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verwondering te hebben om anderen te respecteren. Ik geloof dat dit bijdraagt aan de samenleving, om 

geïnspireerd en geïnteresseerd in elkaar te raken, elkaar voor vol aan te zien en om de wereld met hoop 

te aanschouwen. Deze scriptie is een aanzet voor de ontwikkeling van een dergelijk Nederlands kader. 

Dit zou mijns inziens een kader moeten zijn met een gemeenschappelijke moraal en ruimte voor 

verwondering, diversiteit en respect.  
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SAMENVATTING 

 

Dit onderzoek laat het verschil in politieke visie en praktijk zien van Frankrijk en Nederland ten aanzien 

van levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs. Uit de analyse blijkt dat het 

juridische principe van de scheiding van kerk en staat in Nederland en Frankrijk dezelfde is. Het betreft 

hier de institutionele scheiding van kerk en staat waardoor ze zich niet direct met elkaars richting en 

inrichting bemoeien. De context (connotatie) van het beginsel is zeer verschillend in beide landen. De 

context verschuift in Frankrijk van een antiklerikaal naar een regulerend principe voor de religieuze 

pluriformiteit. De context in Nederland is altijd regulerend geweest voor de religieuze - en nu ook 

levensbeschouwelijke - pluriformiteit. Gemeenschapszin en culturele diversiteit worden in beide landen 

gekoesterd en bewaakt. Frankrijk doet dat meer vanuit de nadruk op exclusieve neutraliteit en 

Nederland vanuit inclusieve neutraliteit. Dit is slechts een verschil in prioriteit voor uniformiteit 

respectievelijk diversiteit want beide landen vertonen tekenen van zowel inclusieve als exclusieve 

neutraliteit. Consistent aan zijn prioriteit voor uniformiteit legt Frankrijk de nadruk op de negatieve 

godsdienstvrijheid. Nederland geeft even consistent de prioriteit aan diversiteit met de nadruk op 

positieve godsdienstvrijheid. Beide landen staan absoluut neutraal ten opzichte van de visie op het 

goede leven. Deze mag de burger naar eigen geweten invulling geven. Alle levensbeschouwingen zijn 

daarin gelijk aan elkaar, hoewel Nederland de gelijkheid tussen seculiere en theïstische 

levensbeschouwingen wel expliciteert. 

 Frankrijk gaat in zijn ontwikkeling van géén vorm van levensbeschouwelijke educatie in het 

openbaar secundair onderwijs naar een inhoudsvolle vorm van objectieve levensbeschouwelijke 

educatie van religieuze fenomenen. Hierin geeft Frankrijk invulling aan de nieuwe vorm van laïcité, de 

‘laïcité positive’ van Sarkozy. De ‘laïcité positive’ wil zowel de neutraliteit als de culturele diversiteit 

borgen. Kennis en begrip over het religieuze domein wordt daarvoor binnen de openbare school 

ontwikkeld. Nederland houdt vast aan zijn verzuilde onderwijssysteem welke levensbeschouwelijke 

educatie in een bepaalde levensbeschouwing aanbiedt. Wettelijk gezien moet er ook kennis en begrip 

over levensbeschouwingen worden aangeboden maar het wettelijk kader blijft heel vaag waardoor dit 

in de praktijk weinig concrete vormen krijgt. De scholieren van Frankrijk en Nederland willen liever geen 

educatie in een bepaalde levensbeschouwing, wel over verschillende levensbeschouwingen. Frankrijk is 

meer expliciet en proactief in zijn benadering van de hedendaagse ontwikkelingen. Door middel van zijn 

levensbeschouwelijke educatie wil Frankrijk het begrip voor elkaar bevorderen, de religieuze 

ongeletterdheid tegengaan en de immigratieproblematiek verzachten. De discussie in Nederland 

omtrent de neutraliteit van de staat en levensbeschouwelijke vorming op openbare school strandt vaak 

in oneigenlijke interpretaties van rechtsbeginselen en foutieve zwart-wit beelden waardoor er weinig 

ontwikkeling plaatsvindt op deze terreinen. Zo zou de neutraliteit van de staat betekenen dat slechts 

sprake kan zijn van een strikte vorm van objectieve kennisoverdracht op de openbare school. En actieve 

pluriformiteit zou inhouden dat Nederland zijn onderdanen geen moreel kader meer kan meegeven. Dit 

onderzoek laat een genuanceerder beeld zijn waarbij het niet gaat over een zwart-wit tegenstelling 

tussen neutraliteit of actieve pluriformiteit maar om de bepaling van de balans tussen beide beginselen 

waarbij de een de ander niet uitsluit.  

Frankrijk noch Nederland gaat in op de ontwikkeling van levensbeschouwelijke individualisering in 

hun onderwijsbeleid. De vorm genaamd teaching from religion zou namelijk de scholier kunnen 

ondersteunen in het autonoom ontwikkelen van zijn persoonlijke levensbeschouwing. Deze vorm van 

levensbeschouwelijke educatie gaat uit van de ervaring van het kind en probeert hem een 

levensbeschouwelijk vocabulaire mee te geven. Teaching from religion wordt in Frankrijk op dit moment 
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niet gewenst door de scholieren. In Nederland beperkt de discussie rondom teaching from religion zich 

vooralsnog tot de wetenschap en beleidvormende instanties. 

Uit de vergelijking met Frankrijk kunnen een paar aanbevelingen worden gegeven aan Nederland. 

Om met de tijd mee te gaan moet Nederland de zwart-wit redeneringen rondom neutraliteit van de 

staat en actieve pluriformiteit los te laten. De actief pluriforme opdracht voor openbare scholen 

betekent niet dat zij geen gemeenschappelijk (Nederlands) moreel kader kunnen overbrengen. Het is 

aan te raden om de rechtsbeginselen zoals neutraliteit van de staat, scheiding van kerk en staat en 

godsdienstvrijheid te herinterpreteren vanuit de Nederlandse historische context naar de hedendaagse 

context. Deze herinterpretatie kan de impasse in de discussie over levensbeschouwelijke educatie op de 

openbare school doorbreken. Wanneer deze rechtsbeginselen zijn gedefinieerd en gebalanceerd, kan 

Nederland zich herbezinnen op zijn beleid met betrekking tot levensbeschouwelijke educatie op de 

openbare school.  
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1. INLEIDING 

Frankrijk heeft een unieke staatsideologie waar het gaat om de rol van religie in het publieke 

domein. De Franse staatsscholen wijden geen apart vak aan levensbeschouwing. In andere landen in 

Europa heeft de scheiding tussen kerk en staat niet deze uitwerking gekregen, en is er wel een plaats 

voor een vak levensbeschouwing in het curriculum voor de openbare scholen. Op grond van wat tot 

dusver bekend is over de situatie in Frankrijk lijken leerlingen het niet bezwaarlijk te vinden dat er geen 

specifiek vak is voor levensbeschouwing. Sommige teksten suggereren dat levensbeschouwing een meer 

integrale rol heeft gekregen in de school voor secundair onderwijs in Frankrijk.
1
 Dit roept de vraag op of 

een expliciete scheiding van kerk en staat in de vorm van het uitsluiten van een vak voor 

levensbeschouwing uiteindelijk leidt tot meer plaats voor levenbeschouwelijke educatie binnen de 

andere vakken van openbare scholen voor secundair onderwijs. In Nederland is er altijd plaats geweest 

voor een vorm van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in openbare scholen. Verder kan 

een openbare school ervoor kiezen het vak levensbeschouwing aan te bieden. Sinds 2007 bestaat ook 

de mogelijkheid om het vak levensbeschouwing als examenvak aan te bieden in de bovenbouw van 

havo/vwo, hetzij in combinatie met een ander vak of separaat. In de praktijk wordt binnen het openbaar 

secundair onderwijs weinig gebruik gemaakt van deze opties. Openbare scholen voor secundair 

onderwijs lijken geen verantwoordelijkheid te voelen om een plaats te geven aan levensbeschouwing 

buiten noch binnen hun verplichte curriculum. Wellicht voelen scholen voor openbaar secundair 

onderwijs in Nederland zich niet verplicht om aandacht te besteden aan levensbeschouwing omdat het 

facultatief is en duidelijk buiten het verplichte seculiere curriculum gehouden wordt. 

Anno 2010 hebben veel Europese landen te maken met een levensbeschouwelijk-pluriforme 

samenleving. Dit heeft meerdere oorzaken. De eerste oorzaak is de immigratie van veel niet-westerse 

allochtonen in de welvarende Europese landen. Hierdoor zijn er tegenwoordig grote groepen mensen 

met een levensbeschouwing die verschilt van de traditioneel westerse levensbeschouwingen. Deze 

mensen zijn Europese burgers geworden en maken deel uit van diezelfde westerse samenleving. Dit 

veronderstelt dat deze niet-traditioneel-westerse levensbeschouwingen een plaats gaan krijgen in het 

nationale beleid van de Europese staten. De tweede oorzaak is de individualisering binnen de bevolking 

van de West-Europese landen. Dit betekent dat veel Europeanen zich niet langer verbonden voelen met 

een bepaalde kerk of geloofsgemeenschap, wel noemt men zich vaker spiritueel of gelovig.
2
 Door deze 

ontwikkelingen is de zogenoemde secularisatietheorie onder druk komen te staan. Bruce definieert 

secularisatie als volgt:  

“In brief, I see the secularization as a social condition manifest in (a) the declining importance of 

religion for the operation of non-religious roles and institutions such as those of the state and 

the economy; (b) a decline in the social standing of religious roles and institutions; and (c) a 

decline in the extent to which people engage in religious practices, display beliefs of a religious 

kind, and conduct other aspects of their lives in a manner informed by such beliefs.”  

