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1. SSBB-Identiteitsprofiel  
 

1.1. Opdracht  
Het christelijk onderwijs op gerefor-
meerde grondslag ziet het als zijn op-
dracht om op grond van de Bijbel en 
de daarop gefundeerde Drie Formulie-
ren van Enigheid bij te dragen aan de 
opvoeding van leerlingen en aan hun 
vorming tot zelfstandige persoonlijk-
heden die hun burgerschap verstaan.  
Aan deze opdracht wordt invulling 
gegeven vanuit de volgende belijde-
nis: Wij geloven in God, de almachtige 
Schepper. God heeft Zich in de Bijbel 
geopenbaard als de drie-enige God: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Er is 
onder de hemel geen andere naam 
onder de mensen gegeven, door welke 
wij moeten zalig worden dan de naam 
van Jezus Christus, Die ons van God 
tot wijsheid, rechtvaardigheid, hei-
ligmaking en tot een volkomen verlos-
sing geschonken is. Alleen een waar 
geloof maakt de mens, in de weg van 
wedergeboorte en bekering, Christus 
en al Zijn weldaden deelachtig. Dit 
geloof komt van de Heilige Geest, Die 
dat werkt in de harten door de ver-
kondiging van het heilig Evangelie, en 
het sterkt door het gebruik van de 
sacramenten. Zonder een waar geloof 
is de mens echter geestelijk dood 
door de misdaden en de zonden.  
 

1.2. Bijbel  
Wij ontvangen de Bijbel voor heilig en 
canoniek en geloven zonder enige 
twijfel alles wat daarin begrepen is 
(“Al de Schrift is van God ingegeven”; 
2 Timótheüs 3:16). Wij geloven daar-
om dat God, nadat Hij de hemel en de 
aarde in zes dagen uit niet heeft ge-
schapen, Zijn schepping onderhoudt 
en regeert.  
De scholen hanteren de Bijbelverta-
ling(en) die hiervoor door de plaatse-
lijke bestuurscommissies zijn voorge-
dragen.  
 
1.3. Drie Formulieren van Enigheid  
In een bloeiperiode van de kerk zijn 
op de Nationale Synode, die in 1618 
en 1619 in Dordrecht is gehouden en 
waaraan door een groot aantal Neder-
landse en buitenlandse theologen is 
deelgenomen, zijn de zogenaamde 
Drie Formulieren van Enigheid als 
klassiek gereformeerd belijden aan-
vaard. Dit zijn de Heidelbergse Cate-
chismus, de Nederlandse Geloofsbelij-
denis en de Dordtse Leerregels. Om-
dat deze formulieren in alles overeen-
komen met de Bijbel onderschrijven 
wij ze en verwerpen wat daarmee in 
strijd is.   
 
 



1.4. Kerk  
De Zoon van God vergadert door Zijn 
Geest en Woord uit het gehele mense-
lijke geslacht een gemeente, die tot 
het eeuwige leven is uitverkoren, die 
Hij ook beschermt en onderhoudt.  
Op grond van de Bijbel en de belijde-
nis behoren kinderen als lidmaten van 
de gemeente gedoopt te worden.  
Personeelsleden binnen het christelijk 
onderwijs op gereformeerde grondslag 
zijn (belijdende) lidmaten van de:  
1. Christelijke Gereformeerde Kerken;  

2. Gereformeerde Gemeenten;  

3. Gereformeerde Gemeenten in Ne-
derland;  

4. Hersteld Hervormde Kerk;  

5. Protestantse Kerk in Nederland 
(gemeenten die zich bijzonder ver-
bonden weten met de gereformeerde 
belijdenisgeschriften);  

6. (Vrije) Oud Gereformeerde Ge-
meenten (in Nederland).  

7. Bijbelgetrouwe Evangelische ge-
meente,  

8. Nederlands Gereformeerde Kerken  

9. Gereformeerde Kerken (vrijge-
maakt)  
 
De kerkelijke achtergrond van de per-
soneelsleden wisselt enigszins per 
school.  
 
1.5. Toekomst  
Allen die Christus en al Zijn weldaden 
door een waar geloof aannemen, ver-
wachten het eeuwige leven. Dat wil 
zeggen dat zij na dit leven volkomen 
zaligheid zullen bezitten, die geen 
oog heeft gezien, geen oor gehoord en 
in het hart van geen mens is opge-
klommen, om zo God daarin eeuwig te 
prijzen. Er is ook een keerzijde, na-
melijk voor hen die niet in Christus 
zijn en zich niet bekeren, wacht de 
eeuwige rampzaligheid.  
Het christelijk onderwijs op gerefor-
meerde grondslag wordt door deze 

realiteit gestempeld. Dat blijkt uit de 
grote plaats die de leer die naar de 
Godzaligheid is, in het onderwijs in-
neemt.  
 
