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Gebreken bij ROC Aventus
Studenten twijfelen of opleiding tot werk leidt 
Op het ROC Aventus  college  in  Zutphen  is  een massaal  gebrek  aan de 
meest elementaire voorzieningen. Er  is gebrek aan kluisjes, computers, 
lokalen en soms zelfs aan stoelen, en er  is vooral ook gebrek aan  frisse 
lucht omdat de ramen niet open kunnen en de klimaatregeling onder de 
maat  is. Dit blijkt uit een onderzoek van ROOD, de  jongerenorganisatie 
van de SP. 

Kort nieuws 

Nadat het Huisjesmelkerscomité zich had 
beraden  over  de  vervolgacties m.b.t.  de 
Kloppers‐panden,  hebben  zich  4  nieuwe 
ROOD‐leden aangemeld. 

  
Als  gevolg  van  het  overhevelen  van  de 
gemeentelijke WMO‐taken naar Het 

Een greep uit de resultaten van het 
onderzoek: 
 

 81% van de studenten geeft aan 
dat  er  een  gebrek  is  aan 
voorzieningen.  In  de  meeste 
gevallen  gaat  het  om 
computers en kluisjes. 

 72%  geeft  aan  dat  zij  niet 
wisten  dat  de  ouderbijdrage 
vrijwillig is. 

 40%  ondervindt  hinder  van‐
wege het slechte klimaat  in het 
schoolgebouw, omdat er onvol‐
doende frisse lucht is. 

 38%  zegt  niet  genoeg  te  leren 
om straks zijn of haar vak straks 
goed uit te kunnen oefenen. 

 

Uit  de  meest  recente  cijfers  blijkt 
dat het gebrek aan voorzieningen  

niet  komt  doordat  de  school  arm 
zou zijn. In 2010 maakte het ROC op 
een haartje na 5 miljoen euro winst. 
Volgens  ROOD  kan  dat  geld 
gebruikt  worden  om  in  voldoende 
kluisjes,  stoelen  en  computers  te 
voorzien,  en  iets  te  doen  aan  het 
slechte klimaat in het gebouw. 
Het  onderzoek  Het  MBO  verdient 
beter kunt u nalezen op 
       roodzutphen.sp.nl  
 
 

Plein  zullen  11  arbeidsplaatsen  bij  de 
gemeente  verdwijnen.  Bij  de  gemeente 
blijven  de  strategen  en    beleids‐
functionarissen  over,  aldus  een 
raadsbesluit  van  27  februari.  Op  deze 
wijze  komt  de  controlerende  en 
bestuurlijke  invloed  op  het WMO‐beleid 
nog verder van de raad te staan. 

  
Uit  betrouwbare  bron  is  vernomen    dat 
na  het  invoeren  van  de  nieuwe  regels 
rond  de  invalidenparkeerkaarten,  een 
grote  hoeveelheid  parkeerkaarten  niet 
door de cliënten wordt opgehaald, omdat 
men  deze  niet meer  kan  betalen. De  SP 
heeft  gevraagd  de  problemen  en  de 
omvang daarvan in kaart te brengen. 

 

Agenda 
 
Op  6 maart,    24  april  en  22 mei  zijn  er 
scholingsavonden  voor  actieve  SP‐leden 
in  het  kader  van  Heel  de  mens.  De 
scholingsavonden  worden  gehouden  in 
de voorzaal van het DWK, en starten om 
20:00 uur. 

  
 
De  jaarvergadering  wordt  gehouden  op  
10 april in de voorzaal van het DWK. Start 
om 20:00 uur. 

  
 
Op  31  maart  is  de  volgende  SP‐
zaterdagmarkt tegenover het Volkshuis in 
Zutphen, van 10:00 tot 14:00 uur. 
 

 

 

IJSSELBRUG VAKER OPEN? 
De  inloopavond  over  de  Goederenroute  Oost  Nederland    van  het 
Programma  Hoogfrequent  Spoorvervoer  (PHS)  in  de  burgerzaal  op  28 
februari werd goed bezocht. Helaas bleven vele vragen onbeantwoord. 

