
De Vivente-groep staat voor 
Krachtig en Prachtig onderwijs
De heer Eilander over het beeldje: “Het is 
een verbeelding van de visie van de Pool 
Janusz Korczak, die in de oorlog directeur 
was van een Joodse kinderopvang. Hij is 
in 1942 in Treblinka overleden. Hij zei: 
‘Het is belangrijk dat we kinderen wortels 
én vleugels geven.’ Zie de ‘vleugels’ van de 
kinderen bij dit beeldje als hun talenten. Ieder 
kind heeft die en moet die zelf ontdekken en 
kunnen ontwikkelen. Maar ieder kind heeft 
daarvoor ook een stabiele basis, wortels, 
nodig. De scholen die bij de Vivente-groep 
zijn aangesloten, stimuleren  kinderen in een 
veilige omgeving die talenten te ontplooien.”

Krachtig en prachtig
De Vivente-groep is een overkoepelende 
organisatie voor christelijke basisonderwijs 
in Zwolle. Er vallen 14 reguliere scholen 
onder en één basisschool voor speciaal 
onderwijs. “De scholen hebben allemaal 
hun eigen pedagogische lesmethode, maar 
bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 
Kinderen krijgen naast de vanzelfsprekende 
vakken als taal, rekenen en schrijven 
de mogelijkheid hun eigen talenten te 
ontwikkelen, om zich voor te bereiden op de 
wereld waarin ze leven en een volwaardig lid 
van de maatschappij te zijn. In het koersplan 
2019-2023 van de Vivente-groep staat 
dat het onze ambitie is dat in elke wijk in 
Zwolle, en elke wijk is weer anders, krachtig 
en prachtig onderwijs vanuit de christelijke 
traditie wordt gegeven.” 

Uitdaging
De coronacrisis heeft het hele onderwijs 
en dus ook de Vivente-groep voor een 
grote uitdaging gesteld. De heer Eilander: 
“Het was een hele klus, maar we hebben 
het digitale onderwijs in korte tijd goed 
neergezet. Het lesgeven ging prima, al was 
het voor zowel leerlingen als leerkrachten 
wennen natuurlijk. Het moeilijkst was 
het om de kinderen op de radar te 
houden. Uiteindelijk is het allemaal goed 
gekomen. De kinderen waren natuurlijk 
wel ontzettend blij dat ze weer naar school 
mochten – en wij ook.” 

Multitaskers
Er wordt al jaren gesproken over passend 
onderwijs. De heer Eilander: “Dat is 

voor ons zó logisch, eigenlijk zou dat 
vanzelfsprekend moeten zijn. Wij hanteren 
de regel: ‘Samen waar het kan, apart 
waar het moet’. Leerkrachten vragen zich 
hierbij af: ‘Wat vraagt de leerling van mij?’. 
Het is voor kinderen belangrijk dat ze 
gekend worden en als leerkracht maak je 
het verschil voor een kind, hoe jong het 
ook is. Leerkrachten zijn multitaskers: 
naast lesgeven wordt er ook sensitiviteit 
van hen gevraagd; ze signaleren vaak 
problemen al voordat die zijn uitgesproken, 
bijvoorbeeld als kinderen te maken krijgen 
met echtscheiding of opgroeien in een 
samengesteld gezin waar ze het moeilijk 
hebben.”    

Veilige omgeving
De Vivente-groep hecht groot belang 
aan veiligheid. Eilander: “Elke school 
heeft een vertrouwenspersoon en 
er zijn pestprotocollen. Ook zijn er 
mediaprotocollen om leerlingen bewust te 
maken van het werken met bijvoorbeeld 
social media. Er wordt hen geleerd hoe 
ze die media veilig kunnen gebruiken 

en ook wat ze beter niet kunnen doen. 
Bewustwording is dan een groot goed. 
Als er op school gepest wordt, merken 
de leerkrachten dat meestal wel, maar 
digitaal pesten, dat minder snel opgemerkt 
wordt, komt helaas ook voor. Wij laten aan 
de hand van normen en waarden, en die 
hoeven echt niet betuttelend te zijn, zien 
wat voor impact het op degene heeft die 
gepest wordt. We betrekken ook de ouders 
erbij en nemen signalen heel serieus. 
Voor elk kind moet de school een veilige 
omgeving zijn; een plek waar ouders hun 
kinderen met een goed gevoel naar toe 
laten gaan. En daar kunnen ze bij onze 
scholen op vertrouwen.”
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Op de werkkamer van 
Arend Eilander, voorzitter 
college van bestuur, heeft 
een kleurrijk beeldje een 
prominente plaats. Het 

verbeeldt een vijftal kinderen 
die als het ware hun vleugels 

uitslaan en toch goed 
geworteld zijn. 
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