1.6. Tien geboden  
Onze waarden en normen vinden we 
samengevat in de Tien geboden.  
Uitgangspunten zijn daarbij:  
- dat het leven naar Gods geboden als 
een blijvende opdracht tot ons komt;  

- dat de Bijbelse leer van de verdor-
venheid van de mens niets afdoet aan 
het blijvende karakter van deze op-
dracht;  

- dat door Gods algemene genade, die 
de doorwerking van de zonden enigs-
zins afremt, gewetensvorming en op-
voeding naar de eis van Gods geboden 
in uiterlijke zin, mogelijk zijn;  

- dat het leven tot Gods eer nooit 
door onze inspanningen gestalte 
krijgt, maar altijd vrucht is van de 
onweerstaanbare genade van God in 
Christus.  
 
1. God heeft recht op aanbidding en 
verering, in geloof en gehoorzaam-
heid. Het is niet geoorloofd enig 
schepsel of een geschapen macht of 
kracht met God gelijk te stellen of 
daaraan goddelijke eer toe te kennen. 
Ieder mens wordt, als schepsel van 
God, in zijn persoonlijkheid gerespec-
teerd. Dit betekent dat alle mensen 
gelijkwaardig zijn en achterstelling op 
grond van bijvoorbeeld verschil in ras 
of geslacht niet mag voorkomen. De 
mens is als rentmeester geroepen tot 
een verantwoord en toegewijd beheer 
van alles wat God hem in de schep-
ping heeft toevertrouwd.  
2. De wijze waarop God gediend moet 
worden, is door Hem bepaald. Wij 
hebben niet het recht over Hem iets 
te zeggen of te denken buiten het-
geen Hij omtrent Zichzelf aan ons 
heeft geopenbaard. Daarom zal God 
op geen enkele wijze door ons worden 



afgebeeld. Hij vraagt een voortdurend 
luisteren naar Zijn Woord, omdat het 
zonder dat niet mogelijk is Zijn Wil te 
kennen en te gehoorzamen.  
3. God vraagt dat met eerbied, ontzag 
en liefde over Hem wordt gesproken 
en dat eerbiedig de Bijbel wordt gele-
zen en ter sprake wordt gebracht. In 
het lezen, in het zingen en in het ge-
bed dienen wij Gods eer te zoeken. 
Misbruik van Gods Naam, lichtvaardig 
gebruik van Bijbelwoorden en alle 
spreken over God dat niet uit eerbied 
voortkomt, wordt afgewezen.  
4. De zondag is een bijzondere dag. 
Christus kwam op aarde om de wet te 
vervullen. Met Zijn opstanding uit de 
doden op de eerste dag van de week 
is de wet vervuld. Daarmee is de zon-
dag ook de vervulling van de sabbat. 
In het licht daarvan en op grond van 
de blijvende opdracht, zoals verwoord 
in het vierde gebod uit de Tien Gebo-
den, is de zondag in het bijzonder af-
gezonderd voor de dienst van God. 
Dat houdt in dat wij trouw de samen-
komsten van de christelijke gemeen-
te, waartoe we behoren, bezoeken. 
De zondag dient te worden geëerbie-
digd als een geschenk van God om 
naar Zijn Woord te horen en naar li-
chaam en geest tot rust te komen. De 
zondag is dan ook als rustdag van de 
andere dagen onderscheiden.  
5. De Bijbel geeft ook richtlijnen ten 
aanzien van de verhoudingen tussen 
mensen. Op elk niveau van werken 
bestaan er gezagsverhoudingen: van 
bestuur – naar directie – naar overig 
personeel – naar leerlingen. Gezag is 
er ons ten goede. Gezag moet dan ook 
in liefde en binnen de kaders en de 
grenzen van de Bijbel worden uitgeoe-
fend. Gezagsverhoudingen worden 
erkend, wat betekent dat voorschrif-
ten en aanwijzingen worden opge-
volgd. Dit sluit uiteraard het gesprek 
daarover niet uit.  
6. We behoren de medemens lief te 
hebben als onszelf. Liefde tot de me-

