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Voorwoord

GPO-WN neemt als gereformeerde onderwijsorganisatie 
in West-Nederland binnen de sector PO een unieke 

positie in. GPO-WN heeft 25 scholen met een duidelijk 
herkenbare identiteit en goede onderwijskwaliteit. 
De gereformeerde kerken en de wereld om ons heen 
veranderen. We leven in een postchristelijke samenleving. 
Dat heeft effect op onze organisatie. Met andere 
gereformeerde organisaties spreken we over identiteit, ook 
a.d.h.v. de notitie Samen scholen met de Bijbel (november 
2012) van het LVGS. Dit alles heeft geleid tot actualisering 
van het identiteitsbeleid. We zien met dit geactualiseerd 
identiteitsbeleid nog meer toekomst voor gereformeerd 
onderwijs in West-Nederland! 

Gods woord is onze inspiratiebron. Deze blijde boodschap 
willen we verbinden aan - en vormgeven in ons onderwijs. 
De medewerkers op onze scholen hebben hart voor alle 
kinderen. We volgen het voorbeeld van Jezus die gericht 
is op de wil van Zijn Vader en daarom gericht is op het hart 
van jong en oud. Hij toonde bewogenheid voor alle mensen 
om Hem heen. Met ons gereformeerd onderwijs hebben 
we goud in handen en dat willen we van harte delen met 
anderen die bewust voor ons onderwijs kiezen. 

Proces
Het eerste concept Identiteitsbeleid is op het 
identiteitscongres van 22 maart 2013 besproken. Daarna is 
deze notitie besproken met personeel, op ouderavonden 
en tijdens de ledenvergadering van GPO-WN van 1 oktober 
2013. Naast deze avonden hebben we op allerlei manieren 
reacties ontvangen en deze zoveel mogelijk opgenomen 
in dit tweede identiteitsdocument. We waarderen het dat 
mensen betrokken zijn en meedenken over dit belangrijke 
onderwerp. Gelijktijdig met deze tweede notitie ontwikkelen 

we een werkdocument ‘Onze Identiteit in de Praktijk’ waarin 
alle bijlagen die uit de notitie ‘Het Licht schijnt’ voortvloeien 
worden opgenomen. We gaan uit van onze missie en 
belofte met hart voor alle kinderen. Opnieuw willen we 
ouders en personeel actief bij dit proces betrekken. Na het 
identiteitscongres van 29 november 2013 wordt deze notitie 
in een vergadering van de raad van toezicht besproken. In de 
eerste maanden van 2014 zullen er opnieuw ouderavonden 
gehouden worden op de scholen om over notitie 2 door 
te praten. Dit leidt tot een geactualiseerd Identiteitsbeleid 
dat vanaf medio 2014 van kracht wordt. Dit beleid is in de 
praktijk een aanscherping en versterking van met name ons 
identiteitsbeleid, een formalisering van het in de praktijk 
gegroeide aannamebeleid van leerlingen en een verruiming 
van het benoemingsbeleid. Er is perspectief ook voor 
de komende jaren, we zien de toekomst vol vertrouwen 
tegemoet. De samenleving mag dan postchristelijk genoemd 
worden, onze Redder leeft! En dat is van belang voor de hele 
samenleving.
We willen Zijn licht laten schijnen!

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een 
berg ligt, kan niet verborgen blijven. 
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder 
een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een 
standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo 
moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie 
goede daden zien en eer bewijzen aan 
jullie Vader in de hemel.

Mattheus 5 : 14 – 16  

René Tromp,
Directeur-bestuurder GPO-WN



Vertrouwelijk
Belangrijk: het in dit document verwoorde 
gedachtegoed is bedoeld voor bespreking 
binnen GPO-WN met een (groeiende) groep van 
betrokkenen. Alhoewel de inhoud en het proces 
zorgvuldig worden vormgegeven is het in deze 
vorm niet geldend beleid en niet bedoeld voor 
verspreiding naar derden en er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. 
Wij vragen betrokkenen dit document 
vertrouwelijk te behandelen. 
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1. Algemene  
uitgangspunten Identiteit  

GPO-WN

1.1. Grondslag

GPO-WN zal de formele grondslag1 van de vereniging 
niet wijzigen. De grondslag is het fundament van ons 

handelen. GPO-WN stelt zich ten doel het in stand houden, 
besturen en beheren van scholen waarop gereformeerd 
onderwijs wordt gegeven. 
De basis hiervoor is:

 ■ De Bijbel het woord van God, onze inspiratiebron!  
De bron waaruit we leven en werken.

