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Interview

Een school starten of een school stichten … hoe je het ook noemt, feit is dat dit 

om enthousiasme, passie en expertise vraagt. VBS ondersteunt al decennialang 

initatiefnemers. We ontwikkelden een schoolstarterskit en vernieuwden met de 

nieuwe wet ‘Ruimte voor nieuwe scholen’ ook ons aanbod. Met de komst van 

Nicoline Vink bouwen we verder op het vele werk dat Ben Mom verricht heeft.

Een school starten: VBS  
wijst de weg 

Een groot aantal van onze huidige leden 

zijn ontstaan uit ouderinitiatieven met als 

gemeenschappelijke noemer eigenzinnig en 

eigentijds. Moolenburgh: ‘We denken aan 

scholen waarbij de menselijke maat in het 

onderwijs en ouderbetrokkenheid een groot goed 

zijn.  Honderd jaar geleden maar ook vandaag 

ondersteunt VBS initiatieven in hun groei tot een 

school. En vanzelfsprekend na de start tot een 

duurzame school.’  

Meer informatie over school starten?  

Bel de helpdesk van VBS.

Telefoon: 070 -331 52 15

Mail: helpdesk@vbs.nl

Whatsapp:  06 330 296 94

Schoolstichting behoort tot de wortels 
van VBS 
Schoolstichting bouwt voort op het fundament 

van vrijheid van onderwijs. VBS komt al 100 jaar 

op voor dat recht van ouders om kinderen te 

laten onderwijzen op een manier die past bij hun 

opvattingen. Edward Moolenburgh, directeur VBS: 

‘De diversiteit en het streven naar inclusiviteit in 

onze samenleving vragen om scholen met een 

eigen karakter en een sterke visie. Dat eigen 

karakter komt onder andere tot stand wanneer 

ouders en anderen zelf het initiatief nemen 

om een school te stichten. En dat kan! De wet 

‘Ruimte voor nieuwe scholen’ geeft hiervoor de 

mogelijkheid.’
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VBS ondersteunt in alle  
fasen van school starten

VBS kan initiatieven ondersteunen in alle fasen van 

schoolstichting. Wij kennen de wet- en regelgeving 

en het proces van schoolstichting van binnen en 

buiten. VBS weet de weg en heeft de do’s en don’ts 

in de vingers. We ondersteunen initiatiefnemers 

bij de diverse onderdelen zoals communicatie/PR, 

inhoudelijk/conceptueel, governance en contact 

in het voedingsgebied. Maak een vrijblijvende 

afspraak. In een gesprek van een uur verkennen we 

met elkaar de mogelijkheden en geven we aan wat 

we kunnen betekenen. Het is gemakkelijk om van 

tevoren het kennismakingsformulier te ontvangen 

zodat wij ons kunnen voorbereiden. Tips van schoolstichter 
Robert Nieuwenhuijse 

Tot vorig schooljaar kende Oisterwijk een 

aantal scholen onder een katholieke stichting 

en één openbare school. Kinderen hadden 

te weinig keus vonden een aantal ouders. 

‘Wij wilden het onderwijsaanbod in het 

dorp vergroten en kleur toevoegen aan het 

onderwijspalet’, aldus Robert Nieuwenhuijse, 

een van de oprichters van basisschool De 

Nieuwe Linde. In september opende de school 

haar deuren met drie groepen. Voor wie ook 

voornemens is een school te starten, heeft 

Nieuwenhuijse de volgende tips:

 § Verzamel mensen om je heen met 

specifieke kennis c.q. wees niet bang 

om hulp te vragen. ‘Zeker in de startfase 

hebben we veel gehad aan de expertise 

van VBS’

 § Maak je concept zo snel mogelijk 

concreet. Hoe eerder ouders en het 

team bijvoorbeeld weten wat de visie is 

en hoe de lessen eruit gaan zien, hoe 

gemakkelijker het schakelen is.

 § Zorg dat je als nieuwkomer midden in de 

maatschappij staat. Door omwonenden 

erbij te betrekken, kennis te maken 

met andere scholen en aan te sluiten 

bij bestuurlijke overleggen, maak jezelf 

zichtbaar en open je het gesprek.  

Schoolstarterskit is het vertrekpunt 
voor schoolstarters

Het starten van een school begint met een mooi idee. In 

gedachten zien initiatiefnemers de kinderen al huppelen 

door de lokalen. Van idee tot daadwerkelijke school is een 

heel traject. De Schoolstarterskit biedt uitkomst. De website 

maakt wet- en regelgeving inzichtelijk en geeft praktische tips. 

De Schoolstarterskit bestaat uit vier hoofdstukken: Visie op 

onderwijs, Op weg naar een school, Start van de school en Wet- en 

regelgeving. Ook staan er verhalen van schoolstichters over hun 

ervaringen online. Nicoline Vink, schoolstartersexpert: ‘De site 

geeft een goed beeld van schoolstichting. Alle informatie, van 

onderwijsinhoud en pedagogisch concept tot de procedures, zijn 

op één plek verzameld, makkelijk toegankelijk en voor iedereen 

beschikbaar.’

Nicoline Vink volgt Ben Mom op 

‘Big shoes to fill, dat is een Engelse zegswijze die van 

toepassing kan zijn bij het vertrek van Ben Mom, aldus 

Nicoline Vink. Zij vervangt Ben na zijn pensionering als 

schoolstartersexpert van VBS. ‘Sinds 2013 heb ik ervaring 

opgebouwd met het starten van nieuwe scholen. Enerzijds vanuit 

de eigen praktijk, anderzijds heb ik ook initiatiefnemers begeleid 

en geadviseerd. In 2015 nam ik deel aan de Amsterdamse 

Scholenchallenge, proeftuin voor de nieuwe wetgeving. Het 

proces van de totstandkoming van de nieuwe wet Meer Ruimte 

voor Nieuwe Scholen heb ik niet alleen op de voet gevolgd, ik heb 

ook bijdragen geleverd tijdens inspraakbijeenkomsten. Een aanvraag 

tot schoolstichting te begeleiden gaat mij dan ook goed af, zowel 

als sparring–partner alsook projectleider. Ik kijk ernaar uit zowel 

nieuwe initiatieven te begeleiden in hun reis naar de start van hun 

droomschool, als ook de huidige leden van VBS te ontzorgen en 

begeleiden in gewenste uitbreidingen.’ 


