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Regionale verschillen in de visie op de identiteit van het openbaar onderwijs in Nederland 
 
 De identiteit van het openbaar onderwijs kent een formele identiteit die voor alle openbare 

scholen hetzelfde is. Deze formele identiteit bestaat uit drie pijlers: 1. Een openbare school wordt 

bestuurd door de overheid; 2. Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk; 3. Openbaar onderwijs is 

actief pluriform. In 2008 heeft VOS/ABB een aantal kernwaarden opgesteld voor openbaar onderwijs. 

De kernwaarden zijn bedoeld als handreiking voor het openbaar onderwijs. De kernwaarden openbaar 

onderwijs zijn de volgende: 1. Iedereen welkom; 2. Iedereen benoembaar; 3. Wederzijds respect; 4. 

Waarden en Normen; 5. Van en voor de samenleving; 6. Levensbeschouwing en godsdienst. Het 

onderzoek is gericht op de manier waarop schoolbesturen van het openbaar onderwijs de identiteit 

van het openbaar onderwijs definiëren en ervaren: de zogenaamde gepercipieerde identiteit.  

Uit de literatuur blijkt dat de identiteit van een openbare school grotendeels wordt bepaald 

door de context van de school. Daarom is onderzocht of er regionale verschillen zijn in de visie op 

openbaar onderwijs. De volgende vraagstelling stond in het onderzoek centraal: zijn er regionale 

verschillen in de openbare identiteit van het primair onderwijs in Nederland? Aan de hand van de 

kernwaarden openbaar onderwijs van VOS/ABB is bij tien schoolbesturen voor primair onderwijs een 

interview afgenomen om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Per regio, te weten noord, midden, 

zuidoost, zuidwest en Randstad, zijn twee respondenten betrokken in het onderzoek.  

Conclusie is dat er voornamelijk overeenkomsten, maar ook een aantal verschillen zijn in de 

aspecten van openbaar onderwijs die respondenten uit verschillende regio’s belangrijk vinden. De 

algemene toegankelijkheid voor leerlingen en personeel, ongeacht gezindheid is in alle regio’s 

wezenlijk voor de openbare identiteit. De democratische houding van de organisatie wordt door 

respondenten uit de regio’s noord, midden, zuidoost en zuidwest ook als een van de belangrijkste 

kenmerken van openbaar onderwijs genoemd. Bij het aannemen van nieuw personeel komt de 

openbare identiteit niet in alle regio’s aan bod bij sollicitaties. In de Randstad leeft de openbare 

identiteit volgens de respondenten nauwelijks onder personeel. De mate waarin aandacht is voor 

andere culturen is in alle regio’s afhankelijk van de leerling-populatie per school. Alle respondenten 

geven aan dat levensbeschouwing en godsdienst past binnen het openbaar onderwijs, mits het niet 

evangeliserend wordt aangeboden. Buiten de kernwaarden van VOS/ABB profileren de organisaties in 

de regio’s noord, midden, zuidoost en zuidwest zich ook op kwaliteit en vernieuwing. 

 Tot slot is de respondenten de vraag voorgelegd hoe het imago van het openbaar onderwijs 

volgens hen is. Hier waren de grootste verschillen tussen de regio’s te zien. In de regio Randstad en 

midden werd het gebrek aan identiteit genoemd. Ook zou openbaar onderwijs gezien worden als 

onderwijs zonder waarden en normen. In de regio noord wordt openbaar onderwijs in veel gemeenten 

gezien als het vanzelfsprekende onderwijs. Dit in contrast met de regio zuidoost. In deze regio heeft 

het openbaar onderwijs een sterke plaats in het onderwijs, maar is het vaak niet het vanzelfsprekende 

onderwijs. In deze regio profileert het openbaar onderwijs zich sterk met kwaliteit en 

vernieuwingsonderwijs.  

Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten moet in acht worden genomen dat het 

onderzoek een steekproef uit de populatie betrof. Wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd onder een 

grotere groep respondenten kunnen resultaten afwijken van de resultaten uit deze studie. 


