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Klimaatdebat
Oppositie poogt
vergeefs wig te
drijven tussen
coalitiepartijen
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State of the Union
DeAmerikaanse
president Trump
sprak vannacht
het Congres toe.
Lees het verslag
op fd.nl
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Leraren slaanalarm: scholen stoppen
met informatica indebovenbouw

IlseZeemeijer
Amsterdam

Scholen staanonder toenemende
druk omhet keuzevak informati-
ca indebovenbouwte schrappen.
Ze vinden het vak wel belangrijk,
maarkunnenamperdocentenvin-
den. Dat is zorgelijk, zeggen lera-
ren, want het belang van het vak
neemt alleenmaar toe.
‘Informatica gaat niet alleen

overprogrammeren,maarookover
socialemedia, informatieverwer-
king,privacyenversleuteling’,zegt
opleider Derk Pik van deUvA. ‘Je
wilt dat elke leerlingdaar debasis
vankrijgt.’

Hetaantalscholendat informa-
ticaaanbiedtalskeuzevakindebo-
venbouwvandehavoenhetvwois
sinds 2011 gedaald van 300 scho-
len naar 260, blijkt uit cijfers van
overheidsorganisatie DUO. Dat is
minder dan de helft van allemid-

Het aantal scholen
dat informatica biedt
in de bovenbouw is
sinds 2011 gedaald
van 300 naar 260

Tekort aan geschikte docentendwingt onderwijsinstellingen tot schrappen vak

delbare scholen.
‘Hetaantalscholendatstoptmet

het aanbieden van informatica is
een grote zorg’, zegt voorzitter Ra-
monMoorlagvandevakvereniging
voorinformaticadocenten,I&I. ‘We
hebbenhet net voor elkaar gekre-
gen om een nieuw curriculum te
ontwikkelen,vanenvoordocenten.
Informaticaiseensociaalvakwaar
veel wordt samengewerkt enwaar
scholieren leren om zelfstandig
problemenoptelossen.Oudersen
scholierenkiezenerbewust voor.’

MartinBrugginkvandeleraren-
opleiding van de TUDelft noemt
het een ‘reëel gevaar’ dat het aan-
bod van informatica nog kleiner
wordt.Wantalsdeenige informa-
ticadocentopschool vertrekt, zijn
er nauwelijks docenten om het
gat op te vullen. ‘Scholen willen
informaticaniet afschaffen,maar
moetendieafwegingwelmakenals
ze geen docent kunnen vinden’,
aldusBruggink.

Scholieren van de RSGGoeree-
Overflakkee krijgen les in infor-
matica. FOTO: RIESVANWENDELDE
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Met behulp van een CAPTCHA kan onderscheid gemaakt
worden tussen mens en computer. Alleen één probleem:
steeds vaker wint de computer het van de mens.

MENS VERSUS
COMPUTER

Informatica kampt al jaren met
een lerarentekort, dat inmiddels
als ‘permanent’wordtbestempeld.
Dit jaarzijn23voltijdsbanenonver-
vuldendataantal looptdekomende
tienjaaropnaar96,blijktuit recent
onderzoekvanCenterdata.Dezecij-
ferszijngebaseerdopdescholendie
nuinformaticaaanbieden.Alsmeer
scholenhetkeuzevakwillengeven,
iseenveelvoudaandocentennodig.

Docentenopleidingendoenhun
bestommeerstudentenaantetrek-
ken,maarkunnendeconcurrentie
met het bedrijfslevenniet aan. ‘Be-
drijven trekken ontzettend hard
aan studenten informatica, want
elk technologiebedrijf heeft IT’ers
nodig’, zegt JanvanderMeij vande
Universiteit Twente. ‘Wij hebben
jaarlijksdriemasterstudentenvoor
de lerarenopleiding en bij andere
universiteitenisdatnietveelbeter.’

RectorMichiel vanDijk van het
Zaanlands Lyceumprobeert er al-
les aan te doen om informatica te
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behouden. ‘Onze docent heeft vijf
klassenengaatovereenhalfjaarmet
pensioen. Op de vacature komen
amperreacties. Ikhebookalle lera-
renopleidingen gemaild om te vra-
genoferstudentenzijn,maardat is
eenkanslozemissie.Als ikgeendo-
centkanvinden,kunnenwehetvak
niet aanbieden in4havo en5 vwo.’

Opmiddelbare school Thomas
aKempis inArnhemkunnen scho-
lierenmet het profiel economie en
maatschappijhetvakinformaticaal
nietmeerkiezen.Ookscholenzon-
der informatica die vragen of hun
leerlingen inde lesmogenaanslui-
ten, moet directeur Eelco van der
Krukteleurstellen. ‘Hetroostervan
onze docent zit vol, te vol. Als deze
docent weggaat, heb ik een groot
probleem.’

