
Aan: alle VGS-leden (schoolbesturen en kerkenraden) 

Geachte leden van de VGS, 

‘Het behartigen van de belangen van onze scholen vraagt meer inzet 
van de VGS dan voorheen’, schreef bestuurder P.W. Moens u in 
januari 2022. ‘In het achterliggende jaar is opnieuw gebleken dat de 
vrijheid van onderwijs een zeer onrustig bezit is.’ 

Dat is in januari 2023 niet minder het geval. De ruimte om zelf – op 
grond van de Bijbel – invulling te kunnen geven aan de identiteit van 
de school, neemt af. Meer en meer vult de overheid in waar het 
onderwijs over moet gaan en hoe scholen dat moeten geven. Daarbij 
breidt de aandacht zich uit van meer zakelijke vakken als schrijven en 
rekenen naar terreinen met een duidelijke morele en ethische lading 
zoals sociale veiligheid en burgerschapsonderwijs. 
Het onderwijsbeleid komt tot stand in politieke context die steeds 
verder vervreemdt van God en Zijn goede geboden. De kloof die 
moet worden overbrugd tussen Den Haag en onze scholen, groeit. Dit 
vraagt dus meer inzet van onze kant op het terrein van 
belangenbehartiging. 

Concrete acties op contributiebasis: 
• Christelijk-reformatorisch perspectief op actuele

onderwijskwesties inbrengen bij debatten en consultaties;
• Doordenking van het belang van een onderscheidende identiteit

voor scholen, gekoppeld aan een concrete beïnvloedingsagenda
richting politiek Den Haag;

• Het christelijk-reformatorisch onderwijs proactief en positief
(helpen) profileren bij beleidsmakers, beslissers en in de
buitenwereld;

• Leden nauwer betrekken bij belangenbehartiging en de lokale en
regionale lobby door besturen stimuleren en hen daarbij
assisteren.

Als de ruimte voor christelijk-reformatorische scholen afneemt, 
zullen gezinnen en kerken (weer) een grotere rol moeten gaan spelen 
bij de (geloofs)opvoeding en vorming van onze kinderen en jongeren. 
De VGS wil hen daarin – samen met andere partijen zoals de ROV – 
ondersteunen. Zo willen wij blijven bijdragen aan 
toekomstbestendige en hechte (school)gemeenschappen rondom 
onze jeugd. 

Concrete acties op contributiebasis: 
• Urgentiebesef creëren dat ouders en kerken weer belangrijker

worden bij opvoeding;
• Contacten met achterbankerken uitbreiden én verdiepen. In dat

kader verschijnt dit jaar een notitie over hoe we kerken en
scholen op elkaar betrokken kunnen houden;

• Organiseren ALV en symposium Kerk & School op 24 mei.



Toerusting van onze eigen achterban – leidinggevenden, 
onderwijspersoneel, ouders, ambtsdragers – wordt steeds urgenter. 
Ook daarin beoogt de VGS in 2023, opnieuw samen met andere 
organisaties, aan bij te dragen. Zo willen bijdragen aan een duidelijke, 
christelijke identiteit die in leer én leven tot uitdrukking komt. 

Concrete acties op contributiebasis: 
• Toerustingsprogramma uitwerken t.b.v. onze scholen om meer

werk te maken van hun identiteit (met externe partners);
• Lezingen geven over o.a. onderwijsvrijheid, actuele

ontwikkelingen, burgerschap en sociale veiligheid;
• Beleidsvorming en – ondersteuning voor de

bestuurdersnetwerken PO en VO rond sociale veiligheid en het
adviseren van scholen op dit terrein;

• Christelijk geluid laten horen tegenover alle seculiere stemmen.

Wegens de geschetste omstandigheden en de groeiende werklast zijn 
we blij dat we onze capaciteit in 2022 konden uitbreiden, met o.a. de 
benoeming van een beleidsadviseur sociale veiligheid.  
Op de algemene ledenvergadering in 2022 is al toegelicht dat onze 
grotere inzet t.b.v. het christelijk-reformatorisch onderwijs extra 
kosten met zich meebrengt. De contributie is daarop met ingang van 
dit jaar - naast een indexatie van 9.3% en een correctie voor het 
leerlingaantal met -3% - verhoogd met 7,5%. Dat kon breed op begrip 
rekenen, en daarvoor zijn we u als leden zeer erkentelijk. In dat licht 
danken wij u op voorhand voor uw financiële bijdrage aan de 
vereniging. 

Mede namens de raad van toezicht, het management en alle 
medewerkers vragen wij u bovenal om uw gebed voor het onderwijs 
aan onze kinderen en jongeren. In afhankelijkheid van Gods zegen 
hopen wij ook in 2023 ons werk te doen. Voór onze leden en mét 
onze leden. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. D. van Meeuwen, college van bestuur VGS a.i. 


