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Tijdens het laatste congres van het 
Contactcentrum Bevordering Open-
baar Onderwijs (CBOO) in november 
vorig jaar is het idee gelanceerd om 
een nieuwe bestuursvorm voor het 
openbaar onderwijs te introduceren: 
de vereniging openbaar onderwijs. 
Het idee was afkomstig van profes-
sor Dick Mentink van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.

Zo’n tien jaar geleden werd gediscussieerd 

over de stichting als nieuwe bestuurs-

vorm voor het openbaar onderwijs. De 

vraag was toen of deze privaatrechte-

lijke zelfstandige bestuursvorm wellicht 

in strijd was met het grondwetsartikel 

waarin staat dat het openbaar onderwijs 

‘van overheidswege’ wordt gegeven. 

Professor Mentink kwam destijds tot de 

conclusie dat artikel 23 van de Grondwet 

het oprichten van een stichting openbaar 

onderwijs niet in de weg stond. Hij gaf 

toen al aan dat er dan ook sprake zou 

Vereniging 
als antwoord 
op nieuwe 
schoolstrijd
Tekst:  Janine Eshuis, 

senior beleidsmedewerker VOS/ABB

Foto: Gerhard van Roon

Dick Mentink: ‘Artikel 23 kent geen belemmeringen om de 
vereniging openbaar onderwijs wettelijk te regelen.’
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moeten kunnen zijn van een vereniging 

openbaar onderwijs. Op dat moment is 

daar verder niets mee gedaan, want alle 

ogen waren gericht op de stichting. Een 

jaar geleden echter vond Mentink de tijd 

rijp om de vereniging opnieuw onder de 

aandacht te brengen. Aanleiding daarvoor 

was het jaarverslag van VOS/ABB over 

2005, dat in het teken stond van identiteit 

en imago van het openbaar onderwijs. In 

dat verslag werden naar zijn idee zulke 

onjuiste uitspraken gedaan over artikel 23, 

dat een onderwijsjuridische reactie van zijn 

kant niet kon uitblijven. Hij plaatste daarom 

in oktober vorig jaar een artikel in het Ne-

derlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en 

Onderwijsbeleid (NTOR), waarin hij onder 

meer beargumenteert dat artikel 23 ruimte 

biedt voor de nieuwe bestuursvorm van de 

vereniging openbaar onderwijs.

Democratische constructie
De vraag is wat de meerwaarde is van 

een nieuwe, zevende bestuursvorm in het 

openbaar onderwijs. Allereerst benadrukt 

Mentink dat op deze manier de keuzemo-

gelijkheden bij het juridisch verzelfstandi-

gen van het openbaar onderwijs worden 

vergroot. Hij vindt het als jurist van belang 

om vanuit het onderwijsrecht de mogelijk-

heden te laten zien die de Grondwet biedt. 

Daarnaast is deze nieuwe bestuursvorm 

het ultieme middel om onder andere de 

ouders meer bij het openbaar onderwijs te 

betrekken. Het is een democratischere ju-

ridische constructie om hun invloed op het 

bestuur en beleid van de school te vergro-

ten, wat de pedagogische kwaliteit van het 

onderwijs ten goede kan komen. Ouders 

zijn lid van de vereniging en kunnen via 

de algemene ledenvergadering hun stem 

laten gelden, bijvoorbeeld bij het kiezen 

van het bestuur. Deze invloed valt precies 

op zijn plek nu diverse geluiden aangeven 

dat zich een nieuwe schoolstrijd aftekent 

tussen de nieuwe professionele managers/

bestuurders en ‘good governance’ van 

het ministerie van OCW aan de ene kant 

en de ouders, leerlingen en leraren aan de 

andere kant. Juist als je ouders of hun ver-

tegenwoordigers meer zeggenschap zou 

geven, zou die strijd minder ideologisch 

verlopen dan nu al gebeurt en in de media 

is te volgen. De positieve reacties van de 

politiek op het voorstel voor de vereniging 

openbaar onderwijs hebben Mentink wel 

enigszins verrast. Hij had verwacht dat 

zijn analyses over een ruimere definitie 

van het openbaar onderwijs (d.i. algemeen 

toegankelijk onderwijs) met gunstigere 

stichtings- en opheffingsnormen uitgebreid 

in de kritische schijnwerpers zou komen te 

staan,  maar een aantal Tweede Kamer-

leden gaf tijdens de bijeenkomst van het 

CBOO expliciet aan het idee helemaal niet 

zo gek te vinden. 

