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Als het belang van een bedrijf in de klas 
botst met het belang van leerlingen… 
Zienswijze Fossielvrij Onderwijs mbt het SO over het Ontwerp-Jaarplan 2019 
van de Inspectie van het Onderwijs 

Lesmateriaal van NAM (‘het energiespel’) op basisscholen in Groningen en Drenthe. 

 
Nu de aanwezigheid van het bedrijfsleven in het onderwijs wordt geïnstitutionaliseerd, 
vragen wij de Onderwijsinspectie om extra toe te zien op de kwaliteit van onderwijs 
dat in schoolverband wordt geleverd door bedrijven.  
 
Door de vrijheid van onderwijs bepalen scholen zelf welk lesmateriaal ze gebruiken 
en met welke derden ze samenwerken. Echter, de bewaking van de kwaliteit van het 
onderwijs is de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. De informatie die in 
schoolverband aan kinderen wordt verstrekt, moet objectief, juist en betrouwbaar 
zijn. Ook als dat lesmateriaal afkomstig is van derden. 

Er zijn concrete voorbeelden dat (fossiele) bedrijven lesmateriaal leveren waarin hun 
eigen bedrijfsbelang voorop staat. In dat lesmateriaal sturen ze de gedachten van 
leerlingen in de richting van hun bedrijfsbelang. Dit belang botst met het kinderrecht 
op een gezond en veilig leven. 
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Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat wat kinderen leren op 
school objectief en juist is, en in het beste belang van de leerlingen. Daaronder valt 
ook materiaal van derden dat in schoolverband wordt aangeboden. 

Wij roepen de Inspectie op om ook verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit 
van onderwijs dat door derden wordt aangeboden. Als dit vanwege administratieve en 
personele redenen onmogelijk is, roepen we de Inspectie op om criteria op te stellen 
voor derden die wel/niet toegelaten worden tot het onderwijs.  

Een helder criterium om derden uit te sluiten van het onderwijs: als het bedrijfsbelang 
botst met het belang van leerlingen en de maatschappij. 

Aanleiding 

Sinds pakweg de jaren 90 neemt de aanwezigheid van het bedrijfsleven in het primair en 
voortgezet onderwijs een steeds snellere vlucht. Bedrijven leveren steeds vaker extra-
curriculaire lespakketten, gastdocenten, nascholing voor docenten en organiseerden 
schoolreisjes naar hun fabrieken. 


Dat is leuk en leerzaam voor kinderen, maar er zit ook een risico in; namelijk dat bedrijven 
het klaslokaal gebruiken voor hun eigen doeleinden en sommige van die bedrijfsdoeleinden 
hebben negatieve gevolgen voor leerlingen en de maatschappij. Denk aan tabak, alcohol, 
fastfood en de fossiele industrie. 


Het risico dat bedrijven op scholen een boodschap kunnen verspreiden die ongunstig is 
voor kinderen en de maatschappij, wordt vooralsnog niet onderkend door de Rijksoverheid 
en als gevolg daarvan zijn er onvoldoende maatregelen om leerlingen te beschermen tegen 
kindermarketing. (Zie bijlage A: welke instrumenten zijn er om leerlingen te beschermen 
tegen kindermarketing op school)


Nu gaat er een nieuwe fase in. De aanwezigheid van het bedrijfsleven in het primair 
onderwijs wordt geïnstitutionaliseerd. Met het Techniekpact 2020  heeft de minister de 1

ambitie uitgesproken dat zoveel mogelijk basisscholen samenwerken met het bedrijfsleven. 
De minister zegt er niet bij hoe leerlingen beschermd moeten worden op het moment dat 
een bedrijfsbelang botst met het belang van de leerlingen. 
 
“Iedere school in het basis- en voortgezet onderwijs kan voor ondersteuning bij het 
aanbieden van wetenschap, technologie en techniek terecht bij het bedrijfsleven. De ambitie 
is dat in 2016 3.000 van de circa 7.000 basisscholen daadwerkelijk gebruikmaken van de 
ondersteuning door het bedrijfsleven en het technisch hoger onderwijs.” 


 www.techniekpact.nl/cdi/files/a0c764fda4945d2814f713e0e1c033f9edac9374.pdf1
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Nu bedrijven expliciet een rol krijgen in het onderwijs, vinden wij het hoog tijd om ook de 
risico’s te benoemen voor kinderen en de maatschappij van onderwijs door het 
bedrijfsleven.


