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Preface
Dear interested reader,
protestant schools exist all over the world.
They enrich the educational landscape with
often particularly outstanding school
oﬀerings. They are committed to their
educational responsibility for boys and
girls, for teens and young adults on all
continents. They contribute significantly
to equitable educational opportunities
worldwide.
However, the fact that protestant schools
link up, exchange and learn on an international level, that they take up global
challenges together via good education, is
new. This historic step was made possible
by the international network of protestant
schools and educational institutions,
the Global Pedagogical Network – Joining in
Reformation (former schools500reformation).
In a time when the fear of open borders
and open-minded horizons increases in
various countries it is especially important
and meaningful to live this kind of practical
global solidarity. Whole schools learn that
we live together on this earth and bear
responsibility for one another. During the
writing process of this position paper which
involved researchers and persons responsible in education from all over the world, it
became clear: Even if protestant schools
face very diﬀerent contexts and challenges
depending on their home country and
region there is a lot more that unites than
separates them. Deeply rooted in the faith
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in the gospel everyone shared the idea that
the encouraging contemplation of god
leads to a committed orientation towards
the world and to a vision of equality in
educational opportunities worldwide. The
present position paper shows the common
understanding of what protestant schools
worldwide share and engage in. A strong
common vision of shared goals und profile
features of protestant schools became
evident showing the remarkable contribution
of the protestant educational landscape
through their belief in public responsibility.
I wish you an inspiring lecture feeling the
spirit of a strong community and the
appreciation of global cooperation. Feel
enheartened by the spirit of committed
Christian education of the far more
than 600 schools and educational institutions connected via the „Global Pedagogical Network – Joining in Reformation
(GPENreformation). Together we want to
initiate positive change in education quality,
for young men and women and our
common future on this earth!
Yours sincerely

Dr. Birgit Sendler-Koschel
Project leader GPENreformation
(former schools500reformation)
Head of Education Department,
Evangelical Church in Germany

Background
On the initiative of the Evangelical Church
in Germany (EKD), in October 2013 representatives of Protestant schools from
13 countries came together to found the
project schools500reformation. Under the
slogan “500 Protestant schools worldwide
celebrate 500 years of Reformation”
the project aimed to connect Protestant
schools around the world.

students to embrace the future with
confidence. This position is characterized
on the following pages.

Since then the network of Protestant
schools has grown constantly. The project
was further developed in several regional
or international conferences. The initial
goal of “500 schools” was achieved in
September 2015, long before the Reformation Jubilee.
In a second international conference in
October 2015, more than 70 participants
agreed: We want to continue our network
even after 2017. To establish a common
base for this global network of Protestant
schools another symposium was held one
year later. This symposium was focused
on the basics of Protestant schools.
Thus, in December 2016 representatives of
Protestant schools worldwide came together
again in Soesterberg (NL) and drafted
the present Position Paper: Establishing
common ground for Protestant schools.
Whatever their context, Protestant schools
make a remarkable contribution to human
dignity and the common good by seeking
to develop a culture of hope, service
and achievement, empowering staﬀ and

