OPINIE

Bij SBS6 kunnen álle
kinderen Tommie zien
Het einde van Sesamstraat lijkt nabij. Binnenkort stopt de NTR met de
uitzendingen. Marcel Schmeier ziet het liefst dat Tommie en zijn
vriendjes bij SBS6, pal voor Hart van Nederland, worden uitgezonden.

O

ver anderhalf jaar stopt
de NTR met het uitzenden van Sesamstraat. De
opmaat naar het verdwijnen van
het programma was al ingezet
met het verschuiven naar een
ongunstiger tijdstip en vervolgens de verhuizing naar een onvindbaar themakanaal waar de
kijkcijfers voor het programma
langzaam teruglopen. Sesamstraat sterft een stille dood.
Mijn kinderen kijken overigens nog dagelijks naar Pino,
Tommie en Ieniemienie. Vlak
voor het avondeten zoek ik op
Uitzending Gemist naar de nieuwste aflevering en hoor ik ze lachen en meezingen. Het programma wordt met veel liefde en
respect gemaakt. Mijn kinderen
leren sociale vaardigheden, taal
en rekenen op een speelse manier, en met schitterende sketches en verhalen. Het is kindertelevisie met een grote K, waarvan er geen tweede bestaat.

Achterstand

Ik vraag me af voor welke ouders
Sesamstraat nog vindbaar is?
Hoogopgeleiden weten het programma wel te vinden, hoe goed
het ook wordt weggestopt door
de NTR. Zij doen extra hun best
om hun kinderen kwaliteit te

bieden. Maar zien kinderen van
laagopgeleide ouders Sesamstraat
nog? Staat het programma nog
op in de volkswijken?
Voor deze kinderen is Sesamstraat in de jaren 60 in het leven
geroepen. Kinderen in Amerikaanse achterstandswijken begonnen met forse taalachterstanden aan de basisschool en de makers wilden hen door middel van
een tv-programma in aanraking
brengen met schoolse vaardighe-

Breng Sesamstraat
daar waar de
kinderen het zo
hard nodig hebben
den. In die tijd streed de Civil
Rights Movement voor goede
scholing, zodat kinderen konden
ontsnappen aan de armoede. De
beweging wilde meer sociale
mobiliteit en gelijke kansen voor
kinderen.
Ook in Nederland zijn deze
waarden in het gedrang. De Onderwijsinspectie waarschuwt al
jaren voor de oplopende kansen-

ongelijkheid tussen leerlingen
van hoogopgeleide en laagopgeleide ouders. Ook het Sociaal en
Cultureel Planbureau constateert een groeiende kloof. In het
rapport ‘Gescheiden werelden?’
beschrijven de onderzoekers dat
hoogopgeleiden naar de publieke
omroep kijken en laagopgeleiden
naar commerciële televisie.
Hoogopgeleide Nederlanders
kijken naar Nieuwsuur en laagopgeleide naar Hart van Nederland.
Zo leeft ieder in zijn eigen werkelijkheid.
Maar gelukkig ontstaat er nu
een mooie kans! De NTR stopt
met Sesamstraat, dus de Amerikaanse eigenaren kunnen het
programma terugbrengen naar
de volkswijken. Zend Sesamstraat uit op SBS6, vlak voor Hart
van Nederland! Hierdoor zal het
weer toevallig voorbijkomen bij
de kinderen die het zo nodig
hebben. Sesamstraat wordt zo
weer een plaats waar kinderen
van verschillende afkomst elkaar
ontmoeten. Of zoals in de oude
tune wordt gezongen: ,,Iedereen
zijn eigen straat, overal is Sesamstraat!”
Marcel Schmeier is vader van twee
kinderen en adviseur bij Expertis
Onderwijsadviseurs.