Geen belemmeringen
Volgens Mentink hoeft de onderwijsjuri-

dische discussie over artikel 23 van de 

Grondwet en de mogelijkheden voor de 

vereniging openbaar onderwijs niet meer 

te worden gevoerd. Hij is duidelijk: artikel 

23 kent geen belemmeringen om deze be-

stuursvariant wettelijk te regelen. Het is nu 

aan de politiek en de onderwijsorganisaties 

om de vraag te beantwoorden of die vari-

ant er moet komen. Bij VOS/ABB kan dit 

een belangrijk onderwerp zijn in de discus-

sie rond de identiteit en de maatschappe-

lijke inbedding van het openbaar onder-

wijs. Mentink verwacht dat de vereniging 

voorlopig de laatste bestuursvorm is die 

aan het openbaar onderwijs kan worden 

toegevoegd. In de toekomst zou volgens 

hem wellicht de discussie kunnen oplaaien 

over het ‘onderwijsschap’, een bestuurs-

vorm die lijkt op het waterschap. 

Bestuursvormen
Het openbaar onderwijs kent op dit 

moment zes bestuursvormen:

* integraal bestuur;

*  bestuurscommissie ex. artikel 83 van 

de Gemeentewet;

*  openbaar lichaam op grond van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen;

* openbare rechtspersoon;

* stichting openbaar onderwijs;

*  stichting samenwerkingsbestuur 

(bestuur van openbare- en bijzondere 

scholen).
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Openbaar onderwijs volgens… Paul Cliteur

’ Het gaat om onze gemeenschappelijke 
toekomst’

“We moeten eendrachtig de schou-
ders onder het openbaar onderwijs 
zetten, anders drijven sommige 
groepen steeds verder van de sa-
menleving af. De situatie is nu al 
zorgelijk genoeg!” Dat zegt rechts-
filosoof, columnist en publicist Paul 
Cliteur.

Er zijn volgens Cliteur drie redenen aan 

te wijzen waarom bijzondere scholen 

bestaan. Hij ging daar in mei 200� ook al 

op in, toen hij zijn oratie uitsprak voor zijn 

aanvaarding van het ambt van hoogleraar 

in de encyclopedie van de rechtsweten-

schap aan de Universiteit Leiden. “Twee 

van die argumenten zijn gesneuveld. Het 

eerste argument was dat onderwijs en 

wetenschap zich op religieuze grondslag 

beter kunnen ontplooien. Dat idee hebben 

we eeuwenlang gekoesterd, maar deze 

discussie lijkt mij nu wel beslecht, ook al 

hoor je nog wel eens van die geluiden. 

Intelligent design is een voorbeeld. Het 

tweede argument is dat religie nodig zou 

zijn voor de overdracht van waarden en 

Paul Cliteur: “Mensen die alleen denken aan hun confessionele traditie, leven in een cocon.” 
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normen. Maar waarom zou dat zo zijn? De 

ethiek is geëmancipeerd en staat los van 

God. Dat probeer ik duidelijk te maken in 

mijn nieuwe boek Moreel Esperanto. Het 

derde punt is nog wel geldig, maar dat 

argument is vrij simpel: de mensen wíllen 

het gewoon. Ouders zeggen dat ze het 

recht hebben krachtens artikel 23 van de 

Grondwet om hun kinderen op te voeden 

zoals zij dat willen.” Cliteur bevestigt dat er 

nog een vierde argument of eigenlijk een 

motief is voor bijzonder onderwijs, namelijk 

dat ouders hun kinderen het liefst naar 

een school met ‘ons soort mensen’ sturen. 

“Hier gaat het echter om een psycholo-

gisch motief, en nadrukkelijk niet om een 

bestaansgrond voor bijzonder onderwijs. 

Het gaat deze mensen kennelijk niet om 

de religieuze grondslag, maar om de groep 

waartoe zij willen behoren. In feite kun je 

dan zeggen dat het systeem gecorrum-

peerd is.”