 ■ De Drie Formulieren van Eenheid2, nagesproken met 
de kerk van alle eeuwen zoals kernachting is samengevat 
in de Apostolische Geloofsbelijdenis. 

Met deze grondslag wil GPO-WN tot uitdrukking brengen 
dat zij de Bijbel als het hoogste gezag aanvaardt en 
leidraad is bij de uitvoering van de onderwijskundige en 
pedagogische opdracht.

Gereformeerd onderwijs is voor GPO-WN onderwijs dat nu 
en in de komende jaren in al zijn aspecten gebaseerd is op 
een unieke band van God de Schepper, onze Verlosser, met 
alle gelovigen. Hoe verschillend christenen dit ook kunnen 
vormgeven: het begint met het feit dat God aan het begin 
staat van alles en dat we als mens alleen door de reddende 
liefde van Jezus werkelijk kunnen leven.

1  De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als onfeilbaar 

Woord van God.

   Daarbij onderschrijft zij geheel en onvoorwaardelijk de Drie 

Formulieren van Eenheid, zoals deze geleerd worden in de 

gereformeerde kerken (vrijgemaakt).

2 Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse 

Catechismus en de Dordtse Leerregels.



Onze scholen vinden hun oorsprong vanuit de 
gereformeerde kerken. Die kerkgeschiedenis voert terug 
tot de zestien-zeventiende eeuw. Christenen hebben 
nagedacht en met elkaar gesproken over de boodschap van 
de Bijbel: Wat is het belangrijkste om door te geven aan 
onze kinderen en aan andere mensen?
In overeenstemming met de Bijbel worden in de 
belijdenissen essentiële standpunten voor leer en leven 
uitgewerkt en verwoord. We geloven dat God een God 
van genade is. Vergeving verdien je niet, het is een cadeau 
dat je krijgt uit liefde. Jezus Christus heeft dit voor ons 
verdiend (sterven, begraven, opstaan). We zijn vrije 
mensen: vergeven, geliefd en vrij in Jezus Christus. In 
de gereformeerde kerken zijn de belijdenissen belangrijk 
omdat ze samenvatten wat we geloven. 
GPO-WN en haar medewerkers kiezen er voor om 
duidelijk herkenbaar te zijn – om vanuit het fundament 
van de grondslag- een ‘open brief te zijn als volgers van 
Jezus Christus. Dit willen ze laten zien in de identiteit 
die zij uitdragen en zullen blijven uitdragen in het primair 
onderwijs, in de scholen, in het personeelsbeleid, naar 
leerlingen en ouders toe en in de maatschappij. 

1.2. Kern en praktijk

De kern van de christelijke leer vatten we samen in vijf 
kernwoorden, die bepalend zijn voor ons leven:

 ■ Christus alleen: In de Persoon en het werk van Jezus 
Christus, die in de Bijbel naar ons toekomt, vinden 
we alles wat voor onze redding nodig is: vergeving, 
vernieuwing en eeuwig leven, vrede, vrijspraak, vreugde 
en kracht. Wij zijn het eigendom van Christus.

 ■ De Bijbel alleen: In de Bijbel vertelt God ons alles wat 
we nodig hebben om behouden te worden. Voor heel 
ons leven zijn we aangewezen op de Bijbel als basis voor 
ons geloven en ons handelen.

 ■ Door genade alleen: Onze redding uit de 
uitzichtloosheid en veroordeling op grond van de zonde 
is voor de volle honderd procent het werk van God in 
Christus. We worden alleen gered uit genade.

 ■ Door geloof alleen: Geloof is een gave van de Heilige 
Geest. Door het geloof krijgen we zicht op de genade en 
onze redding.

 ■ Alleen tot eer van God: Heel ons leven is gericht op het 
dienen en eren van de heilige en heerlijke God die we 
kennen als de Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Deze overtuiging dragen de leden van de raad van toezicht, 
bestuur, directie en medewerkers van de GPO-WN scholen 
uit, in woord en daad. 
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2. Concrete uitwerking 
Identiteitsbeleid GPO-WN

2.1. Wat willen we?

Onze missie

Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. 
Ons hart ligt bij alle kinderen van onze scholen. De 

inspiratie daarvoor vinden we in God die wij kennen uit Zijn 
Woord, de Bijbel. Dat geeft vorm aan het onderwijs.

