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Wat houden algemene 
toegankelijkheid en be-
noembaarheid in 
Nederland in?

“Openbare scholen zijn 
van en voor iedereen. Dat 
betekent dat we geen 
onderscheid maken op 
basis van levensovertui-
ging, godsdienst, af-
komst, geslacht of ge-
aardheid. Ook staat in 
onze kernwaarden dat we 
geen onderscheid maken 
op grond van politieke 
voorkeur, maar dat speelt 
ook buiten het openbaar 
onderwijs niet meer. 
Protestants-christelijke, 
rooms-katholieke, islami-
tische en andere religieus 

geïnspireerde scholen kunnen de deuren ook gesloten 
houden als zij vinden dat leerlingen en leraren niet passen bij 
de godsdienstige uitgangspunten van school.’

De vrijheid van onderwijs in Nederland, wat is daar de 
essentie van?

“Die houdt kort gezegd in dat iedereen in Nederland vrij is 
een school te stichten en dat openbare en bijzondere scho-
len (in Vlaanderen: vrije scholen, red.) op gelijke basis door 
de rijksoverheid worden gefinancierd. Het is vergelijkbaar 
met het Vlaamse Schoolpact uit 1959. De vrijheid van onder-
wijs in Nederland werd in 1917 vastgelegd, in artikel 23 van 
de Grondwet. Terwijl Europa in brand stond, West-Vlaande-
ren was veranderd in één groot slagveld en het gebulder van 
de kanonnen in Zeeland te horen was, ging in het neutrale 
Nederland het gebakkelei tussen de liberalen en confessio-
nelen gewoon door. De schoolstrijd eindigde in een politieke 
koehandel: de confessionele politici kregen hun lang ge-
wenste gelijke financiering van christelijke scholen in ruil voor 
het algemeen kiesrecht voor mannen, waar de liberalen al 
jarenlang op aandrongen. Artikel 23 is een groen uitgeslagen 
monument uit het verleden, en de confessionele partijen 
blijven er nog steeds alles aan doen om er geen jota aan te 
veranderen ...”
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De vereniging VOS/ABB is in Nederland de belangenbeharti-
ger voor schoolbestuurders en managers in het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. Ruim 300 besturen met in 
totaal circa 2700 scholen en 800.000 leerlingen zijn bij de 
vereniging aangesloten. De algemene toegankelijkheid 
noemt directeur Ritske van der Veen er altijd expliciet bij, 
omdat VOS/ABB aan het begrip ‘openbaar’ een bredere 
invulling geeft dan de wettelijke betekenis. ‘Er zijn ook 
schoolbesturen die volgens hun statuten niet openbaar zijn, 
maar die wel de kernwaarden van het openbaar onderwijs 
omarmen, zoals wij die met onze leden hebben opgesteld. 
Daarin staan algemene toegankelijkheid en algemene be-
noembaarheid centraal. Wij vinden het belangrijk dat school-
besturen die in naam niet openbaar zijn, maar wel de kern-
waarden centraal stellen, zich bij ons kunnen aansluiten.’

VOS/ABB is in 1998 ontstaan uit de fusie van de Vereniging 
van Openbare Scholen (VOS) en de Algemene Besturen 
Bond (ABB).  
Een essentieel verschil met het OVSG is dat VOS/ABB geen 
pedagogische dienstverlening aanbiedt.

Over openbaar onderwijs 
in Nederland gesproken 
Ritske van der Veen is directeur van VOS/ABB, onze zusterorganisatie voor 
openbaar onderwijs in Nederland. 
Onlangs organiseerden we een gesprek met hem in de grensstreek. 
Patriek Delbaere en Bob Loisen hadden het met hem over het openbaar 
onderwijs aan deze en aan de andere kant van de grens.

Ritske van der Veen met leerlingen van het openbare Stedelijk Gymnasium in zijn woonplaats Amersfoort, 
waar hij jarenlang les heeft gegeven als leraar Nederlands.
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Is het nodig om artikel 23 te veranderen? Gelijke finan-
ciering van alle schoolsoorten, dat is toch prima?

“Als een gemeente meer aan het openbaar onderwijs uit-
geeft dan aan het bijzonder onderwijs (vrij onderwijs, red.), 
dan moet die gemeente dit verschil gladstrijken. Het bijzon-
der onderwijs moet dan hetzelfde bedrag krijgen, ook als 
daar geen directe behoefte aan is. Dit kan tot gigantische 
bedragen oplopen, dus dat kan voor die gemeente een 
financiële molensteen zijn. VOS/ABB vindt dan ook dat het 
hoog tijd is om artikel 23 te moderniseren.”

