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Aan : Schoolbestuur Lauwers en Eems
Datum: 5-1-2021
Onderwerp: Identiteit Openbaar Onderwijs
n.a.v. brief Lauwers en Eems over de verkenning van een verdere samenwerking
met
VCPO-NG

Geachte heer A.Fickweiler,
Naar aanleiding van uw brief over verdere samenwerking met VCPO-NG wil ik graag het
volgende opmerken.
Openbaar Onderwijs is meer dan algemeen toegankelijk onderwijs.
Openbaar Onderwijs is kennis en respect voor minderheidsgroeperingen in de samenleving.
Die meerwaarde dreigt ondergesneeuwd te raken.
De loftrompet van het openbaar schoolbestuur op de samenwerkingsschool te Zoutkamp deel
gaat mij te ver.
Ook intentieverklaringen van christelijke scholen, ondertekend door ouders, vind ik
verwerpelijk.
op Pedagogische Academies snap ik niet.
Het is natuurlijk goed dat scholen samenwerken, maar dit mag niet ten koste gaan van de
Openbaar Onderwijs betekent ook respect voor minderheden, zoals katholieken,
gereformeerden, herstelden, protestanten, moslims en/of joden.
Een voorbeeld van weinig respect: De installatieviering van de nieuwe burgemeester, een
openbaar ambt, in de Maranathakerk te Bedum van een jaar geleden, getuigde van weinig
respect voor minderheidsgroepen in de samenleving. De gemeente het Hogeland denkt dat
een als godshuis in gebruik zijnde kerk een openbaar gebouw kan zijn.
Tolerantie is vaak voorwaardelijke tolerantie, zoals in de 17e eeuw met de joden.
Tolerantie is mij te eenzijdig ( Wie tolereert wie op welke voorwaarden).
Respect is meestal wederzijds.
Mijn interpretatie van Openbaar houdt in dat verschillende geloven en geloofsrichtingen met
respect met elkaar samenleven, zonder waardeoordeel ( er zijn te veel mensen die hun god
superieur vinden).
Segregatie ( opdelen/ scheiden in gelijkgestemde groepen) is aan de orde van de dag.
Scheiden van bevolkingsgroepen is anno 2020 eerder normaal dan uitzondering.

Indoctrinatie vanuit religievoorkeuren is verwerpelijk.
Als we respect willen aanleren, moeten kinderen tot hun 15e jaar gevrijwaard worden van
religievoorkeuren op school. Deze voorkeuren blijken vaak uit de vieringen van religieuze
feesten op verschillende scholen. Incorporatie is een sluipend proces.
later zelf hun keuze maken. In hoeverre kunnen kinderen een eigen keuze maken in
Zoutkamp? (retorisch)
HVO ( Humanistisch Vormings Onderwijs) is dus niet iets ernaast, zoals in Zoutkamp, maar
uitgangspunt van het Openbaar Onderwijs. Daarnaast kunnen kinderen lessen in christelijk
onderwijs volgen.
Het Openbaar Onderwijs in het noorden moet zijn identiteit bewaken om inclusief denken te
bevorderen en segregatie tegen te gaan.
Ik stel voor dat schoolbestuur Lauwers en Eems een identiteitscommissie voor het Openbaar
Onderwijs in het noorden gaat instellen.

Met vriendelijke groet,
R.Bruins

N.B.
Wat vooraf ging:
Op 13-2-2017 had ik een gesprek met de directeur van het schoolbestuur Lauwers en Eems
PO, dhr. A Fickweiler, over de identiteit van het Openbaar Onderwijs. (voordien al eens een
gesprek met de vorige directeur mevr.Volp gehad over hetzelfde onderwerp op 9-1-2017) In
het gesprek van 13-2-2017 had ik het over tolerantie als identiteit voor het Openbaar
Onderwijs. Tolerantie vind ik nu te veel eenrichtingverkeer. Je komt de ander niet tegen. Er is
te vaak sprake van een vorm van voorwaardelijke tolerantie.
De identiteit van het Openbaar Onderwijs moet Respect zijn. Dat is meestal wederzijds. Je
kunt elkaar tegenkomen.
Art. 23 van de grondwet is een hindernis voor de integratie van minderheden in de
samenleving. Art. 23 van de grondwet hoort volgens mij ondergeschikt zijn aan art.1:
Iedereen is voor de wet gelijk.
Op 5-4-2012 kwam het advies van de Onderwijsraad over art. 23 van de Grondwet.
In de samenvatting van het advies staat:
Verruim de interpretatie van art.23 om zijn waarde ( gemeenschappelijk) te behouden.
Ik: "Wat bedoelt de wet met gemeenschappelijk?"
Aanbeveling 2: Verminder de bepalende rol
( Ik: bijv. van ouders vragen de identiteitsverklaring van de school
te
ondertekenen.)
Aanbeveling 3: Laat deugdelijkheideisen daadwerkelijk kwaliteit omvatten.

Ik wil graag opmerken dat godsdienst en religie geen synoniemen zijn.
Art. 23 punt 4 : In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeenvormend lager onderwijs in een genoegzaam aantal openbare scholen geregeld.