In geloof en met plezier

GPO-WN biedt onderwijs van betekenis. Onze inzet 
is erop gericht om alle kinderen mede te vormen tot 

jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven 
staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat 
hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen 
betekenen. De oorsprong van deze visie vinden we in 
de bevrijdende boodschap van Gods genade. Ieder kind 
en iedere medewerker zijn Gods geliefde kinderen. Wij 
kennen Gods liefde en gaan daardoor met plezier en 
ontspannen naar school en naar het werk. Dat maakt ons 
onderwijs opvallend volgens ouders en buitenstaanders, 
anders dan anders. Vanuit deze grondhouding werken we 
samen aan nieuwe manieren om kinderen toe te rusten 
voor hun toekomst in een dynamische samenleving. Een 
samenleving die in steeds meer aspecten zich niet alleen 
niets van God aantrekt, maar ook een gerichtheid heeft die 
mensen kan verleiden andere dingen belangrijker te vinden 
dan God.

Eigenwaarde

We vinden het belangrijk dat elke leerling en elke 
medewerker zijn van God gekregen gaven en 

talenten ontwikkelt. Bij dit alles geloven we dat onze 
eigenwaarde ligt in de relatie met onze Schepper. Hij 



maakte de mens niet alleen zoals die is, maar gaf hem 
ook de capaciteit om te ontwikkelen. In die verhouding 
ontvangen wij liefde en genade. Op onze beurt delen wij 
dit met hoofd, hart en handen uit naar elkaar. 

2.2. Onze belofte

Wij beloven onze leerlingen te helpen ontwikkelen 
tot jonge mensen die met hun passies en talenten 

willen bijdragen aan een menswaardige samenleving. 
Zij kunnen dit omdat ze op school geleerd hebben vanuit 
wisselend perspectief te denken en vanuit verwondering 
voor Gods schepping. Ze hebben geleerd welke betekenis 
God in hun leven kan hebben en zijn in staat om van 
vanuit de relatie met God hun leven vorm te geven, 
zo leren ze hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de 
samenleving. Om deze belofte waar te maken is een goede 
samenwerking met ouders nodig.

2.3. Herkenbare identiteit

GPO-WN is een organisatie waarin Gods Woord, de 
Bijbel, centraal staat. In wat we zeggen en doen 

blijkt dat we leven uit de genade van Jezus Christus, onze 
Redder.
GPO-WN kiest voor duidelijke herkenbaarheid 
(medewerkers en leerlingen als navolgers van Christus) 
die zij uitdraagt in het primair onderwijs. Dit is zichtbaar 
in de scholen (met name in de pedagogische opdracht, in 

het onderwijskundig beleid, in het personeelsbeleid) en 
in de maatschappij. GPO-WN ziet voor de komende jaren 
kansen om een groeiende groep leerlingen en hun ouders/ 
verzorgers te binden aan gereformeerd onderwijs. Hiervoor 
wordt een geactualiseerd toelatingsbeleid van leerlingen 
gehanteerd. 
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3. Doorleefde Identiteit 

3.1. Voor wie is GPO-WN 
Onderwijs?

Voor alle ouders die voor het onderwijs aan hun 
kinderen bewust voor een van onze scholen kiezen. 

Aan alle ouders wordt gevraagd de ouderverklaring te 
ondertekenen. In de ouderverklaring verklaren ouders dat 
zij instemmen met de grondslag en het identiteitsbeleid 
van GPO-WN. Ook verklaren ouders dat zij er op uit zijn 
dat de geloofsopvoeding die het kind op school en thuis 
meemaakt bij elkaar past. Het is in het belang van het kind 
dat de geloofscultuur op school past bij wat het kind thuis 
meemaakt. 
In het motivatiegesprek met de directeur en/of 
identiteitscommissie is dit een onderwerp waarop school 
en ouder elkaar zullen moeten kunnen herkennen.

3.2. Wie werken er bij 
GPO-WN?

GPO-WN-medewerkers worden benoemd op basis 
van hun inhoudelijke binding aan onze identiteit en 

meelevend lidmaatschap van een christelijke gemeente. 
Zij zijn allen binnen onze organisatie ‘beeldbepalers’ van 
gereformeerd onderwijs. Ze stemmen in met de grondslag 
van de vereniging en ondertekenen deze alsook het 
identiteitsdocument. Zij dragen de identiteit actief uit en 
maken deze concreet in zichtbaar gedrag en handelen. 