Steve Bruce 
3
 

De bovengenoemde levensbeschouwelijke pluriformiteit heeft ervoor gezorgd dat religie en 

levensbeschouwing weer een plaats afdwingen op de publieke agenda. Frankrijk en Nederland hebben 

                                                                 
1
 Willaime, JP, ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist Laïcité to a Return of Religion to Public 

Education’, In: R. Jackson, S. Miedema, W. Weisse (eds)., Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates, 
Munster: Waxmann Verlag GMBH, 2007,  p 87-102 
2 Bruce, S., God is Dead, Secularisation in the West, Oxford: Blackwell publishing, 2002, p 3 
3
 Bruce, S., God is Dead, Secularisation in the West, Oxford: Blackwell publishing, 2002, p 3 
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echter lang in de veronderstelling geleefd dat de secularisatie zou doorzetten. Hoe hebben de recente 

ontwikkelingen en de stagnatie van de secularisering effect gehad op de politieke visies en praktijken 

van Frankrijk en Nederland ten aanzien van levensbeschouwelijke educatie?  

Dan rijst de vraag in hoeverre de Nederlandse situatie ten aanzien van levensbeschouwelijke 

educatie in het openbaar secundair onderwijs iets kan leren van de Franse situatie. De vergelijking van 

beide landen - in de context van 2000-2010 - over de spanning tussen de politieke ideologie enerzijds en 

de ruimte voor levensbeschouwelijke educatie op de openbare school anderzijds brengt wellicht nieuwe 

inzichten ten gunste van de Nederlandse situatie. Om vat te kunnen krijgen op deze problematiek begint 

dit onderzoek bij de politieke visies. 

1.1 PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING 

Dit onderzoek gaat over de verhouding van de politieke visies en praktijken van Frankrijk en Nederland 

ten aanzien van levensbeschouwelijke educatie in het openbaar voortgezet onderwijs. Om deze te 

kunnen begrijpen en vergelijken in hun context is onderzocht hoe de ontwikkelingen in de samenleving 

van de laatste tien jaar (2000-2010) er invloed op hebben gehad. Vervolgens is onderzocht welk beleid 

anno 2010 het best zou passen bij de Nederlandse situatie en of de inzichten en praktische 

(pedagogisch-didactische) uitwerkingen in de Franse situatie een verhelderend licht kunnen werpen op 

de Nederlandse context. 

1.1.1 DE PROBLEEMSTELLING 
“Hoe verhouden de politieke visies en de praktijken van Frankrijk en Nederland zich tot elkaar ten 

aanzien van levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs en hoe zou dit inzicht 

aan de hedendaagse discussie in Nederland rondom dit thema kunnen bijdragen?” 

1.1.2 DE DOELSTELLING 
De doelstelling van dit onderzoek is onder te verdelen in een kennistheoretisch doel en een 

handelingstheoretisch doel. 

Het kennistheoretische doel: 

 Exploreren en vergelijken van de politieke visies en de praktijken van Frankrijk en Nederland voor 

levensbeschouwelijke vorming in het openbaar secundair onderwijs. 

 Exploreren van de wijze waarop de ontwikkelingen tussen 2000 en 2010 deze politieke visies en 

praktijken hebben beïnvloed.  

Het handelingstheoretisch doel: 

 Onderzoeken hoe de huidige praktijken en ontwikkelingen rondom de probleemstelling in Nederland 

aansluiten op de politieke visie. 

 Nagaan of er inzichten uit de Franse situatie kunnen worden gebruikt om de politieke visie en 

educatieve praktijken beter op elkaar te laten aansluiten.   

 Onderzoeken welk beleid ten aanzien van levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair 

onderwijs in Nederland het beste aansluit .  
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1.2 METHODE VAN ONDERZOEK 

De probleemstelling is breed en het onderzoek is gebonden aan bepaalde randvoorwaarden in tijd en 

omvang. Daarom is ervoor gekozen om als onderzoeksmethode alleen literatuuronderzoek uit te 

voeren. De bevindingen van het literatuuronderzoek worden met elkaar in verband gebracht door 

middel van verschillende wijsgerige methoden. Hieronder worden deze wijsgerige invalshoeken 

behandeld. De probleemstelling wordt benaderd en beantwoord met de resultaten van deze verbanden. 

Hieronder staan de methoden die gebruikt zijn om door middel van de literatuur de probleemstelling te 

beantwoorden. Uiteindelijk wordt de onderzoeksmethodiek van onderhavig onderzoek weergegeven in 

een conceptueel model. 

1.2.1 KENNISTHEORETISCHE METHODEN 
Een verkenning van begrippen en grondslagen die zich rondom de probleemstelling begeven vormt het 

eerste deel van het onderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de taal-analyse. De taal-analyse is 

een wijsgerige stroming die een vraag beantwoordt door middel van begrippen- en grondslagenanalyse. 

Deze verheldering van begrippen en verduidelijking van de grondslagen (vooraannames) bieden een 

conceptueel kader. Hiervoor is een overzicht gemaakt van de begrippen en grondslagen rondom de 

probleemstelling. Allereerst zijn dit de begrippen die gebruikt worden in de probleemstelling. Maar 

hiernaast worden ook de grondslagen van de politieke visies van Frankrijk en Nederland (ten aanzien 

van de probleemstelling) verhelderd. Hierdoor is het mogelijk een conceptueel-logische vergelijking te 

maken tussen de Franse en de Nederlandse situatie. 

Ter verdieping op de taal-analyse volgt een cultureel-historische analyse, naar de recente 

geschiedenis van de politieke visies ten aanzien van de probleemstelling. De cultureel-historische 

analyse beperkt zich tot de ontwikkelingen van de laatste tien jaar (2000-2010). Deze analyse plaatst 

beide politieke visies in hun culturele- en historische context. Dit is belangrijk om te kunnen begrijpen 

waarom de verschillende visies zo zijn ontstaan. Dit onderzoek zal enige overlap vertonen met de taal-

analyse omdat bepaalde ideeën, begrippen en grondslagen culturele en historische producten zijn. Er 

wordt zowel gekeken naar de overeenkomsten van Frankrijk en Nederland in dit kader als ook naar de 

verschillen tussen beide landen. Toch is het doel van beide methoden anders. Het doel van de taal-

analyse is verheldering en verbinding van de begrippen en grondslagen. Het doel van het cultureel-

historisch onderzoek is het plaatsen van de politieke visies in hun tijd en context. Daarmee kunnen de 

taalanalytische en de cultuurhistorische benadering elkaar aanvullen. Het gemeenschappelijke doel van 

de taalanalytische en cultuurhistorische benadering is kennistheoretisch, namelijk om kennis rondom de 

probleemstelling vergaren.  

1.2.2 HANDELINGSTHEORETISCHE METHODE 
Na het taal-analytisch en cultuurhistorisch onderzoek rijst de vraag of Nederland iets kan leren van de 

Franse uitwerking in politieke visies en praktijken. Het pragmatistische onderzoek heeft tot doel na te 

gaan of de Nederlandse visie het beste bij de Nederlandse context past. Hier wordt ook onderzocht of 

de Nederlandse context gebaat zou zijn bij Franse inzichten. In dit onderzoek ligt de focus primair op 

Nederland. Het doel is derhalve niet om te onderzoeken welke Nederlandse inzichten of praktijken 

benut zouden kunnen worden in de Franse situatie.  
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1.2.3 METHODOLOGISCH MODEL 
Onderstaand schema geeft de conceptuele verbanden aan tussen de te gebruiken methoden. Onderdeel 

1 is de taalanalyse, onderdeel 2 de cultuurhistorische analyse en onderdeel 3 de pragmatistische 

analyse. Onderdeel 3 is weergegeven met een stippellijn omdat dit deel voor een groot deel bestaat uit 

de opbrengst van de cultuurhistorische methode.  

 

 

1.3 ONDERZOEKSOPZET  
De probleemstelling, doelstelling en het conceptueel model worden hier vertaald naar een 

onderzoeksopzet en onderzoeks(deel)vragen.  

 

Onderdeel 1 Taal-analyse 

1.1 Verheldering van probleemstelling 

1.1.1 Begrippendefiniëring 

- Definitie Levensbeschouwing? 

- Definitie levensbeschouwelijke educatie? 

- Definitie openbaar secundair onderwijs? 

- Definitie politieke visies? 

- Definitie praktijken? 

1.1.2 grondslagenonderzoek 

Onderdeel 1.1: Verheldering van probleemstelling 

Onderdeel 1.2 

Beschrijving Franse 

situatie 

Onderdeel 1.2 

Beschrijving 

Nederlandse Situatie Ontwik-

kelingen 

2000-

2010 Politieke visie 

Praktijk 

Politieke visie 

Praktijk 

Onderdeel 2 Cultuurhistorische Analyse 

Onderd. 3 Pragmatistische Analyse   
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- De spanning tussen staatsideologie en levensbeschouwelijke educatie op de openbare 

school.  