Vertegenwoordigers van het spoor 
en  het  ministerie  van 
Infrastructuur  en  Milieu  wisten 
bijvoorbeeld  niet  hoeveel  treinen 
er  in  de  huidige  setting  over  het 
spoor  langs  Zutphen  per  uur 
passeren.  
Tijdens  de  bijeenkomst  werd  wel 
duidelijk  dat  ProRail  diverse 
onderzoeken  zal    laten  verrichten. 
Zo komt er een onderzoek naar het 
aanpassen van de bedieningstijden 
van de IJsselbrug bij Zutphen.   

Men  onderzoekt  of  het mogelijk  is  om 
de  brug  zodanig  te  bedienen  dat  het 
scheepvaartverkeer  en  de  treinenloop 
in  een nieuwe  setting  ‐ met  goederen‐
vervoer  langs  de  Noordlijn  iedere  7,5 
minuut  een  passerende  trein  ‐    elkaar 
niet  belemmeren.  Volgens  ons  een 
welhaast  ondoenlijke  opgave:  één  of 
twee passerende schepen laten de brug 
al  gauw  10  minuten  tot  een  kwartier 
openstaan.  Laat  die  goederentreinen 
dus maar liever varen, dachten wij. 

   



Privé  
De  afgelopen  maand  hebben  twee  issues  dagenlang  het  nieuws  bepaald:  de  journalistieke  nasleep  met 
betrekking tot het nare ongeluk van prins Johan Friso en de (verborgen) camera’s in het VU medisch centrum in 
Amsterdam.  In  het  eerste  geval  ging  de  “nieuwsgaring”  zo  ver,  dat  geen  nieuws  ook  al  als  groot  nieuws 
gebracht  werd;  dat  werd  bovendien  tot  vervelens  toe  herhaald.  In  het  laatste  geval  ontstond  er  zowaar 
jounalistieke verontwaardiging over de eigen vakgroep.  
 

In  beide  gevallen  gaat  het  om  de 
mate  van  privacy  die  een  mens 
gegund  is.  In  beide  gevallen  is  er 
een grens overschreden, zo was de 
algemene  teneur  die  in  sommige 
diepte‐journalistieke  programma’s 
te bespeuren viel. 
Inderdaad  wordt  aan  een 
gipsvlucht  in het algemeen minder 
aandacht  besteed  dan  aan  het 
coma van de prins. En bij de (al of 
niet  ongevraagde)  aanwezigheid 
van  tientallen  camera’s  bij  de 
eerste  hulp  in  het  VU  ziekenhuis 
zijn waarschijnlijk wetten  overtre‐
den. 
Hoe  dan  ook,  de  (al  of  niet 
gemeende)  verontrusting  en 
verontwaardiging  over  de  inbreuk 
op  de  privacy  van  patiënten  en 
hun  familie  was  evident.  Laat  ik 
het meteen maar duidelijk stellen: 
ook het ongevraagd en  in close‐up 
weergeven  van  de  treurende 
gezichten,  met  zonnebril,  van 
vorstin en familie is een inbreuk op 
de  privacy  van  personen  en  een 
vorm  van  voyeurisme. Uiteindelijk 
werd die  familie met  rust gelaten, 
nadat  duidelijk werd  dat  de  prins 
waarschijnlijk  voor  lange  tijd  in 
coma  zal  blijven. De  andere  fami‐
lies  is  die  rust  na  alle  commotie 
rond de camera’s niet gegund: die 
uitzending  gaat  gewoon door, het 
format  wordt  gehandhaafd  en 
waarschijnlijk  kan  producent 
Eyeworks  dit  voor  goud  geld  naar 
het  buitenland  verkopen.  Goed 
voor  de  omzet,  niet?  Wat  dat 
betreft hebben de media veel weg 
van  een  ouderwetse  kermis, 
inclusief De Vrouw Met De Baard: 
komt dat zien, komt dat zien! Er  is 
aan  die  mores  niets  veranderd, 
alleen  zijn  de  middelen  om 
“nieuws”  te  vergaren  en  te 
brengen  drastisch  veranderd:  zij 
komen  steeds  dichter  op  de  huid 
van  de  consument.  Diezelfde 
consument  kan  daar  ook  zomaar 
slachtoffer van worden, bijvoor‐ 
 