Background
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Een gemeenschappelijke
visie voor protestantse
scholen wereldwijd
Een manifest
Geschreven door vertegenwoordigers van protestantse scholen uit Australië,
Brazilië, Kameroen, de Democratische Republiek Congo, Frankrijk, Duitsland,
Ghana, Hong Kong / China, Ierland, Nederland, de Filippijnen, Polen, Rwanda,
Zwitserland, Tanzania, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van
Amerika.
Soesterberg, Netherlands, December 2016
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Vooraf
In 2017 wordt gevierd dat het vijfhonderd jaar geleden is dat Maarten
Luther in Wittenberg zijn stellingen publiceerde. Dit is een aanleiding
voor protestantse scholen om na te denken over de vraag hoe ze willen voortbouwen op een eeuwenoude traditie, gericht op onderwijs
als een publieke verantwoordelijkheid. Niet alleen in Europa, maar
wereldwijd. De Reformatie richt de aandacht specifiek op de herontdekking van Bijbelse inzichten en op onderwijs, en hiervan kunnen we
ook vandaag leren.
In 2016 kwamen vertegenwoordigers van protestantse scholen uit zeventien landen van alle vijf continenten kwamen bijeen in Soesterberg.
Na het uitwisselen van ervaringen met en ideeën over protestants onderwijs, werd deze groep mensen het eens over dit document als
weergave van hun gemeenschappelijke visie op het versterken en uitbreiden van samenwerking tussen protestantse scholen wereldwijd. In
het gezamenlijk verstaan van theologische en pedagogische uitgangspunten die in dit document geschetst worden, moeten grote verschillen in contexten van protestantse scholen in acht worden genomen.
Het document eindigt met een visie die samenwerking op regionaal en
wereldniveau kan stimuleren en versterken. Het wil allen in kerken,
de politiek en de samenleving in brede zin die verantwoordelijkheid
dragen voor protestantse scholen, informeren over de identiteit en eigenheid van deze scholen en hun bijdrage aan het onderwijssysteem.
Vanuit een verscheidenheid aan achtergronden vinden protestantse
scholen hun gemeenschappelijke basis in de christelijke traditie en delen ze een gemeenschappelijke missie. Door het stimuleren van een
cultuur van hoop, dienstbaarheid en goede resultaten leveren ze in
hun eigen contexten een belangrijke bijdrage aan menselijke waardigheid en het algemeen belang. Hierdoor dragen ze ertoe bij dat leerlingen en personeel de toekomst in vertrouwen tegemoet gaan.

Vooraf
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De context:
uitdagingen en kansen
Er doen zich boeiende ontwikkelingen voor die voor Protestantse
scholen wereldwijd kansen en uitdagingen bieden. Voor ons zijn deze
kansen en uitdagingen verbonden met een perspectief van hoop.

Protestantse scholen en globalisering
Globalisering biedt mogelijkheden tot het vormen van een wereldwijd
netwerk van protestantse scholen. Het betekent ook dat culturele en
religieuze verschillen duidelijker worden en dat protestantse scholen
gericht moeten zijn op dialoog en interactie met andere godsdiensten,
levensbeschouwingen en overtuigingen. Globalisering gaat ook gepaard met een toenemende trend om onderwijs vooral vorm te geven
vanuit een economisch perspectief, ten koste van aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling. Protestantse scholen zouden daarentegen
de nadruk moeten leggen op een bredere opvatting van educatie en
op een pedagogiek van hoop.
Globalisering zet ook aan tot nadenken over de rol van en mogelijk
heden van nieuwe media en nieuwe technologie; deze kunnen
vruchtbaar worden gebruikt ten behoeve van het zich uitbreidende
wereldwijde netwerk van protestantse scholen. Daarbij moeten de
beperkingen en het misbruik van nieuwe media uiteraard niet uit
het oog verloren worden.

Protestantse scholen en religieuze verandering
In grote delen van de wereld hebben protestantse scholen vandaag
de dag te maken met veranderingen op religieus gebied. Terwijl religies
in sommige landen een groei doormaken, hebben andere landen
te maken met radicalisering en misbruik van religie voor politieke
doeleinden. In sommige samenlevingen neemt de religieuze diversiteit
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toe, terwijl andere delen van de wereld te maken hebben met secula
risatie. Religie wordt daar soms als ouderwets of zelfs bedreigend gezien.
Hierdoor worden protestantse scholen uitgedaagd hun bijzondere profiel, missie en bijdrage aan het educatieve landschap en de samenleving
duidelijk te maken. Het wordt steeds belangrijker om te durven staan
voor de eigen overtuiging en je christelijke principes op een aansprekende
manier uit te leggen aan anderen. Protestantse scholen zijn in staat om
deze houding en vaardigheid bij leerlingen te ontwikkelen.
Zij moeten ook een actieve rol kunnen spelen in de dialoog met andere
religies en levensbeschouwingen.