Zijn daar ook andere dan alleen financiële argumenten 
voor?

“Zeer zeker, want de vrijheid van onderwijs brengt met zich 
mee dat het typische Nederlandse verschijnsel van de verzui-
ling zichzelf in stand kan houden. De jaren 50 waren wat dat 
betreft een hoogtepunt, of eigenlijk een dieptepunt. Protes-
tanten ging naar protestantse scholen, katholieken naar 
katholieke en iedereen die zichzelf niet tot een kerk rekende 
naar openbare scholen. Nu zijn die maatschappelijke 
scheidslijnen in het onderwijs gelukkig veel minder strikt dan 
toen, maar we hebben bijvoorbeeld nog steeds reformatori-
sche scholen. Wat de leerlingen daar bewust wordt onthou-
den, is de dialoog met andere levensbeschouwingen. En als 
we niet oppassen, gaan we weer terug naar de oude situatie. 
De Onderwijsraad bracht dit jaar namelijk een advies aan de 
minister van Onderwijs uit, waarin staat dat ook op basis van 
relatief nieuwe levensbeschouwelijke overtuigingen bijzon-

dere scholen kunnen worden gesticht. We moeten dus 
vrezen voor een verdere verzuiling, met het risico dat kinde-
ren van bepaalde levensbeschouwelijke of religieuze stromin-
gen in hun school geen andersdenkenden meer ontmoeten. 
Ontmoeting samen met wederzijds respect en aandacht voor 
diversiteit is volgens ons onmisbaar voor een sociaal gezon-
de samenleving. Het is niet voor niets dat het openbaar 
onderwijs dat in de kernwaarden heeft verwoord.”

De kernwaarden heeft VOS/ABB met de schoolbes-
turen opgesteld. Zijn dat de gemeenten?

“Het bestuurlijke landschap van het openbaar onderwijs in 
Nederland heeft sinds de jaren 90 een ingrijpende verande-
ring ondergaan. Waren eerst de gemeenten de bestuurders 
van de openbare scholen, dan zijn dat nu meestal verzelf-
standigde stichtingen. De dubbele-pettenproblematiek 
binnen de gemeenten lag aan de verzelfstandiging van het 
openbaar onderwijs ten grondslag. De wethouder (schepen, 
red.) van Onderwijs was aan de ene kant verantwoordelijk 
voor het verdelen van het geld van het Rijk over de verschil-
lende schoolbesturen en tegelijkertijd een van de schoolbe-
stuurders zelf, namelijk van het openbaar onderwijs. Nu is dat 
op de meeste plaatsen niet meer zo. 
Ook is het openbaar onderwijs veel minder afhankelijk ge-
worden van de politieke wind die in een gemeente waait. 
Vooral in gemeenten waar christelijke partijen de gemeente-
raad en het college van burgemeester en wethouders domi-
neerden, kon het openbaar onderwijs het lastig hebben. Dat 

zag je vooral in de van oorsprong katholieke provincies 
Noord-Brabant en Limburg, maar ook wel in wat wij in Neder-
land de bible belt noemen, de strook van Zeeland naar 
Overijssel waar orthodoxe christenen veel invloed hebben. 
Een ander voordeel van de bestuurlijke verzelfstandiging is 
dat het openbaar onderwijs voortaan over gemeentegrenzen 
heen kan worden georganiseerd.”

Hebben de gemeenten helemaal geen invloed meer?

“Zeer zeker wel, want ze hebben voor het openbaar onder-
wijs een toezichthoudende rol behouden. Ze kunnen ingrij-
pen, bijvoorbeeld als het op financieel vlak misgaat. We 
hebben daar de afgelopen tijd een aantal vervelende voor-
beelden van gezien, en meestal had dat te maken met onvol-
doende financiële deskundigheid. Daarom bieden wij be-
stuurders en managers in het openbaar onderwijs trainingen 
aan over opbrengstgericht financieel management. 
Afhankelijk van de bestuurlijke constructie, is het de ge-
meente die uiteindelijk beslist of een voorgedragen bestuur-
der die positie krijgt. De gemeenten hebben bovendien de 
wettelijke taak dat overal in het land voldoende openbaar 
onderwijs aanwezig moet blijven. Een aantal gemeenten 
heeft bewust het integraal bestuur in stand gehouden. Het is 
dus absoluut niet zo dat de gemeentelijke rol in het open-
baar onderwijs is uitgespeeld.”