Wij pleiten ervoor dat de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt op de kwaliteit 
en neutraliteit van het lesmateriaal dat wordt geleverd door derden. Mocht dat 
administratief te veel rompslomp zijn, dan pleiten wij ervoor om bedrijven uit het 
onderwijs te weren met een bedrijfsbelang dat botst met het belang van leerlingen en 
de maatschappij. 

Belang bedrijven in onderwijs 

Bedrijven - vooral bedrijven met aandeelhouders - zijn erop gericht om winst te maken. Ze 
werken zo effectief en efficiënt mogelijk. Als bedrijven hun declareerbare uren inzetten voor 
het onderwijs, mag je ervan uitgaan dat het bedrijf daar beter van wordt. 


Sommige bedrijven zijn actief in het onderwijs omdat ze meer klanten willen, andere 
bedrijven doen het voor hun imago, voor branding, ook met oog op toekomstige klanten en 
werknemers. En soms vindt een vader of moeder het leuk om les te geven in de klas van de 
kinderen. Maar wat als het financieel belang van die bedrijven lijnrecht ingaat tegen het 

belang van kinderen? Als die ouder bijvoorbeeld bij Philip Morris werkt? Of dat het 
schoolreisje kinderen meeneemt naar de Heineken-brouwerij? Of als de voor 98% fossiele 
multinational Shell aan 5-jaar oude kinderen een les ‘windmolens uitknippen’ komt geven? 


Rol van ouders en docenten in onderwijs 

Over de les ‘windmolens uitknippen’ van Shell heeft een moeder een klacht ingediend bij de 
school van haar zoontje. Die school heeft besloten om behalve Shell, geen enkel bedrijf 
meer toe te laten. Dat is een keuze van de school, maar het roept de vraag op: in hoeveel 
scholen zijn ouders minder alert? En, zouden schoolkinderen afhankelijk moeten zijn van de 
oplettendheid van hun ouders? Kun je van ouders verwachten dat ze steeds checken wie 
wat aan hun kinderen leert op school? De school zou een veilige plaats moeten zijn, niet 
een plek waar kinderen of ouders constant beducht moeten zijn op manipulatie.
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‘Nu weet je dat aardgas heel veelzijdig is en een deel van 
de oplossing van het klimaatprobleem.’ 

Conclusie in lesboek van aardgasmultinational Shell It’s all about Energy 1 (Jet-Net) (voetnoot 8) 
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De werkdruk voor docenten al heel groot. Als zij ook nog lesmateriaal van derden moeten 
controleren en daarover afstemmen met andere docenten en ouders, is dat een extra taak 
die concurreert met andere taken. Ook voor leerkrachten is het niet altijd duidelijk wanneer 
een bedrijfsbelang botst met het belang van een kind. Vooral als het gaat om bedrijven die 
geld verdienen met kolen, olie en gas. We zitten in een transitie, waarin het oude nog volop 
aanwezig is en dus normaal gevonden wordt. Logisch dus dat een docent niet meteen 
alarm slaat als een fossiel bedrijf (BP) aan kinderen leert dat ‘olie het zwarte goud is’ . Of 2

als Shell leerlingen tijdens een schoolreisje in Pernis tot de conclusie brengt dat het zo 
makkelijk nog niet is om te kiezen voor de meest duurzame oplossing . 
3

Juist in een tijd van transitie moeten we heel duidelijk zijn over wat tot het verleden behoort 
en hoe de toekomst eruit ziet.


Belang van leerlingen in onderwijs 

Leerlingen hebben recht op onafhankelijk onderwijs waarin zij gestimuleerd worden om op 
te groeien tot kritische burgers die hun eigen afwegingen maken. Ze moeten er van uit 
kunnen gaan dat wat zij in schoolverband leren - ook in materiaal van derden en 
schoolreisjes - betrouwbaar is en in hun belang.