beeld als er hulp  in een eerstehulp‐
post wordt gevraagd. 
Dat ook de overheid enthousiast aan 
“nieuwsgaring” werkt,  blijkt wel  uit 
de  explosieve  groei  van  toezicht‐
houdende  camera’s  in  de  openbare 
ruimte,  en  andere  middelen,  in  de 
privé‐sfeer, om burgers in het gareel 
te houden of anderszins controle uit 
te oefenen. 
 

Je hoort vaak de reactie: ik heb niets 
te verbergen, maar volgens TNO‐ex‐
perts  is  privacy  juist  het  smeermid‐
del van onze maatschappij. 
Ik  citeer:  “Je  hoort  mensen  zeggen 
dat ze niets  te verbergen hebben en 
dus  geen  behoefte  aan  privacy 
hebben. Dat  is te gemakkelijk. Neem 
een man die graag in vrouwenkleren 
loopt  of  iemand  die  een  geslachts‐
ziekte  heeft  gehad. Geen misdaden, 
maar  niet  iets wat  je  aan  de  grote 
klok  hangt.  Privacy  is  bovendien  de 
smeerolie  van  de  samenleving.  Het 
geeft  vrijheid,  ruimte  voor  experi‐
menten.  Een  maatschappij  zonder 
privacy stagneert.” 
(Dr. J.H. Hoepman, TNO, kennislink.nl/publicaties) 

 

 
Het  vergaren  van  gegevens  en  het 
combineren  daarvan    in  verschillen‐
de  gegevensbestanden  gaat  nu  al 
heel  ver:  denk  maar  eens  aan  het 
elektronisch patiënten dossier (EPD), 
de OV‐chipkaart,  burgerservicenum‐
mer, opslag van betalingsverkeer, en 
dus  ook  cameratoezicht.  Om  nog 
maar  niet  te  spreken  over  ons 
(gevolgde)  gedrag  op  het  internet,  
of het afluisteren  van  telefoons  van 
miljoenen  burgers  door  satellieten, 
onder andere Echelon. 
 

Het  zou  goed  zijn  als  er  eens  een 
stevig  debat  zou  plaatsvinden  over 
deze problematiek. Al was het alleen 
maar  omdat  de  spelregels  niet 
duidelijk  zijn,  of  niet  bestaan.  Er 
wordt  op  het  gebied  van  het 
vergaren  van  persoonlijke  gegevens 
naar  mijn  smaak  veel  te  veel 
aangerotzooid,  zonder  enige  aan‐
spraak  op  controle  door  de  burger 
zelf.  

Wellicht  zal  de  selectieve  veront‐
rusting over de berichtgeving bij het 
ongeluk  van  Johan  Friso  en  de  24‐
uurs  camera’s  in  het  VU‐ziekenhuis 
er  ooit  toe  leiden  dat  we  er  eens 
over  na  gaan  denken  of  we  al  dat 
toezicht  en  dat  voyeurisme  wel 
willen.  
 
Piaf 

Colofon 

SP
 

Correspondentieadres: 
Weg naar Laren 68 
7203 HN Zutphen 
Telefoon  0575 510 547 
 

SP‐hulpdienst 

De  SP  Zutphen  –  Lochem  heeft  een 
eigen hulpdienst die u met raad en daad 
bijstaat  bij  allerlei  vragen  en  diensten. 
De hulpdienst  is  er  voor  leden  en niet‐
leden.  
Het telefoonnummer is 06 1741 6289. 

Redactie en reactie 

De  Tomatenkrant wordt  gemaakt  door 
Engbert  Gründemann,  Joost  Kahmann 
en  Wim  Musch  en  wordt  verspreid  in 
Zutphen  en  Lochem.  Reageren?  Stuur 
een e‐mail naar zutphen@sp.nl  
 

 


