
REACTIE OP HET SUGGESTIEVE KRANTENATIKEL IN HET AD VAN WOENSDAG 26 
JUNI 2013 DOOR HANNEKE VAN HOUWELINGEN. 

 
De Hugo de Groot neemt afstand van het krantenartikel dat Hanneke van 
Houwelingen op 26 juni 2013 in het Algemeen Dagblad publiceert onder de titel: 
“Aso’s net de deur uit’. 
 
Eric van ’t Zelfde, directeur van de Hugo de Groot, stelt: “Ik ben enorm geschrokken 
van deze vorm van sensatiejournalistiek. Het artikel doet geen recht aan de 
leerlingen van de IBN Ghaldoun noch aan deze school. Het artikel doet ook geen 
recht aan het onderwijsinhoudelijke gesprek dat ik met deze journaliste hield. Ik 
betreur deze vorm van sensatiejournalistiek”. 
 
De onvrede over dit ongenuanceerde stuk zit hem in het feit dat er meer dan 600 
leerlingen over één kam worden geschoren. De directeur van de Hugo de  Groot en 
de journaliste hebben een onderwijskundig gesprek gevoerd over de toelatingseisen 
van de Hugo de Groot.  
 
De houding van de Hugo de Groot is dat je bewust voor het onderwijs van de Hugo 
de Groot moet kiezen, de Hugo moet je eerste keuze zijn. Dit betekent concreet: 
leerlingen die zich inschrijven voor leerjaar één zijn van harte welkom. Leerlingen die 
zich willen inschrijven in de overige leerjaren hebben minimaal één jaar Hugo 
onderwijs misgelopen en in het ergste geval vijf jaar. 
 
Het onderwijs op de Hugo de Groot kent een verhoogde lessentabel (38 lesuren per 
week) met o.a. een intensieve focus op Taal en Rekenen, burgerschapsvorming en 
een aantal vakken dat op andere scholen niet worden onderricht. Daarnaast erkent 
de directie van de Hugo de Groot het feit dat zij zelf in het verleden – in een poging 
om leerlingen te werven – leerlingen dikwijls toelieten tot te hoge onderwijsniveaus. 
Nu dit interne probleem is opgelost, wil de Hugo de Groot dit probleem niet weer de 
school binnenhalen. 
 
Derhalve kent de Hugo de Groot strikte voorwaarden voor toelating in de overige 
leerjaren. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan verplichte afname van CITO VAS 
toetsen, diawoord toetsen, IQ onderzoeken en voor de bovenbouwleerlingen tevens 
de ERK toetsen. Op basis van deze gegevens behoudt de Hugo de Groot zich het 
recht voor om leerlingen, ongeacht het rapport van de leerling, te plaatsen op het 
niveau waarvan wij menen dat de leerlingen succesvol zal zijn. 
 
Het gesprek met het Algemeen Dagblad richtte zich voor 90% op deze 
toelatingsgegevens. In het artikel van Van Houwelingen richt de boodschap zich 
slechts op één zaak: het wegzetten van de leerlingen van de IBN Ghaldoun als: 
“aso’s”. 
 
Eric van ’t Zelfde reageert hierop als volgt: “Dit is een gruwelijk slecht artikel. Het is 
sensatiejournalistiek. Het is voor mij ondenkbaar dat een krant alle leerlingen wegzet 
als “aso’s”. Ik betreur de boodschap van de journaliste dan ook ten sterkste en neem 
de journaliste dit artikel kwalijk. Ik zal dan ook een rectificatie afdwingen. Ik heb 



onze toelatingscriteria onderwijskundig uiteengezet richting de krant. Op de vraag of 
ik de eindexamenkandidaten die zich schuldig hebben gemaakt aan de diefstal en 
aan de fraude zou overnemen op de Hugo de Groot, heb ik geantwoord: “Geen 
denken aan, deze leerlingen komen niet de school binnen”.  
 
Richting de leerlingen van het IBN Ghaldoun en de school zelf zegt Van ’t Zelfde: 
“Het is wrang dat jullie onder de nationale loep der verdenking zijn gelegd door deze 
affaire. Jullie zijn net zo goed slachtoffer van deze diefstal door individuen als de 
overige leerlingen en scholen in Nederland. Jullie hebben het momenteel al zwaar 
genoeg en daar doet deze journaliste nu een extra schep bovenop voor jullie. Dat is 
wrang en dient jullie niet. Ik hoop dat de IBN Ghaldoun openblijft voor haar 
leerlingen dat alleen de daders worden bestraft.“ 
 
 
Dhr. drs. E.R.M. van ’t Zelfde, 
directeur Hugo de Groot. 


