
Ook jij bent welkom!

Openbaar onderwijs 
maken we samen
Door Martin van den Bogaerdt, VOS/ABB
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Elk jaar in maart School!Week

Daarin laten openbare scholen in het hele land zien 
waar zij voor staan. Het motto van de School!Week is 
‘Ik ben welkom’, omdat de openbare scholen van en 
voor iedereen zijn. Wat gebeurt er in de School!Week? 
Leerlingen maken filmpjes over wat hun school doet, 
er zijn allerlei evenementen en op internet en televisie 
vertellen openbare scholen hun verhaal. Wil je alles over 

de School!Week weten? Ga dan eens 
naar www.openbaaronderwijs.nu.
De School!Week is een initiatief van 
VOS/ABB www.vosabb.nl) en de 
Vereniging Openbaar Onderwijs 
www.voo.nl).

VO Gids

Nu je in groep 8 zit, sta je voor een belangrijke 

keuze: naar welke school ga je straks? Een 

openbare school is er voor iedereen, dus ook 

jij bent daar welkom!

de School!Week weten? Ga dan eens 
naar www.openbaaronderwijs.nu.
De School!Week is een initiatief van 
VOS/ABB www.vosabb.nl) en de 
Vereniging Openbaar Onderwijs 
www.voo.nl).
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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 bete-
kent dat ook het bijzonder onderwijs met belastinggeld 
wordt betaald.
Maar er is ook een duidelijk verschil tussen het open-
baar en bijzonder onderwijs. De wet bepaalt dat elke 
leerling welkom is in het openbaar onderwijs. Dat heet 
algemene toegankelijkheid. Katholieke, protestantse 
en andere bijzondere scholen mogen leerlingen weige-
ren 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. Het openbaar onderwijs doet dat niet. 
Dit noemen we de algemene benoembaarheid.

Verschil tussen bijzonder en speciaal

Bijzonder onderwijs is niet hetzelfde als speciaal 
onderwijs. Bijzonder verwijst naar bijvoorbeeld rooms-
katholiek, protestants-christelijk of islamitisch, maar 
ook naar scholen die volgens bepaalde pedagogisch-
didactische uitgangspunten werken. Denk maar aan 
de vrije scholen, die uitgaan van de antroposofie van 
Rudolf Steiner.
Speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen die 
vanwege leer- en/of gedragsproblemen specifieke zorg 
nodig hebben. Scholen voor speciaal onderwijs kunnen 
openbaar of bijzonder zijn.

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

In Nederland heb je openbare scholen en scholen die uitgaan 
van een bepaalde godsdienst. Denk aan katholieke, protes-
tants-christelijke en islamitische scholen. 
Het bijzondere van de openbare scholen is dat je daar altijd 
welkom bent. Of je nu wit of zwart bent, in God, Allah of in 
niets gelooft, dat maakt niet uit. In het openbaar onderwijs 
leer je omgaan met verschillen. 
Het maakt op een openbare school ook niet uit of je homo 
bent. In het basisonderwijs speelt dit nog niet echt, maar 
natuurlijk wel in het voortgezet onderwijs. Streng-christelijke 
en islamitische scholen kunnen homo’s afwijzen. Dat is 
belangrijk om te weten. 

Laat zien wie jij bent!

Verschillen tussen leerlingen zijn boeiend en interessant, 
maar kunnen soms ook lastig zijn. Daarom hebben openbare 
scholen met elkaar afgesproken dat iedereen respect heeft 
voor elkaar. Dus goed naar elkaar luisteren, zonder dat de één 
het beter weet dan de ander. Zo kan ook jij laten zien wie jij 
bent en wat jij denkt! Wederzijds respect geldt natuurlijk ook 
voor de leraren en ouders. 
Dit brengt met zich mee dat openbare scholen naast de 
‘gewone’ vakken aandacht hebben voor verschillende 
godsdiensten, levensbeschouwingen en maatschappelijke 
waarden. Als jij begrijpt hoe mensen met verschillende achter-
gronden denken en waarom ze doen wat ze doen, ontstaat er 
pas echt respect. 
Luisteren naar elkaar betekent ook dat leerlingen, leraren 
en ouders mogen meedenken en meebeslissen over wat de 
school doet. Dit heet medezeggenschap. Openbare scholen 
vinden dat belangrijk, juist omdat ze van en voor iedereen zijn. 