’De overheid zou grenzen moe-
ten stellen aan indoctrinatie door 
ouders’

Daarmee komt de Leidse hoogleraar op 

drie argumenten waarom het volgens hem 

beter is te investeren in openbaar in plaats 

van bijzonder onderwijs. “Waarom zou je 

niet zeggen dat de overheid een taak heeft 

om ervoor te zorgen dat kinderen zo vrij 

mogelijk zijn hun levensbeschouwelijke 

ideeën te ontplooien zonder dat ze van hun 

ouders een stempel opgedrukt krijgen? De 

overheid moet de zwakkeren beschermen, 

dat zijn kinderen ook. De overheid zou dan 

grenzen moeten stellen aan indoctrinatie 

door ouders, met name in groepen waar 

dwang wordt toegepast. Het tweede punt 

is niet van ideologische aard, maar heeft 

met de huidige maatschappelijke werkelijk-

heid te maken. Uit onderzoeken komt naar 

voren dat de segregatie verontrustende 

vormen aanneemt. Optimisten zeggen 

dat de integratie wel vanzelf komt, dat je 

het de tijd moet gunnen om tot een open 

samenleving te komen. Dat vind ik een 

mooie, lieve gedachte, maar ik ben er niet 

gerust op. Zou het niet beter zijn om in 

openbare scholen alle kinderen bij elkaar 

te zetten, met de Staat die verhoedt dat er 

monoculturele beïnvloeding ontstaat? Be-

staat niet het gevaar dat er met die etnisch 

en religieuze segregatie vroeg of laat een 

clash of values onstaat als men weer in de 

grote samenleving bij elkaar moet komen? 

Een derde punt is dat we naar mijn idee 

moeten breken met de preoccupatie met 

de rechten die we hebben opgebouwd. 

Mensen die alleen denken aan hun confes-

sionele traditie, leven in een cocon. Ik vind 

het kortzichtig om het eigen belang te laten 

prevaleren boven het maatschappelijke be-

lang. Het gaat niet meer om ons verleden, 

maar om de toekomst die we met z’n allen 

gaan delen. Daarom moeten we eendrach-

tig de schouders onder het openbaar 

onderwijs zetten. Dat is beter voor het bij-

eenhouden van de maatschappij. Anders 

drijven sommige groepen steeds verder 

van de samenleving af. De situatie is nu al 

zorgelijk genoeg!”

Tekst: Martin van den Bogaerdt

Foto: Marc de Haan

Paul Cliteur (1955) studeerde rechten en 

filosofie. In 1989 promoveerde hij op het 

proefschrift Conservatisme en cultuur-

recht. Sinds 200� is hij hoogleraar in de 

encyclopedie van de rechtswetenschap 

aan de Universiteit Leiden. Hij heeft ver-

scheidene boeken geschreven, zoals 

Moderne papoea’s en Tegen de deca-

dentie, waarvan het dit jaar uitgekomen 

Moreel Esperanto het nieuwste is. In dit 

boek wil hij laten zien dat ethiek losstaat 

van religie en dat een religieus neutrale 

staat het meest geschikt is om de mul-

ticulturele samenleving in goede banen 

te leiden.
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Het bestuur van de openbare 
Archipelscholen op Walcheren wil 
meer aandacht gaan besteden aan 
levensbeschouwing. Het wil dit doen 
binnen de actief pluriforme op-
dracht van het openbaar onderwijs, 
waarbinnen eerbiediging van ieders 
levensbeschouwing uitgangspunt is. 
Het gaat hier niet om het levensbe-
schouwelijk vormingsonderwijs (lvo) 
dat op verzoek van ouders plaats-
vindt en waarvoor de school slechts 
als gastheer optreedt.

Lyanne Telussa werkt als NT2-leraar en taal-

coördinator op obs Ravenstein in Vlissin-

gen. Ze zit samen met een collega van een 

andere Archipelschool in een projectgroep 

die een voorbeeldleerlijn voor levensbe-

schouwelijk onderwijs (LEVO) uitwerkt. In 

de projectgroep zitten ook leraren gods-

dienst en humanistisch vormingsonderwijs, 

die het onderwijs verzorgen waarvoor de 

Archipelscholen als gastheer optreden. 

De projectgroep heeft gekozen voor de 

wereldgodsdiensten en Telussa heeft zich 

ontfermd over de islam. Bij verschillende 

perioden zijn thema’s zijn gezocht. “Bij de 

herfst hebben wij bijvoorbeeld het thema 

afscheid, bij de zomer vuur en licht.” Er 

wordt ook gezocht naar dwarsverbanden. 

