Het nut van vakken in drie nepantwoorden
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Samen op de bank. Vraagt mijn zoon plotseling: ‘Pap, wat heb je nu aan Latijn?’
Samen aan het eten. Vraagt plotseling een VO-collega: ‘Hoe onderbouw je nu
dat we dit vak moeten aanbieden?’ Samen in het lokaal. Zegt een leerling:
‘Waarom is aardrijkskunde eigenlijk belangrijk?’ Kortom, het nut van
schoolvakken en haar drieërlei aanleiding, drieërlei antwoord, drieërlei vrucht en een enkel woord ter toepassing. In 300 woorden.
Drieërlei antwoord. Op de vraag van mijn zoon zou ik natuurlijk kunnen zeggen dat Latijn
in een identiteitscrisis zat na het afschaffen ervan als voertaal. Vervolgens is een nieuwe
legitimatie bedacht, namelijk dat je er zo goed van leert denken en analyseren (bv
Richards & Rodgers, 2014, p. 5; De Rooy, 2018, p.124. Maar dat zeggen wiskundigen
ook (bv. Bradley & Howell, 2011, p. 248). En moderne vreemde talen die zich richten op
kunnen communiceren gebruiken de voor dat doel ongeschikte grammaticavertaalmethode van Latijn na 100 jaar helaas soms nog steeds…
Mijn VO-collega zou ik kunnen zeggen: 'Andere scholen hebben dit vak ook, dus als je
het niet aanbiedt verlies je leerlingen'. De leerling bij aardrijkskunde krijgt als antwoord
dat het moet van de regering en hij er straks examen in moet doen.
Drieërlei vrucht. Ik heb het geprobeerd, maar hoe waar het ook was, mijn zoon trapte er
niet in. Dit antwoord motiveerde hem niet echt. Op antwoord twee was de vrucht dat
concurrentieoverwegingen toch wel een heel platte onderbouwing vormen. En antwoord
drie levert een leerling eerder een gevoel van dwang op, dan besef van de intrinsieke
zinvolheid van een vak, in dit geval dus aardrijkskunde.
De toepassing. Bij een echte vraag hoort een écht antwoord. Hoe het vroeger ging, wat
anderen doen en wat moet van anderen is van belang maar op zichzelf niet afdoende.
Echte antwoorden graven dieper.
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