
“Laatst vroeg ik op een feestje aan een 
bovenschools manager wat hij nou eigenlijk 
precies deed”, begon dagvoorzitter Adjiedj 
Bakas zijn verhaal. “Ik voeg waarde toe aan 
het product kind in de onderwijsketen, legde 
hij mij uit.” De trendwatcher, die voor verza-
kelijking in het onderwijs is, vond dit toch te 
ver gaan. “Maar schroom niet als school om 
wat commerciëler te worden. Huur desnoods 
voor een paar uur een marketeer in ter ondersteuning.”
Bakas schetste hoe de maatschappij er over �5 jaar uitziet. 
Hij voorspelt globalisering, technologisering, vergrijzing, 
tribalisering en spiritualiteit. “Dit is de wereld waar de kin-
deren die nu in uw klas zitten, straks in leven”, aldus Bakas. 
“En hier moet het onderwijs dus op aansluiten.”
Bijzonder hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjes van de 
Universiteit van Tilburg benadrukte dat het openbaar onder-
wijs pluriformer moet worden. “Als we het hebben over 

Openbare scholen moeten veel meer dan nu hun eigen kracht uitstralen. Kies een sterk 

concept en breng dat duidelijk over het voetlicht. Manifesteer de openbare school niet 

meer als overheidsonderwijs, maar als een kwaliteitsschool met een duidelijke iden-

titeit. Meer dan 300 deelnemers hielden zich op 16 november in Utrecht bezig met de 

identiteit en het imago van de openbare school.

imago, dan gaat het om verscheidenheid in 
het bijzonder onderwijs en eenheid in het 
openbaar onderwijs. Dat is een probleem 
voor het openbaar onderwijs, dat moet plu-
riformer worden.” Hij merkte op dat ouders 
niet kiezen voor bijzonder onderwijs omdat 
ze geloven, maar vanwege hun consistente 
levensopvatting. 
“Artikel �� hoeft niet te verdwijnen”, 

meent Zoontjes. “Het openbaar onderwijs moet zich wel 
minder manifesteren als overheidsonderwijs en elke school 
afzonderlijk moet investeren in een pedagogisch concept. 
Daarover moet permanent discussie plaatsvinden op school.” 
Hij benadrukte dat de governance-discussie van groot belang 
is. “Daardoor krijgen de openbare scholen meer ruimte om 
het onderwijs in te richten.” 
Willem Post, journalist en Amerika-deskundige, legde uit 
hoe sommige public schools in de Verenigde Staten kans zien 

hun imago op te krikken. Hij ziet 
naar voorbeeld hiervan kansen voor 
het Nederlands onderwijs. Kies voor 
een duidelijke identiteit en creëer 
de mogelijkheid van verschillende 
salarissen. Zo kun je assistent-leraren, 
leraren en superleraren aanstellen. 
“De school moet geen hobbyclub van 
idealisten zijn, maar een business-
club.” Met fondsenwerving uit het 
bedrijfsleven kun je ver komen, zei 
Post.
Manager verenigingszaken Joop 
Vlaanderen van VOS/ABB ging in op 
de ‘veropenbaring’ van het bijzon-
der onderwijs, onder meer door de 
invoering van een vak als burger-
schapskunde in het totale onderwijs. 
Uit een onderzoek van het Bureau 
Katholiek Onderwijs kwam naar 
voren dat nog maar een op de acht 
ouders op grond van de religieuze 
achtergrond bewust kiest voor een 

VOS/ABB-congres over imago openbaar onderwijs:

‘Kies voor een duidelijke identiteit’
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Dagvoorzitter Adjiedj Bakas.



rooms-katholieke school. Vlaanderen noemde het openbaar 
onderwijs bij uitstek ‘de ontmoetingsschool’.
Hij lanceerde ook het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs 
(ECOO) van VOS/ABB, dat zich vanaf 1 januari �007 zal bezig-
houden met belangenberhartiging, dienstverlening en onder-
zoek, specifiek op het terrein van het openbaar onderwijs. 
“Zo kunt u nog steviger werken aan een school die de ouders 
in uw wijk willen.”