1.2 Politieke visies en praktijken Frankrijk en Nederland 

1.2.1 Politieke visie Frankrijk 

 1.2.1.1  Politieke visie Frankrijk 

- Wat is de staatsideologie en het staatsbeleid rondom levensbeschouwelijke educatie in 

het secundair openbaar onderwijs? 

1.2.1.2  Praktijk Frankrijk 

- Hoe pakt de staatsideologie en het staatsbeleid rondom levensbeschouwelijke educatie 

in het openbaar secundair onderwijs in de praktijk uit? 

1.2.2 Politieke visie Nederland 

 1.2.2.1  Politieke visie Nederland 

- Wat is de staatsideologie en het staatsbeleid rondom levensbeschouwelijke educatie in 

het openbaar secundair onderwijs? 

1.2.2.2.1 Praktijk Nederland 

- Hoe pakt de staatideologie en het staatsbeleid rondom levensbeschouwelijke educatie 

in het openbaar secundair onderwijs in de praktijk uit? 

1.2.3 Vergelijking Frankrijk en Nederland 

- Waarin en waarom verschillen de politieke visies en de praktijken van Frankrijk en 

Nederland rondom levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair 

onderwijs? 

Onderdeel 2 Cultuurhistorisch onderzoek 

2.1 Gezamenlijke ontwikkelingen 2000-2010 

- Welke ontwikkelingen hebben in zowel Frankrijk als Nederland plaats gevonden die 

van invloed kunnen zijn op de visies op levensbeschouwelijke educatie? 

2.2 Franse ontwikkelingen in visie 2000-2010 

- Welke ontwikkelingen tussen 2000-2010 hebben zich specifiek in Frankrijk voorgedaan 

die van invloed kunnen zijn op zijn visie op levensbeschouwelijke educatie? 

- Op welke manier heeft Frankrijk de ontwikkelingen van 2000-2010 verdisconteerd in de 

politieke visies en praktijken rondom levensbeschouwelijke educatie in het openbaar 

secundair onderwijs? 

2.3 Nederlandse ontwikkelingen in visie 2000-2010 

- Welke ontwikkelingen tussen 2000-2010 hebben zich specifiek in Nederland 

voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de visies op levensbeschouwelijke educatie? 
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- Op welke manier heeft Nederland de ontwikkelingen van 2000-2010 verdisconteerd in 

de politieke visies en praktijken rondom levensbeschouwelijke educatie in het openbaar 

secundair onderwijs? 

2.4 Gemeenschappelijkheid & particulariteit 

- Waarin en waarom verschillen Nederland en Frankrijk in hun politieke visies en 

praktijken rondom levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs 

in de wijze waarmee ze zijn omgegaan met de ontwikkelingen tussen 2000-2010?   

Onderdeel 3  Pragmatistisch onderzoek 

3.1 Toekomst en mogelijkheden Nederland 

- Zijn de huidige politieke visie en praktijk in Nederland rondom levensbeschouwelijke 

educatie in het openbaar secundair onderwijs een werkbaar en gewenst geheel?  

- Zijn er inzichten te ontlenen aan de Franse situatie die aan de Nederlandse situatie 

rondom levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs kunnen 

bijdragen? 

Onderdeel 4  Samenvatting en conclusie 

Onderdeel 5  Aanbevelingen voor verder onderzoek 

1.4 AFBAKENING 

De vergelijking tussen Frankrijk en Nederland heeft tot doel meer inzicht te krijgen op de thematiek van 

levensbeschouwelijke educatie en om dit inzicht te gebruiken om de Nederlandse situatie te 

heroverwegen. Uiteindelijk ligt het doel en de focus bij Nederland. Het cultuur-historisch onderzoek 

beperkt zich tot ontwikkelingen van 2000-2010 rondom de probleemstelling ter verheldering van de 

culturele context de politieke visies en praktijken. Dit onderzoek beperkt zich tot Nederlandstalige, 

Engelstalige en Duitstalige bronnen. Daarnaast is het onderzoek beperkt tot wetenschappelijke teksten 

en teksten over het landelijke beleid en de landelijke praktijken ten aanzien van levensbeschouwelijke 

educatie binnen het openbaar secundair onderwijs. 

 

  



14 
 

2 VERHELDERING VAN PROBLEEMSTELLING 

In dit hoofdstuk worden de verschillende begrippen in de probleemstelling verhelderd. Tevens worden 

de grondslagen, ofwel vooraannames, die onder de probleemstelling liggen boven tafel gehaald en 

onderzocht. Deze analyse moet de onderzoeksvraag concreet en ondubbelzinnig maken.  

De probleemstelling luidt: “ Hoe verhouden de politieke visies en de praktijken van Frankrijk en 

Nederland zich tot elkaar ten aanzien van levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair 

onderwijs en hoe zou dit inzicht aan de hedendaagse discussie in Nederland rondom dit thema kunnen 

bijdragen?” 

Een aantal begrippen uit deze probleemstelling worden in de volgende paragrafen voorzien van een 

definiëring en verklaring:  

 Levensbeschouwing 

 Levensbeschouwelijke educatie 

 Openbaar secundair onderwijs 

 Politieke visies 

 Praktijken 

2.1 LEVENSBESCHOUWING 
De term ‘levensbeschouwing’ is bewust gekozen in de probleemstelling in plaats van de term ‘religie’. 

Het woordenboek geeft de volgende beschrijving van het woord ‘levensbeschouwing’: “opvatting 

omtrent het leven, zijn waarde en wezen”
4
. Religie staat als volgt omschreven in het woordenboek: 

“Godsdienst; *…+” En godsdienst volgens het woordenboek: “1. Geheel van de leerstellingen en 

plechtigheden van een volk of kerkgenootschap;*…+ 2.*…+ verering, aanbidding van God”
5
. Uit deze 

definities is te onderscheiden dat de definitie van ‘religie’ smaller is dan de definitie van 

‘levensbeschouwing’. Een religie duidt op leerstellingen rondom het geloof in God, terwijl een 

levensbeschouwing elke visie op waarden en het wezen van het leven kan bedoelen. Daarom wordt de 

term ‘levensbeschouwing’ vaak gebruikt om zowel theïstische, atheïstische en agnostische visies op het 

leven aan te duiden. De populariteit van het begrip draagt het gevaar in zich dat het een containerbegrip 

wordt. Zo hebben verschillende wetenschapsterreinen verschillende invullingen gegeven aan het 

begrip.
6
 In de context van dit onderzoek is het alleen nodig een verheldering te geven van het begrip 

levensbeschouwing binnen de wetenschap over levensbeschouwelijke educatie. 

 Leon Segers en Henri Rijksen hebben gezamenlijk definities gegeven van de term 

‘levensbeschouwing’ die bruikbaar zijn. Segers geeft een belangrijk element aan de 

levensbeschouwelijke optiek, namelijk dat deze een benadering is “van de mens en de wereld om hem 

heen vanuit de invalshoek uiteindelijkheid.”
7
 Met ‘uiteindelijkheid’ bedoelt Segers dat de feitelijkheid 

overstegen wordt door een visie op de feitelijke werkelijkheid vanuit “wat uiteindelijk de mogelijkheden 

en eisen zijn, die de werkelijkheid stelt.”
8
 Rijksen maakt deze beschrijving nog concreter door het begrip 

‘levensbeschouwing’ te scheiden in twee elementen, te weten; de levensbeschouwelijke optiek en de 

                                                                 
4  Sterkenburg, P. Van, (2004) Van Dale Woordenboek hedendaags Nederlands deel a-m. (Utrecht/Antwerpen: Van Dale 
Lexicografie) p 797 
5
 Sterkenburg, P.Van. (2004) Van Dale Woordenboek hedendaags Nederlands deel n-z. (Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie)  

6
 Kooij, van der, J.C. & Ruyter, de, D & Miedema, S. (2010) Worldview: the meaning of the concept and the impact on RE, 

(Amsterdam: VU) p 1 
7 Seger,L. (1992) Metafysica: fundament van levensbeschouwing en ethiek, in: Eijkman, F. (red.) Weer Zin Leren (Best: Damon) p 99 
8
 Seger,L. (1992) Metafysica: fundament van levensbeschouwing en ethiek, p 99 
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concrete levensbeschouwingen.
9
 De levensbeschouwelijke optiek is het referentiekader waarmee een 

mens zijn ervaringen en gedachten duidt. De levensbeschouwing wordt gevuld door standpunten die 

een mens vormt over het levensbeschouwelijke domein binnen de werkelijkheid.
10

 Deze standpunten 

zijn in constante wisselwerking met de levensbeschouwelijke optiek en daardoor altijd veranderbaar en 

voorlopig. Dit maakt een levensbeschouwing ook persoonlijk en uniek voor ieder mens.
11

 Het 

levensbeschouwelijke domein, welke gaat over ‘het uiteindelijke’, is het terrein van de levensvragen. 

