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 TOp-SChOLEN
TEkST EN BEELD: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

Het is voor de identiteit van 
openbare scholen essentieel 
om een eigen visie op onder-
wijs en op de samenleving 

te hebben, met daarbij een heldere mis-
sie. Kuijpers illustreert dat aan de hand 
van de kleurloze positie die de openbare 
basisscholen volgens hem voorheen in 
Amersfoort hadden. ‘Zes jaar geleden 
hadden we hier in de stad 14 openbare 
scholen. Die waren op zich allemaal goed 
bezig, maar er was geen synergie. Als er 
geen gemeenschappelijk gevoel is en ie-
der voor zich handelt, kun je elkaar niet 
helpen. Er was niets wat de openbare 
basisscholen bond. Ze hadden geen ge-
meenschappelijke missie of identiteit, 
terwijl iedereen, dus ook elke school, een 
bepaalde mate van zingeving moet heb-
ben. Pas als je als organisatie weet wat 
je wilt, krijg je een identiteit die bindt en 
kunnen ouders bewust voor je kiezen.’

Identiteit bindt
Dat het samenbindende effect van een 
duidelijke identiteit belangrijk is, laat 
de gestage daling van het leerlingen-
aantal van de Amersfoortse openbare 

basisscholen zien. ‘We zaten in 1990 op 
een marktaandeel van 35 procent. Daar 
was in 2005 nog 25 procent van over. 
Ouders met kinderen op een openbare 
basisschool die gingen verhuizen, kozen 
in hun nieuwe wijk niet meer vanzelf 
voor een andere openbare school. Dan 
moet je je afvragen of je als openbaar 
onderwijs nog wel herkenbaar bent. De 
gedachte was dat als openbare scho-
len neutraal zijn, ze nergens bij horen. 
Maar neutraliteit betekent niet dat je 
niets bent. Nee, openbaar onderwijs is 
neutraal in die zin dat we vanuit ver-
schillende invalshoeken naar de sa-
menleving kijken en met de kennis en 
wijsheid die dat oplevert, leren om met 
elkaar samen te leven.’
Waar het in 2006 volgens Kuijpers ook 
aan ontbrak, was trots. ‘Je hoorde toen 
zelfs nog wel eens -onterecht- dat open-
bare scholen een afvoerputje waren. Nu 
is er wél trots in de organisatie, doordat 
we op zoek zijn gegaan naar een gemeen-
schappelijk doel. Je ziet dat synergie en 
trots veel voordelen opleveren. Scholen 
bezoeken elkaar, wit en zwart, regulier 
en speciaal. Dat heeft meerwaarde!’

bewust kiezen 
voor openbaar  

onderwijs
TOP-scholen  
met de E-factor
Dit is de zevende aflevering van 
een reeks artikelen over het pro-
ject TOP-scholen. TOP-staat voor 
Talentvol Openbaar Praktijkvoor-
beeld. TOP-scholen zijn Excellent in 
een bepaald domein: zij hebben de 
E-factor!

VOS/ABB wil hiermee laten zien dat 
het openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs álle kinderen kan-
sen biedt en dat goed onderwijs om 
méér gaat dan alleen prestaties op 
het gebied van taal en rekenen. Hoe-
wel TOP-scholen het op dat gebied 
uiteraard óók goed doen. Werkt u op 
een TOP-school of kent u zo’n school? 
Meld dat dan aan VOS/ABB via ex-
cellent@vosabb.nl. Op de website 
www.vosabb.nl vindt u de criteria 
waar TOP-scholen aan voldoen.

TOP-scholen tot nu toe:
1.  Mytylschool Amsterdam. E-factor: 

diversiteit. (School! nr. 6, 2011).
2.  Prakticon, praktijkschool in Doetin-

chem. E-factor: maatschappelijke 
betrokkenheid. (School! nr. 7, 2011).