Nu we het over de gemeenten hebben: zijn die ook 
betrokken bij de brede scholen?

“Ja, dat klopt. De gemeenten hebben hier een belangrijke 
rol. Er zijn in het Nederlandse basisonderwijs inmiddels meer 
dan 1600 brede scholen, in het voortgezet onderwijs zijn het 
er ruim 400. De ontwikkeling werd in de jaren 90 ingezet in 
de grote steden, en dan vooral in wijken met een zwakke 
sociale structuur en veel werkloosheid. Rotterdam liep er 
toen mee voorop. Nu zijn er ook in kleinere gemeenten en 
op het platteland brede scholen. De essentie is dat daar veel 
meer gebeurt dan alleen onderwijs. In hetzelfde gebouw 
zitten bijvoorbeeld de kinderopvang, de bibliotheek en het 
consultatiebureau voor jonge ouders. Er worden in samen-
werking met allerlei maatschappelijke organisaties activitei-
ten voor kinderen en wijkbewoners georganiseerd. Zo is de 
school de spin in het web, waar alles samenkomt. 
VOS/ABB benadrukt in het kader van de brede scholen het 
belang van educatief partnerschap. Samen met betrokken 
ouders kunnen de scholen zorgen voor excellent onderwijs. 
Dat is in het belang van de leerlingen, hun ouders, de school 
en daarmee van de hele samenleving. Ook zijn wij betrokken 
bij het implementeren van alternatieve schooltijden, zodat 
die beter aansluiten bij het ritme van gezinnen met tweever-
dieners. Ook dat is een aspect van de brede school.” 

   
Bestuurlijke schaalvergroting is een thema dat altijd 
gevoelig ligt. Mensen willen dat liever niet, omdat ze 
het gevoel krijgen geen greep meer op organisaties te 
hebben. Speelt dat in Nederland ook?

“O, absoluut! Veel politieke partijen hadden dit thema voor 
de Tweede Kamerverkiezingen in september weer in hun 
programma’s opgenomen. De menselijke maat is een woord 
dat geregeld terugkomt. Daarbij wordt nogal eens vergeten 

‘Openbare scholen zijn van 
en voor iedereen.’
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Ritske van der Veen

De huidige directeur van VOS/ABB 
begon zijn onderwijscarrière als 
leraar Nederlands. Hij gaf jarenlang 
les aan het Stedelijk Gymnasium in 
Amersfoort. Vier jaar werkte hij voor 
de Stichting Leerplanontwikkeling 
(SLO) in Enschede, onder andere als 
adviseur voor een betere samenwer-
king tussen het basis- en voortgezet onderwijs. Hij 
publiceerde er veel praktische handreikingen. 
Van der Veen was actief in de gemeente Amersfoort, 
eerst als gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid 
(PvdA) en later als wethouder van die partij (1986-1998). 
Sinds 1998 werkt hij voor VOS/ABB. Hij voerde onder 
meer onderhandelingen over de modernisering en het 
kwaliteitsbeleid van het voortgezet onderwijs. Voorts 
heeft hij veel trajecten begeleid van bestuurlijke ver-
zelfstandiging van openbare scholen. Sinds november 
2009 is hij directeur van VOS/ABB.

dat er een verschil is tussen de omvang van het schoolbe-
stuur en de maat van de school. Meestal is het zo dat de 
scholen in omvang gelijk blijven en dat het grotere bestuur 
efficiënter kan werken, omdat er minder overhead nodig is.
We moeten wel oppassen dat er geen onderwijskolossen 
ontstaan, waarvan de bestuurders in ivoren torens kantoor 
houden en geen voeling meer hebben met het onderwijs. 
Afgelopen jaar zagen we hoe de onderwijsreus Amarantis 
voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kapseisde. 
Die organisatie had tientallen scholen met vele duizenden 
leerlingen en een bestuurskantoor op de Zuidas in Amster-
dam, een van de duurste kantoorlocaties van Nederland. Zo 
moet het dus niet!