Deze levensvragen zijn in zes groepen te verdelen:
12

  

1. Vragen naar het mens-zijn 

2. Vragen naar de relatie met anderen 

3. Vragen naar de relatie met de natuur 

4. Vragen naar de relatie met de tijd 

5. Vragen naar de aard van het menselijk handelen 

6. Vragen naar het lijden 

 

Hoewel de omschrijving tot dusver net zo goed voor het begrip ‘religie’ had kunnen gelden worden 

onder levensbeschouwingen zowel institutionele als niet-institutionele, geïntegreerde als 

gefragmentariseerde, godsdienstige als niet-godsdienstige, theoretisch-gerichte als praktisch-gerichte 

levensbeschouwingen verstaan en mogen ze zowel naar één als naar meerdere levensdoelen 

verwijzen.
13

 Een niet-godsdienstige levenschouwing is bijvoorbeeld het humanisme, en een 

fragmentarische levensbeschouwing is in mindere mate coherent dan een geïntegreerde 

levensbeschouwing. Een ander belangrijk onderscheid is te maken tussen georganiseerde en 

persoonlijke levensbeschouwingen. De georganiseerde levensbeschouwing komt vaak overeen met een 

institutionele levensbeschouwing zoals deze in haar bronnen uitgelegd wordt. De mens kan in zo’n 

georganiseerde levensbeschouwing gesocialiseerd worden of daar bewust voor kiezen. De persoonlijke 

levensbeschouwing is altijd uniek en is de wijze waarop het individu zijn geloof over het uiteindelijke 

beschrijft. Deze kan in meer of mindere mate overeenstemmen met één of meerdere georganiseerde 

levensbeschouwing(en)
14

. 

De belangrijkste afbakening van het begrip is dat een levensbeschouwing zich bezighoudt met 

het uiteindelijke. Dit onderscheidt haar van bijvoorbeeld een politieke of sociale visie. Een politieke visie 

hoeft niet per se iets te maken te hebben met het uiteindelijke, bijvoorbeeld het uiteindelijke doel van 

het leven. Het meest essentiële verschil met religie is dat een levensbeschouwing ook seculier kan zijn.  

2.2 LEVENSBESCHOUWELIJKE EDUCATIE 
Levensbeschouwelijke educatie kan zowel bewust als onbewust vorm krijgen. De levensbeschouwing 

van een docent zal altijd effect hebben op wat hij overbrengt. Dit onderzoek gaat enkel over het 

bewuste niveau van levensbeschouwelijke educatie. Levensbeschouwelijke educatie betreft educatie op 

het levensbeschouwelijke domein zoals hierboven uiteengezet. 

                                                                 
9
 Rijksen, H.1992) Levensbeschouwing in het middelpunt van de belangstelling, in: Eijkman, F. (red.) Weer Zin Leren (Best: Damon) 

p 107 
10

 Rijksen, H.1992) Levensbeschouwing in het middelpunt van de belangstelling, p 110 
11

 Rijksen, H.1992) Levensbeschouwing in het middelpunt van de belangstelling, p 110-111 
12

 Rijksen, H. & Segers, L. (1992) levensbeschouwing en ethiek in educatieve beroepen,(Best: Damon)p 56 
13

 Rijksen, H.1992) Levensbeschouwing in het middelpunt van de belangstelling, p 112-113 
14

 Kooij, van der, e.a. (2010) Worldview: the meaning of the concept and the impact on RE, p 4 
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 Educatie heeft betrekking op zowel onderwijs als vorming, didactiek en pedagogiek.
15

  Grimmit 

onderscheidt drie vormen binnen het levensbeschouwelijk onderwijs: 

1. Teaching into religion: socialisering in een bepaalde levensbeschouwing, de bedoeling is om het 

kind een bepaalde levensbeschouwing aan te leren.
16

 

2. Teaching about religion: objectieve kennisoverdracht door beschrijvingen van één of meer 

levensbeschouwingen.
17

 

3. Teaching from religion: individuele levensbeschouwelijke vorming vanuit het kind wanneer het 

levensbeschouwingen bestudeert. 
18

 

Hoewel hier de Engelse term ‘religion’ gebruikt wordt, gaan deze verschijningsvormen ook op voor 

levensbeschouwelijke educatie. Levensbeschouwelijke educatie kan zich zowel richten op één 

levensbeschouwing, meerdere levensbeschouwingen en/of levensbeschouwelijke thema’s. 

Levensbeschouwelijke educatie kan vorm krijgen apart als vak en/of als integraal onderwerp in het 

totale curriculum of als pedagogische visie. In dit onderzoek wordt de bewuste levensbeschouwelijke 

educatie in de openbare scholen voor secundair onderwijs onderzocht in Frankrijk en Nederland, op elk 

van de bovengenoemde bewuste wijzen waarop deze zich voordoet.  

2.3 OPENBAAR ONDERWIJS 
In zowel Frankrijk als Nederland is de openbare school een volledig door de staat gefinancierde school 

waar ieder kind welkom is ongeacht zijn levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, 

geslacht of seksuele geaardheid. De openbare scholen in Frankrijk en Nederland opereren niet vanuit 

een bepaalde levensbeschouwelijke identiteit. Deze scholen zijn onderwerp van de probleemstelling in 

tegenstelling tot private ofwel bijzondere scholen die vanuit een religieuze grondslag opereren of niet 

geheel door de staat worden gefinancierd.  

  

                                                                 
15

 Sterkenburg, Van, P. (2004)Van Dale Woordenboek hedendaags Nederlands deel a-m, p 366 
16

 Ruyter, De, D & Conroy, J (2002) The formation of identity: the importance of ideals, Oxford Review of Education, 28:4 p 516 
17

 Grimmit, M (1987) Religious Education and Human Development, ( Essex: McCrimmon Publishing co ltd) p 225 
18

 Grimmit, M (1987) Religious Education and Human Development, p 225 
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2.4 SECUNDAIR ONDERWIJS 
Het onderwijssysteem van Frankrijk wijkt af van het systeem in Nederland. Hieronder zijn de 

onderwijssystemen van Nederland en Frankrijk schematisch weergegeven. Dit schema heeft niet tot 

doel om uitputtend te zijn maar om het verschil in onderwijssysteem tussen Frankrijk en Nederland 

binnen het secundair onderwijs te verhelderen. 

leeftijd Nederland Frankrijk 
18+ Beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. 

18 VWO   

P
raktijk- 

O
n

d
erw

ijs 

Lycee general 
Et Technologique 
(LEGT) 

CAP BEP 

17 HAVO  Lycee 
professionnel 16 VMBO 

15 College        Troisième 
                     Quatrième 
                     Cinquième 
                     Sixième 

14 

13 

12 basisonderwijs 

11 Ecole Primaire 

10 

9 

8 

7 

6 Ecole Maternelle 

5 

4 

3 Kinderdag verblijven  

2 
TABEL 1 ONDERWIJSSYSTEMEN FRANKRIJK EN NEDERLAND, EXCLUSIEF SPECIAAL & VOLWASSENONDERWIJS ( CAP EN BEP IS 

BEROEPSONDERWIJS.) 19 

In Nederland vallen het voortgezet wetenschappelijk onderwijs (VWO), het hoger algemeen voortgezet 

onderwijs (HAVO), het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) en het praktijkonderwijs onder 

het secundair onderwijs. In Frankrijk vallen het college, het Lycee general et Technologique (LEGT) en 

het lycee professionnel ( CAP & BEP) onder het secundair onderwijs.  

2.5 POLITIEKE VISIES 
De politieke visies van Frankrijk en Nederland ten aanzien van levensbeschouwelijke educatie in het 

secundair openbaar onderwijs worden in dit onderzoek beschreven en vergeleken. Met politieke visies 

wordt het huidige politieke discours bedoeld met zijn achterliggende waarden en visies.  

2.6 PRAKTIJKEN 
Een praktijk is hier de manier waarop de bovenstaande politieke visies uiting krijgen in de educatieve 

werkelijkheid in het openbaar secundair onderwijs in Frankrijk en Nederland.  

  

                                                                 
19 Standaert, R. (2003), Vergelijken van onderwijssystemen, (Leuven: Acco) p 191-215 



18 
 

3 GRONDSLAGEN 

3.1 VERHELDERING GRONDSLAGEN PROBLEEMSTELLING 
De onderliggende vraag van het onderzoek is in hoeverre de verhouding tussen religie en staat ruimte 

biedt voor een vorm van levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs. Er wordt 

een spanning verondersteld tussen de verhouding van religie en staat enerzijds en levensbeschouwelijke 

educatie in het openbaar onderwijs anderzijds. Frankrijk en Nederland kennen beide een scheiding van 

kerk en staat maar geven hier een andere invulling aan. Het onderzoeken van de verhouding tussen 

beide landen moet helderheid verschaffen over de mate waarin de Franse situatie rondom de 

probleemstelling te vergelijken is met de Nederlandse situatie. Voorafgaand aan de analyses van de 

beide landen wordt deze vooraanname uiteengezet. Eerst zullen de verschillende factoren die de 

verhouding tussen religie en staat bepalen besproken worden. Vervolgens worden per factor 

voorbeelden gegeven over de wijze waarop de verhouding tussen religie en staat de situatie rondom 

levensbeschouwelijke educatie in het openbaar onderwijs beïnvloedt.  

3.1.1 DE VERHOUDING TUSSEN RELIGIE EN STAAT 
Vaak wordt de verhouding tussen religie en staat afgedaan met de scheiding van kerk en staat. Wanneer 

met de scheiding tussen kerk
20

 en staat wordt geschermd, bedoelt men meestal dat deze conceptuele 

scheiding impliceert dat religie geen plaats heeft in het publieke domein. Dit is een onjuist begrip van de 

scheiding tussen kerk en staat. De scheiding tussen kerk en staat is slechts een concept om de inter-

institutionele verhouding aan te geven tussen kerk en staat.
21

 Naast de institutionele scheiding tussen 

kerk en staat bepalen de neutraliteit van de staat, de godsdienstvrijheid en de gelijkwaardigheid van 

religies en kerken binnen een land de verhouding tussen religie en staat. Deze vier factoren zijn niet 

strikt te scheiden en impliceren elkaar gedeeltelijk. De vier factoren worden hieronder besproken. Ter 

verheldering wordt ook de term ‘het publieke domein’ behandeld. 