Zo zijn er verhalen die zowel in de Bijbel als 

de Koran staan. “Het is heel leuk om dat uit 

te zoeken en aan andere leerkrachten mee 

te geven. Natuurlijk hopen we dat het ze 

inspireert om zelf te gaan zoeken. We geven 

allerlei websites en boeken als handreiking.” 

Het is de bedoeling dat de leerlijn toepas-

baar is in groepen 1 tot en met 8. Er komen 

voorbeeldlessen voor de onderbouw, 

de middenbouw en de bovenbouw. De 

projectgroep wil de leerlijn in september op 

de personeelsdag van de Archipelscholen 

presenteren.

Op de tafeltjes mediteren
Telussa is in haar eigen school al druk bezig 

met levensbeschouwing in de groepen 

7 en 8, waarin vooral leerlingen met een 

moslimachtergrond zitten. Ze heeft er een 

heel uitgesproken mening over: “Levens-

beschouwing moet verweven zijn in je hele 

leven en dus ook in je didactisch handelen.” 

Het moet wat haar betreft een natuurlijk 

onderdeel zijn van de lespraktijk. “Het 

vak wereldoriëntatie bijvoorbeeld kan zo 

Leerlijn levensbeschouwing

Openbare school biedt 
brede blik op religies

Lyanne Telussa wast in het kader van het joodse 
paasfeest de voeten van meester Arjen Mulder.
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levensbeschouwelijk zijn als wat!” Telussa 

heeft onder meer laten zien wat hindoe-

istisch mediteren inhoudt. Ze heeft de 

leerlingen op hun tafel laten zitten om het 

zelf eens te proberen. “Dat vonden ze heel 

bijzonder.” De kinderen gaan ook interviews 

houden, bijvoorbeeld met een rabbijn. Op 

witte donderdag werd aandacht besteed 

aan Pesach, het joodse paasfeest. Het is 

de bedoeling de horizon van de kinderen te 

verbreden met respect voor hun eigen ach-

tergrond. Telussa is ervan overtuigd dat in 

dit kader een bezoek aan een moskee, kerk 

en synagoge voor het openbaar onderwijs 

geen probleem oplevert. Als het maar in de 

juiste context gebeurt. 

 

Ouders informeren
Op de vraag of er ouders zijn die protes-

teren tegen de wijze waarop de school 

aandacht geeft aan levensbeschouwing, 

antwoordt Telussa ontkennend. Ze voegt 

er wel aan toe dat er nog maar net met 

deze vorm van levenbeschouwelijk onder-

wijs is begonnen. De school doet zijn best 

om de ouders hier zo goed mogelijk over 

te informeren en erbij te betrekken. Telussa 

geeft aan dat het straks aan de leraar is 

om te bepalen hoe de voorbeelden van 

de leerlijnen in de les worden gebruikt. 

Ze kunnen worden verweven in het vak 

wereldoriëntatie, maar levensbeschou-

wing kan ook worden gezien als een op 

zichzelf staand vak. Beide invalshoeken 

zijn volgens haar mogelijk. Wellicht dat 

in het kader van het nascholingsbeleid 

leraren zich in de toekomst op het terrein 

van levensbeschouwing kunnen laten 

bijscholen, zodat ze creatief met de leerlijn 

kunnen omgaan.

Zie ook www.archipelscholen.nl/levo.htm

Actief pluriform
De opdracht aan het openbaar onderwijs 

is dat het bijdraagt aan de ontwikkeling 

van de leerlingen met aandacht voor de 

godsdienstige, levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke waarden zoals die le-

ven in de Nederlandse samenleving en 

met onderkenning van de betekenis van 

de verscheidenheid van die waarden.

Ontmoetingsonderwijs  
in Rotterdam
Het Inter Kerkelijk Overleg in Schoolza-

ken (IKOS), de Stichting Humanistisch 

Vormingsonderwijs  (HVO) en de Stich-

ting Platform Islamitische Organisaties 

Rijnmond (SPIOR) verzorgen godsdienst- 

en levensbeschouwelijk vormingsonder-

wijs (lvo) op de Rotterdamse openbare 

scholen. Deze organisaties hebben een 

platform opgericht voor ontmoetings-

projecten, die de kennis van en begrip 

voor onder meer het christendom, de 

islam en het humanisme moeten bevor-

deren. Op vier openbare scholen is in-

middels een pilot uitgevoerd. Omdat de 

pilots plaatsvonden tijdens de lessen lvo 

waarvoor het Bestuur Openbaar Onder-

wijs Rotterdam formeel slechts als gast-

heer optreedt, was voor deelname van 

de kinderen expliciet instemming van de 

ouders nodig. 