De leerlingen van nu krijgen onderwijs ten tijde van een transitie. Zij hebben er belang bij 
dat het eindpunt van die transitie - een fossielvrije samenleving - centraal staat in hun 
onderwijs. Dat is de wereld waarin zij volwassen zijn. Dat is de wereld waarin zij de 
arbeidsmarkt opgaan.


Voor leerlingen is het gevaarlijk als er nóg een generatie opgroeit met het idee dat fossiele 
energie normaal is. De uitstoot van broeikasgassen die met fossiele brandstof gepaard 
gaat, zal het volwassen leven van deze leerlingen zeer ingrijpend beïnvloeden. Als we niet 
snel stoppen met fossiele brandstof zijn dingen die nu voor een grote groep mensen 
vanzelfsprekend zijn - zoals gezondheid, een geregeld leven en veiligheid - voorbehouden 
aan een steeds kleiner groepje mensen.


Rol fossiele industrie in onderwijs


In het onderwijs is de fossiele industrie betrokken bij verschillende publiek-private 
initiatieven om beta-onderwijs te stimuleren. Op het voortgezet onderwijs zijn Jet-Net, 
InGenious en platform Beta Techniek voorbeelden. Shell heeft het Generation Discover 

 https://www.bp.com/nl_nl/bp-netherlands/spreekbeurtpakket-aardolie-het-zwarte-goud.html2

 https://www.stanislascollege.nl/pijnacker/nieuwsarchief/eindexamenleerlingen-met-scheikunde-bezoeken-3

shell-pernis/
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Festival en het vak ‘Maakkunde’ gelanceerd, waarmee het volgens eigen zeggen 
voorsorteert op een nieuw verplicht vak op de basisschool: wetenschap en techniek. 
4

GasTerra kiest vaak voor verkapte partnerschappen en is daardoor minder zichtbaar als 
partner. Bijvoorbeeld via de PABO. GasTerra geeft de lokale PABO geld om lesmateriaal  te 5

ontwikkelen. GasTerra en GasUnie zijn mede-oprichters van EnTranCe, en dat ontwikkelt 
onder diens naam een ‘energiespel’  dat ook geschikt gemaakt wordt voor basisscholen.  6

 
In hun lesmateriaal verspreiden fossiele bedrijven de boodschap dat fossiele brandstof 
onmisbaar is  en Shell bijvoorbeeld noemt in lespakketten alleen klimaat’oplossingen’ 7

waarbij de multinational z’n fossiele business onverminderd kan voorzetten, zoals aardgas  8

en CO2-opslag . NAM downplay’t in meerdere voorbeelden van lesmateriaal de schade van 9

de gasbevingen  . ‘Een lichte schok’ staat ver af van de werkelijkheid, waarin Groningse 10 11

huizen gestut moeten worden en te onveilig zijn om in te wonen. 


“Het is jammer, maar waar: bĳ winning van aardgas kan ook 
wel eens een lichte schok plaatsvinden.” 

 NAM in lesmateriaal Aardgas in de Klas (10)


Fossiele bedrijven proberen via het onderwijs invloed uit te oefenen op een groot deel van 
de (toekomstige) maatschappij. Via het onderwijs proberen ze hun fossiele business ook in 
de komende decennia zeker te stellen. Hun lesmateriaal bevat aantoonbare onjuistheden, is 
sterk sturend  en is daarmee een vorm van marketing. Het is bedoeld om er zelf beter van 12

te worden, om langer als winstgevend fossiel bedrijf te kunnen functioneren. Omdat fossiele 
energie een veilige en gezonde toekomst in gevaar brengt, is lesmateriaal van fossiele 

 http://www.shell.nl/media/2017-media-releases/shell-discover-bright-ideas-hub-in-rotterdam.html4

 https://www.techniektalentenergie.nl/sponsoren/ 5

 http://en-tran-ce.org/newly-developed-we-energy-game-to-fuel-discussion-about-energy-transition/ 6

 https://fossielvrijonderwijs.nl/wp-content/uploads/2017/09/Schermafbeelding-2017-08-01-om-10.05.33.png 7