3.1.1.1 SCHEIDING VAN KERK EN STAAT 

De institutionele verhouding tussen kerk en staat in Europa kent drie vormen: (1)de scheiding van kerk 

en staat (o.a. Frankrijk en Nederland), (2)de coöperatie tussen de staat en (3)van overheidswege 

erkende godsdiensten en de staatskerksystemen.
22

 De institutionele scheiding van kerk en staat wil 

zeggen dat de kerk als instituut geen invloed mag hebben op het staatsapparaat. Omgekeerd mag de 

staat geen invloed uitoefenen op interne kerkelijke aangelegenheden.
23

 Deze institutionele scheiding is 

verre van ondubbelzinnig. Zo kan de kerk het staatsapparaat indirect beïnvloeden wegens de invloed 

van de preken op het kiesgedrag. Omgekeerd kan een wethouder eerder geneigd zijn tot het 

subsidiëren van een moskee voor de liberale islam dan voor de orthodoxe islam.
24

 Deze laatste vorm 

van overheidsmenging in de geloofsleer van een moskee is een vorm van directe invloed indien de 

wethouder zijn voorkeur laat blijken. De directe wederzijdse institutionele beïnvloeding van kerk en 

staat is door de scheiding van kerk en staat onwenselijk verklaard. Dit principe is niet als zodanig 

                                                                 
20

 Met een kerk wordt hier een geïnstitutionaliseerde geloofsgemeenschap verstaan.  
21

 Piret, J. (2007) ‘De verhouding van godsdienst en staat (in het onderwijs): historisch-nationale verschillen en Europese 

convergentie’ in: Hert, de, P & Meerschaut, K (eds.), Scheiding van kerk en staat of actief pluralisme? (Antwerpen: Intersentia) p 
114 
22

 Piret, J. (2007) ‘De verhouding van godsdienst en staat (in het onderwijs): historisch-nationale verschillen en Europese 

convergentie’ p 114 
23

 Burg, Van der, W. (2007) ‘Gelijke zorg en respect voor de gelovige burger – een inclusief-vrijzinnige schets’ in: Hert, de, P & 

Meerschaut, K (eds.), Scheiding van kerk en staat of actief pluralisme? (Antwerpen: Intersentia)p 190 
24

 Mourik, van, R. (2008) ‘Verhouding kerk en staat niet voor altijd afgebakend’, Nederlands Dagblad, 2 juli 2008 

(http://www.nd.nl/artikelen/2008/juli/02/-verhouding-kerk-en-staat-niet-voor-altijd-afgebak) 
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wettelijk vastgelegd. Het is een “politieke afspraak tussen kerkelijke en wereldlijke machthebbers”
25

 

geweest. Wel zijn er uit deze afspraak wetten voortgevloeid die haar impliceren.  

De scheiding van kerk en staat is voor interpretatie vatbaar en krijgt in Nederland een andere 

invulling dan in Frankrijk. De wettelijke invullingen van Nederland en Frankrijk met betrekking tot de 

scheiding van kerk en staat worden in paragraaf 3.2 en 3.3 beschreven. Het bovenstaande laat wel zien 

dat de scheiding van kerk en staat ‘slechts’ wederzijdse zeggenschap op elkaars instituten wil 

voorkomen. Een scheiding van geloof en staat wordt hiermee niet geborgd. Een verwijzing naar louter 

de scheiding van kerk en staat is daarmee onvoldoende grond om religie te mijden uit het publieke 

domein. Gauchet legt de institutionele scheiding van kerk en staat uit als het secundair worden van de 

religie in de politieke moderniteit waarin de staat en de burgerlijke maatschappij gescheiden zijn.
26

 Het 

volgende citaat van Gauchet laat goed zien dat een scheiding tussen kerk en staat (het ‘secundair 

worden’) iets wezenlijk anders is dan een scheiding tussen geloof en staat:  

‘Secundair worden’: ik bedoel daarmee dat men de institutionele orde en de formele regels van 

het samenleven beschouwt als het resultaat van het overleg en de wil van de burgers. Die 

burgers kunnen zich weliswaar uitspreken op grond van hun religieuze overtuiging, maar enkel 

op basis van een voorafgaande aanvaarding dat de politieke orde niet van tevoren door de 

religie wordt bepaald. In die zin is de religie niet primair of publiek.” Marcel Gauchet.
27

 

3.1.1.2 HET PUBLIEKE DOMEIN 

Het voldoet niet om de sferen in een land tweedelig te onderscheiden in een publieke en een privé 

sfeer. Dit zou suggereren dat er enkel persoonlijke belangen van het individu zijn ten opzichte van het 

algemene belang.
28

 Waarbij de persoonlijke belangen vertegenwoordigd worden door de burgers 

individueel en het maatschappelijke belang door het instituut van de staat. Er zijn vele grijze gebieden 

die zich niet laten vatten door deze dichotomie. Voorbeelden hiervan zijn vakbonden, maatschappelijke 

en religieuze organisaties, politieke partijen enzovoort. Er kan ook nog discussie zijn over de mate 

waarin de identiteit van de politieke staat gelijk is aan de rechtsstaat, het onderwijsveld en de 

politiemacht. Cassanova heeft getracht een meer adequate categorisering te bieden door het publieke 

domein op te delen in: 1) de staat, 2) de politieke samenleving en 3) de burgerlijke samenleving.
29

 Dit 

onderscheid maakt het mogelijk om op een meer genuanceerde manier te spreken over de scheiding 

tussen kerk en staat in relatie tot het publieke domein. 

3.1.1.3 GODSDIENSTVRIJHEID 

De mate van godsdienstvrijheid die een staat biedt is ook bepalend voor de verhouding tussen religie en 

staat. De gemeenschappelijke godsdienstvrijheid (als groepsrecht) wordt geboden door bepaalde 

rechten op godsdienstige beleving van levensbeschouwelijke gemeenschappen. De zondagsrust die in 

Nederland deels door de wet wordt geborgd, is hiervan een voorbeeld. Hier zijn internationaal twee 

trends te onderscheiden die ook met elkaar in tegenspraak zijn. Enerzijds worden er in het kader van 

gelijkheid van behandeling rechten - die van oudsher aan de gevestigde levensbeschouwelijke 

gemeenschap werden gegeven- geëxtrapoleerd naar andere levensbeschouwelijke gemeenschappen 

(bijvoorbeeld het recht op vrije schoolstichting). Anderzijds worden bepaalde rechten (zoals de 
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zondagsrust), door velen als een anachronisme gezien, ingeperkt of opgeheven.
30

 De individuele 

godsdienstvrijheid is volgens  artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en 

Politieke recht (IVBPR): 

“Een ieder heeft het recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst. Dit recht omvat mede 

de vrijheid een zelf gekozen godsdienst of levensovertuiging te hebben of te aanvaarden, alsmede 

de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn 

godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen door de eredienst, het onderhouden van de 

geboden en voorschriften, door praktische toepassing en het onderwijzen ervan. 

Op niemand mag dwang worden uitgeoefend die een belemmering zou betekenen van zijn 

vrijheid een door hemzelf gekozen godsdienst of levensovertuiging te hebben of te aanvaarden.  

De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan slechts in 

die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter 

bescherming van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden of de 

fundamentele rechten en vrijheden van anderen.  

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen van ouders of 

wettige voogden, de godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen overeenkomstig hun 

eigen levensovertuiging te verzekeren.”
31

 

In paragraaf 3.2 en 3.3 komt aan bod hoe dit recht op godsdienstvrijheid invulling heeft gekregen in 

Nederland en Frankrijk. Bovengenoemd internationaal verdrag geeft wel een algemeen beeld. In het 

kader van dit onderzoek is het belangrijk om op te merken dat godsdienstvrijheid niet alleen het 

individu (en/of groep) beschermt tegen inperking van hun godsdienstvrijheid maar dat de staat ook de 

plicht heeft om een sfeer te scheppen waarin de levensbeschouwelijke beleving kan gedijen.
32

  

Godsdienstvrijheid is te interpreteren als positieve- of als negatieve godsdienstvrijheid.
33

  Dit 

onderscheid komt voort uit de scheiding tussen positieve en negatieve vrijheid zoals gemaakt door 

Isaiah Berlin. De negatieve vrijheid is te kenmerken door zijn negatief omschreven voorwaarden, dat 

wat niet mag. De negatieve vrijheid van een persoon, is de mate waarin deze persoon niet begrensd 

wordt in zijn doen en laten door anderen. In de woorden van Isaiah Berlin, negatieve vrijheid is 