3.4. Borging

We willen de Identiteit binnen onze organisatie en 
in onze scholen in alle facetten borgen. In het 

werkdocument ‘Onze Identiteit in de Praktijk’ verwoorden 
we hoe wij dit vorm geven. Onderdelen die aan bod komen 
zijn o.a. deze 9 pijlers:
1. Leiderschap 
2. Strategie en Beleid
3. Medewerkers 
4. Vormgeving Identiteit (processen)
5. Waardering Medewerkers
6. Waardering Ouders/ Leerlingen en Externen
7. Buurt en Maatschappij 
8. Kwaliteitsborging 
9.	Verantwoording	afleggen	en	Resultaten

Tevens wordt in het beleidsstuk ‘Onze Identiteit in de 
Praktijk’ ook een handreiking opgenomen m.b.t. 

 ■ het voeren van geloofsgesprekken 
 ■ functioneringsgesprekken met de medewerkers 
 ■ motivatiegesprekken ouders
 ■ toerusting personeel 
 ■ toerusting identiteitscommissies 
 ■ Identiteitsberaad op schoolniveau en GPO-WN niveau 
 ■ kwaliteitskaart Identiteit

Thema’s die in de komende jaren aan de orde komen zijn:
 ■ zichtbaarheid identiteit in het onderwijs- en 

personeelsbeleid 
 ■ betrokkenheid ouders bij identiteit van de school
 ■ afstemming verwachtingen ouders en school
 ■ omgaan met verschillen 

3.3. Wie kunnen er lid 
worden van de vereniging 
GPO-WN

Ieder lid van de CGK, de NGK en de GKV kan lid worden 
van de vereniging GPO-WN.

Wij kiezen er op dit moment voor om deze voorwaarden 
voor het lidmaatschap van de vereniging niet te wijzigen. 
Dit houdt verband met het begrip ‘richting’ in het 
Nederlands onderwijs. Gereformeerd onderwijs is een 
van de erkende richtingen. De richting wordt onder meer 
bepaald door wat er in de statuten staat over de grondslag 
en het lidmaatschap van de vereniging. Het begrip richting 
is op dit moment volop in discussie door een advies van 
de Onderwijsraad over artikel 23 van de grondwet. Op dit 
moment zijn de politieke consequenties van die discussie 
nog niet helder.
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4. Praktische uitwerkingen 
‘Onze Identiteit in de Praktijk’

Het document ‘Onze Identiteit in de Praktijk’ is een 
werkdocument. Dit document is niet af, want we 

zullen blijven ontwikkelen m.b.t. identiteit.
In het document ‘Onze Identiteit in de Praktijk’ wordt het 
volgende o.a. opgenomen:

 ■ Identiteitskaart GPO-WN
 ■ Bezinboek
 ■ Quickscan Identiteit
 ■ Leidraad motivatiegesprek ouders
 ■ Leidraad gesprek sollicitatiegesprek personeel
 ■ Leidraad functioneringsgesprek
 ■ Leidraad gesprek toerusting personeel (geloofsgesprek)
 ■ Leidraad toerusting identiteitscommissies



GPO-WN   Geactualiseerd identiteitsbeleid

Geloof in ontwikkeling

10 | 11



Bijlage 1

Personeelsverklaring

1.  Ondergetekende, …[naam]…… verklaart bij de 
aanvaarding van zijn/haar benoeming te hebben 
kennisgenomen van de grondslag en doelstelling van 
de vereniging, die als volgt luidt:

 ■ De Bijbel het woord van God, onze inspiratiebron! De 
bron waaruit we leven en werken.

 ■ De Drie Formulieren van Eenheid3, nagesproken met 
de kerk van alle eeuwen en kernachting is samengevat 
in de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
en 
 de uitwerking van de identiteit in het 
identiteitsdocument GPO-WN ‘Het Licht schijnt’. 
en  
 verklaart met bovenstaande in te stemmen.

2.  Ondergetekende kent het identiteitsbeleid van  
GPO-WN waarin staat dat van leerkrachten verwacht 
wordt dat zij meelevend lid zijn van een christelijke 
gemeente welke qua identiteit passend is bij de 
identiteitsinvulling van GPO-WN. 

3 Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse 

Catechismus en de Dordtse Leerregels.



Wij zien het als onze pedagogische opdracht door middel 
van onderwijs leerlingen te vormen in het licht van Gods 
Woord, en de enige naam op aarde die de mens redding 
biedt, Jezus Christus (Titus 2). 
Wij beschouwen Gods Woord als enig gezaghebbende 
bron voor ons geloof en oriëntatiepunt voor ons 
onderwijs.

Getekend te .................................................................

datum ..........................................................................  

