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Bevingsveilig
makenhuizen
Groningenis
immenseklus
CHRIS KLOMP
GRONINGEN | De provincie Gro-
ningen heeft 30 miljard euro
nodig om 170.000 gebouwen
te verstevigen tegen gasbevin-
gen. Dat blijkt uit nieuw onder-
zoek van een ingenieursbu-
reau.
De provincie Groningen is ge-
schrokken door de aantallen en
spreekt van een ‘immense opera-
tie’. Een eerder onderzoek sprak
nog van 30.000 tot 90.000 pan-
den. Toen was nog niet gekeken
naar hoogbouw.
In de provincie Groningen

staan veel verzorgingshuizen en
andere hoge gebouwen. Die
lopen qua sterkte en constructie
gevaar bij stevige gasbevingen.
Om het hoofd te kunnen bieden
aan de vele schokken in het ge-
bied dienen nu 152.000 van de in
totaal 212.500 woningen plus nog
eens 18.000 andere gebouwen,
zoals zorgcentra, winkels, kerken,
scholen en flatgebouwen te wor-
den aangepakt. Volgens het rap-
port zal het in het huidige werk-
tempo 30 jaar duren voor alle ge-
bouwen aardbevingsbestendig
zijn.
Minister Henk Kamp stelt bin-

nenkort een Nationaal Coördina-
tor Groningen aan die leiding
geeft aan een speciale overheids-
dienst voor het aardbevingsge-
bied.
De gigantische operatie zal gro-

tendeels voor rekening komen
van de staatskas. Het geld moet
uit de opbrengsten van de gas-
winning komen, die dan niet in
de staatskas zullen vloeien.

Beroepscodejournalist
scherperdoor ‘DePoel’
GUDO TIENHOOVEN
HILVERSUM |De NPO gaat met
de hoofdredacties van alle ac-
tualiteitenprogramma’s in ge-
sprek over een aanscherping
van de beroepscode voor jour-
nalisten. Aanleiding is het ont-
slag van Brandpunt-presenta-
tor Fons de Poel die in een uit-
zending van vorige week Ka-
merlid Jesse Klaver een ‘snot-
neus’ noemde.
De Poel maakte zijn opmerking
in een uitzending over ABN
Amro. Saillant genoeg werd hij
vorig jaar ingehuurd door de in
opspraak geraakte bank. Reden
voor KRO-NCRV om op zoek te
gaan naar een nieuw Brandpunt-
gezicht, werd gisteren bekend.
KRO-NCRV is vooral verbolgen
over De Poels ‘snotneus-actie’
voor de camera. Maar ook zijn ne-
venactiviteiten zijn reden om per
1 juni met een aangescherpte be-
roepscode voor journalisten te
komen.

Ophef
Een NPO-voorlichtster wijst erop
dat er al een journalistiek proto-
col voor de gehele publieke om-
roep bestaat. Toch is de ophef
rond De Poel reden voor actie.
,,We pakken dit als NPO graag op
om samen met de hoofdredacteu-
ren van de verschillende actuali-
teitenprogramma’s te kijken hoe
we hier in de praktijk nog scher-

per op kunnen toezien en welke
praktische maatregelen we met
de omroepen aanvullend kunnen
nemen.’’
NOS-hoofdredacteur Marcel Ge-
lauff wil niet op de kwestie De
Poel ingaan. ,,Maar ik word een
beetje huiverig dat als ergens een
incident plaatsvindt we ineens
moeten discussiëren over het
aanscherpen van de regels. Bij de
NOS verandert er niets. Voor alle
nevenactiviteiten moet toestem-
ming worden gevraagd. Ik merk
nooit dat dit níet gebeurt,’’ zegt
Gelauff.
Harm Taselaar, hoofdredacteur
van RTL-Nieuws, noemt Fons de
Poels actie onverstandig. ,,Maar
om hem daarom te ontslaan? Ik
zou zelf een waarschuwing heb-
ben gegeven.’’

V andaag maken 31 leerlingen,
samen met nog eens tienduizen-
den andere kinderen, het eerste

deel van de test in nieuwe stijl. Eigenlijk
kunnen de groep 8-leerlingen zeer ont-
spannen de taal- en rekenopdrachten
maken. Voor het eerst is de uitslag niet
meer doorslaggevend voor het middel-
bare schooladvies. In januari kregen de
groep 8-leerlingen van De Westhof al
een advies van juf Karen. Alle kinderen
hebben al een plekje op een middelbare
school. En dat geeft juf Karen een ge-
ruststellend gevoel. ,,Tot vorig jaar lag er
zo’n grote druk op die kinderen. Som-
mige wilden per se naar een bepaalde
school en moesten dan een minimale
citoscore halen. Nu weten de leerlingen
naar welke school ze gaan en zijn ze
daar allemaal blij mee,’’ verklaart ze.
Het enige dat nog kan gebeuren, is dat
de scholieren de citotoets zo goed
maken, dat ze eigenlijk een hoger advies
moeten krijgen. In de praktijk kan dat
betekenen dat ze alsnog van school

moeten veranderen. Toch denkt de juf
niet dat het zo’n vaart zal lopen. ,,We
hebben heel goed over de adviezen na-
gedacht. Ik denk dat het aantal afwij-
kingen minimaal zal zijn. Het is ook
niet verplicht om van school te wisselen
als het advies hoger wordt.’’ Het goede
nieuws voor de leerlingen is dat ze niet
een lagere beoordeling kunnen krijgen.
Ook niet, als ze de cito slecht maken.

Bijlessen
Desondanks liepen de bijlessen op de
Westhof de afgelopen weken storm.
Want, zo verklaart juf Karen, in haar

klas zitten best wat perfectionisten. Of
die toets er nu toe doet, of niet, ze wil-
len een goede score halen.
Daarom haalt juf Karen ook nu weer
alles uit de kast om haar leerlingen zo
relaxed mogelijk door de 3 toetsdagen
heen te helpen. ,,Een jongetje vroeg of
hij zijn huispak aan mag. Als hij zich zo
rustig voelt, vind ik dat prima,’’ zegt ze
lachend. Ook mogen ze een flesje water
op tafel én kauwgom kauwen. ,,Ja, on-
derzoeken wijzen uit dat de concentra-
tie beter is als je kauwgom kauwt,’’ ver-
klaart de juf. ,,Maar we hebben wel de
afspraak dat ze geen bellen blazen.’’

POELDIJK |De potloden en
gummetjes liggen klaar en
de leerlingen hebben alles
geleerd wat ze moeten
leren. Juf Karen van der
Meijs van de Poeldijkse ba-
sisschool Westhof is klaar
voor de cito-toets. En de
kinderen hebben er zin in.
ELLEN VAN GAALEN

CITO | Uitslag is niet meer bepalend voor schooladvies

Z Juf Karen
van der
Meijs treft
de laatste
voorberei-
dingen.
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Engetoetsvantoenisnuvoor
schoolkindereneenstimulans

Z Fons de Poel. FOTO ANP