“freedom from”
34

. Berlin stelt dat een pluriforme samenleving niet zonder negatieve vrijheden kan. De 

reden die hij hiervoor aandraagt is dat de verschillende doelen en idealen van de groepen en mensen in 

deze samenleving altijd met elkaar in strijd zullen zijn.
35

 De verschillende waarden van de mensen zullen 

dus met elkaar botsen. Om een samenleving te laten gedijen waar alle mensen zoveel mogelijk vast 

kunnen houden aan hun eigen waarden, zal men de voorwaarde moeten stellen dat de groepen elkaar 

niet onderdrukken met hun eigen doelen, aldus Berlin. Er is volgens Berlin geen juist criterium te vinden 
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dat de waarden van de één boven de waarden van de ander plaatst.
36

 Daarom moet er de norm zijn om 

elkaar niet in te perken, waardoor men hoogstens zichzelf zal beperken.
37

   

De positieve vrijheid is omschreven in positieve voorwaarden, dat wat wel mag. Of in Berlin’s 

woorden: “freedom to – to lead one prescribed form of life”
38

. Deze vrijheid laat ieder vrij een positieve 

inhoud aan zijn eigen identiteit te koppelen en deze te beleven.
39

 De politieke en ideële inkleuring van 

positieve of negatieve godsdienstvrijheid is veelzijdig. Zo zou je kunnen stellen, net als Berlin, dat de 

positieve godsdienstvrijheid in een pluriforme samenleving het best mogelijk is wanneer (negatieve) 

vrijheid van wederzijdse onderdrukking de norm is. Je zou ook kunnen stellen dat een mens pas vrij is in 

zijn idealen en waarden wanneer hij de ratio en rede beheerst.
40

 Dit kan leiden tot een onderdrukking 

van alle waarden die anders zijn dan die van de verlichtingsideologie, gebaseerd op positieve 

godsdienstvrijheid.  

“One belief, more than any other, is responsible for the slaughter of individuals on the altars of 

the great historical ideals- justice or progress or the happiness of future generations, or the sacred 

mission or emancipation of a nation or race or class, or even liberty itself, which demands the 

sacrifice of individuals for the freedom of society. This is the belief that somewhere, in the past or 

in the future, in divine revelation or in the mind of an individual thinker, in the pronouncements of 

history or science, or in the simple heart of an uncorrupted good man, there is a final solution.” 

Isaiah Berlin
41

 

Het onderscheid tussen positieve en negatieve vrijheid gaat ook op voor godsdienstvrijheid. Positieve 

godsdienstvrijheid houdt het recht in vrij te zijn om je levensbeschouwing te beleven (positieve 

formulering). Negatieve godsdienstvrijheid houdt het recht in om niet door anderen te worden beperkt 

in je levensbeschouwelijke keuze en beleving (negatieve formulering). Negatieve en positieve vrijheid 

kunnen elkaar zowel overlappen als bijten. 

3.1.1.4 NEUTRALITEIT VAN DE STAAT 

Een fundament voor de vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk en staat in een land is een zekere 

mate van neutraliteit van de staat. De neutraliteit van de staat is een belangrijk gegeven voor een 

liberale democratie. Om de vrijheid en autonomie van een burger en individu te garanderen is de 

levensbeschouwelijke neutraliteit van de staat een absolute voorwaarde, aldus het liberale 

gedachtegoed. Van der Burg onderscheidt drie verschillende vormen waarmee een staat zijn neutraliteit 

vorm kan geven:  

I. Exclusieve neutraliteit: er is geen plaats voor religieuze uitingen of -argumenten in het 

publieke domein. “De staat is levensbeschouwelijk blind”
42

. Bij deze variant wordt er 

geen steun verleend aan levensbeschouwelijke organisaties.
43
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II. Inclusieve neutraliteit: alle (erkende)levensbeschouwelijke stromingen hebben gelijke 

kansen, vrijheden en mogelijkheden in een land om hun levensbeschouwing uit te 

dragen en belijden. Binnen deze vorm van neutraliteit kan de staat ook 

levensbeschouwelijke gemeenschappen ondersteunen in hun praktijken zolang er 

geen bepaalde levensbeschouwing wordt bevooroordeeld.
 44

  

III. Compenserende neutraliteit: dit is geen hoofdprincipe maar kan aanvullend op 

exclusieve-, dan wel inclusieve neutraliteit worden toepast. Hier wordt het mogelijk 

om kleinschalige levensbeschouwelijke minderheidsgroeperingen extra te steunen om 

te zorgen dat zij gelijke mogelijkheden hebben aan andere levensbeschouwelijke 

gemeenschappen.
45

 Hier wordt dus een gemeenschap bevoordeeld ten opzichte van 

de andere om te borgen dat zij gelijke mogelijkheden hebben om hun 

levensbeschouwing te belijden of uit te dragen. Een sikh gemeenschap zou 

bijvoorbeeld extra financiering kunnen krijgen om een bijzondere school te stichten 

vanwege hun geringe omvang. 

De neutraliteit van de staat betreft de levensbeschouwelijke neutraliteit van de staat. Van der 

Burg maakt het terrein van het neutraliteitsideaal nog duidelijker. Een staat, zo zegt hij, hoeft en kán 

niet moreel neutraal zijn.
46

 Het is bijvoorbeeld niet wenselijk wanneer een staat geen visie heeft op de 

samenlevingsvorm gezien hij de samenleving moet inrichten.
47

 Een staat moet ook een visie hebben op 

‘goods’ (alle middelen die bijdragen tot het hebben van een goed leven), aangezien hij de beschikking 

hiervan voor een nader te bepalen deel moet garantstellen voor zijn bevolking.
48

 Voorbeelden hiervan 

zijn werkgelegenheid, onderdak, culturele en educatieve vorming. Het neutraliteitsideaal, aldus Van de 

Burg, handelt over de visie op het goede leven.
49

 Op dit terrein moet de staat zijn onderdanen vrij laten 

wanneer hij het neutraliteitsideaal nastreeft. De staat kan wel een visie uitdragen ten behoeve van de 

volksgezondheid of veiligheid maar zal hierin - in het kader van de neutraliteit - terughoudend moeten 

zijn om geen onnodig oordeel te geven over een bepaalde visie op het goede leven.
50

 Het onderscheid 

dat Van der Burg maakt ten aanzien van de neutraliteit van de staat wordt hier gebruikt om de discussie 

zuiver te kunnen voeren. 

3.1.1.5 GELIJKWAARDIGHEID VAN LEVENSBESCHOUWINGEN 

De laatste factor die van belang is om de verhouding tussen religie en staat te illustreren is de 

gelijkwaardigheid van religies en kerken. Dit wil zeggen dat alle religies en kerken in een land een gelijke 

behandeling verdienen van de staat in gelijke omstandigheden.
51

 De gelijkwaardigheid van 

levensbeschouwingen stelt daarbij seculiere levensbeschouwingen gelijk aan theïstische 

levensbeschouwingen. 
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3.1.2 PLAATS VOOR LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING  
De scheiding van kerk en staat, de godsdienstvrijheid, de neutraliteit van de staat en de 

gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen zijn in grote mate bepalend voor de wijze waarop de 

politieke visie van een land rondom levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs 

vorm krijgt. De wijze waarop deze vier factoren invloed kunnen uitoefenen op de situatie rondom 

levensbeschouwelijke educatie wordt hieronder door middel van voorbeelden geïllustreerd. Het doel is 

hier niet om uitputtend te zijn maar illustratief.  

3.1.2.1 SCHEIDING VAN KERK EN STAAT 

De scheiding van kerk en staat impliceert dat de staat geen invloed mag uitoefenen op het inhoudelijke 

werk van levensbeschouwelijke instituten. Een beperking hierin is net zoals bij de godsdienstvrijheid 

naar redelijkheid slechts toegestaan “ter bescherming van de openbare veiligheid, de orde, de 

volksgezondheid, de goede zeden of de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.”
52

 Vanwege 

deze institutionele scheiding mag het bevoegd gezag van een openbare school in Nederland geen 

invloed uitoefenen op de inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs dat een levensbeschouwelijk 

instituut mag verzorgen gedurende 120 uur binnen de lestijd per jaar.
53

 Het bestuur van Nederlandse 

openbare scholen staat onder toezicht van de overheid. Daarmee is het bevoegd gezag van een 

openbare school gelieerd aan het instituut van de staat. Deze mag zich daarom niet bemoeien met de 

lesinhoud van levensbeschouwelijke instanties vanwege de scheiding van kerk en staat. De scheiding 

van kerk en staat wordt vaak als argument gebruikt om elke vorm van levensbeschouwelijke uitingen of 

argumentatie uit openbaar onderwijs te bannen.
54

 De houdbaarheid van dit argument is afhankelijk van 

de interpretatie van het beginsel scheiding kerk en staat. De hierboven verklaarde betekenis van de 

scheiding van kerk en staat is geen argument om geloofsuitingen te mijden uit de openbare school. De 

bovenstaande analyse laat zien dat het al dan niet rechtmatig gebruiken van religieuze argumenten en 

religieuze uitingen in het publieke domein meer te maken heeft met de vorm van staatsneutraliteit. De 

scheiding van kerk en staat handelt namelijk enkel over de wederzijdse institutionele directe bemoeienis 

met elkaars richting en inrichting. Het publieke domein is veel breder dan deze beperkte sfeer. Een 

processie met een Jezusbeeld door een dorpsstraat vindt plaats in het publieke domein, maar is geen 

directe bemoeienis van de kerk met de richting of inrichting van het gemeentelijk beleid. Dit zou wel het 

geval zijn wanneer de kerk het college van B & W kan verplichten om een Jezusbeeld op het plein te 

plaatsen. 

