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Voor mij geen uniform!
In Engeland is het de gewoonste zaak van de wereld. Kinderen gaan in uniform naar school. Nou zijn er
mensen die denken dat het verstandig is om hier in Nederland ook ieder kind in uniform naar school te
laten gaan. Maar of dat nu zo’n goed idee is? Ik betwijfel het.
Persoonlijk denk ik dat een schooluniform in Nederland niet zal gaan werken en wel om de volgende
redenen: Allereerst denk ik dat kinderen wanneer ze altijd allemaal in hetzelfde schooluniform lopen op
den duur hun identiteit verliezen. Ze gaan als het ware op in de massa en kunnen zich niet meer
onderscheiden van de rest. Ik denk dat dit slecht is voor de ontwikkeling van het kind. Je kunt jezelf niet
meer zijn en daardoor zit je niet meer lekker in je vel. En willen we niet allemaal graag een individu zijn?
Want ik denk dat als je je onderscheid van de rest, dat je alleen maar respect krijgt. En ik vind dat je door
schooluniformen er niet voor zorgt dat kinderen een individu zijn, maar dat je er voor zorgt dat een kind
een soort massaproduct wordt.
Ten tweede gaat een uniform veel extra geld kosten. Kijk, je hebt een uniform voor in de winter nodig,
maar ook een voor in de zomer. Het schooluniform moet net als je gewone kleding ook gewassen worden.
Dan zit je dus al minimaal op twee uniformen per jaargetijde. Dat zijn dus allemaal extra kosten, want met
alleen schooluniformen ben je er niet. Ik bedoel dat ik me voor kan stellen dat je na schooltijd niet ook nog
in je uniform wilt lopen. Daar zou ik tenminste niet aan moeten denken! Dus moet je ook kleren voor na
schooltijd hebben. Je hebt dus eigenlijk een dubbele hoeveelheid kleding nodig. Misschien betalen de
meeste scholen de uniformen dan zelf wel. Zij zullen het geld toch ook ergens vandaan moeten halen. De
kans zit er dus best in dat wanneer je ouders het uniform niet zelf betalen, de ouderbijdrage wel een stuk
omhoog gaat. Hoe dan ook je maakt extra onkosten en dat zou helemaal voor gezinnen die over het
algemeen al wat minder te besteden hebben nog best eens een probleem kunnen worden bij het
financieren van de opleiding van hun kinderen.
Verder is het zo dat in Nederland een uniform niet als normaal beschouwd wordt. Dit komt omdat wij nog
nooit in een uniform naar school hebben hoeven gaan. Het verplicht dragen van een uniform zal dus
waarschijnlijk veel verzet van de jeugd op gaan leveren. Met alle gevolgen van dien.
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En het is toch zo dat ieder mens op deze wereld uniek is geschapen? Tenminste ik heb altijd geleerd dat
ieder mens uniek is en mooi is zoals hij is. Jij bent jij en daar moet je trots op zijn! Ik denk dat veel mensen
deze mening met mij delen en een uniform een tegenstrijdige werking heeft met deze opvatting. Want als
je trots moet zijn op wie je bent en dus op hoe je eruit ziet, waarom moet je er dan plotseling uitzien als
ieder ander?
Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat het goed is om het schooluniform in Nederland in te voeren.
Zo zijn er mensen die zeggen dat door het dragen van een uniform er minder pesterijen en discriminatie
zou zijn. Ik zeg dat dat niet zo is. Mensen kunnen namelijk behalve op kleding ook nog op genoeg andere
fronten pesten.Wat dacht je bijvoorbeeld van pestgedrag omdat iemand een bril draagt en/of een beugel
heeft, om de manier waarop je je haar draagt, omdat je te dik bent, of juist te dun, of omdat je een ander
geloof hebt, je een hoofddoek draagt, Je bruin bent, je blank bent en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Een uniform gaat volgens mij dus echt niet helpen om pesten of discrimineren tegen te gaan.
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