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Wapenfabrikanten ‘drillen’ al jaren in onze scholen, studenten en 
hun ouders. Met alle ongewenste gevolgen van dien. 
 

Het wordt tijd dat wapenbedrijven de klas uit 
worden gegooid 
 
In het Verenigd Koninkrijk hebben regionale County Councils verregaande 
contracten met wapenfabrikanten gesloten voor het verlenen van 
onderwijsdiensten. Zo is de Devon County Council een partnerschap aangegaan 
met Babcock LDP, onderdeel van Babcock International Group PLC, een aan de 
FTSE 250 genoteerde wapenfabrikant met een omzet van £ 4,9 miljard in 2020. 
Ook wapengigant BAE, bouwer van de Trident-nucleaire onderzeeërs, heeft 
onlangs zijn intrede gevonden in Britse scholen door ‘een raketsimulator aan 
te bieden voor kinderen om mee te spelen’. 
 
Waar Babcock op haar website spreekt van ‘een unieke joint venture tussen 
Babcock International Group PLC en Devon County Council, die optimale 
handelspraktijken combineert met de waarde en principes van deze 
overheidsdienst’. Andrew Smith, woordvoerder van de Campaign Against Arms 
Trade is minder enthousiast: ‘Scholen […] mogen nooit gebruikt worden als vehikel 
voor wapenbedrijven’. 
 
Zulke relaties brengen grote morele problemen met zich mee. ‘Beste 
handelspraktijk’ -met andere woorden: concurrentie- is geen maatstaf voor de 
publieke sector en de toepassing ervan in het onderwijs heeft ernstige gevolgen 
voor de meest kwetsbaren. Particuliere bedrijven in de publieke sector vormen ook 
een uitdaging voor de verantwoordelijkheid en in dit geval roept de aanwezigheid 
van wapenhandel verschillende morele vragen op rond de acceptatie ervan. 
 
Er is een reële en verontrustende vraag hoe de cultuur van de wapenhandel de 
educatieve middelen die ze verstrekken beïnvloedt. In Devon horen de monitoring 
van aanwezigheid en beoordeling van leerlingen tot Babcock's 
‘verantwoordelijkheden’ - taken waar ze een harde autoritaire benadering 
hanteren. Ouders krijgen brieven waarin gedreigd wordt met boetes en zelfs 
gevangenisstraf.  Een klacht hierover leidde tot een petitie van bezorgde ouders. 
Een verzoekschrift van een ouder aan de Devon County Council voor meer 
informatie over het Babcock-contract werd om reden van commerciële 
gevoeligheid geweigerd. 
 
Tes, een online aanbieder van onderwijsmiddelen, rapporteerde een zorgwekkende 
trend. Steeds meer ouders van leerlingen die worstelden met school werden 
'gedwongen, aangezet en overgehaald' om hun kinderen thuisonderwijs te geven - 
dat wil zeggen, ze werden van school uitgeschreven zodat hun prestaties niet 
langer van invloed konden zijn op de ranking van de school - een praktijk die 
bekend staat als 'off-rolling'. 
 



Het is niet verwonderlijk dat Babcock in Devon een goed voorbeeld is van deze 
onwettige praktijk. Officiële documenten van Babcock en Devon County Council 
laten zien dat het aantal geregistreerde thuisonderwijs krijgende kinderen de 
afgelopen 5 jaar bijna is verdubbeld. 
 
Het contract tussen Devon County Council en Babcock wordt binnenkort 
geëvalueerd voor verlenging. DiEM25 zal bezorgde ouders, leraren en Britse 
burgers ondersteunen om de wapenindustrie buiten scholen te houden. 