Protestantse scholen en de staat
Een ander belangrijk punt is de relatie tussen protestantse scholen en de
staat, op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Soms is er sprake van
steun en bemoediging, soms helemaal niet. Vaak hebben de scholen te
maken met toenemende concurrentie van openbare scholen. Omdat
protestantse scholen een bijdrage leveren aan het algemeen belang en
inspelen op de behoeften van de samenleving, zijn er goede redenen
voor ondersteuning door de staat. In dit verband benadrukken we het
pleidooi voor goed onderwijs dat christenen altijd hebben gehouden,
én het recht op onderwijs overeenkomstig de (religieuze) overtuiging van
de ouders. Uiteraard hebben protestantse scholen ook de taak om bij te
dragen aan burgerschaps- en mensenrechteneducatie voor iedereen.

De context: uitdagingen en kansen
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Onderwijs in protestantse scholen
Protestantse scholen verschillen van elkaar, op wereldniveau maar ook
lokaal. De relatie en verbinding tussen school en kerk varieert per
context. Protestantse scholen zijn onvermijdelijk gevormd door hun regionale omgeving en het specifieke, door kerk en staat bepaalde onderwijssysteem. Dit houdt in dat hun onderwijsconcepten verschillen,
en dat levert een rijk kleurenpalet op dat de mogelijkheid biedt om van
elkaar te leren.
In het bijzonder op het gebied van onderwijs valt veel te winnen door
in dialoog met elkaar te zoeken naar een gemeenschappelijke basis
en door elkaars erfenis vanuit de Reformatie nader te bekijken. Naast
alle lokale, economische, culturele en sociale verschillen hebben
protestantse scholen veel gemeen. Deze gezamenlijke basis wordt hier
bezien vanuit een theologisch en een pedagogisch perspectief – twee
gelijkwaardige en onderling verweven perspectieven die gezamenlijk
zorgen voor een hechte basis voor protestantse scholen.
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Een stevige basis in de christelijke traditie:
een theologisch perspectief

1 
Onderwijs in protestantse scholen bouwt voort
op Gods goede schepping
Alle mensen zijn door God geschapen naar zijn beeld. Hierdoor zijn
ze bekleed met een onschendbare waardigheid. Voor protestantse
scholen in de wereld van vandaag houdt dat in dat hun verantwoordelijkheid zich uitstrekt tot iedereen, ongeacht sociale status, geslacht,
capaciteiten, religie of levensbeschouwing. Alle leerlingen zijn welkom
en worden gewaardeerd; ieder van hen is geschapen met unieke
gaven en talenten. Daarom koestert protestants onderwijs verschillen.
Het is uit principe inclusief en heeft tot doel jonge mensen te laten
groeien in zelfvertrouwen en hun het besef mee te geven dat zij in hun
eigenheid van waarde zijn.
Omdat de natuur wordt gezien als een openbaring van de overvloedige
genade van God, zijn protestantse scholen milieubewust en gericht op
duurzaamheid.

2 
Onderwijs in protestantse scholen gaat uit
van Gods onvoorwaardelijke liefde
De kern van het christelijk geloof, dat mensen worden verlost door
genade en geloof alleen, brengt het inzicht met zich mee dat van grote
betekenis is voor de opvoeding en het welzijn van jonge mensen:
mensen zijn niet volmaakt en hoeven dat ook niet te zijn.
God schenkt zijn liefde onvoorwaardelijk. Alle leerlingen hebben een
waarde die uitgaat boven wát ze zijn, doen, kunnen of tot stand
brengen. Daarom kijken protestantse scholen kritisch naar heersende
opvattingen over succes en opbrengsten en alleen op resultaat gerichte
onderwijsvisies.

