijk is het aanleren van een ondernemende houding: hoe run ik mezelf, hoe zorg
ik voor mezelf in een veranderende wereld.”
Dat is nog niet eenvoudig. “Wij zijn allemaal
geconditioneerd.” Het is Drummens stokpaardje: we zijn zo gewend aan het systeem dat we
zijn vergeten dat het ook anders zou kunnen.
“Leerlingen en ouders, maar ook leraren, zijn
gewend om te denken in termen van school,
vrij, juf, meester, klas, kennis, Citotoets. Het
zit haast in hun DNA.”
En dat moet eruit, zeker bij de leerlingen van
Agora. Zij zitten daarom niet in een klas, maar
in een groot lokaal, dat ze zelf hebben ingericht. Op de knalblauwe vloer staan tweedehands loungebanken met een breedbeeld-tv ernaast. Er is een wand met fotolijstjes, op de
kast staat een lavalamp en in de hoek zitten de
cavia’s Sky, Knabbel en Babbel in hun bak.
De leerlingen zitten in groepjes aan vierkante
terrastafeltjes met kleedjes en een plantje.
Voor zich hebben ze stuk voor stuk een iPad
met felgekleurde stootrand. In het lokaal hangt
vanmiddag de sfeer van het tv-programma
‘Over de streep’.
Zeven jongens zijn vanochtend vanwege hun
gedrag uit de groep gehaald. Ze waren druk,
kletsten door de docenten heen, lieten medeleerlingen niet uitpraten. Nu moeten ze één
voor één een statement aﬂeggen aan hun
groepsgenoten. De meesten lezen het hakkelend en met gebogen hoofd van hun iPad: “Het
spijt me dat ik druk was. Ik realiseerde me niet
dat jullie last van me hadden. Ik ga proberen

