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Opinie&Debat

Tweede Kamer roept de verabsolutering van de Cito-
toets voorlopig een halt toe. Gelukkigmaar.

S
taatssecretarisDekker (Onderwijs)wildede inspan-
ningsplichtdiehijdebasisscholenoplegtgraagwat
tastbaardermaken:wathembetreftmoestenzede
gemiddelde scorevandeCitotoets –diehalverwege

groep8wordtafgenomen–met 1,6puntopkrikken.DeKa-
merwasnietgediendvandeze sturing indecimalen. Ze
schrapteditonderdeeluitdeonderwijsbegroting.
Een terechte ingreep. De Citotoets was zo’n 45 jaar gele-

den bedoeld als objectief hulpmiddel van de leerkracht bij
de vaststelling van het niveau waarop de leerling voortge-
zet onderwijs kon volgen. Tot dan toe was het schooladvies
het resultaat van enig nattevingerwerk – waarbij het oplei-
dingsniveau van de ouders richtinggevendwas.
De Citotoetsmoest de procedure watminder arbitrair

maken. Aan dat doel heeft hij zo goed beantwoord, dat hij
is verworden tot hoofdpijler onder het schooladvies en tot
waarmerk van de kwaliteit van de school. Staatssecretaris
Dekker had de Citoscore ook nog eens willen opwaarderen
van registratie van het niveau van de individuele leerling
tot een van bovenaf vastgestelde productienorm. Daar-
door zou de toets wel erg ver buiten het bereik van zijn
oorspronkelijke bedoeling zijn geraakt.

In de praktijk zou Dekkers productienorm bovendien
boterzacht zijn geweest. Hij zou de praktijk van teaching to
the test – leerlingen klaarstomen voor de Citotoets – slechts
verder hebben aangewakkerd. Verder leert de ervaring dat
de normering van de Citoscore de prestaties volgt: slechte
scores leiden tot een lichtere normering, goede scores tot
een hogere normering. Het gemiddelde bedraagt dienten-
gevolge al jaren zo’n 535 punten.
De Citotoetsmoet weer gewoonworden gebruikt waar-

voor hij bedoeld was: als hulpmiddel voor de school. Niet
minder, maar zeker nietmeer. De relativering van zijn be-
lang zou ookmoeten impliceren dat een ‘fout’ schoolad-
viesmakkelijker te corrigeren is dan nu. Een vmbo-advies
voor een leerling die eigenlijk op de havo thuishoort, is
geen probleem als de betrokken leerling tussentijds – dus
voor het eindexamenjaar – naar de havo kan switchen. Nu
is die weg praktisch onbegaanbaar. Daar zou de Kamer
zich ook weleens over kunnen buigen – als ze verabsolute-
ring van de Citotoets wil tegengaan.

Sander van Walsum

Willem: ‘Zeg,Vova, uh..
nou…het was natuurlijk
heerlijk allemaal, maar…’
Vladimir: ‘U wilde het nog
even hebben over de men-
senrechten?’
Willem: ‘Ach, rechten.
Nou ja, u begrijpt,
Greenpeace… homo’s
… mij is gevraagd of ik
daar, officieel zeg maar…’
Vladimir: ‘Iets van wilde
zeggen? Natuurlijk, alle
begrip. Een held van onze
tijd, haha! Maar zeg eens,
hoe hebben jullie dat in
Utrecht gedaan – een
nieuwe burgemeester

zonder enige inspraak?’
Willem: ‘Oh, dat. Zo gaat
dat altijd bij ons. Geen
haan die ernaar kraait.’
Vladimir: ‘Geluksvogels!

Wij hadden verkiezin-
gen in Moskou, daar
deed Navalny aan
mee. Geen pretje.’

Willem: ‘Ja, wij hadden
ook zo’n clown rondlo-

pen, Henk Westbroek.
Mijn commissaris heeft
hem geschrapt.‘Geen be-
stuurservaring’, hahaha!’
Vladimir: ‘Geweldig!’
Willem: ‘Proost!’

Arnout Brouwers

Stekel

Op bezoek bij Vladimir

Toets iseenhulpmiddel,
geenstreefcijfer

Commentaar

DenormvanDekker

Eengoudenmedaille
voorprotest inSotsji
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N
ederlandschef de
missionMaurits
Hendrikswaar-
schuwtonzeolympi-
sche sportersdat zij
zich inSotsjiniet te
buitenmogengaan
aanprotesten. ‘Pro-

testmoetkunnen,maarwevragen
sportersomhetverstandig tedoen.’
Onze sportersmoetennualbijhetge-
bruikvansocialemedia ‘goednaden-
kenwatzij schrijven’. Riektditniet
verdachtnaarzelfcensuur?

Maarde leidervandeNederlandse
delegatiegaat –opeenrecentepers-
conferentie – verder.Hij zal erop toe-
ziendater inSotsjidooronzemensen
‘geenexcessen’wordengepleegd. Een
kusvoor iemandvangelijkgeslacht,
zegthij zuinig,moetkunnen,maar
‘eenhomovlagaanhetbalkonvanhet
olympischdorpgaat tever’.

Zijnboodschap isduidelijk.Het
gaat inSotsji omdemedailles enhet
uitdragenvaneenpolitiek standpunt
veroorzaaktmaar ‘rellen’diedeaan-
dachtdaarvanafleiden,omdatzijde
gastheerontrieven.

