
met diversiteit. Voor het bijzonder onderwijs is 

aandacht voor de school als gemeenschap waar 

mensen samenleven en het leven vieren wezenlijk. 

Op christelijke scholen gebeurt dat in zekere mate 

ook in godsdienstige zin (samenleven met en voor 

God). Hoe daaraan kan worden vormgegeven in 

een samenwerkingsschool, is wel een vraag.

Voor sommige schoolbesturen is de samen-

werkingsschool uit nood geboren, terwijl andere  

er juist bewust naar streven. De laatste menen dat 

hun open christelijke school niet (meer) tot taak 

heeft om kinderen in te leiden in het christelijk 

geloof, maar om hen met hun diverse achtergronden 

de mogelijkheid te geven zich met anderen levens-

beschouwelijk te ontwikkelen, zonder daarbij in 

één traditie op te groeien. Dat is ook goed voor 

‘openbare’ kinderen, zo redeneren zij.

Ook als je geen voorstander bent op ideologische 

gronden, kun je toch te maken krijgen met de 

Als gevolg van de krimp verkennen steeds meer 

besturen van christelijk onderwijs of een christelijke 

met een openbare school kan samenwerken. 

Sinds vorig jaar is de samenwerkingsschool bij 

wet mogelijk, aanvankelijk enkel beperkt tot 

 situ aties van krimp. De wetgever heeft vooral 

voorwaarden gesteld ten aanzien van het veilig-

stellen van de openbare identiteit en gaat ervan 

uit dat een samenwerkingsschool beide identiteiten 

recht zal doen. Alle leerlingen zijn welkom en 

iedereen is benoembaar. Maar voor kinderen van 

de christelijke school moet er binnen het curriculum 

plaats zijn voor religieuze vorming. 

Oog voor levensbeschouwing

Op het oog lijkt de minister van Onderwijs die 

levensbeschouwelijke vorming wel belangrijk te 

vinden, ook al richt zij zich daarbij vooral op de 

openheid voor de ander en het leren omgaan 

Samenwerken 
met visie

Samenwerkingsschool

vraag of er niet kan of moet worden samengewerkt 

– al dan niet onder druk van gemeentelijk beleid. 

De afwegingen zullen verschillen per regio en naar 

gelang van de omstandigheden. Christelijke scholen 

verschillen immers sterk van elkaar.

Mensvisie cruciaal 

Wie samenwerken als optie verkent, zal niet  

enkel gefocust kunnen zijn op de organisatorische 

aspecten. Belangrijk is dat de nieuwe school 

 uitgaat van een min of meer gedeelde mens- en 

 maatschappijvisie en dat zij ruimte biedt voor de 

levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen.

Christelijke scholen zien de mens als schepsel dat 

opgenomen is in een verband dat hem overstijgt en 

identiteit geeft. Ze hebben niet alleen oog voor de 

menselijke mogelijkheden, maar ook voor menselijk 

tekort en kwetsbaarheid. Grondtoon is dat de mens 

een afhankelijk, relationeel wezen is.

Er zijn diverse modellen denkbaar voor een vormgeving van de 

samenwerkingsschool die zowel de openbare als de bijzondere 

identiteit recht doet. Een min of meer gedeelde mensvisie is 

daarbij van belang, net als een helder zicht op wat de christelijke 

school kan inbrengen.
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Mandegoud in 

Kloosterburen

Annemarie Machielsen, sectordirecteur 

 primair onderwijs bij Schoolbestuur Lauwers 

en Eems,  waaronder 22 openbare basis-

scholen vallen:

“Kloosterburen is van oudsher een 

 katholieke enclave in het Groningse land. 

Tot 2003 waren er in het dorp drie scholen: 

katholiek, protestants en openbaar. De 

openbare school was veruit de grootste.  

In die jaren groeide het besef: als we  

zo doorgaan, staan de katholieke en 

 protestantse school op de nominatie om 

ten onder te gaan. Daaruit zijn gesprek- 

ken over samenwerking ontstaan: laten  

we voor het dorp één school maken. 

Mandegoud valt onder een openbaar 

bestuur, maar we hebben er steeds  

voor gezorgd dat er ook katholieke en 

 protestantse leerkrachten aanwezig zijn.  

We  hebben een identiteitscommissie 

gevormd, waarin de drie stromingen 

 ver tegenwoordigd zijn. Twee of drie keer  

per week worden de groepen om half negen 

gesplitst en komen de leerlingen bijeen 

rondom hetzelfde thema, dat vanuit katho-

lieke, protestantse of humanistische optiek 

wordt ingevuld. Na een half uur gaat ieder-

een terug naar de eigen groep. Eenmaal  

per twee maanden presenteren de groepen 

aan elkaar in de gemeenschappelijke  

ruimte wat ze met het thema hebben 

gedaan. Zo krijgt iedereen mee wat er  

in andere groepen is gebeurd.

Het grappige is dat ouders soms ook shoppen. 