De pilots zijn de scholen goed bevallen. 

Leraren hebben meer inzicht gekregen 

wat lvo inhoudt en dat maakt een betere 

afstemming tussen de lessen mogelijk. 

Tijdens de evaluatie bleek echter ook 

dat niet alle ouders deze vorm van lvo 

voor hun kind wilden continueren. De 

pilotscholen willen deze vorm van lvo  

wel in een of andere vorm voortzetten. 

Ook andere scholen van BOOR tonen 

belangstelling. Alleen ontbreekt het de 

platformorganisaties nog aan voldoende 

geld. (zie ook www.ecoo.nl/levensbe-

schouwing).

Tekst:  Maurits Huigsloot, senior beleidsmedewerker VOS/ABB

Foto: Archipelscholen
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Over de grens… 

Openbaar onderwijs in Frankrijk
’Laïcité’ ofwel de strikte scheiding 
van kerk en staat is een cruciaal 
begrip in de Franse grondwet. Het 
is daarom van groot belang voor 
de Franse openbare scholen, waar 
elke opvallende religieuze uiting 
taboe is. Hoogleraar rechtsfilosofie 
Cees Maris van de Universiteit van 
Amsterdam legt uit waarom hij de 
situatie in Nederland verkiest boven 
die in Frankrijk.

Het laïcisme (‘lekendom’) is in Frankrijk 

sinds 1905 verankerd in artikel 1 van de 

Grondwet. Daaraan ging in de negentiende 

eeuw een politieke strijd vooraf tussen 

aan de ene kant linkse republikeinen en 

socialisten en aan de andere kant rechtse 

tegenstanders. De linkervleugel won het 

pleit. Sindsdien geldt in Frankrijk grond-

wettelijke vrijheid van godsdienst en mag 

de Staat geen enkele religie erkennen. 

Godsdienst is louter een privéaangele-

genheid. Er zijn in Frankrijk dan ook geen 

politieke partijen die zich beroepen op re-

ligieus geïnspireerde normen en waarden, 

zoals dat in Nederland met het CDA, de 

ChristenUnie en de SGP wel het geval is. 

Franse politici kunnen en mogen los van 

hun politieke ambities wel gelovig zijn.

Commissie-Stasi
Bijna een eeuw na de verankering van 

het laïcisme in de Franse grondwet, trad 

in 200� na het advies van een commissie 

onder leiding van de Franse ombudsman 

Bernard Stasi ‘la loi sur le laïcité et des sig-

nes religieux’ in werking. Deze wet verbiedt 

dat leerlingen en personeel van publieke 

onderwijsinstellingen opvallende religi-

euze tekens dragen. In de praktijk komt 

dit neer op een hoofddoekjesverbod voor 

moslima’s, maar ook joodse keppeltjes 

zijn verboden. Het is wel toegestaan om 

bijvoorbeeld aan een halskettinkje onder 

de kleding een kruisje of een davidsster te 

dragen. Het maatschappelijk motief achter 

het verbod is dat de Staat moet voorko-

men dat kinderen door religieuze indoctri-

natie worden geremd in hun ontplooiing. 

De Nederlandse commissie onder leiding 

van VVD’er Stef Blok, die net als de com-

missie-Stasi onderzoek deed naar de mul-

ticulturele ontwikkelingen, kwam in 200� in 

het rapport ‘Bruggen bouwen’ tot een heel 

ander advies. Het dragen van een hoofd-

doekje of andere religieuze uitingen in de 

kleding zijn in Nederland ‘een eigen keuze 

en verantwoordelijkheid’. Er kan alleen van 

dit basisprincipe worden afgeweken als 

daar ‘functionele gronden’ voor zijn. Van 

een algemeen hoofddoekjesverbod op 

Nederlandse openbare scholen is dan ook 

geen sprake.

Schijn van partijdigheid
De grote vraag is welk systeem te prefe-

reren valt: het Franse of het Nederlandse? 