Maarwie isdiegastheer?Eenre-
gimedatviamanipulatieskeihard
zijnwiloplegtaandebevolkingen
doordezeOlympischeWinterspelen
zijnaangetastepopulariteithooptop
tevijzelen.

RimpellozeOlympischeWinterspe-
lenzouden inderdaadvoorPoetin
eengroot succes zijn. Ietswat zijn
propagandadagelijks viade tvwe-
ken-, neemaandenlangaanzijnvolk
kanvertonen. Eenprachtstunt, ge-
heel volgensNero’s receptvan ‘brood
enspelen’.

Juistdat rimpellozewelslagen
maaktookdatdeRussische leiding
nietopconflictenzit tewachten. Inte-
gendeel, deWinterspelenzullenwor-
den ingeluiddooreenRussischglim-
lachoffensief enmenzal inSotsji alles
doenomprotestenzoveelmogelijk
tekleineren.Of tenegeren.
Poetins recenteaankondigingdat

hij inSotsji liefdevollebejegeningvan
personenvanhetzelfdegeslachtgeen
haarbreed indewegzal leggen,duidt
daarop.VoorRussischewettenenze-
denknijpthijdit keergraageenoogje
dicht, zoveel is eenharmonieusver-
loophemwaard. Er zijnmeervoorte-
kenen.

DeRussische, officiëlemediazwij-
gennuoverhetdiplomatiekeconflict
metNederland. Er is Poetins toezeg-
gingdathijpersoonlijkWillem-
AlexanderenMáximazalontvangen.
Er zijngeruchtendat indecember
eengrootaantalgevangenenamnes-

tie zalwordenverleend.Geloofwaar-
digegeruchten:nietomdatdithoog
tijdwordt ineen landmet750dui-
zendgevangenen,maaromdatPoe-
tinnuwarmeblijdschapdoordewe-
reldwil latengaan.Als eenklaroen-
stoot vaneenmild regimeaanalle
sporters vandeplaneet. Isdepresi-
dent ineigenpersoon immersniet
ookeengroot judoka, visser enzwem-
mer?

Zelf heb ikdeafgelopenwekener-
varendatPoetinsRuslandgeenkopie
vandeSovjet-Unie is. Toen ikonlangs
inMoskoueen tentoonstellingover

ProvoendeNederlandseprotestcul-
tuuropendemeteen lezing,heb ik
uitsprakengedaandievolgensHen-
driks vastheelonverstandigwaren.
InhetRussisch. Ikhebmenietbe-
perkt tot eenhistorischeuiteenzet-
tingoverhoededemocratie indevo-
rigeeeuwinons landonder invloed
vandezebewegingenverbreed is.
Maar ikhebduidelijk stellinggeno-
menvoorgelijke rechtenvanseksu-
eleminderheden, voorvrijlatingvan
politiekegevangenenzoalsdeGreen-
peacemensenendemeisjes vanPussy
Riot. Ikhebmeuitgesproken tegende

almachtvandegeheimedienst en
aangeradenook inRuslandeenwet
in tevoerendiehetbespioneerdebur-
gersmogelijkmaakthunpersoon-
lijkedocumentenvandezedienstop
tevragen.Ookheb ikdevervuilende
overvloedvanhetRussischeautover-
keergehekeldenals remedie fiets en
fietspadennetbepleit.
Ontstondereen ‘rel’, laffemeneer

Hendriks?Nee, ikkreegapplausen
werddoor TVMoskva24geïnterviewd,
met staatssubsidie.

HethuidigeRusland isniet, zoals
deSovjet-Unie, eenonverbiddelijke
dictatuur.Het isgeen ideologische
monoliet, zoalsonderBreznjev. Inde
plaats vanhet IJzerenGordijn is een
gaatjesschermgekomen.Achterdat
schermwordthardgewerktaaneen
nieuwe ideologie,die echternog
steedsniet veelmeer isdan ‘patriot-
tisme’. Vaderlandsliefde, opgevuld
metdebijbel endewierookvande
Slavisch-orthodoxekerk.Degeheime
dienstheerst, de rechtspraak is cor-
rupt,de jachtophetgrotegeld fasci-
neertdeelite, onrechtvaardigeboetes
wordenaandemonstrantenopge-
legd.Maarnogaltijd zijndemonstra-
tiesnietonmogelijk.

TijdensdeWinterspelenzullende
gaatjes inhetgordijnvandestaats-
machtnogwatgroter zijn. Poetin
heeftbij echteconflicten,diebreed
uitgemetenwordendoordebuiten-
landse tv, veelmeer teverliezendante
winnen.Wemogendusvooral in
Sotsji geenkoudwatervreeshebben.
Wantééndingstaat vast: protest te-
gendevoortdurendeschendingvan
mensenrechten inRusland ishard
nodig. Envoordemoedigsteprotest-
uiting ligtbijmij eengoudenme-
dailleklaar.

Toenmalig IOC-voorzitter Jacques Rogge en de Russische president
Poetin bij de presentatie van Sotsji 2014 in Guatemala, 2007. Foto EPA

Winterspelen in Sotsji

Rimpelloze Spelen zouden
een groot succes zijn voor
Poetin. De ideale gelegen-
heid dus om te protesteren.

Roel van Duijn is
ex-politicus en
getrouwd met
een Russische
vrouw.

Waarschuwing
vanchefde
missiontegen
excessenriekt
naarzelfcensuur