Dan kiezen ze ervoor om hun kind na een 

paar jaar in een andere groep te plaatsen, 

zodat het ook kennismaakt met een andere 

identiteit. In de christelijke groep wordt  

’s morgens gebeden en een zegen over de 

dag gevraagd, in de openbare groep gebeurt 

dat niet. Het is prachtig dat het op school 

allebei kan. Er is respect voor diversiteit.  

Er zijn kinderen, ouders en leerkrachten  

die de kerk frequenteren, anderen doen dat 

niet. Het kan en mag allemaal; dat vind ik 

de belangrijkste verdienste. Ik vind het heel 

erg van deze tijd om als school ruimte te 

maken voor elkaars identiteit. Zolang we ons 

blijven richten op de verschillen, in plaats 

van op de overeenkomsten, verliezen we 

allemaal.”

De Diken in Sneek

Harmen Jansma, directeur van De Diken, 

scholen voor praktijkonderwijs in Sneek:

“Zeven jaar geleden hadden de twee 

 praktijkscholen in Sneek allebei nieuw-

bouwplannen. De nieuwe gebouwen zouden 

beide op een B-locatie komen. De gemeente 

deed toen het voorstel: jullie kunnen ook  

op een A-locatie terechtkomen – vlakbij 

trein- en busstation en het centrum – als je 

wilt nadenken over samenwerking op één 

locatie. We organiseerden tot dan toe alleen 

gezamenlijk stages en sportdagen.

We zijn met alle 65 medewerkers en de 

bestuurders naar Terschelling gegaan en 

hebben daar twee dagen met elkaar de 

mogelijkheden verkend. Dat waren goede 

sessies. In het belang van het kind wilden 

we onze expertise bundelen en samenwerking 

maakte dit mogelijk. Maar we moesten ook 

reëel zijn: als de beoogde samenwerking 

een feit werd, wat zou dat dan gaan 

 betekenen voor elkaars identiteit? We hebben 

daarover heldere afspraken gemaakt en 

tegelijk een nieuw onderwijsconcept 

 opgesteld. Vrijwel iedereen kon zich daarin 

vinden. Slechts één collega heeft afscheid 

van ons genomen; die is niet meegegaan in 

deze wervelwind. Er zijn wel wat traantjes 

gelaten, want veranderen doet soms pijn. 

Maar nu wil niemand meer terug. 

Sinds 2009 zitten de twee scholen samen 

in een nieuw en transparant gebouw 

genaamd De Diken. We zijn aangeslotenbij 

twee verschillende koepels, maar werken 

nauw samen ten behoeve van onze 240 

leerlingen. We zijn te klein om alleen te 

zijn; samen hebben we een ideale maat om 

de juiste dingen goed te doen. We hebben 

aandacht voor identiteit, omdat we het daar 

vaak over hebben. Het eerste uur is een 

coachingsuur – dat organiseren we op 

‘kleur’. Ook het laatste keuze-uur wordt 

verzorgd in de eigen school. Verder doen  

we bijna alles samen. 

Inmiddels is gebleken dat de twee verschil-

lende identiteiten – openbaar en christelijk 

– ons niet bij elkaar weg houden, maar juist 

dichterbij elkaar hebben gebracht. Zoals de 

collega’s zeggen: niet de verschillen, maar 

juist de overeenkomsten maken ons sterk. 

In onze scholen worden de identiteiten 

samen gedeeld en beleefd. Op uitnodiging 

van elkaar nemen we deel aan elkaars 

 vieringen. Dat gebeurt op vrijwillige basis 

en vrijwel iedereen doet eraan mee.”

Voorbeelden van samenwerkingsscholen
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Modellen

In een advies aan voorzitter Wim Kuiper van de 

Besturenraad schetst de ledencommissie 

Onderwijs en Zingeving de modellen die denkbaar 

zijn als het gaat om de visie achter de samen-

werkingsschool:

1. Het onderwijs wordt integraal aan alle leerlingen 

aangeboden. Het levensbeschouwelijk onder-

wijs heeft het karakter van algemeen menselijke 

vorming. De school is gericht op humaniteit 

(met religie als mogelijk onderdeel daarvan) en 

op respect voor verscheidenheid. De leerling  

is uniek. De leraren staan open voor levens-

beschouwelijke diversiteit. 

2. De samenwerkingsschool is feitelijk een open-

bare school. Er is ruimte (facultatief) voor 

levensbeschouwelijke vorming vanuit de eigen 

identiteit. Leraren zijn terughoudend in het 

uiten van hun persoonlijke overtuiging.

3. Als ontmoetingsschool profileert de school 

 verschillen en laat de leerlingen kennismaken 

met een veelheid van levensbeschouwingen. 

De levensbeschouwelijke vorming kan 

 gedeeltelijk in heterogene groepen gebeuren.  

Leraren met verschillende levensbeschouwelijke 

pro fielen kunnen uiting geven aan hun levens-

overtuiging.

4. De christelijke school neemt ‘het openbare’ in 

zich op. Er is dan sprake van een open christe-

lijke school, waarbij het christelijk karakter  

zo zal worden vormgeven dat iedereen zich 

erkend weet. 