Onderwijs in protestantse scholen
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3	
Onderwijs op protestantse scholen gaat uit van door God
gegeven vrijheid
Het christelijk geloof ziet vrijheid als een gave van God. Protestants
onderwijs eerbiedigt de individuele gewetensvrijheid en wil de
capaciteiten van iedere leerling versterken om beslissingen te nemen
en zelfstandig te denken op het gebied van geloof en wereldoriëntatie.
Vanuit christelijk perspectief is vrijheid altijd relationeel, overeenkomstig
het liefdesgebod. Leven, leren en dienen worden gezamenlijk geprak
tiseerd, gericht op het welzijn van allen. Protestantse scholen zijn daarom leergemeenschappen en plaatsen waar het leven wordt gedeeld
en waarin jonge mensen samen behaalde successen vieren en geloof,
dienstbaarheid en medeleven kunnen ervaren.
Onderwijs in protestantse scholen vereist een holistische benadering,
waarin de ontwikkeling van de gehele mens de spirituele, morele,
intellectuele, fysieke, emotionele, culturele en sociale dimensies omvat.

4	
Onderwijs in protestantse scholen vertrouwt op de werking
van de Heilige Geest
Vertrouwen op de Heilige Geest is een belangrijke gave aan protestantse
scholen. Leraren in deze scholen zijn ervan doordrongen dat zij de vorming van hun leerlingen niet in de hand hebben en dat leerprocessen
nooit helemaal gepland of gestandaardiseerd kunnen worden. Zo ge
zien vereist onderwijzen een open houding en heeft het veel te maken
met momenten van verrassing, verwondering en het ontdekken van
talenten.
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5	
Onderwijs op protestantse scholen gaat uit van wereldwijde
solidariteit en Gods keuze voor kwetsbare mensen
Publieke verantwoordelijkheid nemen is een belangrijk kenmerk van
het christelijk geloof. Het strijdt tegen onrecht en is solidair met de
armen, zwakken en onderdrukten. Protestantse scholen cultiveren
daarom geen naar binnen gerichte, exclusieve cultuur van protestantzijn, maar erkennen hun verantwoordelijkheid voor de hele samenleving. Ze zijn zowel lokaal als wereldwijd betrokken en zorgzame
gemeenschappen. Door het verkennen van de wereldwijde horizon
van onderwijs en geloof is hun profiel oecumenisch in de oorspronkelijke betekenis: gericht op de gehele bewoonde wereld.

6	Onderwijs in protestantse scholen gaat uit van hoop
op vrede en recht in het Koninkrijk van God
Het christelijk geloof ziet de werkelijkheid van vandaag vanuit het
perspectief van de belofte van Gods Koninkrijk. Protestantse scholen
zijn gemeenschappen van hoop, die een cultuur ontwikkelen die
leerlingen en personeel bemoedigt om de toekomst met vertrouwen
tegemoet te treden. Ze zetten zich in voor vrede en verzoening,
erkennen daarbij de menselijke gebrokenheid en gaan problemen
en conflicten niet uit de weg.

Onderwijs in protestantse scholen
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Leerlingen bijstaan in hun identiteitsontwikkeling:
een pedagogisch perspectief

1	
Protestantse scholen geloven in het vermogen van iedere
leerling om te leren, zich te ontwikkelen en vreugde te ervaren
Voor protestantse scholen is ieder kind een uniek wezen met unieke
mogelijkheden en bijzondere talenten die alle aspecten van de
persoonlijkheid verrijken. Protestantse scholen streven ernaar goede
scholen te zijn door deze individuele kwaliteiten samen te brengen.
Zo streven zij er naar om de persoonlijkheid van iedere leerling tot zijn /
haar recht te laten komen. Daarmee bieden zij hoop.
Een gedeeld ethos en relaties van hoge kwaliteit kunnen vreugdevolle
ontmoetingen en blijdschap teweegbrengen.

2 Protestantse scholen bieden vergeving met begrip voor fouten
Leren en groeien is geen lineair proces. Het gaat gepaard met fouten,
omwegen en pijn, en daarvan leren. Het leerproces biedt ruimte om
fouten te maken, en duidelijke, opbouwende feedback bevordert het
leerproces. Protestantse scholen streven ernaar tweede kansen te
bieden. Daardoor kan verzoening tot stand komen, ten bate van
leerling en leraar. Leraren in protestantse scholen dienen zich bewust
te zijn van het verplichte karakter van onderwijs en van hun invloed
op het leven van hun leerlingen.