3.1.2.2 GODSDIENSTVRIJHEID 

Godsdienstvrijheid houdt onder andere in dat de staat een sfeer creëert waarin een individu zich vrij 

voelt om zijn levensbeschouwing te uiten en belijden.
55

 Dit is als argument te gebruiken wanneer je stelt 

dat de staat faciliterend moet zijn in de levensbeschouwelijke vorming van een individu.
 56

 Immers, niet 

elke familie voedt een kind volwaardig op in zijn levensbeschouwing, en levensbeschouwelijke instituten 

bereiken ook niet iedereen.
57

 Dit faciliteren van de staat kan onder andere de vorm krijgen van 

levensbeschouwelijke vorming als onderdeel van het openbaar onderwijs. Een ander argument kan zijn 

dat in het onderwijs altijd een uitwisseling van argumenten zal plaatsvinden. Daarbij zijn 

levensbeschouwelijke argumenten ook niet te vermijden. Seculier-levensbeschouwelijke argumenten 
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zouden geen bevooroordeling mogen krijgen op religieus-levensbeschouwelijke argumenten. Dit 

argument is mede afhankelijk van het geloof in neutraliteit.
58

  

Wanneer het recht op godsdienstvrijheid negatief wordt geïnterpreteerd kan ditzelfde recht 

leiden tot een argument tegen een vorm van levensbeschouwelijke educatie op het openbaar 

voortgezet onderwijs. Immers, educatie over verschillende levensbeschouwingen zou wellicht een 

inbreuk kunnen zijn op het recht om niet gedwongen te worden om een bepaalde levensbeschouwing 

aan te hangen. Ook al wordt er teaching about religion of teaching from religion toegepast op basis van 

verschillende levensbeschouwingen, een ouder kan deze negatieve interpretatie van godsdienstvrijheid 

toch gebruiken om te stellen dat hij niet wil dat zijn kind invloed ondergaat van (andere) 

levensbeschouwingen.
59

  

Het verschil in interpretatie van godsdienstvrijheid op een positieve dan wel negatieve manier 

komt ook overeen met een verschil in interpretatie van het liberaal-vrijzinnige ideaal van de autonomie 

van het individu. Enerzijds geeft het recht op autonomie van het individu het recht om niet beïnvloed te 

worden door levensbeschouwelijke ideologieën waar diegene niet om heeft gevraagd (negatieve 

godsdienstvrijheid). Anderzijds geeft de autonomie van een individu het recht om in staat gesteld te 

worden autonoom een levensbeschouwelijke identiteit te vormen vanuit een ontwikkeld en veelzijdig 

levensbeschouwelijk vocabulair en kennis over levensbeschouwingen (positieve godsdienstvrijheid).
60

 

3.1.2.3 NEUTRALITEIT VAN DE STAAT 

De vorm van neutraliteit van een staat is belangrijk voor de politieke visie ten aanzien van 

levensbeschouwelijke educatie. Namelijk, inclusieve neutraliteit veronderstelt (eerder dan exclusieve 

neutraliteit) een acceptatie van levensbeschouwelijke argumentatie en daarmee -educatie in het 

openbaar onderwijs. Exclusieve neutraliteit wil zeggen dat er geen plaats is voor religieuze uitingen en 

argumenten in het publieke domein, dit impliceert dat seculiere argumenten en uitingen neutraal zijn. 

Hierover zijn de meningen verdeeld. Vroom zegt dat ook seculiere argumenten getuigen van een 

bepaalde levensbeschouwing en dat er dus niet zoiets bestaat als levensbeschouwelijke neutraliteit. De 

verbanning van religie uit het openbaar onderwijs is voor hem dus een ongewenste dictatuur van 

eenvormigheid.
61

 Paul Cliteur spreekt dit tegen. Ook al bestaat zuivere neutraliteit in werkelijkheid 

misschien niet, deze dient zoals alle idealen een functie. Net zoals in de rechtspraak wordt gestreefd 

naar de hoogste vorm van neutraliteit, kan dit volgens Cliteur ook een ideaal zijn in het onderwijs.
62

 

3.1.2.4 GELIJKWAARDIGHEID VAN LEVENSBESCHOUWINGEN 

Ook hier dient het probleem zich aan dat een gelijkwaardigheid van godsdiensten anders is dan een 

gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen. Een gelijkwaardigheid van godsdiensten wil zeggen dat 

wanneer een school voorziet in religieuze educatie, deze elke religie onder dezelfde voorwaarden aan 

bod moet laten komen. De voorwaarden waaronder een openbare school godsdienstige educatie 

verzorgt is deels door de wet ingegeven. Willekeurige discriminatie moet hierbij worden voorkomen. De 

gelijkwaardigheid van godsdienst en kerk gaat niet over de gelijkwaardigheid van seculiere 

levensbeschouwingen of van seculiere- en religieuze levensbeschouwingen.  
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3.2 GRONDSLAGEN FRANKRIJK 

3.2.1 GRONDSLAGEN POLITIEKE VISIE FRANKRIJK 
Ten eerste moet bepaald worden welke onderwerpen in het politieke discours relevant zijn. In het 

voorgaande hoofdstuk is al besproken welke politieke factoren belangrijk zijn om de verhouding tussen 

religie en staat te beschrijven in een land. Deze onderwerpen zijn in deze paragraaf beschreven voor de 

Franse situatie. Ten tweede wordt de politieke visie ten aanzien van levensbeschouwelijke educatie in 

het openbaar secundair onderwijs uiteengezet.  

De verhouding tussen religieuze levensbeschouwingen en de staat is op te maken uit de 

institutionele verhouding van kerk en staat, de godsdienstvrijheid, de neutraliteit van de staat en de 

gelijkwaardigheid van godsdiensten. In het specifieke geval van Frankrijk worden deze factoren 

gevangen in het beginsel van laïcité. Dit beginsel is de basis voor de politieke visie van Frankrijk ten 

aanzien van religies en is onvertaalbaar. Laïcité is hieronder verklaard. Daaronder is een expliciete uitleg 

gegeven over de scheiding van kerk en staat, neutraliteit van de staat, godsdienstvrijheid en 

gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen in Frankrijk. 

3.2.1.1 LAÏCITÉ 

Het beginsel van Laïcité is van dusdanig belang voor de Franse staat dat het is vastgelegd in het eerste 

artikel van de grondwet: 

“France shall be an indivisible, *laïque+ secular, democratic and social Republic. It shall ensure 

the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall 

respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis. Statutes shall promote equal 

access by women and men to elective offices and posts as well as to position of professional and 

social responsibility.”
63

 

In deze vertaling van een officiële website van de Franse regering is het Franse woord ‘laïque’ vervangen 

door het Engelse woord ‘secular’ wat ‘seculier’ betekent.
64

 Dit beginsel dat in de grondwet is 

opgenomen wil dus zeggen dat de staat seculier is (d.w.z. “1 niet tot een orde of congregatie behorend; 

een ~e geestelijke 2 onkerkelijk”
65

). Laïcité is ontstaan in de tijd van de Franse revolutie (1790) uit een 

conflict tussen kerk (religie) en staat.
66

 Omstreeks het begin van de negentiende eeuw was in Frankrijk 

een staatshervorming gaande onder invloed van de Verlichting en heerste een anti-autoritair sentiment. 

Dit anti-autoritaire sentiment had zowel betrekking op de geestelijken als op de adel. In die tijd was de 

katholieke kerk de enige grote religieuze speler. De laïcité was een ideologisch middel om de macht van 

de katholieke kerk te scheiden van de politieke macht.
67

 Het doel was niet om de katholieke godsdienst 

te bestrijden. De spanning liep destijds zo hoog op dat de scheiding tussen de katholieke kerk en de 

staat zo strak mogelijk werd aangebracht. De laïcité wordt nog altijd geassocieerd met de verlichting die 

een steeds meer antireligieuze connotatie heeft gekregen. Uit de Franse Revolutie is een seculiere 
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staatsideologie ontstaan die ervoor heeft gezorgd dat de Fransen religieuze uitingen tot hun 

privédomein rekenen.
68

  

De huidige ontwikkelingen van religieuze pluraliteit en de opkomst van de islam vragen om een 

heroverweging van het ideologische karakter van laïcité. De invloed van de Katholieke kerk is geslonken 

door de ontkerkelijking en de opkomst van de islam. Ze heeft zich verzoend met de laïcité en is er zelfs 

voorstander van geworden.
 69

  Op dit moment lijkt het wettelijke beginsel van laïcité te functioneren als 

een “regulating principle for the pluralism of both the religious and non-religious convictions existing in 

civil society”
70

. De vraag is of hier de ideologische wortels van laïcité, bekend van de Franse revolutie, 

nog in te herkennen zijn. De nieuwe ‘geseculariseerde’ laïcité heeft niet tot doel om de verschillende 

levensbeschouwingen te onderdrukken maar om ze een plaats te geven binnen Frankrijk.
71

 Het 

volgende citaat van de Franse filosoof Gauchet illustreert deze nieuwe laïcité: 

“We moeten ons zeker niet schamen voor wie we zijn. We moeten onze beginselen verdedigen. 

De democratische staten in Europa zijn verantwoordelijk voor de vrijheid van moslimvrouwen. 

