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“Ja, nu je het zo zegt: laat mij maar eens vier jaar OC&W lei-
den.”

Er klinkt zowaar enige aarzeling door in zijn stem. Tot dat 
moment hebben we hem drie kwartier lang, trefzeker en over-
tuigd van zijn eigen gelijk, bevlogen over zijn Superschool ho-
ren en zien praten: Eric van ‘t Zelfde, directeur van de Openbare 
Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam Charlois, 
Nederlands meest bekende - en beruchte - multiculturele ach-
terstandswijk.

Het had iets weg van een gelikte mediacampagne: de door 
VPRO’s Tegenlicht uitgezonden documentaire waarin we van ’t 
Zelfde wekenlang in zijn strijd voor de Superschool volgen, ge-
lardeerd met interviews in onder meer Trouw, de Volkskrant en 
NRC/Handelsblad. En steeds was er diezelfde boodschap. Niet 
minder dan een stelselwijziging wil hij in feite – kom daar na 
de Commissie Dijsselbloem nog maar eens om. Een school voor 
2- tot 18-jarigen (“Ik moet ze hebben als ze twee zijn; om ze te vormen.”), een 
school waar – ik citeer vrijelijk – geen 27, maar 38 uur les wordt gegeven, en 
in veel meer vakken dan te doen gebruikelijk is, waar veiligheid gegarandeerd 
en agressie met harde hand aangepakt wordt, waar van de aanvankelijke 14 
nog maar één gedragsregel geldt: gedraag je! Een school waar achterstand voor-
sprong wordt, waar leren weer ‘cool’ wordt gevonden, en het niet erg is als je 
Grieks of Latijn spreekt, of als je goed in wiskunde bent – wees er juist trots op! 
Een school, waar niet de bestuurders (“Wat moet zo’n man van Amarantis met 
twee auto’s, een OV-jaarkaart en een vrije taxi-kaart?”), maar in plaats daarvan, 
de docenten het voor het zeggen hebben.

De docenten. Die vormen de spil. 
“Die docenten, die moeten opstaan en de wijk in trekken; die zijn daar 

broodnodig. We moeten dat stukje Nederland naar ons toe trekken.” OC&W 
en de Tweede kamer hebben het er volgens van ’t Zelfde bij laten zitten. “Maar 
de docenten, die gaan laten zien wat je met onderwijs kan bereiken. Wat die 
dagelijks doen in de klassen: dat gaat het verschil maken. Dat Nederland kan 
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zien …. we zijn geen debieltjes hier op die zwarte school, we zijn niet bezig met 
bezigheidstherapie voor kinderen die kansloos zijn….”

We horen van ‘t Zelfde in de documentaire zeggen dat hij inmiddels maar 
liefst 34 docenten van de Hugo de Groot-school heeft ontslagen. Reden: ze pas-
sen niet in het profiel van zijn gedroomde Superschool. Hij wenst slechts met 
eerstegraads bevoegden te werken, met de crème de la crème zoals hij het noemt.

En dan klinkt Eric van ‘t Zelfde ineens niet meer als de eenzame revolutio-
nair. Want waar hebben we dat eerder gehoord? Het door hem zo bekritiseerde 
OC&W en de Tweede Kamer, van VVD tot SP, roepen het in koor: wil Nederland 
op de PISA- en OECD-lijstjes blijven scoren, dan alleen nog met excellente, lees: 
universitair geschoolde, leraren voor de klas, als het even kan, stuk voor stuk 
master.

Natuurlijk, de ene docent is de andere niet. En een goede docent kan in-
derdaad het verschil maken, een betere vast en zeker nog meer. Dat blijkt niet 
alleen uit onderzoek, menig (ex-)leerling kan daar uit eigen ervaring over ver-
halen.

Maar wie is ‘goed’, wie ‘beter’, wie ‘excellent’? Wie is trouwens ‘slecht’? Zou 
het nou echt de universitaire scholing zijn die ons helpt daarin te differentië-
ren? Toegegeven, Eric van ’t Zelfde studeerde Engels taal- en letterkunde, sterker 
nog: hij is gepromoveerd. Toch ben ik zo vrij te denken dat in die doctorstitel 
zijn excellentie niet schuilt. Die schuilt in zijn passie voor de leerlingen in Rot-
terdam Charlois, ook in zijn liefde voor het vak van docent. Maar of dat nou 
valt te leren….? 