Maar schaalvergroting kan wel een goed middel zijn om 
bijvoorbeeld in regio’s waar de bevolking terugloopt, de 
onderwijskwaliteit op peil te houden. Dat is in steeds meer 
regio’s het geval. Bekende voorbeelden zijn Zeeuws-Vlaande-
ren en Zuid-Limburg. Daar wonen steeds minder kinderen. De 
onderwijskwaliteit op peil houden kan met samenwerkings-
besturen van openbaar en bijzonder onderwijs. Wij letten dan 
wel altijd goed op dat het openbaar onderwijs op basis van 
de kernwaarden die wij hanteren sterk en herkenbaar blijft.”

Het officieel onderwijs is bij ons verplicht de verschil-
lende levensbeschouwelijke vakken aan te bieden. 
Organisatorisch is dat een hele puzzel voor onze 
scholen. Hoe pakken jullie dat aan?

“In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het 
openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrek-
punt, maar biedt het ruimte aan diversiteit. Bij wet is gere-
geld dat openbare scholen verplicht zijn godsdienstig en/of 
humanistisch vormingsonderwijs, oftewel g/hvo, aan te 
bieden, als de ouders daarom vragen. De lessen worden 
gegeven door docenten die verbonden zijn aan kerken, 
moskeeën en humanistische organisaties. Dit moet gebeu-
ren in de schooltijd, maar inhoudelijk vallen die lessen onder 
de verantwoordelijkheid van wat wij de zendende organisa-
ties noemen. Die betalen die leerkrachten ook. Het voortge-
zet onderwijs heeft de theoretische verplichting om die 
lessen te geven ook, maar de praktijk wijst uit dat het eigen-
lijk alleen in het basisonderwijs gebeurt. 
Nu is het zo dat VOS/ABB actief is om nieuwe curricula te 
ontwikkelen, opdat de openbare school zelf op grond van 
diversiteit en wederzijds respect godsdienstig en levensbe-
schouwelijk onderwijs kan aanbieden. Dat vinden wij beter 
dan de situatie van nu, waarin een leerling buiten de onder-
wijskundige en pedagogische verantwoordelijkheid van de 
openbare school les krijgt over één bepaalde richting.”

Wat zijn voor de toekomst de uitdagingen voor het 
onderwijs in Nederland?

“Als ik kijk naar het onderwijs -en dan bedoel ik alle scholen, 
dus niet alleen de openbare- dan zie ik dat we kwaliteit 
bieden. Het World Economic Forum bevestigde dit onlangs. 
Mede door de kwaliteit van het onderwijs behoort Neder-
land tot de top-5 van de meest concurrerende economieën 

van de wereld. Dat was een opsteker voor iedereen die elke 
dag keihard in onze scholen werkt. Behoud van kwaliteit blijft 
altijd een uitdaging. Dat valt of staat met de kwaliteit van de 
leraren en de managers. Het is een goede ontwikkeling dat 
in het onderwijs de roep voor een leven lang leren steeds 
luider klinkt. Alleen met professionals die zich blijven ontwik-
kelen, kun je het onderwijs op een nog hoger peil tillen. 
Op grond van onze kernwaarden zie ik een andere grote 
uitdaging, die onlosmakelijk verbonden is met de algemene 
toegankelijkheid van de scholen. Ik doel op de ontwikkelin-
gen rond passend onderwijs (inclusief onderwijs, red.). 
Daarmee willen we in Nederland álle kinderen gelijke kansen 
bieden, ook als ze om wat voor reden dan ook extra zorg 
nodig hebben. In de afgelopen kabinetsperiode werd echter 
besloten om fors op de invoering van passend onderwijs te 
bezuinigen. Wij waren de eerste belangenorganisatie die 
hier fel tegen protesteerde. Collega-organisaties sloten zich 
daarbij aan, met het resultaat dat na de val van het kabinet-
Rutte de bezuiniging werd ingetrokken. Het is afwachten wat 
er in de nieuwe kabinetsperiode gaat gebeuren, maar wij 
zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.” 

frans.vanbesien@ovsg.be
documentalist en eindredacteur Imago
Martin van den Bogaerdt
woordvoerder/journalist/(web)redacteur VOS/ABB

‘Schaalvergroting om kwaliteit 
op peil te houden’

Wat doet VOS/ABB

De vereniging van openbare scholen VOS/ABB is de 
koepelorganisatie die ondersteuning biedt aan het 
openbaar en algemeen toegankelijk primair en voort-
gezet onderwijs in Nederland. 
Op www.vosabb.nl vindt u onder ‘over VOS/ABB’ en 
‘Wat doet VOS/ABB?’ een puntsgewijs overzicht ‘VOS/
ABB in kort bestek’. Interessant om eens na te lezen.