Hoewel ermeerdere initiatieven
in demaak zijn ommensenuit het
bedrijfsleven om te scholen, ver-
wacht hoogleraar vakdidactiek in-
formatica Erik Barendsen van de
Open Universiteit dat de proble-
men nog jaren aanhouden. ‘Ik zie
creatieve oplossingen op scholen
met informaticastudenten of le-
ren op afstand,maar de komende
jaren zullenmoeilijk zijn.We kun-
nenniet zomaar eenblikdocenten
opentrekken.’

Informatica kampt
al jaren met een
lerarentekort, dat
nu als ‘permanent’
wordt bestempeld

overEuropesekampioenen

men om acties tegen dergelijke overnames uit
te betalen.
Als de prooi zichzelf niet kan verdedigen, ligt

ervolgensdechristendemocraateenverantwoor-
delijkheidvoordeoverheid.Sindshetduidelijk is
datbondskanselierAngelaMerkel vertrekt, voor-
standervanmondialisering,nemeninhaarpartij
de pleidooien voor eenmeer sturend industrie-
beleid toe.

Altmaiers ideeënworden algemeen gezien als
eenantwoordophetambitieuzeChineseprogram-

Duitsland moet weer
‘actieve vormgever’
worden in plaats
van ‘passieve
toeschouwer’

ma‘MadeinChina2025’,datvanhet landtechno-
logischeenkoplopermoetmaken,enzichdaarbij
volgenscriticibedientvanunfairehandelspraktij-
ken.Maar hij reageert er ookmeeopdeprotecti-
onistischeagendavandeAmerikaansepresident
Donald Trump, die eigen bedrijven probeert te
beschermen.
De christendemocraat ziet de komende de-

cennia een strijd tussen drie grote economische
machtsblokken: Europa, de Verenigde Staten en
een door China gedomineerd Azië. De innovatie
wordt versneld door de opkomst van ontwikke-
lingenalskunstmatige intelligentie,quaeffecten
volgensAltmaier vergelijkbaarmetdeuitvinding
vande stoommachine.
Europa dreigt de slag te verliezen. Duitsland

moet volgensAltmaierdaaromvaneen ‘passieve
toeschouwer’ weer een ‘actieve vormgever’ wor-
den.Altmaier: ‘Zelfbewust,metdewil tot succes.
Ikbenoptimist, enweet datwedat kunnen.’

TECH ENMEDIA

China zegt zijn
eigen chips te
gaan maken
Chinawil zelfvoorzienendwor-
den indeproductie vanhalfge-
leiders en eigenbedrijvennaar
de technologische voorhoede
parachuteren.Dehandelsoorlog
metdeVSheeft deurgentie daar-
vannog eensduidelijk gemaakt.
HetChineseHuawei, leverancier
van telecommunicatienetwer-
kenals 4Genhet toekomstige
5G,wordt in steedsmeer landen
aandekant geschoven.KanChi-
naQualcomm,ASMLenTSMC
evenaren?
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“
‘Willenweals land
van82miljoen inwoners
dewereldmarkt laten
bepalendoor anderen?’
Peter Altmaier
Duitse minister van economische zaken

FOTO: REUTERS
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BUITENLAND

‘Brexit zal duidelijk
makendat Ierland
herenigdbeter af is’
DeBritse premierMayheeft nog
eenpaardagenomdeEU te ver-
leiden tot eenanderebrexitoplos-
sing voorde Ierse grens.Komen-
deweekwachthaar eennieuwe
confrontatiemethet Lagerhuis.
Ophet Ierse eilandwordt inmid-
dels drukgefilosofeerdover een
terugkeer vangrenscontroles
tussendeRepubliek Ierlanden
Noord-Ierland.Deanti-Britsepar-
tij SinnFéin, inbeide gebieden
actief, schermtmet een referen-
dumover Ierse eenwording.
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DetacheerderAtlas
expandeert in
deoffshoresector
DetacheerderAtlas Professionals
breidt zijnpositie inde inter-
nationale olie- engasmarkt uit.
Depersoneelsbemiddelaar uit
Hoofddorpneemtdaartoebran-
chegenootBrander over, geves-
tigd inhet SchotseAberdeen.Het
bedrijf uitHoofddorpbeschikt
over zeventienkantoren indertien
landen, en zet dagelijks gemid-
deld 1500 technici en scheepslie-
denaanhetwerkbij bedrijvendie
bijvoorbeeldwindparkenop zee
installeren enexploiteren.
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