Handtekening:  

   
Handtekening GPO-WN:

De ..[naam school]..wil leerlingen onderwijs geven in het 
licht van Gods Woord. 
Wij geloven dat God regeert. Hij heeft in alles het eerste 
en het laatste woord. Vanuit deze gelovige overtuiging 
willen wij onderwijs geven aan deze school. Die 
overtuiging laten wij doorklinken in het onderwijs en in 
het voorleven van de leerling.

Ons uitgangspunt ligt in de Bijbel, waarin God zichzelf, 
zijn waarheid en zijn liefde voor mens en wereld heeft 
bekend gemaakt. Wij lezen Gods Woord in verbondenheid 
met de klassiek-christelijke traditie van de kerk van alle 
eeuwen, in het bijzonder zoals die verwoord is in de 
Apostolische Geloofsbelijdenis en in de gereformeerde 
traditie is nagesproken. 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de 
hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren 
Zoon, onze Here; die ontvangen in van de Heilige Geest 
geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder 
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de 
doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand 
van de Almachtige God de Vader; vandaar zal Hij komen 
om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de 
Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke 
kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de 
zonden, opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.
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Ouderverklaring 

De ..[naam school]..geeft leerlingen onderwijs vanuit de 
grondslag zoals vermeld in de statuten van de vereniging 
GPO-WN:

 ■ De Bijbel het woord van God, onze inspiratiebron! De 
bron waaruit we leven en werken.

 ■ De Drie Formulieren van Eenheid4, nagesproken met de 
kerk van alle eeuwen zoals kernachting is samengevat in 
de Apostolische Geloofsbelijdenis. 

  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper 
van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn 
eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen in van de 
Heilige Geest geboren uit de maagd Maria; die geleden 
heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven 
en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag 
opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en 
zit aan de rechterhand van de Almachtige God de Vader; 
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en 
de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een 
heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der 
heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het 
vlees; en een eeuwig leven.

4  Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse 

Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Bijlage 2



Als christenen onderscheiden wij ons met de volgende 
overtuiging:

 ■ God is de eerste, Hij kiest eerst voor ons, voordat wij 
voor Hem kiezen. Dit komt tot uitdrukking in doop en 
belijdenis. 

 ■ God is de Schepper van de wereld. Deze werkelijkheid 
waarin wij leven is Gods werkelijkheid.

 ■ God is een sprekende God: zijn woord staat centraal in 
ons leven

 ■ Jezus Christus, zoon van God vergadert zich een volk, 
daarom behoren wij tot een kerkelijke gemeenschap.

 ■ Jezus Christus is voor ons gestorven, maar Hij is ook 
weer opgestaan uit de dood. Het leven van christenen 
wordt daarom gekenmerkt door aanvechting én 
vreugde, door strijd én overwinning, door zwakheid én 
kracht, door zonde én vergeving, door gebrokenheid én 
verwachtingsvolle hoop.

 ■ Jezus Christus zal terugkomen, om alles nieuw te maken. 
We leven vanuit het besef van die wederkomst. 

Deze overtuiging dragen RvT, bestuur, directie en 
medewerkers van alle GPO-WN scholen actief uit in het 
onderwijsproces (klimaat en inhoud) en in alle onderlinge 
contacten. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich 
hierdoor laten leiden. 

In de praktijk betekent dit voor ons onderwijs het volgende:
….[naam School]… te….[plaats]….., onderdeel van GPO-WN:

 ■ Draagt op professionele manier kennis over die voldoet 
aan de wettelijke normen.

 ■ Draagt de kennis over van God en de Bijbel volgens de 
gereformeerde leer.

 ■ Leert leerlingen hoe ze zelfstandig in het leven 
kunnen staan, hoe ze moeten samenwerken in sociale 
verbanden, en hoe ze verder kunnen ontwikkelen.

 ■ Leert leerlingen een christelijke (sociale) houding 
waarin naastenliefde, vergeving, respect, dienen en 
zelfbeheersing centraal staan.

 ■ Leert leerlingen beseffen dat ze uniek en waardevol voor 
God zijn.

 ■ Leert leerlingen als een hoopvol christen te leven, 
ondanks alle beperkingen en tegenslagen.

Wij stemmen er van harte mee in dat ons kind op ….[naam 
school]… te ….[plaats]… onderwijs ontvangt op basis 
van bovengenoemde uitgangspunten. Wij verklaren 
dat we als ouders/verzorgers de verantwoordelijkheid 
dragen dat ons kind een eenheid ervaart wat betreft het 
identiteitsgebonden klimaat op school en thuis.

Plaats ...........................................................................  

Datum: .........................................................................

Naam:  .........................................................................

Handtekening ouder/verzorger:   

Handtekening school (GPO-WN):
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