Hoogleraar en rechtsfilosoof Cees Maris 

van de Universiteit van Amsterdam schreef 

voor het tijdschrift ‘Filosofie en praktijk’ 

(2005, nr. 2) het artikel ‘Laïcité in de Lage 
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Landen’. Aanleiding voor dit artikel was de 

invoering van de Franse laïcité-wet en de 

discussie in Nederland of een vrouwelijke 

islamitische griffier van een rechtbank een 

hoofddoekje mocht dragen. Maris vindt 

dit niet wenselijk, omdat de rechterlijke 

macht elke schijn van partijdigheid moet 

voorkomen. Voor leerkrachten van open-

bare scholen ligt de situatie volgens hem 

anders. “Onderwijsinstellingen staan op 

het kruispunt van openbaar en privéleven, 

zodat de overheid met recht kan eisen dat 

leerkrachten een open instelling hebben en 

instemmen met de rechtsstatelijke grond-

beginselen. Maar anders dan een rechter, 

hoeft een leraar zich niet af te vragen of 

zijn uiterlijk een schijn van partijdigheid 

wekt.” Dat vloeit volgens hem voort uit het 

verschil tussen de 

anonimiteit van de 

rechterlijke macht en 

de persoonlijke be-

trokkenheid van leer-

krachten. “Leerlingen 

leren in de loop van het schooljaar hun 

leraren zo goed kennen dat ze door hun ui-

terlijk kunnen heenkijken.” Er is pas reden 

tot ingrijpen, vindt Maris, als leraren ideolo-

gisch omstreden opvattingen verkondigen. 

Een hoofddoekverbod voor leerlingen van 

openbare scholen ligt nog minder voor de 

hand, zegt hij. “Scholieren bekleden geen 

openbare functies en oordelen niet over 

anderen.” Gevraagd naar zijn voorkeur, 

het Franse of het Nederlandse model, ant-

woordt Maris dan ook dat hij de gelijkheid 

in diversiteit in het Nederlandse openbaar 

onderwijs verkiest boven de gedwongen 

kleurloze uniformiteit in Frankrijk.

Tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Europese Unie los van God
Laïcité was een thema waar onlangs 

nog binnen de Europese Unie (EU) over 

is getwist. In de Verklaring van Berlijn, 

op 25 maart ondertekend op de vijftigste 

verjaardag van het Verdrag van Rome 

waarmee de Europese Economische 

Gemeenschap (EEG) werd opgericht, 

ontbreekt God. De rooms-katholieke 

premier Lech Kaczynski van Polen wilde 

God in de verklaring opnemen, maar dat 

stuitte op fel protest van met name de 

laïcistische president Jacques Chirac 

van Frankrijk. Het ontbreken van God in 

de verklaring van Berlijn was voor paus 

Benedictus XVI reden de verklaring ‘in-

houdsloos en niet spiritueel’ te noemen. 

De kerkvader waarschuwde voor een 

identiteitscrisis als de EU de christelijke 

wortels van Europa onbenoemd laat. De 

integrale tekst van Verklaring van Berlijn 

staat op www.eu2007.de, de website 

van het huidige Duitse EU-voorzitter-

schap. 

Heilig Hartbeeld voor ‘le drapeau bleu-

blanc-rouge’: vloeken in de Franse staats-

rechtelijke kerk.



Kort nieuws

Ledencommissie ECOO van start
De nieuwe VOS/ABB-ledencommissie 
Expertisecentrum Openbaar Onder-
wijs (ECOO) is op donderdag 5 april 
in Intechnium in Woerden voor het 
eerst bijeengekomen. De commissie 
telt ruim dertig leden uit primair en 
voortgezet onderwijs. Bovenschools 
directeur Joep Spanjaard van de 
Stichting Openbaar Basisonderwijs 
Hilversum is voorzitter.

De ledencommissie ECOO wil de open-

bare scholen beter positioneren in de 

onderwijsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld door 

meer aandacht te besteden aan imago en 

identiteit, onderwerpen die ook aan bod 

kwamen tijdens het VOS/ABB-congres in 

november vorig jaar. Openbare scholen en 

besturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten 

en praktische adviezen willen, kunnen bij de 

ledencommissie aankloppen. De commissie 

vindt dat ervoor moet worden gezorgd dat 

de belangen van het openbaar onderwijs 

ook in de toekomst gewaarborgd blijven. De 

eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 

1� juni. Contactpersoon is Sabine Peterink, 

03�8-�05221, speterink@vosabb.nl. Voor 

de samenstelling van de ledencommissie-

ECOO, zie www.vosabb.nl (Over VOS/ABB/

Ledencommissies).

