
 

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs 
De heer drs. A.D. Wiersma 
Postbus 16375 
2500 BJ  DEN HAAG 
 
 
Ridderkerk, 14 januari 2022 
 
 
Hooggeachte heer Wiersma,  
 
Langs deze weg wil de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
(VGS1) u van harte gelukwensen met uw benoeming tot minister voor 
Primair en Voortgezet Onderwijs.  
Daarbij willen we u tevens Gods zegen toewensen. Wij geloven dat 
iedereen in alles van Hem afhankelijk is. Daarom bidden wij dagelijks om 
Zijn hulp, ook voor u en de andere leden van het kabinet. En dat geldt 
voor velen uit de kring van het christelijk-reformatorisch onderwijs. 
 
Voor de groei en de bloei van die denominatie zetten wij ons al sinds 4 
januari 1921 in. Onze vereniging groeide in die tijd uit van 9 leden met 3 
scholen naar 175 aangesloten po-, vo-, mbo- en hbo-scholen met samen 
zo’n 68.000 leerlingen; ook zijn 184 kerkenraden lid. 
We behartigen de belangen van onze leden én adviseren scholen over 
financiën, personeel, organisatie en juridische kwesties. Ook ontzorgen 
we hen met administratieve dienstverlening en bieden we trainingen aan. 
Een unieke organisatie met leden én klanten. 
 
Vanwege onze gedeelde identiteit voelen we ons van oudsher in het 
bijzonder verbonden met christelijk-reformatorisch scholen. Het is onze 
missie om hen te vertegenwoordigen, te verbinden en te 
professionaliseren. 
Dat doen we samen met organisaties met een vergelijkbare grondslag als 
wij, zoals de VBSO2, de RMU3 en de ROV4. Waar wij voor staan, hebben 
we vorig jaar geformuleerd in een gemeenschappelijk pleidooi5 aan de 
formerende partijen. Kern van ons betoog: “Behoud ruimte voor scholen 
van (religieuze) minderheden en voor hun opvattingen.” 
 
Tegelijk weten we ons nadrukkelijk medeverantwoordelijk voor het 
welzijn van álle leerlingen en studenten in ons land, of ze nu op 
bijzondere of openbare scholen zitten. 
De VGS werkt daarom nauw samen met de andere profielorganisaties in 
het funderend onderwijs, onder meer via het Profielberaad. De 
onafhankelijke profielorganisaties ISBO, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB 
vertegenwoordigen de volledige breedte van de onderwijssector. 
Aan de hand van een aantal gezamenlijke standpunten voeren we zowel 
in de politiek als in het onderwijs het gesprek om ruimte te vragen voor 
scholen om vanuit diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te 
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kunnen bieden. Deze uitgangspunten voor goed onderwijs hebben we 
nader uitgewerkt in een gezamenlijk manifest6.  
 
Als profielorganisaties hebben we de periodieke gesprekken met de heer 
Slob en zijn ambtsvoorgangers enorm gewaardeerd. Wij kijken er naar uit 
om deze gesprekken met u voort te zetten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
P.W. (Pieter) Moens 
bestuurder VGS 
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