demens, naar de eis van Gods gebo-
den en het voorbeeld van Christus, 
dwingt ons ons in te zetten voor het 
geestelijke en lichamelijke welzijn 
van de medemens. Er is eerbied voor 
het leven. Dit komt in ons onderwijs 
ook tot uiting in onze omgang met 
elkaar en in het bijzonder met de 
leerlingen.  
7. Seksualiteit heeft in de Bijbel te 
maken met het vormen van een on-
verbrekelijke verbintenis in een huwe-
lijk tussen één man en één vrouw, en 
krijgt in het licht hiervan een plaats. 
Daarbij zijn de Bijbelse voorschriften 
bindend voor het seksuele leven. Deze 
seksuele moraal betekent dat de hu-
welijksrelatie geëerbiedigd wordt. De 
medemens wordt met respect (en rein 
en zuiver) benaderd. Dit sluit seksueel 
getinte grappen en intimidatie uit. 
Ook voor losse seksuele contacten is 
geen ruimte, omdat het monogame 
huwelijk als de door God gegeven 
vorm van omgang tussen man en 
vrouw wordt gezien. God wil dat wij 
het lichaam als tempel van de Heilige 
Geest zuiver en heilig bewaren. Ook 
in ons uiterlijk laten wij het in de 
schepping gelegde onderscheid tussen 
man en vrouw tot uitdrukking komen.  
8. De eigendommen van de ander, 
zowel van personeel, leerlingen en 
instelling, worden gerespecteerd. Het 
nut van de medemens moet worden 
bevorderd en met hem moet worden 
gehandeld als ik wilde dat hij met mij 
handelde.  
9. In gesprekken met en over anderen 
moet zuiverheid worden betracht, 
zonder te roddelen of een voorstelling 
van zaken te geven die met de waar-
heid in strijd is. Wij staan een eerlijke 
communicatie voor. Informatie die als 
leugen bestempeld moet worden, 
wordt afgewezen. De eer en het goed 
gerucht van anderen wordt bevorderd.  
10. We behoren in liefde en zuiver-
heid van intentie het voorgaande in 
praktijk te brengen. Dat zal onze han-



del en wandel, ook in de omgang met 
elkaar, stempelen. Voorkomen moet 
worden dat zondige begeerten worden 
opgewekt en dat ze worden opge-
volgd. Gezocht wordt het leven en het 
welzijn van de ander te dienen: per-
soon, privacy en bezit worden geres-
pecteerd.  
Het in christelijk onderwijs op gere-
formeerde grondslag werkzame perso-
neel wil zijn leven naar het boven-
staande inrichten en daarmee in de 
levenswandel een goed voorbeeld 
voor de leerlingen zijn.   
 
1.7. De pedagogische opdracht en 
relaties  
Visie op de mens (en daarmee ook op 
de leerling)  
De mens is als schepsel in de eerste 
plaats verantwoording schuldig aan 
God. Het betreft hier de meest fun-
damentele relatie. Het bestaan van de 
mens is geen doel in zichzelf, maar 
dient gericht te zijn op God.  
De mens wordt in de Bijbel ook gete-
kend als individu en als gemeen-
schapswezen. Hij (Adam) is door God 
zeer goed geschapen. Door de zonde-
val is de mens echter geneigd God en 
zijn naaste te haten. Het blijft voor 
ieder mens de opdracht om tot Gods 
eer én tot heil van de naaste te leven. 
Het christelijk onderwijs op gerefor-
meerde grondslag kan daarom ook 
slechts in afhankelijkheid van Gods 
hulp en zegen gestalte krijgen. Alleen 
in de weg van wedergeboorte en be-
kering zal de ware liefde tot God en 
de mens gewerkt worden.   
 
1.8. Visie op opvoeding en onderwijs  
Het christelijk onderwijs op gerefor-
meerde grondslag beoogt bij te dra-
gen aan de vorming van de leerling tot 
een zelfstandige, God naar Zijn Woord 
dienende persoonlijkheid, geschikt en 
bereid om de ontvangen gaven te be-
steden tot Zijn eer en tot heil van de 
medemensen in alle levensverbanden 

(kerk, gezin en maatschappij) waarin 
God hem plaatst. Het bijbelse gedach-
tegoed werkt dan ook door in alle as-
pecten van het schoolleven en heeft 
dus bijvoorbeeld ook consequenties 
voor de visie op kunst, cultuur en op 
de hedendaagse maatschappij.  
Het christelijk onderwijs op gerefor-
meerde grondslag zoekt daarin aan-
sluiting bij de door de ouders bij de 
Heilige Doop gedane belofte om hun 
kind in de leer van de Bijbel en de 
artikelen van het christelijk geloof 
naar hun vermogen te doen (en te 
helpen) onderwijzen. Het genoemde 
opvoedingsdoel is verweven met de 
algemene onderwijsdoelstelling, na-
melijk het doen verwerven door de 
leerling van kennis, inzicht, vaardig-
heden en attituden met inachtneming 
van zijn persoonlijke begaafdheid.  
Het is bijzonder mooi als opvoeding in 
gezin, school en kerk behoren dan ook 
in elkaars verlengde te liggen. Daar-
naast zien de meeste scholen het als 
een groot voorrecht, bijzondere taak 
en verantwoordelijke opdracht ook 
kinderen op onze scholen toe te laten 
van wie de ouders de grondslag 
slechts respecteren.   
 