(Engelse vertaling van It’s all about Energy 1, dit boek is er ook voor Nederlandse klassen)

 https://fossielvrijonderwijs.nl/wp-content/uploads/2017/09/screen-all-about-energy-slotconclusie.jpg  8

Bron: Shell voor Jet-Net: It’s all About Energy 2

 https://fossielvrijonderwijs.nl/wp-content/uploads/2017/09/Schermafbeelding-2017-08-01-om-10.07.21.png 9

Bron: Shell voor InGenious & Jet-Net; It's All About Energy 1

 https://fossielvrijonderwijs.nl/wp-content/uploads/2017/09/Schermafbeelding-2017-07-04-om-10.38.22.png 10

Bron: 'Aardgas, daar loop je warm voor! NAM

 https://fossielvrijonderwijs.nl/wp-admin/upload.php?item=233 11

Bron: ‘Het energiespel, NAM’

 https://fossielvrijonderwijs.nl/wp-content/uploads/2017/09/screen-All-about-Energy-boosdoeners.jpg
12

Bron: Shell voor Jet-Net: It’s all About Energy 2
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bedrijven dus tegengesteld aan het belang van leerlingen.  
 
Zie verder de bijlage B ‘Waarom horen fossiele bedrijven niet voor de klas'


Rol van de fossiele industrie in de transitie


Natuurlijk is het leuk en leerzaam voor kinderen om op een boorplatform of in de chemische 
industrie met een helm op te zien hoe dingen er ‘in het echt’ aan toe gaan. Het is ook leuk 
als een 98% fossiel bedrijf les geeft over windmolens. 


Maar een tijd van transitie vraagt om helderheid. We kunnen het ons niet veroorloven om 
twijfel te laten bestaan over de schadelijkheid van fossiele brandstof en de bedrijven die 
winst maken met fossiele brandstof.


We moeten versneld afscheid nemen van een energiesysteem dat de haarvaten vormt van 
onze maatschappij. Dat is moeilijk, maar als we willen, we kunnen het, de alternatieven zijn 
er al. En weten waarvoor we het doen. Of beter gezegd: voor wie we het doen. Kinderen, 
hun kinderen en hun kinderen. 


Wij staan voor de opgave om het belang van toekomstige generaties te verkiezen boven het 
kortetermijnbelang van onze economie. Dat gaat vanzelfsprekend tegen een hoop belangen 
in, bijvoorbeeld die van de fossiele industrie. Die heeft - nu en in de toekomst - financieel 
belang bij de verkoop van olie en gas. Zo veel mogelijk, zo lang mogelijk. Een fossiel bedrijf 
heeft er ook belang bij om maatschappelijk geaccepteerd te blijven. Daarom doen ze ook 
een klein beetje aan groene energie. Dat vergroten ze uit in de media. Daardoor ontstaat het 
beeld dat de fossiele industrie ‘goed bezig is’ met de energietransitie.  
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Puzzel van Shell voor kinderen. Linksboven het aandeel kolen in 2050, linksonder het 
aandeel aardgas en rechtsonder het aandeel olie. Foto: RTL Z


Ondertussen werkt de fossiele industrie reeds 30 jaar klimaatbeleid tegen   en doet dat 13 14

zelfs nú nog, bleek onlangs uit een uitgelekte memo van lobbyclub BusinessEurope  (die 15

handelt in opdracht van oa Shell, Exxon, KLM en VNO-NWC).


Als Shell aan kinderen leert dat er in 2050 nog 70% van de energiemix fossiel is , dan zaait 16

Shell daarmee twijfel over de noodzaak van de energietransitie en de haalbaarheid van het 
Klimaatakkoord van Parijs - dat zegt dat de wereld in 2050 geen broeikasgassen meer mag 
uitstoten om de aarde voor mensen leefbaar te houden. In feite zegt Shell dan: kolen, olie 
en gas blijven nog heel lang de normaalste zaak van de wereld.  

