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Eric van ‘t Zelfde is directeur van OSG Hugo de Groot, openbare scholengemeenschap voor basisonderwijs, mavo,  
havo en vwo in Rotterdam-Charlois. Van ’t Zelfde deed al diverse keren mee aan vernieuwende pilotprojecten.

De regelvrije school: 
een ideaal

Ook u kunt met een column in School! staan. Mail 
naar redactie@voo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor bijdragen aan te passen of te weigeren.

AAN HET WOORD 

In een debat over onderwijs in De Rode Hoed in Amsterdam pareerde 
staatssecretaris Dekker een kanttekening over de ‘regeldruk uit Den 
Haag’. Dekker wil scholen meer ruimte bieden, en stelt terecht: ‘Maar 
dan wat mij betreft ook zonder de cao. 

Sander Dekker biedt een experiment aan met regelvrije scholen. Ik wil 
graag zo’n pilotschool zijn. Onze pilot richt zich dan op het loslaten van 
de leerwegen. Een leerling volgt nu onderwijs op mavo-, havo- of vwo-
niveau. Er is in dit systeem onvoldoende ruimte voor flexibiliteit op basis 
van cognitieve behoefte. Dit maakt het een achterhaald systeem. Een 
rapport waarop een havist een vijf staat voor Duits, maar een tien voor 
wiskunde, verduidelijkt dat deze leerling niet in de volle breedte in het 
‘havo-beton’ gegoten moet worden. Deze leerling moet wiskunde op het 
vwo kunnen volgen. 

Nu zal men zeggen: dit kan al. Een constatering die slechts deels juist is. 
Laat mij een voorbeeld uit de praktijk geven. Onze school verkeerde in de 
situatie waarin vier leerlingen, afkomstig uit China, in havo 4 voor de 
vakken scheikunde, wiskunde B, natuurkunde en biologie een 10 stonden. 
Voor de vakken Nederlands en Engels noteerden deze leerlingen tussen de 
2.0 en de 3.0.

Het verzoek van het docententeam was om deze leerlingen in het vwo te 
plaatsen. Ik stelde dat de leerlingen naar de mavo konden, want het CSE 
voor Nederlands en Engels werd een ramp. Met de nieuwe zak/slaagrege-
ling vormden zij vier toekomstige ‘zakkers’… en hoge slagingspercentages, 
die bepalen de hoogte van je aanmeldingen. 

Je doet deze leerlingen een groot onrecht aan wanneer je hen naar de 
mavo ‘vergadert’, want je berooft hen van een ‘betere toekomst’. Hierdoor 
ontvangt een TU deze vier excellente studenten niet en daarmee loopt 
zowel onze samenleving als het bedrijfsleven hun kennis mis. Het effect 
is dat een TU studenten uit China haalt die nog minder taalvaardig zijn in 
het Nederlands dan mijn leerlingen: Catch 22.

In mijn ideale regelvrije school volgen deze leerlingen de exacte vakken 
op vwo-niveau en het Nederlands en Engels op de mavo. Dit levert geen 
diploma van één niveau op, maar per vak een diploma op het niveau 
waarop de leerling examen doet. Deze leerlingen zien dan vier vakken 
gehonoreerd met een vwo-diploma, twee vakken met een mavo-diploma 
en een vak met een havo-diploma. Welke mbo, hbo of universiteit doet 
met ons mee? <

‘Leerwegen loslaten, 
want dat is een 

achterhaald systeem’
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