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Door een onzer redacteuren
Rotterdam. Een leerling die niet
doet wat zijn leraar zegt. Een school-
leider die hem aan de kraag de klas
uitsleept. Een ouder die vervolgens
de politie belt. Wat zegt dit incident
op een doodgewone middelbare
school in Nieuwegein over het on-
derwijs in Nederland? Gezagscrisis
in de klas? Gebrek aan vertrouwen
tussen ouders en leraren?

Directeuren van andere vmbo-
scholen kijken niet op van het inci-
dent. Leerlingen die weigeren de klas
te verlaten als dat moet van de leraar:
aan de orde van de dag. Op een Am-
sterdams college blijft zo’n leerling
soms alleen in het lokaal achter, ter-
wijl leraar en klasgenoten de les el-
ders voortzetten. Of zoals de ad-
junct-directeur zegt: „Dan verhuis je
de groep.” Om een fysieke confronta-
tie te vermijden. Een Utrechtse
school heeft een ‘pedagogisch bevei-
liger’ in dienst om die confrontatie
verantwoord aan te kunnen gaan.

De Amsterdamse orthopedagoog

Astrid Boon trekt door het land met
een pleidooi voor strengere straffen.
Niet de kastijding die een Katwijkse
dominee voorstaat, maar bijna even
ouderwets: strafregels. Kinderen ko-
men er nu te vaak mee weg als ze een
instructie van een leraar negeren. Ze
weten niet meer hoe het hoort. Nee,
dat is niet hun gedragsprobleem. Dat
is het ordehandhavingsprobleem
van de leraar.

Duidelijke regels en effectieve
straffen zouden veel problemen op-
lossen, zegt Astrid Boon. Ze is niet de
enige. Al staan Britse leerlingen nog
altijd keurig in de rij voor ze hun klas
betreden, ook in het Verenigd Ko-
ninkrijk bestaan zorgen over disci-
pline op school. De Britse regering
stelde er onlangs een ‘gedragstsaar’
voor aan. Die stuurde alle basisscho-
len een lange lijst met eisen waaraan
een ordentelijk geleide school moet
voldoen. De schoolregels dienen
weer in elk klaslokaal aan de muur te
hangen. Leraren moeten weer het
goede voorbeeld geven.

Terug naar een geordende wereld.
Dat biedt pubers rust en veiligheid,
weten ook vmbo-directeuren. En dat
willen pubers ook. Dat heeft de
school voor op de chaos van de
straat.

Commentaar: pagina 2
In het nieuws: pagina 4-5

De leerling
tart het gezag,
de leraar aarzelt
Een ouder die de politie
inschakelt, blijft een
uitzondering. Maar dat het
gebeurt, zegt wel degelijk iets
over het onderwijs. Niet
overal zijn de regels helder.

Markten sceptisch
over Zuid-Europa

Eurocrisis beheerst partijcongres CDU

leipzig. Bondskanselier Angela
Merkel krijgt applaus na haar ope-
ningsrede op het jaarcongres van de
Duitse christendemocraten, giste-
ren in Leipzig. Binnen de CDU
groeit echter de wrevel over de aan-
pak van de eurocrisis door Merkel.
De Duitse soevereiniteit en finan-
ciële reserves kunnen bedreigd wor-
den door de problemen in Zuid-Eu-
ropa, zo vrezen veel partijleden.
Foto Reuters Scepsis over Me rke l
binnen eigen partij: pagina 3

Door een onzer redacteuren
Rotterdam. Beleggers zijn niet on-
der de indruk van de politieke maat-
regelen die Europese schuldenlan-
den in het weekeinde hebben geno-
men. Over de hele linie sloten de aan-
delenmarkten gisteren lager.

De Europese beurzen gingen gis-
terochtend aanvankelijk omhoog, na
de benoeming van oud-eurocommis-
saris Mario Monti tot opvolger van
Silvio Berlusconi als premier van Ita-
lië. Maar aan het eind van de beurs-
dag had de negatieve stemming de
overhand gekregen. Mede debet
hieraan waren cijfers over de Europe-
se industriële productie in septem-
ber, die met 2 procent was gedaald.
Dat was volgens verwachting, maar
bevestigde, aldus analisten, het
beeld dat Europa mogelijk weer in
een recessie belandt.

Het sombere beurssentiment was
ook terug te zien in de oplopende
rentes op staatsobligaties met een
looptijd van tien jaar van Zuid-Euro-
pese landen. De rente op Italiaans

staatspapier piekte naar 6,7 procent.
Vorige week kwam de rente boven de
7 procent, maar zakte daarna weer
door ingrijpen van de Europese Cen-
trale Bank en de ophanden zijnde re-
geringswisseling. De rente op Spaan-
se staatsobligaties kwam voor het
eerst sinds begin augustus weer bo-
ven de 6 procent, wat wijst op grote
zorg bij beleggers over de Spaanse
economie. De werkloosheid in Span-
je is gestegen naar 21,5 procent.

In Griekenland lijkt de nieuw aan-
gestelde premier Lucas Papademos
geen brede politieke steun te krijgen
voor de bezuinigingen en economi-
sche hervormingen die hij wil door-
voeren. De conservatieven hebben
gisteren gezegd dat ze niet zullen in-
stemmen met de bezuinigingsmaat-
regelen die zijn verbonden aan de
miljardenleningen van Europa en
het Internationaal Monetair Fonds.

Rutte en Cameron: pagina 3
Italië: pagina 21
België: pagina 23

Auto’s ontketenen revolutie
op ledmarkt economie 24-25
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