Onze oproep aan de Inspectie van het Onderwijs 

Als leerlingen er niet op kunnen vertrouwen dat wat ze op school leren in hun belang is, en 
juist, wat voor start geven we ze dan mee in de wereld? Wat doet dat met hun vertrouwen 
in de samenleving?


Door de aanwezigheid van bedrijven, worden kinderen beïnvloed in hun normen en 
waarden. Wat eerst alleen gebeurde via reclame op internet, op televisie en de publieke 
ruimte, gebeurt nu ook op school. 


In het vak ‘mediawijsheid’ leren leerlingen om kritisch te kijken naar (social) media. Nu het 
bedrijfsleven voor de klas staat, zou het dan niet logisch zijn als kinderen ook leren dat ze 
niet alles wat ze op school leren voor zoete koek moeten slikken? Zodat kinderen zich al 
vanaf 5 jaar oud bij alles wat ze op school leren moeten afvragen: ‘wie is de afzender van 
het lesmateriaal? Welk belang heeft de afzender erbij om dit aan mij te leren? En, hoe kan 
dit mij of mijn toekomst schaden?’


Alleen al omdat kinderen niet in staat zijn zo ver vooruit te kijken, zou dit een ongelijke strijd 
zijn. Ook voor ouders, docenten en de Inspectie is het onbegonnen werk om elk lespakket 
van derden op sluikreclame te toetsen.


 https://decorrespondent.nl/6262/reconstructie-zo-kwam-shell-erachter-dat-klimaatverandering-13

levensgevaarlijk-is-en- ondermijnde-het-alle-serieuze-oplossingen/2159958566986-4d08964c 

 https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/sep/19/shell-and-exxons-14

secret-1980s-climate-change-warnings?CMP=share_btn_tw

 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/19/een-strategie-voor-minder-klimaatambitie-a161714015

 https://fossielvrijonderwijs.nl/wp-content/uploads/2017/10/generation-discover-reclame-code-commissie-2-16

van-3.jpg

�7



�
De inspectie heeft als taak de basiskwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Kinderen 
moeten belangeloos onderwijs krijgen, zodat ze kunnen opgroeien tot zelfdenkende 
burgers. Wij wenden ons daarom tot de Inspectie van het Onderwijs met het verzoek om 
leerlingen te beschermen tegen bedrijven die het klaslokaal gebruiken om leerlingen te 
beïnvloeden met informatie die gunstig uitpakt voor het bedrijf, maar slecht voor de 
leerlingen.


Wij vragen de Inspectie om bij het ministerie aan te dringen op wettelijke maatregelen om 
de aanwezigheid van het bedrijfsleven te beperken. Ons advies is om ervoor te pleiten dat 
het ministerie bedrijven uit het onderwijs weert, op het moment dat hun bedrijfsbelang 
schadelijk is voor de gezondheid en veiligheid van kinderen en de maatschappij, nu en in de 
toekomst.


Als de vrijheid van onderwijs ons advies in de weg staat, stellen we voor dat de Inspectie 
zich hard maakt voor eenzelfde maatregel als bij de tabaksindustrie : de fossiele industrie 17

mag geen reclame meer maken en niet aan marketing doen. En de fossiele industrie moet 
vooral ver weg blijven bij iedereen jonger dan 18 jaar.  

Den Haag, 26 september 2018 
Fossielvrij Onderwijs 
www.fossielvrijonderwijs.nl 


BIJLAGE A


Welke instrumenten zijn er om kinderen te beschermen tegen kindermarketing op 
school? 

Scholen hebben vrijheid van onderwijs, zij bepalen zelf wie er voor de klas mag staan en 
wat leerlingen op hun school leren. De aanwezigheid van bedrijven op scholen wordt sinds 
de jaren 90 gereguleerd met een convenant en via de Reclame Code Commissie . Beide 18

zijn reactief, reageren op incidenten en zijn sanctieloos. 


 https://www.adformatie.nl/influencer-marketing/verbod-op-tabaksreclame-van-kracht17

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-sponsoring-in-18

het-primair-en-voortgezet-onderwijs
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Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 
Het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ biedt 
aanknopingspunten om de fossiele industrie uit het klaslokaal te weren. Het convenant 
wordt echter slecht nageleefd , wordt niet landelijk gemonitord en is sanctieloos. Over 19

sponsoring van bedrijven beslist de medezeggenschapsraad van een school. Maar die blijkt 
vaak niet eens op de hoogte van de sponsoring.  
 
