
Het diploma 
openbaar onderwijs
Vanaf het studiejaar 2009/2010 kunnen studenten al op verschillende pabo’s kiezen voor het 
programma Openbaar Onderwijs. Om aan te geven waar openbaar onderwijs voor staat, hebben  
de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB in “DAAROM! openbaar onderwijs verbindt”  
de kernwaarden van het openbaar onderwijs geformuleerd. Dit heeft als basis gediend voor een 
beschrijving van competenties voor leerkrachten in het openbaar onderwijs en voor het diploma 
openbaar onderwijs. 
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Competenties van leerkrachten

WAAROM HET DIPLOMA OPENBAAR ONDERWIJS?
Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis en 

vaardigheden en het klaarstomen voor de maatschappij. 

Scholen hebben ook een maatschappelijke opdracht 

en worden geacht een bijdrage te leveren aan de 

samenleving en de directe omgeving waarin ze zijn 

gevestigd. Het openbaar onderwijs vervult deze taak 

vanuit kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, 

sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. 

Kernwaarden die zich vertalen in uitgangspunten als 

‘iedere leerling is welkom’, ‘wederzijds respect’ en ‘actieve 

participatie’ en die bijdragen aan het oplossen van 

verschillende hedendaagse problemen. 

Een openbare school maakt actief werk van de 

pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat 

segregatie in zwarte en witte scholen tegen, draagt bij aan 

de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In 

het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het 

actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke 

en economische achtergronden. Het brengt verschillende 

opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van 

gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de 

ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch 

naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. Het leert 

kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden 

tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert 

hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. 

Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar 

samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen 

door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; 

het maakt immers deel uit van onze cultuur. 

EEN ERKEND DIPLOMA OPENBAAR ONDERWIJS
Een aantal pabo’s heeft aangegeven al vanaf het 

studiejaar 2009/ 2010 te starten met de opleiding 

openbaar onderwijs. Het document “DAAROM!  

openbaar onderwijs verbindt” gebruiken zij als basis.  

De kernwaarden en de competenties hebben zij integraal 

in hun programma opgenomen, op een wijze die voldoet 

aan de kwaliteitseisen van de Vereniging Openbaar 

Onderwijs en VOS/ABB. Daarmee mogen zij het door de 

Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB erkende 

diploma openbaar onderwijs uitreiken. 

EEN LEERKRACHT MET HET  
DIPLOMA OPENBAAR ONDERWIJS
Het diploma openbaar onderwijs is een antwoord op 

de dynamiek van de hedendaagse samenleving. Het 

diploma versterkt de identiteit én de kwaliteit van het 

openbaar onderwijs. Leerkrachten met het diploma 

weten op hun eigen school verschillen in achtergrond te 

overbruggen. Zij zijn in staat gesprekken te voeren over 

levensbeschouwing en kunnen burgerschap een plaats 

geven in de school. Kortom: zij kunnen invulling geven 

aan het onderwijs van nu.

Met de start van dit programma zullen op termijn 

leerkrachten met het diploma openbaar onderwijs de 

arbeidsmarkt betreden. Schoolbesturen en directies 

zullen de meerwaarde van deze leerkrachten herkennen: 

Leerkrachten die een belangrijke rol gaan vervullen in 

het versterken van de identiteit van hun openbare school. 

Naast de opleiding voor nieuwe leerkrachten wordt het 

op korte termijn ook voor zittende leerkrachten mogelijk 

om het diploma openbaar onderwijs te halen. 

HET DIPLOMA 
OPENBAAR  
ONDERWIJS EN  
UW SCHOOL
Bent u nieuws-

gierig geworden 

naar het diploma 

openbaar onderwijs? De uitgave  

“DAAROM! openbaar onderwijs verbindt”,  

waarin wij de kernwaarden en de competenties 

beschrijven kunt u bestellen bij de Vereniging 

Openbaar Onderwijs, via www.voo.nl/diploma. 