Openbaar onderwijs heeft de 
voorkeur 
De gemiddelde Nederlander geeft voor 
het eerst de voorkeur aan openbaar 
onderwijs in plaats van onderwijs op 
godsdienstige grondslag. Dat meldt 
directeur Ton Bernts van onderzoeks-
bureau Kaski van de Radboud Univer-
siteit in Nijmegen. Hij werkte mee aan 
het onderzoek ‘God in Nederland’. 

Bernts maakt onderscheid tussen de theorie 

en de dagelijkse praktijk. Voor het onder-

zoek werd aan een groep mensen de vraag 

gesteld of zij, als ze op zoek zouden moeten 

naar een school voor hun kind, voor de 

openbare of godsdienstige grondslag zou-

den kiezen. De voorkeur ging uit naar open-

baar, maar in de praktijk blijkt dat bij deze 

keuze allerlei aspecten kunnen meespelen 

die losstaan van principes. Zo is het aanbod 

bepalend, aldus Bernts: “Ik kan me voorstel-

len dat veel ouders in het katholieke Limburg 

weinig te kiezen hebben”. Hij ziet een direct 

verband tussen de theoretische voorkeur 

voor openbaar onderwijs en de voortschrij-

dende ontkerkelijking in Nederland. Bernts 

verwacht dat in de toekomst de kwaliteit van 

het onderwijs het belangrijkste keuzemotief 

wordt. Meer informatie over het onderzoek 

‘God in Nederland’ staat op www.katholiek-

nederland.nl. 

Obs Het Mozaïek scoort met 
structuur 
De ‘zwarte’ basisschool Het Mozaïek 
aan de rand van de wijk Immerloo/
Malburgen in Arnhem-Zuid boekt 
met rust, structuur en een leerge-
richte houding goede resultaten. De 
Volkskrant heeft uitgebreid aandacht 
besteed aan het succes van deze 
openbare school.

Directrice Carola Peters noemt de school 

een oase in een onveilige wijk. “Wat achter 

die voordeuren gebeurt, weten we niet. 

Wij richten ons op onze kerntaak: goed 

onderwijs. We kunnen aan de intelligentie 

van de kinderen en hun thuissituatie weinig 

veranderen, aan de rest hopelijk wel”,  

aldus Peters. De school richt zich primair 

op cognitieve vaardigheden. De jongste 

Cito-eindscore lag met 53�,7 ongeveer op 

het gemiddelde niveau van ‘witte’ scholen. 

Structuur is zo belangrijk, dat in de klas op 

het bord precies staat vermeld hoe de dag 

er uitziet en wat de leerlingen moeten leren. 

Peter Burgers, coördinator van het onder-

wijsvoorrangsbeleid in Arnhem, is vol lof 

over Het Mozaïek: “Niet bij elk nieuw kabinet 

een andere koers gaan varen, maar stug 

doorgaan op de ingeslagen weg.” Het artikel 

over Het Mozaïek stond in de Volkskrant van 

17 april.
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Kort nieuws

Veelgestelde 
vragen

Vraag 1

Kan een schoolbestuur een leraar levens-

beschouwing in dienst nemen?

Antwoord

Ja. Deze leraar valt dan gewoon onder de 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

Hij moet in zijn lespraktijk het eerbiedigings-

beginsel in acht nemen dat aan het openbaar 

onderwijs ten grondslag ligt. Dit beginsel 

geldt niet voor leraren godsdienstonderwijs 

of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. 

Zij vallen dan ook niet onder het bevoegd ge-

zag van de openbare school en geven alleen 

les als ouders/leerlingen daarvoor belangstel-

ling hebben. De openbare school treedt in dit 

geval alleen op als gastheer. 

Vraag 2

Mag een schoolbestuur uit eigen mid-

delen leraren godsdienst- en levens-

beschouwelijk vormingsonderwijs (lvo) 

betalen?

Antwoord

Nee. De suggestie is wel gedaan door de 

Onderwijsraad in het advies ‘Dienstverband, 

godsdienst en de openbare school’ (200�). 