Belangrijkste punten uit het convenant die in strijd zijn met het aanbod van fossiel 
lesmateriaal: 

• Sponsoring mag niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend 
zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen.


• In lesmaterialen mag geen (impliciete) reclame voorkomen en daarin mag geen sprake zijn 
van onvolledige of subjectieve informatie.


• Het mag leerlingen niet stimuleren tot een ongezonde leefstijl en/of gevaarlijke activiteiten


Het convenant is oorspronkelijk in 1997 ondertekend en een paar keer aangescherpt.  20

Maar is het ook alert voor nieuwe vormen van sponsoring of verdekte sponsoring? Hoe 
waak je voor de invloed van multinationals die meepraten over de curriculumherziening? 
Heet het nog sponsoring, als de overheid een doelstelling heeft op bedrijven in het 
onderwijs? Wie controleert of wat bedrijven aan kinderen leren wel juist en objectief is? Of 
het geen (sluik)reclame is of schadelijk voor (de toekomst van) leerlingen? Valt de 
‘nascholing’ voor betadocenten van Shell onder het convenant?

Onze conclusie is dat er op dit moment geen regulering, normen of criteria zijn voor de 
aanwezigheid van het bedrijfsleven in het onderwijs. Dat laat kinderen onbeschermd en 
geeft bedrijven vrij spel. Doet hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar wel bij bedrijven 
met een businessmodel dat een gevaar oplevert voor leerlingen.


BIJLAGE B


Waarom horen fossiele bedrijven niet voor de klas? 

Of fossiele bedrijven nou lesgeven over een boorplatform of een zonnepaneel, het leidt 
allebei af van het kernprobleem: de schade die hun fossiele businessmodel veroorzaakt. Ze 
leren kinderen leren dat een snelle transitie ‘onrealistisch is’. Dat we voorlopig niet zonder 

 https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150623/verslag_van_een_schriftelijk/document3/f=/19

vjv1ebibtkz7.pdf

 https://www.lowysporquin.nl/uploads/documenten%20pagina/09.06%20-20

%20Sponsoring%20(brochure%20OCW).pdf 
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fossiel kunnen. Maar in het onderwijs ontbreekt informatie over de gevolgen van een 
‘realistische’ en dus langzame transitie. Die gevolgen komen voor rekening van leerlingen, 
hun kinderen en kleinkinderen.


1. Fossiele bedrijven geven geen onderwijs, ze verkopen hun - achterhaalde - wereldbeeld 
Fossiele bedrijven verkopen geen product op de scholen, maar een wereldbeeld. In hun 
lesmateriaal verpakken ze hún kijk op de wereld. Hun waarheid over dat de wereld nog 
lang fossiele brandstof nodig heeft. Dat is het scenario waarmee zij de grootste 
financiële winst behalen en het scenario dat onze beschaving de grootste klappen 
toedient. Het is een wereldbeeld dat al over de houdbaarheidsdatum is. 


2. Belang fossiele industrie is tegengesteld aan dat van het onderwijs  
Scholen en fossiele bedrijven hebben een tegengesteld belang. Fossiele bedrijven 
willen op de eerste plaats hun winst te maximaliseren met de verkoop van fossiele 
brandstoffen. Dat kan het beste als de energietransitie zo lang mogelijk gerekt wordt. 
Dat is tegengesteld aan het belang van kinderen die willen opgroeien in een veilige en 
gezonde wereld. Scholen willen kinderen stimuleren om kritisch te leren denken. Dit is 
nadrukkelijk niet in het belang van fossiele bedrijven, die de status quo zo lang mogelijk 
willen behouden om zo veel mogelijk fossiele voorraden te verkopen.


