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Vier maal Drees en de AOW
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Veel jongens struikelen in de
brugklas. Uiteindelijk halen
zij daardoor minder vaak een
havo- of vwo-diploma dan
meisjes.
Hanne Obbink
redactie onderwijs
Jongens presteren duidelijk slechter
in het voorgezet onderwijs dan meisjes. Vooral de overstap van basisschool naar brugklas nekt hen, blijkt
uit cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Meteen daarna, in
de laagste klassen, raken zij achterop en die achterstand maken zij later
niet meer goed.
Jongens komen met een voorsprong op meisjes van de basisschool
en zijn ook oververtegenwoordigd
in de hoogste brugklassen, die op
vwo-niveau. Maar in twee jaar slaat
die voorsprong om in een forse achterstand. In vwo-brugklassen is bijna
53 procent jongen. In de tweede klas
is nog maar 48 procent van de
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vwo’ers jongen, in de derde klas minder dan 46 procent.
Ook op andere schoolniveaus zakken jongens vaker af dan meisjes. In
de laagste vmbo-brugklassen zijn zij
al oververtegenwoordigd, en in de jaren daarna neemt het percentage
jongens op dat laagste niveau nog
toe. Meisjes zitten vaker in een brugklas op middenniveau (de theoretische leerweg van het vmbo) of klimmen via een havo-vwo-brugklas op
naar het vwo.
Volgens wetenschappers spelen
verschillen in opvoeding én verschillen in hersenontwikkeling jongens
parten. „Hun taalvaardigheden ontwikkelen zich later dan die van meisjes”, zegt Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. „En juist taal is
steeds belangrijker geworden in het
onderwijs.”
Dat jongens vooral in de brugklas
op achterstand komen, is volgens
Jolles te wijten aan de grote overgang
na het basisonderwijs. In hun basisschooltijd wordt kinderen veel structuur geboden en zijn ouders nauwer
betrokken bij het schoolwerk. In de
brugklas wordt van leerlingen opeens veel meer zelfstandigheid gevraagd. Jolles: „Dat is lastig voor jongens van die leeftijd.”
De achterstand die jongens daardoor oplopen, halen zij in de rest van
hun schooltijd niet in. Uiteindelijk
doet 40 procent van de jongens examen in havo of vwo, de rest blijft steken op vmbo-niveau. Van de meisjes
haalt 45 procent een havo- of vwo-diploma.
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Mexicaanse
griep doodt
gezond meisje
Van onze redactie wetenschap
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Kleinzoon Wim Drees (55):
„Met overheidsgeld was
mijn grootvader wel heel
voorzichtig. Daarom zou hij
er zeker voorstander van
zijn geweest dat de AOW nu
wordt versoberd. Het ging
hem er vooral om dat ouderen niet meer afhankelijk
zouden zijn van hun kinderen. En dat ouderen niet onder een armoedegrens zouden zakken die onaanvaardbaar is. Daarvoor diende het
minimuminkomen uit
AOW. Maar hij zou altijd
hebben willen voorkomen
dat er door een te royale
AOW geen geld zou overblijven voor andere noodzakelijke uitgaven die een staat
moet doen.”

Achterkleinzoon Johannes
Drees (25): „Ik denk eigenlijk
niet dat ik nog AOW zal
krijgen op het moment dat
ik 67 ben. Ik weet ook niet
of dat zo erg is. Je zou je
oudedagsvoorziening ook
zelf moeten kunnen regelen. Het belangrijkste is dat
mensen die het echt nodig
hebben een minimum krijgen om van te leven. Dat is
voor mij het uitgangspunt,
net als overigens voor mijn
overgrootvader.”
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Drees: meer mythe
dan werkelijkheid

amsterdam – Het totale aantal Nederlanders dat aan Mexicaanse griep
is overleden, is opgelopen van vier
naar zes. Afgelopen week eiste de
ziekte het leven aan een 40-jarige
man met een ernstige onderliggende
aandoening en aan een verder gezond 14-jarig meisje uit Haarlem.
Mensen met aandoeningen als
hartklachten of astma lopen bij een
besmetting een grote kans op complicaties. Maar ook volstrekt gezonde mensen kunnen aan de Mexicaanse griep bezwijken; wereldwijd had
zo’n 20 tot 40 procent van de griepdoden niets anders dan het H1N1-virus onder de leden.
Toch blijft de kans dat gezonde
mensen aan de griep overlijden erg
klein, relativeert Roel Coutinho, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM.
„We weten niet precies hoeveel gezonde mensen griep hebben gekregen, dus hun sterfterisico is moeilijk
in een getal uit te drukken. Maar het
ligt heel laag.”
De scholiere werd op vrijdag 16 oktober ziek. Maandag overleed ze.
„Het toont de spagaat waar we steeds
in zaten: het virus is over het algemeen mild, maar heeft ook een gevaarlijke kant”, zegt Coutinho.
Het RIVM kondigde voor Nederland gisteren officieel een epidemie
af. Uit peilstations van huisartsen
blijkt dat er vorige week per 100.000
mensen 76 met griepklachten kwamen. De week daarvoor waren het er
69. Daarmee zijn we twee keer achtereen boven de epidemische drempel van 55 uitgestegen, en dan heet
het een epidemie.
Van de onderzochte keel- en neusslijmmonsters bevatte 32,5 procent
het H1N1-virus. Tijdens een gewone
griepepidemie wordt bij een vergelijkbaar percentage een griepvirus
aangetroffen. Van alle gespotte
griepvirussen bleek 95 procent van
het Mexicaanse type, dus het is echt
een ’Mexicaanse’ epidemie.
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