ment: de fabrikanten komen weg met
prijsafstemming, en de apotheker kan een
klein deel van de markt bedienen dat het
dure alternatief niet kan betalen.
Een ander voorbeeld van de vreemde
praktijken in de geneesmiddelensector
kwam ik tegen bij het middel Melatonine,
een lichaamseigen stof die de slaapprikkel
activeert. Voor onze oudste zoon letterlijk
een verschil van dag en nacht. Dit middel
staat niet op de lijst van erkende geneesmiddelen, maar is wel in een tien keer
lagere dosering bij Kruidvat of Etos te
krijgen. Met recept kost het bij onze
apotheek om en nabij één euro per
milligram. Even Googlen op internet en ik
bestelde vier potten in Engeland, waar het
legaal zonder recept te koop is, voor
€ 0,05 voor 1 mg. Een schandalig groot
prijsverschil dat op geen enkele manier
valt te verantwoorden.
Ik krijg door deze ervaringen geen
vertrouwen in de sector, en het is als
ouder al een hele last om je kind medicatie te geven waarvan allerminst vast staat
dat het op de lange duur een verstandig
middel is. Wij hebben bij elk van onze
twee zonen jaren gewacht en alternatieven geprobeerd, voordat we deze stap
namen. Geef ons één alternatief dat
zichzelf duurzaam heeft bewezen, en we
geven die pillen direct mee aan de
chemokar. Ik wil dan ook graag betalen
voor onderzoek waar mijn zonen echt wat
aan hebben, of het naar diëten is, naar
betere diagnosticeren met hersenscans, of
echt doeltreffende medicatie. Maar het
idee dat er een industrie gemakzuchtig
lijkt te profiteren van de bureaucratie in de
zorg en het gebrek aan (onderzoek naar)
alternatieven, voelt wrang. Het wordt tijd
dat we allemaal wat hyperactiever worden
– hoewel, eerst nog maar even die al zo
drukke decembermaand overleven.
Julien Luscuere, vader van twee zonen (11 en 9 jaar)
met ADHD en PDD-NOS en een 7-jarige dochter
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Deze rubriek is een speakerscorner,

waarin we lezers een platform aanbieden om
hun zegje te doen. Bent u ontevreden en vindt u
dat het anders moet, of bent u juist tevreden en
vindt u dat uw situatie navolging verdient, schrijf
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Doorstroombeleid
Een meisje uit Twente heeft haar vmbo-diploma behaald en wil doorstromen naar de
havo. Dit plan bestaat al lang, omdat zij na de brugklas graag naar de havo was gegaan.
Ze had toen net te weinig punten, mede doordat ze in die periode kwakkelde met haar
gezondheid. Haar ouders besloten vooralsnog te kiezen voor het vmbo; de havo kon
daarna altijd nog.
Niets bleek minder waar. Aan het begin van haar eindexamenjaar werd op school een
paginadikke ‘overstapregeling’ ingevoerd voor het vmbo naar de havo. Een ingewikkelde
rekenmethode en een procedure moesten er toe leiden dat in het eindexamenjaar ‘het
kaf van het koren’ zou worden gescheiden. Hoewel de inkt van de overstapregeling nog
niet eens droog was en de ouders van niets wisten, kwam deze leerling, met een zeven
gemiddeld voor de kernvakken, niet door de selectie. De school was van mening dat het
daarom beter was om de leerling ‘voor een teleurstelling te behoeden’.
De ouders hadden met vier kinderen genoeg ervaring om te oordelen dat ook hun
jongste telg genoeg in huis had voor de havo. Omdat in de wet staat dat het vmbo ook
opleidt tot havo, stapten zij naar de rechter. Helaas bleek een inhoudelijke toets van de
beslissing van de school niet mogelijk. Zowel de rechtbank als het hof oordeelden dat
de onderwijsvrijheid van de schoolbesturen hierbij, zeker in kort geding, in de weg staat.
Scholen krijgen van rechters veel ruimte zonder zich te hoeven verantwoorden. Dit
terwijl de school in haar verweer zelf uitdrukkelijk erkende dat doorstroombeleid ook
wordt gebruikt ‘om het slagingspercentage op peil te houden, en te ontkomen aan de
kritische blikken van de inspectie’.
Reden voor Pieter Hilhorst van Vara Ombudsman om aan dit probleem ruim aandacht te
besteden. Met succes. De Tweede Kamer diende een motie in bij de minister dat er iets
moest veranderen. De VO-raad, de organisatie van schoolbesturen, zal daarom begin
december aan haar leden een voorstel doen voor een Code Doorstroom. Hierin worden
de grenzen bepaald waaraan het beleid van scholen moet voldoen. De maximale eis die
scholen aan het gemiddeld eindexamencijfer mogen stellen ligt tussen de 6,5 en de 6.8.
Wederom wordt gekozen voor cijfers om de kansen en de motivatie van de leerling te
meten, die immers met een vmbo-diploma voldoet aan de eisen.
Hoewel we blij mogen zijn dat scholen hun doorstroombeleid voortaan uitdrukkelijk
aan ouders bekend moeten maken, is er toch weer een extra drempel. Bovendien een
drempel die voor sommige groepen leerlingen extra hoog is. Een selectie op basis van
cijfers doet sommige kinderen tekort. Daarbij kan worden gedacht aan leerlingen met
dyslexie of dyscalculie, aan laatbloeiende jongens, aan onderpresterende hoogbegaafden en aan leerlingen die kampen met een taalachterstand.
Ondanks de Code zullen de scholen zich intern moeten verantwoorden voor hun
doorstroombeleid. Het is aan de medezeggenschapsraad om er op toe te zien dat
binnen scholen niet wordt gediscrimineerd. De wet bepaalt dat de medezeggenschapsraad waakt in de school tegen discriminatie op welke grond dan ook1. In het doorstroom
beleid op school is een hardheidsclausule voor buitenbeentjes dan wel het minste.
Misschien is het een idee om de Code van de VO-raad voor te leggen aan de Commissie
Gelijke Behandeling. Iets voor Balans?
1 Artikel 7, lid 2, Wet medezeggenschap scholen

naar Balans Magazine. Beschrijf uw situatie en
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