3.  Openbare basisschool De Achtbaan 
in Amersfoort. E-factor: partner-
schap met ouders. (School! nr. 1, 
2012)

4.  Openbare basisschool Takkenbosse 
in Numansdorp. E-factor: goed lei-
derschap (School! nr. 2, 2012).

5.  Openbare Professor Wassenberghs-
koalle in Lekkum. E-factor: passend 
onderwijs (School! nr. 3, 2012).

6.  Openbare basisschool ’t Vierschip 
in Arnemuiden. E-factor: levensbe-
schouwing (School! nr. 4, 2012)

Stichting Meerkring in Amersfoort

vanuit verschillende invalshoeken naar de samenleving 
kijken en dan met de wijsheid die dat oplevert samen leren 
leven. Bestuursvoorzitter willem kuijpers van de Stichting 
Meerkring in Amersfoort wil dat ouders op grond van deze 

heldere identiteit een bewuste keuze maken.
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resse van de ouders ook zien wat er nog 
meer is. In 2007 viel Kerstmis bijna sa-
men met het Offerfeest. Dat vierden wij 
toen samen, en dan leren kinderen dat 
er veel overeenkomsten zijn tussen het 
christendom en de islam.’ 
Kuijpers erkent dat scholen voor bijzon-
der onderwijs ook zeggen dat ze leerlin-
gen voorbereiden op diversiteit, maar 

volgens hem gebeurt dat juist in het 
openbaar onderwijs op basis van gelijk-
waardigheid en wederzijds respect. ‘De 
reden waarom we in Nederland bijzon-
dere scholen hebben, is de neiging van 
gelijkgezinde mensen om zich te groepe-
ren. Alleen het openbaar onderwijs stelt 
duidelijk dat écht iedereen welkom is. 
Wij geven aan dat we vanuit respect han-
delen naar verschillende levenswijzen, 
levensbeschouwingen en religies. Als 
een bijzondere school zegt dat diversiteit 
belangrijk is, dan kent die school een be-
langrijke openbare doelstelling! Boven-
dien, van het religieuze karakter van het 
bijzonder onderwijs lijkt nog weinig over 
te blijven. Dat noem ik de veropenbari-
sering van het bijzonder onderwijs, wat 
begint te lijken op het ontzuilde begrip 
‘school’ van de VOO.’
Kuijpers wil verder benadrukken dat 
ook het openbaar onderwijs kiest voor 
de hier algemeen geldende Nederlandse 
waarden en normen. ‘Het is van de gekke 
dat er nog steeds mensen zijn die denken 
dat op de openbare school geen waarden 
en normen worden geleerd. Wat wij be-
langrijk vinden, is dat kinderen genoeg 
aangeboden krijgen om zelf een keuze te 
kunnen maken.’

Schwung
De bestuursvoorzitter bevestigt dat de 
identiteitsvorming van de Meerkring-
scholen ook een instrument is om het 
huidige marktaandeel vast te houden 
en mogelijk te vergroten. ‘Daar kruip ik 
niet voor weg, maar het is vooral idealis-
tisch gedreven. Wij willen het openbare 
karakter en het wereldbeeld van diver-
siteit in onze organisatie herkennen. 
Je kunt natuurlijk de naam ‘openbaar’ 
niet meer gebruiken, maar daar kiezen 
wij niet voor. Wij willen er schwung aan 
geven en daar slagen wij heel aardig in. 
Ik merk dat ouders dat waarderen. Nu 
zij weten waar wij voor staan, kiezen 
ze bewust voor openbaar onderwijs. Of 
niet natuurlijk, maar dat vind ik dan ook 
prima. Als de keuze maar bewust wordt 
gemaakt op basis van een heldere iden-
titeit.’ <

Divers is openbaar
Wat de openbare Meerkringscholen 
gezamenlijk willen uitstralen, is dat ze 
kinderen met goed onderwijs voorberei-
den op de maatschappelijke diversiteit. 
‘Bij ons is het net als op de bijzondere 
scholen vanzelfsprekend om Kerstmis te 
vieren, maar we laten afhankelijk van de 
samenstelling van de school en de inte-

Bestuursvoorzitter Willem Kuijpers van Meerkring met leerlingen  
van openbare basisschool De Vlindervallei in Amersfoort.




