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Bijles te duur? Voor deze vakkenvullers gratis
Scholieren krijgen steeds
meer dure trainingen buiten
lestijd. Hun ouders betalen.
Dat zorgt voor ongelijkheid.
Albert Heijn doet het gratis.

Door�onze�redacteur
Marije�Willems

AMSTERDAM.�Normaal gesproken
vult Anwar Serrar (17) vakken in de
Albert Heijn voor zijn bijbaan. Maar
vandaag zit hij met twee collega-vak-
kenvullers te blokken met een sta-
peltje examenbundels. In de biblio-
theek in Amsterdam-West zitten de
drie scholieren om de tafel met een
alfa- en een bètabegeleider.

En Albert Heijn betaalt. In Den
Haag, Rotterdam, Utrecht en Amster-
dam worden sinds april tweeweke-
lijks examenklassen georganiseerd
voor de 8.000 vakkenvullers en cais-
sières die eindexamen doen. Ook is
er gratis online examenbegeleiding.
De supermarkt wil haar jonge werk-
nemers naar eigen zeggen een goede
start geven op de arbeidsmarkt.

S chaduwonder wijs
Het is een opvallend initiatief nu exa-
mentrainingen steeds populairder
worden en cursussen bij particuliere
instituten meer dan honderd euro
per dag kosten. Dit zogenoemde
schaduwonderwijs – bijles, huis-
werkbegeleiding en examentraining
waarvoor ouders zelf betalen – is in
opmars. Het aantal bedrijven dat dit
aanbiedt is in negen jaar verachtvou-
digd, becijferde het ministerie van
Onderwijs vorig jaar. Het bedrag dat
huishoudens besteden aan schaduw-
onderwijs is volgens het CBS tussen
2000 en 2015 verviervoudigd: van
45 miljoen naar 189 miljoen euro.

De VO-raad, de koepel van middel-
bare scholen, waarschuwt voor kan-
s e n o nge l i j k h e i d ; schaduwonderwijs
is duur. De gratis AH-klasjes waren
de raad nog niet bekend. „Mooi voor
kinderen die geen rijke ouders heb-
b e n”, reageert een woordvoerder.

„Albert Heijn is geen Sinterklaas”,
zegt FNV-bestuurder Peter van der
Put. „Zo maak je het kinderen mak-
kelijker om werk en school te combi-
neren en heeft Albert Heijn voldoen-
de handjes om de vakken te vullen.”
Voor zover hij weet, is AH de enige
grote bijb a a nwe r kgever die dit doet.

Anwar Serrar is er blij mee. Naar
een dure examentraining was hij zelf
niet gegaan, zegt hij tussen het leren
voor zijn economie-examen door. „Ik
ken genoeg mensen die extra bege-
leiding nodig hebben, maar van wie
de ouders het niet kunnen betalen.”

Ouders willen iets extra’s
Het overgrote deel van de scholen
biedt haar leerlingen extra training
aan buiten de gewone schooluren.
Die trainingen worden vaak gegeven
door de eigen docenten, maar in toe-
nemende mate in samenwerking met
een externe partij (vorig jaar 19 pro-
cent). Vaak op kosten van de ouders.

Op het Anna Lyceum in Nieuwe-
gein werd zeven jaar lang examen-
training gegeven door Studiekring,
een externe partij. „Dat was kost-
baar ”, zegt Roger Last, toenmalig
teamleider van de bovenbouw. „Je
bent al snel drie- à vierduizend euro
kwijt. Dat hebben we al die jaren als
school zelf betaald, omdat we het

niet wilden laten afhangen van de fi-
nanciële draagkracht van ouders.”

Sinds dit jaar werkt de school sa-
men met Lyceo en zijn de kosten wel
voor de ouders. Teamleider Wouter
Luckel: „Dat stuit me tegen de borst.
Als school doe je er alles aan om je
leerlingen goed voorbereid het eind-
examen in te laten gaan. Ik heb daar
alle vertrouwen in, maar veel ouders
en leerlingen willen toch iets ex-
t r a’s .” Ook concurrentieoverwegin-
gen spelen een rol. „Alle scholenge-
meenschappen doen het, dus we
trekken daarin graag één lijn.”

Op het Anna Next vmbo, de school
waar Last nu afdelingsleider is, doen
ze het dit jaar wel op eigen kracht.
„Er stond een goed docententeam
voor de klassen en er was geen uit-
val, dus ik zag nu niet de noodzaak
om een extern bureau te huren.”

Op het Wolfert Dalton in het Rot-
terdamse Hillegersberg werden de
afgelopen weken lokalen verhuurd
aan Studiekring, een bedrijf dat exa-
mentraining aanbiedt. Eén van de
docent-begeleiders bij Studiekring is
Gilbert Hoek van Dijke (59). „S ommi-
ge leerlingen hebben veel potentie,
maar meer tijd nodig. Zo begeleid ik
een meisje dat door maatwerk tot on-
gekende hoogte groeit. Zij krijgt die
kans, omdat haar ouders zich dat
kunnen veroorloven. Maar wat als de
ouders uit een ander milieu komen?”

Het knaagt aan zijn geweten. „Ik

heb voor de klas gestaan vroeger en
weet: maatwerk en individuele aan-
dacht geven lukt niet met dertig leer-
lingen in de klas. Binnen het regulie-
re onderwijs moeten meer mogelijk-
heden komen voor deze leerlingen.”

De VO-raad deed in januari een
voorstel daartoe in een rondet a fe l -
gesprek met de Tweede Kamer. De

raad roept de politiek op extra te in-
vesteren in vormen van onderwijs-
t i j d ve r l e ng i ng . Vier uur extra onder-
wijstijd per week aan kinderen van
laagopgeleide ouders vergt een in-
vestering van ten minste 160 mil-
joen, becijferde de raad.

„Wie wil nu geen gratis professio-
nele hulp”, vraagt Anwar zich hard-

op af in het examenklasje. „Ie d e re e n
die het nodig heeft, heeft er recht
o p.” Straks staat hij weer onbekom-
merd vakken te vullen, maar eerst
moet hij nog „keihard knallen”. „Zo-
dat ik straks drie maanden vrij ben
en eindelijk kan uitslapen.” Hij lacht.
„En omdat ik mijn havo-diploma wil
halen natuurlijk.”

AH is geen Sinterklaas

Peter�van�der�Put�F�N�V-�b�e�s�t�u�u�rd�e�r

Vakkenvullers�Mehmet�Dogan�(16,�links),�Móan�Istatia�(17)�en�Anwar�Serrar�(17,�met�capuchon)�in�het�examenklasje�van�Albert�Heijn in�Amsterdam-West.
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