3. Kinderen hebben geen keuze 
Als de reclame op TV je niet bevalt, zet je ‘m uit. Maar kinderen moeten naar school. De 
directeur van het Yale Program on Climate Change Communication zegt over de olie-
industrie in het klaslokaal met reclame maken . “Je maakt misbruik van de relatie 21

tussen leerling en leraar.” Ze hebben een beïnvloedbare, kwetsbare leeftijd en hun 
vertrouwen in volwassenen is groot. Op enkele uitzondering na, kunnen de meeste 
leerlingen de (sluik)reclame van bedrijven niet herkennen. Kinderen krijgen ingeprent dat 
de fossiele bedrijven ‘cool’ zijn, duurzaam en het beste voor hebben met hun toekomst. 
Zo wordt elke kritiek op de fossiele bedrijfstak in de kiem gesmoord. Hoe kan zo’n cool 
bedrijf nou ooit dingen doen die hun wereld in gevaar brengt?  
 
Een ouder verwoordde  het zo: dat “commerciële partijen zoals Shell en GasTerra [...] 22

middels schoolprogramma’s hun bedrijfsbelang weten neer te zetten als 
maatschappelijk belang en daarmee bewust en actief werken aan berusting in plaats 
van verwondering rond bestaande structuren, zoals olie- en gaswinning.”


4. Valse autoriteit 
Door lesmateriaal te maken over duurzame energie en de energietransitie, claimt de 
fossiele industrie autoriteit over het thema ‘energietransitie’, een voorbeeldrol die niet 
past. Zij zijn immers het probleem. Het is alsof sigarettenfabrikant lesgeeft over stoppen 

 https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/15/big-oil-classrooms-pipeline-oklahoma-education 21

 https://decorrespondent.nl/6724/als-de-fossiele-industrie-de-onderzoeksagenda-op-je-universiteit-bepaalt/ 22
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met roken, de fastfoodketen over gezonde voeding en de slager over vegetarisch eten. 
Om extra autoriteit te verwerven, zoekt de fossiele industrie vaak partnerschappen met 
onomstreden en liefst gerespecteerde organisaties (musea, lokale natuurclubs, 
gemeenten, universiteiten). Shells PR-strateeg Edelman adviseert fossiele bedrijven om 
autoriteit te claimen op de energietransitie, omdat de overheid dat niet doet. Als 
autoriteit kunnen zij het tempo van de transitie bepalen. 
23

5. Geen voorbeeldrol 
Iemand die voor de klas staat of kinderen op sleeptouw neemt, heeft een 
voorbeeldfunctie. Fossiele bedrijven maken winst met een product dat een 
rechtstreekse bedreiging vormt voor de toekomst van leerlingen. Dezelfde bedrijven die 
kinderen les geven, zijn momenteel verwikkeld in rechtszaken vanwege 
medeplichtigheid aan executies  , corruptie  en het veroorzaken van 24 25 26

klimaatverandering. Fossiele bedrijven hebben lange tijd gelogen over wat ze weten 
over klimaatverandering. In plaats van op tijd aan de bel te trekken, hebben ze hun 
politieke macht ingezet om echte maatregelen te voorkomen. Dat doen ze nog 
steeds. 
27

6. Ook ouders en leerkrachten worden beïnvloed en daarmee de samenleving 
Wat voor effect heeft de aanwezigheid van de fossiele industrie op de ouders, op de 
leerkrachten? Op hun politieke stemgedrag tijdens verkiezingen, op de haast die ze 
bereid zijn te maken voor de transitie? Via het onderwijs kunnen fossiele bedrijven een 
groot deel van de maatschappij beïnvloeden. De huidige maatschappij (via de ouders) 
en de toekomstige (via de kinderen).

 https://www.edelman.com/post/building-energy-leadership-time-of-turbulence/23

 https://decorrespondent.nl/ 6539/het-nieuwste-shell-schandaal-laat-zien-oliehandel-maakt-altijd-vuile-24

handen/2255504482517-61fda324

 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/nigeriaanse-weduwen-klagen-shell-aan-voor-medeplichtig-heid-executies25

 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/20/eerste-veroordelingen-in-grote-corruptiezaak-shell-a161726926

 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/19/een-strategie-voor-minder-klimaatambitie-a161714027
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