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Elke ochtend is het weer hetzelfde liedje. Ik kom uit de douche om uiteindelijk 10 minuten of soms zels een
kwartier voor mijn kast te staan en me af te vragen wat ik in hemelsnaam aan moet trekken naar school.
Na enige tijd heb ik dan toch eindelijk een keuze gemaakt en kan ik me aankleden en eindelijk naar school.
Als ik naar school fiets komt het dikwijls voor dat er mensen zijn, vaak middelbare scholieren, die
opmerkingen plaatsen over mijn kleding en schoenen. Dus vijf opmerkingen over mijn schoenen en zes
opmerkingen over mijn kleding later zit ik dan eindelijk op school en zelfs in de klas. Dit gebeurt niet alleen
bij mij, maar bij honderden, misschien wel duizenden andere meisjes door het hele land. Ze staan net als ik
minstens tien minuten voor de kast en dan is de buitenwereld uiteindelijk nog niet tevreden met hun
kledingkeuze. Dit is vooral te merken op middelbare scholen. Met een schooluniform heb je daar minder
last van en om de kinderen aan het idee te laten wennen is het beter om al op de basisschool een
schooluniform in te voeren.In Engeland is het de gewoonste zaak van de wereld. Kinderen gaan in uniform
naar school en er zijn nog nooit grote problemen geweest.Mijn stelling is daarom ook: Schooluniformen
moeten terug op alle scholen in Nederland.
Ik ga mijn stelling proberen te onderbouwen met een aantal voor-argumenten. Ook zal ik een aantal
tegenargumenten noemen en die zo goed mogelijk proberen te ontkrachten. Daarna volgt een korte
samenvatting waar ik mijn argumenten nog kort herhaal en dan de conclusie.
Ten eerste is de maatschappelijke ongelijkheid minder te zien, als iedereen een schooluniform draagt.
Kinderen kunnen niet meer worden gepest met het feit dat ze minder geld hebben, want dat is niet meer,
of in ieder geval minder te zien. En ze kunnen niet gepest worden met het feit dat ze hun kleding kopen bij
Wibra en Zeeman in plaats van bij een dure modewinkel. Heel veel mensen zullen hier baat bij hebben.
Ten tweede gaat de mode een veel minder belangrijke rol spelen als het schooluniform heringevoerd
wordt. Het is niet meer te zien wie zich met de mode bezighoudt en wie niet. En dus worden mensen er
waarschijnlijk niet meer mee gepest als ze niet met de mode meegaan.
Ten derde creeërt een schooluniform een gevoel van saamhorigheid en eenheid. Iedereen ziet er hetzelfde
uit en dat creeërt een gevoel van eenhied.
Ten vierde is een schooluniform een goed middel tegen indringers. Het komt op onze school vaak voor dat
er mensen rondlopen die hier helemaal niet op school zitten. De conciërges en leraren weten zelf niet meer
wie er wel en niet op onze school thuishoort. Als wij op deze school een schooluniform zouden hebben, dan
valt het meteen op als er iemand in school rondzwerft die helemaal niet huishoort op Spieringshoek. Ook
op de rest van de scholen zal het eerder te zien zijn als iemand niet op de betreffende school zit.
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Ten vijfde komen er meer mensen op tijd op school. Ik betrap mezelf er steeds vaker op dat ik te laat van
huis wegga, omdat ik maar geen keuze kan maken van welke kleren ik aan moet doen. En ik sta al om 7
uur 's ochtends op en ik vind het te gek worden om nog vroeger op te staan.
En tot slot gaat het in Engeland al jaren goed, dus waarom zou het hier in Nederland niet goed kunnen
gaan?
Er zijn natuurlijk ook zat tegenargumenten. Een voorbeeld van een tegenargument is:
Je koopt je kleding voor niets. Dit argument wil ik graag ontkrachten. Ik vind het volkomen onzin, want na
school en in de weekenden blijft er genoeg vrije tijd over om andere, 'normale' kleding aan te doen. Het
scheelt juist geld, want je hoeft niet elke keer wat anders aan te doen en dan doe je dus ook wat langer
met je zakgeld en je salaris.
Een ander voorbeeld is:
Een schooluniform is niet normaal in Nederland.
Dit vond ik een heel raar tegenargument, want als je het invoert en op de basisschool begint dan wordt
het vanzelf normaal in het Nederlandse straatbeeld. De kinderen raken eraan gewend en er zal steeds
minder verzet komen, wanneer de kinderen er al van jongs af aan aan wennen.
Ook wordt gezegd dat:
De scholen één grote saaie massa worden, maar ik vind dat het juist een gevoel van eenheid en
saamhorigheid creeërt als iedereen er hetzelfde uitziet.
Als laatste wil ik dit tegenargument nog ontkrachten:
De ouders worden op onkosten gejaagd. Ik heb hier zelf ook over nagedacht en ik ben tot de volgende
oplossing gekomen: De regering moet subsidies regelen voor ouders die al minder bedeeld zijn om ze zo
niet nog armer te maken. Ook kan de school zelf een potje maken voor mensen met minder geld en tot slot
zou de school het schooluniform ook bij het lesgeld kunnen tellen en mensen die te weinig geld hebben
voor het lesgeld hoeven het vaak toch niet te betalen, want dat wordt kwijtgescholden door de ib-groep.
Ik ben dus voor de invoering van schooluniformen. Ik heb een aantal voor-argumenten gegeven, namelijk:
de maatschappelijke ongelijkheid is niet meer te zien, de mode gaat een minder belangrijke rol spelen, een
schooluniform creeërt een gevoel van eenheid en saamhorigheid, het schooluniform is een goed middel
tegen indringers, de mensen, vooral de meisjes, komen vaker op tijd op school en als het in engeland al
jaren goed gaat, waarom zou het dan niet in Nederland goed gaan.
Ook heb ik een aantal tegenargumenten ontkracht. Namelijk: Je koopt je kleding voor niets, maar na
school en in het weekend blijft er nog genoeg vrije tijd over om andere kleding aan te trekken. En een
schooluniform is niet normaal in Nederland, maar dat wordt het vanzelf als je schooluniformen weer
invoert en al bij de basisschool begint. Een ander tegenargument was dat de scholen één grote saaie
massa worden, maar dat creeërt juist een gevoel van eenheid en saamhorigheid. En als laatste wordt er
ook gezegd dat de ouders onnodig op onkosten woren gejaagd, maar hier heb ik een aantal voorbeelden
van oplossingen voor gegeven, namelijk onder andere dat de kosten van het schooluniform in het lesgeld
moet worden opgenomen. Ouders die toch al weinig geld hebben hoeven vaak toch het schoolgeld niet te
betalen want dat geld wordt kwijtgescholden door de ib-groep.
Ik heb dus genoeg argumenten aangevoerd en tegen-argumenten ontkracht om mijn stelling te
onderbouwen. Een schooluiform zou dus geen problemen moeten opleveren en jongeren die willen pronken
met het feit dat zij wel de nieuwste mode dragen en kunnen betalen, moeten dat maar bewaren voor na
schooltijd en in het weekend.
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