
Op ’t Vierschip zitten bijna 170 
leerlingen. De openbare basis-
school ligt in het nieuwbouw-
gedeelte van het voormalige 

vissersstadje op Walcheren. Elders in het 
stadje staan een protestants-christelijke 
en een reformatorische basisschool. ‘Ik 
vind het belangrijk dat wij als open-
bare school uitstralen dat we een eigen 
identiteit hebben. Bij sommige mensen 
bestaat nog steeds het idee dat openbare 
scholen weinig aan levensbeschouwing 
doen en dat normen en waarden minder 
aan bod komen. Niets is minder waar!’, 
zegt Keijmel.
‘Ik denk dat juist het openbaar onderwijs 
er veel aan doet. Wij benaderen levens-
beschouwing in de volle breedte, omdat 
openbaar onderwijs van en voor iedereen 
is. Niemand wordt uitgesloten, ongeacht 
godsdienst, levensovertuiging en poli-
tieke voorkeur. Dat komt overal terug in 
onze school.’

Wettelijk verplicht
’t Vierschip benadert levensbeschouwing 
op twee manieren: vanuit het wettelijke 
kader, dat bepaalt dat openbare basis-
scholen godsdienstig en/of humanis-
tisch vormingsonderwijs (g/hvo) moeten 
aanbieden als ouders daarom vragen, én 
als vak dat geheel in het onderwijs is ge-

integreerd. ‘Ik vraag ouders tijdens het 
intakegesprek altijd of zij hun kind gvo of 
hvo willen laten volgen. Jarenlang moest 
ik daar helaas direct bij vertellen dat het 
ons niet lukte om een hvo-docent te krij-
gen, maar deze maand kregen we van het 
Dienstencentrum GVO en HVO het goede 
nieuws dat die er nu toch komt.’
 
Tijd en moeite
Buiten het wettelijk verplichte kader 
heeft levensbeschouwing de volle aan-
dacht van ’t Vierschip en van de Stich-
ting Archipel Scholen, waar de school in  
Arnemuiden onder valt. Maar het heeft 
wel tijd en moeite gekost om die aan-
dacht te laten groeien tot wat die nu is. 
‘Ik kan wel zeggen dat het niet van een 
leien dakje is gegaan’, aldus Keijmel. 
‘Het bestuur had het visiedocument 
Quo Vadis opgesteld. Daarin stond 
kort gezegd dat gvo/hvo zou kunnen 
worden geschrapt en dat we levensbe-
schouwing Archipelbreed op een eigen 
wijze zouden gaan inrichten. Het be-
stuur kreeg een Europese subsidie voor 
het organiseren van studiereizen naar 
Gambia, omdat dat land erom bekend 
staat dat groepen met verschillende 
godsdiensten daar goed met elkaar 
samenleven. Ik vond eerlijk gezegd dat 
we het beter dicht bij huis konden zoe-
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met de E-factor
Dit is de zesde aflevering van een 
reeks artikelen over het project TOP-
scholen. TOP-staat voor Talentvol 
Openbaar Praktijkvoorbeeld. TOP-
scholen zijn Excellent in een bepaald 
domein: zij hebben de E-factor!

VOS/ABB wil hiermee laten zien dat 
het openbaar en algemeen toeganke-
lijk onderwijs álle kinderen kansen 
biedt en dat goed onderwijs om méér 
gaat dan alleen prestaties op het 
gebied van taal en rekenen. Hoewel 
TOP-scholen het op dat gebied uiter-
aard óók goed doen. Werkt u op een 
TOP-school of kent u zo’n school? 
Meld dat dan aan VOS/ABB via  
excellent@vosabb.nl. Op de website 
www.vosabb.nl vindt u de criteria 
waar TOP-scholen aan voldoen.

TOPscholen tot nu toe:
1.  Mytylschool Amsterdam. E-factor: 

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

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

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

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

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

Openbare basisschool  
’t Vierschip in Arnemuiden

hans Keijmel is directeur van openbare basisschool 
’t vierschip in arnemuiden. hij laat zien dat 
levensbeschouwing helemaal in het onderwijs van deze 
ToP-school is geïntegreerd.
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Oren spitsen
’t Vierschip besloot gedeeltelijk afwij-
kend van het visiedocument een eigen 
weg in te slaan. ‘Ik heb als directeur ge-
peild waar wij op school behoefte aan 
hadden en geïnventariseerd wat we al 
op het gebied van levensbeschouwing 
deden. Ik kreeg veel aangeleverd. In te-
genstelling tot wat in het visiedocument 
stond, dat we van levensbeschouwing 
een apart vak moesten maken, hebben 
wij vanaf het begin gezegd dat het juist 
helemaal in het onderwijs geïntegreerd 
moest zijn. Leerkrachten spitsen hun 

oren en vangen signalen van kinderen 
op, bijvoorbeeld als in een kringgesprek 
maatschappelijke problemen of persoon-
lijke ervaringen aan bod komen. Denk 
aan een ernstige zieke opa of een huis-
dier dat is doodgegaan, maar ook zaken 
als pesten of gewoon een keer niet lekker 
in je vel zitten. In het openbaar onderwijs 
houd je rekening met de ander en durft 
iedereen op zijn of haar eigen manier te 
praten over levensvragen. Als een kind 
aan ons vraagt of we in God geloven, dan 
gaan wij daar op een beschouwende ma-
nier op in. En als we het antwoord niet 
weten, dan zeggen wij dat. Misschien dat 
een vader, moeder of tante het wel weet. 
Als leerkracht van een openbare school 
ben je op dit vlak een coach.’

Nietig stofje
Dat levensbeschouwing – Keijmel 
spreekt liever van vorming - werkelijk 
overal in terugkomt, illustreert hij aan 
de hand van twee voorbeelden. ‘In de 
rekenles in de bovenbouw kan het gaan 
over de afstanden tussen de zon en de 
planeten. Dat is prima te linken met vor-
ming, omdat je kunt laten zien dat wij op 
de aarde maar een nietig stofje zijn in het 
heelal. Bij Engels kunnen songteksten 
aan bod komen, met thema’s als verliefd-
heid, verdriet, misstanden en milieu. Dat 
is óók vorming. Muziek en bijvoorbeeld 
ook foto’s vormen een onuitputtelijke 
bron van inspiratie. Zo wordt het bijna 
een sport om het helemaal in ons onder-
wijs te integreren!’ 

Op de website sites.google.com/site/vier-
schip/home staat een uitgebreide power-
pointpresentatie over de integratie van 
levensbeschouwing in het onderwijs. 
Klik in de linkerkolom op ‘levensbe-
schouwing’.  <

Hans Keijmel met leerlingen van zijn school in Arnemuiden.
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ken. Als we willen zien hoe het er bij 
moslims, hindoes en mensen met een 
andere godsdienst aan toe gaat, ook op 
het gebied van goed burgerschap, dan 
liggen er genoeg kansen in eigen land. 
Ik vond ook, mede op grond van wat 
mijn team daarover zei, dat er te veel 
spiritualiteit in het oorspronkelijke 
visiedocument zat. Spiritualiteit kan 
heel persoonlijk zijn. Sommige teamle-
den vonden het niet juist om hun eigen 
levensbeschouwing in hun onderwijs 
aan bod te laten komen. Wij waren dus 
nogal terughoudend.’

‘Praten over 
levensvragen’
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