Normen en waarden
“Mensen maken steeds meer een hutspot van religies”, zei 
Bakas. Openbare scholen kunnen levensbeschouwelijk onder-

wijs aanbieden om duidelijk te 
maken dat ook hier aandacht 
wordt besteed aan normen 
en waarden. “Het is van groot 
belang om ook de leerkrachten 
daarin mee te krijgen. De discus-
sie over identiteit moet je ook 
intern heel intensief voeren. 
Zodat iedereen weet wat de 
openbare school wil uitstralen.” 
In de workshop over hoe de 
scholen in de toekomst zouden 
moeten omgaan met het thema 
levensbeschouwing, stonden ver-

schillende vragen centraal. Een van de vragen was of levens-
beschouwing in �0�0 alleen maar een privézaak zou moeten 
zijn of dat de scholen hierin ook nog een rol zouden moeten 
spelen. De conclusie was dat het een thema zal blijven bin-
nen het gezin én de school. “Je kunt niet zonder levensbe-
schouwing, want als je geen normen en waarden hebt, is 
het onmogelijk om in de maatschappij te functioneren. We 
moeten als openbare school wel objectief blijven. Het gaat 
om kennis laten nemen van, en niet om verkondigen, want 
dan ben ik weg!”, zo liet een van de deelnemers weten. 
Een andere vraag die aan bod kwam, was of er in �0�0 
nog steeds scholen zullen zijn die levensbe-
schouwing zien als basis van hun grondslag. 
Een van de discussiegroepjes kwam tot 
een honderd procent positieve conclusie: 
“Levensbeschouwing is en blijft niet alleen 
de grondslag van de school, maar van het 
hele onderwijs. Sterker nog: levensbeschou-
wing is álles!”

Ongehoorzaam
“We dekken ons niet meer in, hebben schijt 
aan de inspectie en ons motto is: eerst een 
relatie en dan educatie.” Dit is het beeld 
dat in de workshop ‘Indekcultuur, voor alles 
een vangnet’ voor �0�0 werd geschetst. De 
scholen zijn dan vooral preventief bezig om 

te voorkomen dat er rechtszaken door ouders worden aange-
spannen. Communicatie tussen school en ouders wordt steeds 
belangrijker in een tijd waarin een toenemend aantal ouders 
de school aanklaagt.
Scholen verzuipen soms in de regelgeving. En overal is een 
protocol voor. “Het protocol mag de school niet beheersen. 
Gebruik eerst gezond verstand. Het protocol is handig als 
middel”, aldus een van de delnemers. Een ander zei dat er 
meer burgerlijke ongehoorzaamheid zou moeten zijn. “Twee 
jaar geleden hebben we veel geïnvesteerd in rubbertegels 
onder de speeltoestellen omdat dat moest en nu moet het 
ineens plofzand zijn volgens het Warenwetbesluit.” Het voor-
stel wordt gelanceerd om eisen vanuit brandweer, politie, 
ggd, arbeidsinspectie, onderwijsinspectie en keurmerkinsti-
tuut om te buigen tot één loket. 

Martin van den Bogaerdt
Tineke Snel
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Algemene ledenvergadering

Voorafgaand aan het congres over identiteit en imago 
hield VOS/ABB in Galgenwaard de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. De veranderingen in de lidmaatschaps-
tarieven waren het belangrijkste punt. De aanwezige 
leden gingen hiermee akkoord. 
Interim-directeur Gert Loomeijer ging ook in op de finan-
ciële overschrijding bij het project WSNS Plus. Alle leden 
van VOS/ABB waren hierover al per brief geïnformeerd. 
Loomeijer kon nog niet aangeven of de overschrijding direc-
te gevolgen zal hebben voor de leden. Zonodig zal VOS/ABB 
in verband met deze kwestie een extra alv beleggen. 
Tijdens de bijeenkomst in Utrecht werd na acht jaar 
afscheid genomen van Peter van Loon als lid van de raad 
van toezicht. De raad, onder voorzitterschap van Janny 
Vlietstra, bestaat voortaan uit zes in plaats van zeven 
leden. Rien Fait werd herbenoemd. Voor de samenstelling 
van de raad van toezicht, zie www.vosabb.nl.

‘Mensen 
maken steeds 
meer een 
hutspot van 
religies’

Erik Brouwer en Ankie Knijnenburg van 
VOS/ABB presenteren hun workshop.