3	
Protestantse scholen streven naar vrijheid
in verantwoordelijkheid
Protestantse scholen streven ernaar leerlingen vrijheid in verantwoordelijkheid te laten ervaren. Individuen worden sterker als hun eigen
talenten worden aangesproken in combinatie met de uitdaging bij te
dragen aan het sociale leven. Ze worden in staat gesteld oog te hebben
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voor het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen,
de natuur en de toekomst. Protestantse scholen werken met leerlingen
en groepen uit andere religieuze tradities en levensbeschouwingen.
Pluriformiteit en diversiteit in de samenleving en de schoolgemeenschap worden geaccepteerd. Door het aangaan van de dialoog
wordt begrip en wederzijds respect bevorderd en de blik verruimd.
Protestantse scholen streven ernaar op te voeden tot individuele
z elfstandigheid, creativiteit en kritische zin, maar wel in een geest van
empathie en solidariteit met anderen.

4 Protestantse scholen streven naar onderwijs van hoge kwaliteit
Protestantse scholen willen kwaliteit leveren door leerlinggerichte
onderwijsmethodes, het stimuleren van participatie, een goed schoolklimaat, duidelijke schoolregels, een efficiënt gebruik van tijd en
een klassenmanagement waarover is nagedacht en waarop wordt gereflecteerd. Aangezien gebleken is dat het stimuleren van leraren om
hun eigen stijl te ontwikkelen de leskwaliteit ten goede komt, wordt dit
in protestantse scholen aangemoedigd. Om zich voortdurend te
kunnen ontwikkelen en hervormen, weten ze steeds goed waar ze staan.

5 Protestantse scholen streven naar sociale rechtvaardigheid
Protestantse scholen streven naar sociale rechtvaardigheid door te
zorgen voor iedere leerling afzonderlijk, door het toelatingsbeleid
voortdurend te evalueren, en door oog te hebben voor leerlingen met
minder mogelijkheden of kansen, zoals zorgleerlingen en/of leerlingen uit sociaal zwakke milieus. Ze streven ernaar inclusief te zijn wat
betreft geslacht, taal, sociale achtergrond, etnische afkomst en andere mogelijke redenen voor uitsluiting.
Protestantse scholen willen sociale rechtvaardigheid stimuleren
op regionaal, nationaal en internationaal niveau door ethische
uitdagingen aan de orde te stellen en onderwijs aan te bieden over
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duurzaamheid, mensenrechten, wereldburgerschap en inclusief leren.
In oorlogs- en conflictgebieden kunnen protestantse scholen plaatsen
zijn van verzoening, groei van vertrouwen en vrijheid van mening
suiting. Dit begint met een respectvolle omgang met mensen en houdt
ook in dat ze leren om zich tegen onrecht uit te spreken.

6	Protestantse scholen willen de inhoud van het curriculum
vanuit christelijk perspectief beschouwen
Omgaan met lesinhoud en ontwikkeling van een cultureel identiteitsgevoel is doelbepaald en gebaseerd op waarden: het dient te leiden
tot competenties. Protestantse scholen moeten zich ervan bewust zijn
dat in bepaalde gevallen over de inhoud en het doel van leerstof moet
worden nagedacht vanuit christelijk perspectief.

7	
Protestantse scholen willen de spirituele, religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkeling van hun leerlingen ondersteunen
Protestantse scholen geven het vak godsdienst/levensbeschouwing
en er wordt gevierd en gebeden. Schoolpastoraat zou in de scholen
aanwezig moeten zijn. Protestantse scholen houden rekening met de
diversiteit aan denominaties en godsdiensten en stimuleren de dialoog.