Het accent kan per christelijke school ver-

schillen. Sommige focussen op de uniekheid 

en het talent van het kind (je mag er zijn, je 

wordt erkend), anderen op het sociale aspect 

van mens-zijn (dienstbaarheid). De meeste 

christelijke scholen zullen aan beide aspecten 

aandacht geven, met oog voor de religieuze 

dimensie ervan: zij laten God aan het woord 

komen. Kortom: de christelijke school wil 

 leerlingen betrekken op een ‘bezield verband’.  

Dat (ervaren of verlangde) verband geeft de 

leerling identiteit en spreekt de leerling aan. 

Tegelijk is de school gericht op de samenleving. 

Net als de openbare school ziet de christelijke 

school de leerling ook als burger van de 

samenleving met rechten en plichten. 

Overigens zal het openbaar onderwijs zich ook 

kunnen herkennen in belangrijke noties van het 

christelijk onderwijs, zoals vreugde, vergeving, 

liefde, hoop, vertrouwen en toewijding. 

Als ze een min of meer gedeelde mens- en 

maatschappijvisie hebben en er ook ruimte is 

voor religieuze taal, zullen leraren en ouders 

van samenwerkingsscholen veel aan elkaar 

hebben. “We voeren ineens heel boeiende en 

intensieve gesprekken, ook met ouders, over 

wat nu eigenlijk de inhoud van de christelijke 

en openbare identiteit in de samenwerkings-

school zou moeten zijn”, aldus Jaap Jansma, 

algemeen directeur van VCBO Het Bildt in 

Friesland).

De Lonneboot in  

Nieuw- en Sint Joosland 

Gert Dorleijn is locatieleider van  

De Lonneboot in Nieuw- en Sint Joosland:

“Onze school draagt een symbolische 

naam. De Lonneboot was de naam van  

het woonhuis waar ooit de schoolmeester 

les gaf aan alle kinderen van het dorp.  

Bij het samengaan van de protestantse  

en openbare school hebben we gedacht: 

als het toen kon, waarom nu dan niet? 

Begin jaren negentig waren beide scholen 

met zo’n vijftig leerlingen te klein om apart 

voort te bestaan. Het was in de tijd dat ook 

de laatste bakker uit het dorp verdween. 

Voor de leefbaarheid zou het funest zijn 

als ook de scholen verdwenen. We hebben 

toen de mogelijkheden voor samenwerking 

onderzocht. We zijn begonnen met het 

opruimen van vooroordelen en oud zeer. 

We hebben stuur groepen gevormd.  

Na een proces van twee jaar zijn we in 

1995 begonnen.

We hebben een structuur gekozen waarin 

de identiteit een belangrijke rol speelt. 

Ouders kunnen voor hun kind kiezen 

 tussen algemeen vormingsonderwijs (avo) 

en christelijk vormingsonderwijs (cvo). 

Twee keer per week gaan de kinderen uit 

elkaar. Ze werken in verschillende groepen 

aan hetzelfde thema, dat op twee verschil-

lende manieren wordt ingevuld. Soms lijkt 

dat erg op elkaar, soms zijn de verschillen 

juist heel groot. 

De dagopening staat los van levens-

beschouwing, maar heeft wel hetzelfde 

thema als in het vormingsonderwijs.  

Op vrijdag sluiten we de week af met 

toneel of het nieuws van de week, waarin 

altijd één bijdrage uit cvo en één uit avo 

zit. Dan kan het dus gebeuren dat de  

hele school naar een PowerPoint van  

een Bijbelverhaal zit te kijken.

Je kunt onze school een ontmoetings-

school noemen. Je mag jezelf zijn, je 

neemt je eigen identiteit mee. Daar 

 houden we rekening mee. Maar je zit  

met die identiteit niet op een eilandje – 

uiteindelijk gaat het om de ontmoeting.  

Als je samenwerkt, lever je niet zozeer  

iets in. Je wint iets, namelijk een ruimere 

blik op de wereld.”

Inbreng

De manier waarop een samenwerkingsschool 

vorm en inhoud kan geven aan de christelijke 

identiteit, zal afhangen van het gekozen model van 

de samenwerkingsschool en van die aspecten die 

de samenwerkende scholen zelf willen inbrengen 

in de samenwerkingsschool. Aandachtspunten 

vanuit het christelijk onderwijs zijn:

• De bezinning op identiteit, onderwijs en vorming

• De school als gemeenschap

• De betrokkenheid van ouders en de relaties  

met de maatschappelijke omgeving

• De benoeming van leraren met oog voor hun 

bijdrage aan het thematiseren van zingevings-

vragen

• De aandacht voor de religieuze-levens-

beschouwelijke vorming van leerlingen

• De vormgeving van vieringen en (christelijke) 

feesten en acties voor goede doelen

• De toerusting/professionele vorming van leraren.

Eind 2013 publiceert de Besturenraad een 

 brochure over krimp waarin ook aandacht besteed 

wordt aan juridische, bestuurlijke, personele,  

en financiële zaken. Voor meer informatie en 

advies: Paul Boersma, adviseur Identiteit, 

pboersma@besturenraad.nl.
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