De minister stelt echter dat dit wettelijk niet 

mogelijk is, omdat ‘godsdienstonderwijs 

en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 

geen deel uitmaken van het wettelijk gere-

gelde onderwijsaanbod van de openbare 

basisschool’. Het is ook  de lokale overheid 

die op basis van lokaal beleid via een ge-

meentelijke verordening zendende instanties 

van leerkrachten lvo subsidieert en niet als 

bevoegd gezag van het openbaar onderwijs.

Vraag 3

Komt er structurele overheidsfinanciering 

voor leraren lvo?

Antwoord

De Tweede Kamer heeft de minister bij 

de begrotingsbehandeling eind vorig jaar 

gevraagd om in de voorjaarsnota 2007 

met een voorstel te komen voor structurele 

financiering van leraren lvo in het openbaar 

onderwijs. De minister gaf toen echter aan 

dat dit veel te ver gaat. Op dit moment loopt 

er een onderzoek naar mogelijke bekosti-

gingsmodellen en wordt de (potentiële) vraag 

naar lvo geïnventariseerd. 

Vraag �

Heeft de onderwijsinspectie een toezicht-

houdende rol ten aanzien van godsdienst- 

en levensbeschouwelijk vormingsonder-

wijs (lvo) op openbare scholen?

Antwoord

Nee. In tegenstelling tot het bijzonder 

onderwijs heeft de inspectie geen marginaal 

toezichthoudende rol op lvo op openbare 

scholen. De inspectie kan het bevoegd 

gezag van het openbaar onderwijs hier niet 

op aanspreken. De openbare school treedt 

uitsluitend op als gastheer en heeft formeel 

geen inhoudelijke bemoeienis met de inhoud 

en de wijze waarop lvo wordt gegeven. De 

minister heeft in 2003 wel een wetswijziging 

in het vooruitzicht gesteld dat het bevoegd 

gezag van de openbare school en de in-

spectie recht op informatie krijgen over wat 

in de lessen lvo gebeurt.

Archieffoto: Harry Tielman



Colofon

Special Kernthema

Expertisecentrum Openbaar 

Onderwijs (ECOO)

nr. 1 | mei 2007

Uitgave:
VOS/ABB ©

Communicatie & Marketing

Postbus 1�2

3��0 AD Woerden

Tel. 03�8 – �05 200

www.vosabb.nl 

Eindredactie:
Martin van den Bogaerdt

Bijdragen:
Janine Eshuis

Maurits Huigsloot

Opmaak:
Vormgeving Onbekend,

Almere

Fotografie:
Archipelscholen

Martin van den Bogaerdt

Martin Droog

Marc de Haan

Gerhard van Roon 

Harry Tielman

Omslagfoto:
Gerhard van Roon

Druk:
Drukkerij Giethoorn ten Brink,

Meppel

Webistes die voor openbare scholen 
interessant kunnen zijn:

www.voo.nl 

Vereniging voor Openbaar Onderwijs: landelijke 

belangorganisatie die zich op ouders richt.

avmo.aob.nl 

Algemene Vereniging voor Medewerkers in het 

Onderwijs (AVMO): landelijke belangenvereniging 

voor het openbaar onderwijs binnen de Algemene 

Onderwijsbond (AOb).

www.cboo.nl

Contactcentrum Bevordering Openbaar On-

derwijs (CBOO): landelijke belangenorganisatie 

waarbinnen organisaties die zich inzetten voor 

(deel)belangen van het openbaar onderwijs geza-

menlijk kunnen overleggen.

www.actiefpluriform.nl

Website voor pabo-studenten die zich willen oriën-

teren op het openbaar onderwijs. 

www.ikoslandelijk.nl

InterKerkelijk Overleg in Schoolzaken: wil goed 

godsdienstig vormingsonderwijs op openbare 

scholen bevorderen. Dit onderwijs wordt interker-

kelijke en oecumenisch-christelijke aangeboden.

www.hvo.nl: 

Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoe-

ding: richt zich niet alleen op scholen, maar ook op 

opvoeders/instanties die praktisch of theoretisch 

advies willen. 

www.spior.nl:

Stichting Platform Islamitische Organisaties 

Rijnmond (SPIOR): deze koepel van islamitische 

organisaties in Rotterdam en omstreken levert 

leerkrachten voor islamitisch godsdienstonderwijs 

op openbare scholen.
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