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Kernwaarden  
die staan als een huis

De Mienskip is de perfecte naam voor de openbare basisschool in het Friese dorp 
Buitenpost: de school staat als gemeenschap midden in de samenleving. Iedereen is er 
welkom en ook andere kernwaarden van het openbaar onderwijs staan er als een huis.

Reiny KasSiderius is sinds 2009 
directeur van de Mienskip, die 
onder de Stichting ROOBOL voor 
openbaar onderwijs in de ge

meenten Achtkarspelen, Dantumadiel, 
Dongeradeel en Kollumerland valt. Ze 
werkt ruim 25 jaar in het openbaar ba
sisonderwijs in Friesland. Tussen 1985 en 
1990 was ze leerkracht aan obs ’t Fonne
mint in Sint Annaparochie en obs De Oprel 
in Oude Bildtzijl. In 1997 keerde ze terug 

naar het openbaar onderwijs, na een pe
riode waarin ze in Maastricht stylist was 
voor een groothandel in de modebranche. 

‘De manier waarop je een bedrijf runt, 
heeft gevolgen gehad voor de manier 
waarop ik nu leiding geef aan de school’, 
vertelt ze. ‘Het sprak mij aan dat je in 
een bedrijf op basis van een eigen visie 
keuzes moet maken en dat het nodig is 
om voortdurend mensen te blijven mo

tiveren, omdat je anders niet concur
rerend genoeg blijft en dus geen geld 
kunt verdienen. Ik zie in het onderwijs 
dat het er soms te gezapig aan toe gaat. 
Visie, ambitie en intrinsieke motivatie 
hebben we juist ook in de scholen nodig. 
Niet om geld te verdienen, zoals in een 
bedrijf, maar wel om ervoor te zorgen dat 
het geld dat wij van de overheid krijgen 
zo efficiënt mogelijk wordt ingezet voor 
het beste onderwijs.’ 

Reiny Kas-Siderius met een groepje leerlingen, die trots het TOP-certificaat laten zien.
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Wat volgens haar van essentieel belang 
is voor een school met een duidelijke vi
sie op openbaar onderwijs, is de vraag 
waarom bepaalde keuzes worden ge
maakt. ‘Wij moeten ouders en ook onze 
leerlingen kunnen uitleggen waarom 
we doen wat we doen. In het onderwijs 
werken we niet met machines die je naar 
believen kunt sturen.’

Openbaar onderwijs koesteren
In de visie van de Mienskip en de keu
zes die de school op basis daarvan 
maakt, staan de kernwaarden van het 
openbaar onderwijs centraal. ‘Werken 

in het openbaar onderwijs is een mooi 
vak. We geven kinderen niet alleen ken
nis, maar ook bagage mee voor later. 
Zij zijn ieder met hun eigen karakter 
en achtergrond de volwassenen van de 
toekomstige samenleving. Vandaar dat 
onze school Mienskip heet, Fries voor 
‘gemeenschap’. Volgens mij kun je geen 
betere naam hebben. Álle kinderen zijn 
bij ons welkom. In de kleine en veilige 
gemeenschap die onze school is, leren 
ze voor de grote gemeenschap waaraan 
ze later met respect voor elkaar en voor 
de wereld hun bijdrage leveren. Ze leren 
wie de anderen om hen heen zijn en hoe 
die denken, zonder dat ze zichzelf verlie
zen. Respect voor elkaars godsdienst en 
levensbeschouwing is daar een belang
rijk onderdeel van. Deze uitgangspunten 
van het openbaar onderwijs moeten we 
koesteren!’

KasSiderius vindt dat de ‘openbare’ 
kernwaarden leidend zouden moeten 
zijn in het gehele onderwijs. In het kader 
hiervan noemt ze het ‘verschrikkelijk’ 
dat het voor scholen op religieuze grond
slag nog steeds mogelijk is om op basis 
van artikel 23 van de Grondwet kinderen 

Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld
Het schooljaar is voor openbare basisschool Mienskip begonnen met de officiële erken-
ning als TOP-school. 
TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. VOS/ABB wil hiermee inspirerende 
voorbeelden laten zien van scholen in het primair en voortgezet onderwijs die de kern
waarden van het openbaar onderwijs in de praktijk waarmaken. Natuurlijk moeten TOP
scholen de basis, zoals de kwaliteit van het taal en rekenonderwijs, op orde hebben. In 
eerdere nummers van magazine School! stonden andere voorbeelden van TOPscholen 
uit het hele land.
Als uw openbare school TOP is of als u een andere school kent die de kernwaarden van het 
openbaar onderwijs op inspirerende wijze in de praktijk brengt, kunt u dat melden aan 
Marleen Lammers van VOS/ABB: mlammers@vosabb.nl. <

te weigeren. ‘Dat mag toch in Nederland 
niet meer voorkomen, dat je kinderen 
moedwillig uitsluit? Ze hebben het recht 
dat ze welkom zijn op school. Met de vrij
heid van onderwijs houden we moedwil
lig segregatie in stand. Dat gaat helemaal 
in tegen wat de samenleving in de kern 
behoort te zijn. Daar zit niet voor niets 
het woord ‘samen’ in!’

Kennismaking met geloven
Respect voor elkaars godsdienst of le
vensbeschouwing komt in de Mienskip 
tot uiting in de diversiteit van godsdien
stig en humanistisch vormingsonder

wijs. Wettelijk is het zo geregeld dat dit 
buiten de eigen pedagogischdidactische 
verantwoordelijkheid van de school valt 
en dat er gelegenheid toe moet worden 
geboden als ouders daarom vragen. Op 
de school in Buitenpost wordt het in 
principe aan alle leerlingen aangebo
den. Ouders die er bezwaar tegen hebben, 
kunnen dat kenbaar maken, maar dat ge
beurt eigenlijk nooit, zegt KasSiderius. 
‘Gvo en hvo komen bij ons vanuit alle ou
ders. Ze vonden het een gedoe dat ze er 

steeds om moesten vragen. Daarom heb
ben we het omgedraaid. De ouders willen 
net als wij dat kinderen bewust worden 
gemaakt van de verschillende godsdien
sten, juist omdat we een openbare school 
zijn, die openstaat voor iedereen en waar 
je dus allerlei geloven door elkaar hebt. 
De docenten gvo en hvo leiden de lessen 
zelf, maar dat doen ze in samenspraak 
met ons. We informeren elkaar en dat 
geeft meer verdieping. De lessen passen 
bij de diversiteit die wij in het openbaar 
onderwijs zo belangrijk vinden. Het is 
dus niet zo dat er maar één stroming 
aan bod komt. Het is een algemene ken
nismaking met verschillende geloven.’

Over de grens
De brede blik van de Mienskip op de 
samenleving heeft niet alleen betrek
king op algemene toegankelijkheid en 
aandacht voor godsdienst en levensbe
schouwing, maar overschrijdt ook letter
lijk grenzen. Omdat diversiteit zo hoog in 
het vaandel staat, doet de school mee aan 
een internationaal uitwisselingsproject. 
Leerlingen van groep 8 gaan naar leef
tijdgenoten en scholen in het buitenland 
en verblijven daar een aantal dagen in 
een gezin. Buitenlandse leerlingen ko
men naar Buitenpost om te ervaren hoe 
het is om in Nederland te leven en naar 
school te gaan. ‘Ook hiermee willen we 
bereiken dat kinderen later sterke en zelf
bewust denkende volwassenen worden’, 
zo sluit KasSiderius af. <

‘Dat ik een bedrijf heb gerund,  
is te merken in de school’