8 P
 rotestantse scholen streven ernaar hun leraren
actief te ondersteunen
Leraren vormen een van de belangrijkste voorwaarden om goed
onderwijs mogelijk te maken. Leraren aan protestantse scholen
moeten handelen als rolmodellen en daarin ook hun twijfels en hun
omgang met teleurstellingen laten zien. Het is noodzakelijk dat leraren
voortdurend blijven leren en zichzelf blijven ontwikkelen. Bestuurders
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van protestantse scholen moeten zorgen voor de gezondheid van
hun leraren, een goed salaris bieden en professionele ontwikkeling
stimuleren.

9	
Protestantse scholen nemen hun verantwoordelijkheid
in hun omgeving
Onderwijs is niet alleen het doel en de verantwoordelijkheid van
s cholen, maar kan niet zonder ouders, jeugdorganisaties, buurten,
groepen leeftijdsgenoten, kerkelijke gemeenten en andere belang
hebbenden. Protestantse scholen werken als brede scholen actief
samen, omdat ze zich ervan bewust zijn deel uit te maken van een
brede gemeenschap.

Onderwijs in protestantse scholen
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Onze visie
Vanuit bovenstaande theologische en pedagogische uitgangspunten
komen we tot de volgende streefdoelen voor protestantse scholen,
die een perspectief bieden waaraan allen kunnen meewerken.
Protestantse scholen kijken vooruit, stimuleren jonge mensen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, gidsen hen in de
richting van betekenisvol werk en bieden hen een doel in hun leven.
Ze bereiden hen voor op het vervullen van een positieve rol in de
samenleving, inspireren hen met een sterk gevoel voor sociale verantwoordelijkheid en stimuleren hen om altijd integer te handelen.
Deze scholen zijn gemeenschappen van hoop, waar successen worden
gevierd, persoonlijkheden worden gevormd, zelfdiscipline wordt
aangeleerd en dienstbaarheid wordt geoefend.
De Latijnse uitdrukking ‘semper reformanda’ – doorgaande reformatie
- herinnert ons eraan dat reflectie en zelfkritiek worden gewaardeerd.
Zowel leerlingen als personeel worden in staat gesteld zich als hele
mensen te ontwikkelen. Professionele kennis en vaardigheden dienen
ertoe een cultuur te scheppen waarin iedereen wordt gewaardeerd en
leert inzien wat hij of zij kan bijdragen aan het geheel.
De spirituele basis van protestantse scholen biedt degenen hen die
er werken en leren de kracht en moed om de uitdagingen die het
leven biedt tegemoet te treden. Op school worden docenten en leerlingen met verschillende achtergronden als gemeenschap samengebracht rondom gebed, Bijbellezen en vieren. Hun gezamenlijke
opvatting is dat scholen een holistische doelstelling hebben, die meer
omvat dan economische kwalificatie en de gehele mens omvat.
Mensen die hun tijd en ervaring beschikbaar stellen om anderen te
ondersteunen, verdienen dankbaarheid en bewondering. Vorderingen
maken in moeilijke omstandigheden wordt gewaardeerd. Er is
aandacht en zorg voor de geschapen wereld die aan mensen is
toevertrouwd.
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Deze houding stelt protestantse scholen in staat zich te richten op
kinderen, het belang van leren te benadrukken, elk onderdeel van het
curriculum op waarde te schatten en op school de mogelijkheden
voor elke leerling zo groot mogelijk te maken. Zo wordt een goede en
stevige basis voor het leven gelegd. Deze scholen leren onderscheidingsvermogen aan en geven wijsheid door; ze waarderen eerlijkheid
en integriteit; ze geloven dat daden meer zeggen dan woorden, maar
dat ook woorden ertoe doen; ze zien leiderschap als dienstbaarheid
en goed bestuur als cruciaal. Ze zijn niet bang heersende culturele
normen ter discussie te stellen, maar zijn ook bereid nieuwe dingen
te leren en te accepteren. Het zijn plaatsen van menselijke groei
en verandering, mogelijk gemaakt door de universele christelijke
boodschap van verlossing en nieuw leven.
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