
STEV staat voor daadwerkelijk openbaar 
en inclusief onderwijs.

Onze scholenstichting is een 
actief, essentieel onderdeel van de (lokale) 

samenleving. Het is onze taak, en ons voorrecht, om 
kinderen voor te bereiden op hun rol in die samenleving 

én in de hele wijde wereld daarbuiten. Daarbij hebben we een 
belangrijke functie in het gelijkmaken van kansen. Zodat ieder kind 

kan leren wie hij of zij kan zijn. Met STEV-onderwijs dat past bij elk kind, 
met juiste begeleiding, zomerscholen en diverse andere initiatieven.

Daarbij staat STEV voor wereldburgerschap. Voor de ontmoeting met de ander, 
waar begrip mee gekweekt wordt en onbegrip voorkomen. Verschillen worden niet 

weggepoetst maar besproken en gerespecteerd. Dat maakt ieders leven rijker, en geeft elk 
kind een brede basis voor een kansrijk leven in deze steeds verder globaliserende wereld.

De actuele discussie over latent racisme en discriminatie raakt daar direct aan. Dit inspireert 
ons om hierbij onze stem te laten horen. 

Onze scholen zijn minimaatschappijen waarin geoefend wordt op een leven als wereldburger. 
Met ontmoetingen, ervaringen, kennis en voorbeeldgedrag. Wij willen dat kinderen onbevangen 
en zonder vooroordeel nieuwsgierig kunnen zijn. Naar de ander, naar de wereld om hen heen, 
en naar zichzelf. 

Hierbij past een zo groot mogelijke diversiteit aan leerlingen, medewerkers, en ouders. Een 
lesprogramma met aandacht voor grondrechten. Een op inclusie gericht personeels- en 

aannamebeleid. Een Sinterklaas zonder stigmatiserende Zwarte Piet. Meer actiepunten in 
zowel ons denken als doen, gaan we in de komende maanden benoemen en uitwerken. 

Het aankomend schooljaar zal in het teken van de uitvoering ervan staan.

Het is onze taak als scholenstichting om gelijkmakend te zijn. Om latent 
racisme te erkennen en de wereld uit te helpen, en daadwerkelijk 

openbaar en inclusief onderwijs te bieden. Zodat in een omgeving 
waarin iedere volwassene zichzelf kan zijn, ieder kind kan 

leren wie hij of zij kan worden. 
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