
Iedereen welkom, respect voor elkaar

Openbaar onderwijs 
maken we samen
Door Martin van den Bogaerdt, VOS/ABB.
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VO Gids

Kinderen uit groep 8 en hun ouders staan voor een belang-
rijke moment: welke middelbare school kiezen we? Belangrijk 
daarbij is dat bepaalde scholen bij vrienden, familie en buren 
goed bekendstaan. Een broer of zus zit er al op, sommige 
leraren zijn al bekend, de sfeer is er oké en – dat is natuurlijk 
ook belangrijk – de school geeft goed les. Maar er kan nog 
iets meespelen: is het een openbare of bijzondere school? 
Tot die laatste groep behoren scholen die uitgaan van een 
religieuze of levensbeschouwelijke stroming. De bekendste 
voorbeelden zijn rooms-katholieke en protestants-chris-
telijke scholen. Er zijn ook islamitische, joodse en andere 
scholen die uitgaan van een religie of levensbeschouwing, 
maar die zijn er in het voortgezet onderwijs niet zo veel. 
Waarom een school zich bijvoorbeeld katholiek of protes-
tants-christelijk noemt, is voor de meeste mensen wel 
duidelijk. Maar als het gaat over het openbaar onderwijs, is 
dat beeld niet altijd zo helder. Daarom hebben de open-
bare scholen in Nederland met elkaar afgesproken en 
duidelijk op papier gezet waar ze voor staan. 

Algemene toegankelijkheid

De basis van de afspraken is dat de openbare scholen 
letterlijk en figuurlijk openstaan voor alle leerlingen. 
Gelovig of niet, blank, bruin of geel, veel of weinig 
geld, het maakt allemaal niets uit. Ook niet of leerlingen 
homo- of heteroseksueel zijn. Dit heet algemene toeganke-
lijkheid. In het basisonderwijs speelt dit nog niet echt, maar 
natuurlijk wel in het voortgezet onderwijs. 
De basisafspraak dat iedereen welkom is, geldt ook voor 
het personeel. Dit heet algemene benoembaarheid. Elke 
leerkracht kan in principe in het openbaar onderwijs werken. 

Voorwaarde is natuurlijk wel dat 
docenten aantonen dat ze goed les 
kunnen geven en – dat spreekt voor zich – 
geen strafbare dingen doen of hebben gedaan. Maar 
het maakt in het openbaar onderwijs dus niet uit of leraren 
bijvoorbeeld gelovig of ongelovig, autochtoon of allochtoon 
of homo of hetero zijn. Dus eigenlijk net als bij de leerlingen: 
de openbare school staat open voor iedereen.

Respect voor elkaar

Omdat iedereen welkom is, heeft de openbare school met 
allerlei verschillende leerlingen en leraren te maken. Dit is 
boeiend en interessant, maar kan soms ook moeilijk zijn. 
Daarom hebben de scholen voor openbaar onderwijs met 
elkaar afgesproken dat iedereen respect voor elkaar heeft. 

Iedereen kan laten zien wie hij of zij is! Het 
is daarom belangrijk dat er goed wordt 

geluisterd naar verschillende menin-
gen. Het is dus niet zo dat de mening 
van de één beter is dan die van de 
ander. Wederzijds respect geldt 

natuurlijk niet alleen voor leerlingen, 
maar ook voor personeel en ouders. 

Dit brengt min of meer automatisch met 
zich mee dat de openbare school aandacht 

besteedt aan uiteenlopende godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Pas als 
er begrip is voor de wijze waarop mensen met verschillende 
achtergronden denken en doen wat ze doen, kan er echt 
respect ontstaan. 

Het onderwijs in Nederland is op een  

bijzondere manier georganiseerd. We  

kennen openbare scholen en scholen op  

religieuze of levensbeschouwelijke  

grondslag. Wat maakt de openbare scholen  

nou eigenlijk zo bijzonder? 
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Verschil tussen bijzonder en speciaal

Vaak heerst er verwarring over de begrippen bijzonder 
en speciaal onderwijs. Bijzonder onderwijs verwijst 
naar bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-
christelijke en islamitische scholen, maar ook naar 
scholen die volgens bepaalde pedagogisch-didactische 
uitgangspunten werken. Tot die laatste groep behoren 
bijvoorbeeld de vrije scholen, die uitgaan van de antro-
posofie van Rudolf Steiner.
Speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen die 
vanwege leer- en/of gedragsproblemen specifieke zorg-
behoeften hebben. Scholen voor speciaal onderwijs 
kunnen openbaar of bijzonder zijn.

Een stukje geschiedenis

Dat er in Nederland openbare en religieuze (of bijzon-
dere) scholen zijn, heeft te maken met een wet uit 1917. 
Toen nam het parlement artikel 23 van de grondwet aan. 
Daarin is de vrijheid van onderwijs geregeld. De wet 
bepaalt dat de overheid scholen op religieuze grondslag 
hetzelfde behandelt als openbare scholen. Dit betekent 
onder meer dat ook het bijzonder onderwijs met belas-
tinggeld wordt betaald.
Maar er is ook een duidelijk wettelijk verschil tussen 
het openbaar en bijzonder onderwijs. De wet bepaalt 
dat elke leerling welkom is in het openbaar onderwijs, 
of die nou uit een gelovig gezin komt of niet. Dat heet 
algemene toegankelijkheid. Katholieke, protestantse 
en andere bijzondere scholen mogen leerlingen op 
basis van de grondwet wel weigeren als die niet zouden 
passen bij de religieuze principes van de school. Ook 
docenten kunnen worden geweigerd of zelfs ontslagen 
als de school bezwaren heeft tegen hun levenswijze. 
Dit gebeurt tegenwoordig nog steeds in streng-gerefor-
meerde, reformatorische en andere orthodoxe scholen. 
In het openbaar onderwijs bestaat die mogelijk niet. 

keuzegids voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en hun ouders

De laatste afspraak is dat leerlingen, personeel en 
ouders mogen meedenken en meebeslissen over wat de 
school doet. Openbare scholen willen democratische organi-
saties zijn, juist omdat ze van en voor de hele maatschappij 
zijn. Het is dus niet zo dat het bestuur of de rector in zijn 
eentje bepaalt wat er gebeurt. 

De afspraken van de openbare scholen zijn samengevat in 
zes kernwaarden, die staan in het boekje ‘Over Openbaar 
Onderwijs’. Het boekje kan gratis worden gedownload of 
voor 11,50 euro per stuk worden besteld via www.vosabb.
nl (zie de button ‘Kernwaarden Openbaar Onderwijs’ in de 
rechterkolom van deze website). Het boekje is samenge-
steld door VOS/ABB, de landelijke belangenvereniging voor 
bestuur en management van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. VOS/ABB vertegenwoordigt de 
besturen van circa 2700 scholen voor primair (basis-) en 
voortgezet onderwijs in Nederland.  
Op deze scholen zitten ongeveer 800.000 leerlingen.  
VOS/ABB werkt samen met de landelijke Vereniging 
Openbaar Onderwijs die zich meer richt op ouders en  
personeel (zie www.voo.nl). 

Boekje over kernwaarden 

openbaar onderwijs