1.9. Visie op de school  
De school is een leer- en opvoedings-
gemeenschap. Als “poort naar de 
maatschappij” staat de school tussen 
het gezin en de maatschappij in. Het 
onderwijs is daarmee meer naar bui-
ten gericht dan het gezin, maar biedt 
– mede afhankelijk van de leeftijd van 
de leerling – een veilige omgeving om 
zich voor te bereiden op een plaats in 
de maatschappij. Het pedagogisch 
klimaat krijgt in het christelijk on-
derwijs op gereformeerde grondslag 
gestalte door het onderwijs, in de 
context van de huidige samenleving, 
in te richten naar de norm van de Bij-
bel. Veiligheid ontstaat door het zich 
in leer en leven te houden aan Gods 
geboden, die heilzaam zijn voor alle 



mensen en hun onderlinge relaties.  
 
1.10. Visie op personeel  
Het personeel in het christelijk on-
derwijs op gereformeerde grondslag 
dient, als medeopvoeder, gezagsdra-
ger en identificatiefiguur in en buiten 
de school te zijn. Opvoeders en me-
deopvoeders zijn gezagsdragers omdat 
hun zeggenschap over de kinderen 
berust op Gods scheppingsorde. De 
Heere Zelf heeft opdracht gegeven in 
liefde gezag uit te oefenen. Gezag 
mag daarom nooit worden misbruikt. 
Opvoeders en medeopvoeders zijn ook 
identificatiefiguur, wat zeggen wil dat 
zij „model‟ staan voor het kind. (Me-
de)opvoeders hebben de Bijbelse roe-
ping het goede voorbeeld te geven, zij 
hebben een voorbeeldfunctie. Het 
personeel in het christelijk onderwijs 
dient het geheel van Bijbelse normen 
en waarden te vertegenwoordigen, 
zodat het kind zich daarmee kan iden-
tificeren. Er dient eenheid te zijn tus-
sen leer en leven, zodat de (me-
de)opvoeder voor de leerlingen ge-
loofwaardig zal zijn in het uitdragen 
van de grondslag van de school. Dit 
geldt zowel het onderwijzend perso-
neel, als ook voor het onderwijsonder-
steunend personeel. Er is tussen hen 
slechts een gradueel verschil in mate 
van ontmoeting met de leerlingen in 
de opvoedingsgemeenschap.   
 
1.11. Visie op maatschappij; burger-
schapsvorming  
De maatschappijvisie van het christe-
lijk onderwijs is te typeren met ener-
zijds het begrip “betrokkenheid” en 
anderzijds met de aanduiding “distan-
tie” (namelijk vanuit het besef dat de 
maatschappij waarin wij leven – net 
als wijzelf- zondig en tijdelijk is). De-
ze spanningsvolle houding tegenover 
de maatschappij wordt ook aan de 
leerlingen meegegeven. Het christe-
lijk onderwijs opteert voor een chris-
telijk burgerschap. Dat wil zeggen dat 

leerlingen vanuit een Bijbelse visie 
worden voorbereid op het participe-
ren in de pluriforme, multiculturele 
maatschappij. De school wil leerlingen 
leren de Bijbel concreet gestalte te 
geven in een christelijke levenshou-
ding. Leerlingen worden gestimuleerd 
om niet het eigenbelang als uitgangs-
punt te nemen, maar zelfstandig en 
actief verantwoordelijkheid te dragen 
voor de belangen van de gemeenschap 
in en buiten de school. Belangrijke 
aspecten daarbij zijn vreemdeling-
schap, rentmeesterschap en leven in 
eeuwigheidsperspectief.  
 
1.12. Verwachting  
Het gebed neemt in het christelijk 
onderwijs een belangrijke plaats in. 
De Heere heeft bevolen te bidden 
voor alle geestelijke en lichamelijke 
nooddruft. Daarbij heeft God beloofd, 
ondanks de menselijke onwaardigheid, 
uit genade te horen en te schenken 
wat is tot Zijn wil. Dat geldt ook voor 
het gebed om bekwaammaking; vanuit 
de mens bezien is het een onmogelij-
ke opdracht om christelijk onderwijs 
vorm en inhoud te geven.  
Vanuit deze optiek wordt het onder-
wijs gegeven, met hoop op zegen.  
Ondergetekende verklaart in te 
stemmen met bovenstaand SSBB-
identiteitsprofiel en zich te conforme-
ren aan de identiteitsafspraken op de 
school waar hij/zij werkzaam is, zoals 
per school verwoord in het identi-
teitsprofiel van SSBB.  