Dat hoort bij onze fundamentele beginselen. Maar tegelijk kunnen we moslims niet behandelen 

zoals de republikeinse strijders voor de scheiding van kerk en staat in 1905 de katholieken 

behandelden, om even in de Franse situatie te blijven. Ten eerste omdat de moslims een 

minderheid vormen die in veel gevallen in de verdrukking zit, heel anders dan de katholieke 

bourgeoisie waartegen je je toen met een schoon geweten hard kon opstellen. Maar 

belangrijker: omdat de democratie is veranderd. Bij onze ontwikkelde democratie horen 

religieuze en culturele tolerantie. Daarom is het strijdbare laïcisme van toen uit de tijd. We 

moeten een evenwicht vinden: tolerantie, zonder af te wijken van onze principes.”
72

 

3.2.1.2 SCHEIDING VAN KERK EN STAAT 

Deze politiek-filosofische wortels van de laïcité zijn iets anders dan het juridische principe van laïcité. 

Het juridische principe waarborgt de institutionele scheiding van kerk en staat en daarmee de vrijheid 

van geweten. De macht van de religieuze instituten is in strikte zin gescheiden van het politieke 

instituut.  

3.2.1.3 NEUTRALITEIT VAN DE STAAT 

De neutraliteit van de staat in Frankrijk vaak gekenmerkt als exclusieve neutraliteit.
73

 Volgens Van der 

Burg houdt dit in dat er geen steun wordt verleend aan levensbeschouwelijke organisaties en dat 

niemand zijn cultuur of religie mag beleven in de publieke ruimte.
74

 Volgens Rawls zou dit inhouden dat 

er in Frankrijk geen plaats is voor religieuze uitingen of argumenten in het publieke domein.
75

 De 

literatuur laat zien dat de Franse politieke visie meer nuancering behoeft dan het label ‘exclusieve 
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neutraliteit’. Hoewel de scheidingswet van 1905 zegt dat de staat geen godsdiensten erkent of 

subsidieert zijn er toch bepaalde concessies gedaan.
76

 Zo hebben privéscholen met een godsdienstige 

identiteit (onder bepaalde voorwaarden) subsidie ontvangen van de overheid en worden historische 

kerkgebouwen indirect gesubsidieerd door de overheid. Hoewel de laïcité in de meeste gevallen 

negatief is geformuleerd - wat de staat niet mag doen en moet voorkomen- is er ook een belangrijke 

positieve implicatie van de laïcité in het eerste artikel van de scheidingswet van 1905: “…*de republiek+ 

waarborgt de vrije uitoefening van elke eredienst”
77

. Op basis van deze plicht van de overheid zijn er in 

Frankrijk veel gevallen bekend waarin kerken (in)direct zijn gesubsidieerd door de overheid. Vaak 

kwamen deze subsidies ten goede van de katholieken maar recentelijk hebben ook de overige 

godsdiensten beroep gedaan op gelijke behandeling.
78

  

Op basis van deze gegevens is de Franse politieke visie ook te kenmerken als een inclusieve 

neutraliteit. Inclusieve neutraliteit houdt in dat er geen grenzen aan de religieuze beleving en invulling 

van de burgers wordt gegeven, behoudens de wet.
79

 De verschillende levensbeschouwingen die 

aanwezig zijn in de maatschappij worden vanuit dit standpunt met gelijke steun voorzien.
80

  Aangezien 

alle erkende levensbeschouwelijke stromingen binnen Frankrijk gelijke kansen, vrijheden en 

mogelijkheden hebben om hun levensbeschouwingen uit te dragen en te belijden, neigt Frankrijk naar 

inclusieve neutraliteit. Ook worden levensbeschouwelijke praktijken in een bepaalde vorm door de 

overheid gesteund. Maar niet alle Franse praktijken en visies sluiten aan bij inclusieve neutraliteit. 

 Het exclusieve karakter van de neutraliteitsvorm in Frankrijk is te herkennen in de prioriteit die 

wordt gegeven aan negatieve godsdienstvrijheid. Door bepaalde neutrale zones in te richten wil 

Frankrijk iedereen de ruimte geven om anderen te ontmoeten en zich vrij te voelen om hun eigen 

levensbeschouwelijke keuzes te maken.
81

  Het is echter een misvatting om hieruit af te leiden dat de 

religie in Frankrijk gemeden wordt in de gehele publieke ruimte. Religieuze argumenten worden wel 

gemeden uit het politieke discours
82

. Een onderdeel van de Franse republikeinse ideologie is het streven 

naar een uniforme Franse identiteit waarin iedereen gelijk is.
83

 

Het twee sporen beleid van de Franse neutraliteitsconceptie, zowel inclusief als exclusief, is 

vertaald in de doelen van seculariteit door de commissie Stasi. De nieuwe wet omtrent seculariteit die 

de commissie Stasi zou willen invoeren heeft als doel om ‘zowel de seculariteit en neutraliteit van de 

publieke diensten, als het respect voor spirituele diversiteit te verzekeren’
84

.  De eerste deelzin over de 

seculariteit en neutraliteit van de publieke diensten is te karakteriseren als exclusieve neutraliteit. In de 

lijn van dit doel is het hoofddoekenverbod ingesteld op openbare scholen en publieke diensten. De 

tweede deelzin over de verzekering van het respect voor spirituele diversiteit is als inclusieve 

neutraliteit te karakteriseren. Het beleid hieromtrent, zoals de gelijke steun aan alle religieuze 

denominaties in Frankrijk, de subsidie voor privé scholen en de vrijheid voor het houden van 

erediensten, zijn ook als inclusieve neutraliteit te kenmerken.  

De reden waarom velen Frankrijk toch karakteriseren als hebbende een vorm van exclusieve 

neutraliteit, is hun expliciete prioritering van negatieve godsdienstvrijheid boven positieve 

                                                                 
76

 Magits, M. (2007) ‘België: een systeem naar Frans model?’ p 36+44 
77

 Magits, M. (2007) ‘België: een systeem naar Frans model?’ p 36 
78

 Magits, M. (2007) ‘België: een systeem naar Frans model?’ p 42 
79

 Burg, W. Van Der, (2009) Het ideaal van de neutrale staat . Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en 

cultuur. (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers) p 30 
80

 Burg, W. Van Der, (2009) Het ideaal van de neutrale staat . Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en 

cultuur. P 31 
81

 Weil, P (2008) ‘Why the French Laïcité is Liberal’ p 2713 
82

 Weil, P (2008) ‘Why the French Laïcité is Liberal’ p 2705 
83

 Freedman, J. (2004) ‘Secularism as a Barrier to Integration? The French Dilemma.’ In: International Migration (42:3) p 10 & 20 
84

 Freedman, J. (2004) ‘Secularism as a Barrier to Integration? The French Dilemma.’ P 18 



28 
 

godsdienstvrijheid. Frankrijk acht een duidelijke neutraliteit van de staat noodzakelijk om de huidige 

maatschappelijke onrust rondom religieuze uitingen het hoofd te bieden en om de pluriforme 

samenleving te ordenen en betaalbaar te houden. Het is volgens de commissie Stasi onbetaalbaar om 

openbare voorzieningen per religieuze levensbeschouwing anders in te richten.
85

De 

levensbeschouwelijke neutraliteit (ook een voortvloeisel uit de laïcité 86) staat volgens de commissie 

Stasi boven de positieve godsdienstvrijheid: “Het behoud van het levensbeschouwelijk neutrale karakter 

van de openbare school in het kader van de Franse laïcité dient dan ook gezien te worden als een hoger 

constitutioneel belang op grond waarvan de positieve godsdienstvrijheid van sommigen kan ingeperkt 

worden.”
87

 Ook het Europese hof erkent dat de positieve godsdienstvrijheid in bepaalde mate kan 

worden ingeperkt om de gewenste verhouding tussen godsdienst en staat te behouden.
88

 In hoofdstuk 4 

wordt de invloed van de recente ontwikkelingen in Frankrijk uitgebreider besproken. 

3.2.1.4 GODSDIENSTVRIJHEID 

Hoewel deze misschien geen primaat heeft boven de neutraliteit van de staat, vloeit ook de 

godsdienstvrijheid voort uit de laïcité. In Frankrijk zit de godsdienstvrijheid in het hart van de politieke 

ideologie. Het beginsel van laïcité verwoordt naast de institutionele scheiding van kerk en staat ook een 

ideaal. Dit ideaal maakt het begrip ‘laïcité’ onvertaalbaar omdat het zowel een beginsel als een ideaal 

bevat. Deze luidt als volgt: 

“Het ideaal van de Laïcité tendeert naar een gehele privatisering van de religie, gebaseerd op 

het inzicht dat het beter is dat de staat zich niet bemoeit met het zielenheil van zijn burgers, 

zodat het elkeen vrij staat zijn zaligheid te zoeken op de wijze die hij verkiest, en dit al dan niet 

in aansluiting bij zijn of haar familiale traditie.”
 .89

 

Dit ideaal houdt in dat de laïcité de negatieve godsdienstvrijheid (het recht niet beperkt te worden in je 

levensbeschouwing door de staat) primaat geeft op de positieve godsdienstvrijheid (het recht om je 

levensbeschouwing te beleven).
90 91

  Dit is de eerste implicatie van het ideaal van de laïcité. De volgende 

belangrijke implicatie is de bovengenoemde privatisering van de religie. Volgens Piret wil privatisering 

van religie niet zeggen dat deze niet collectief beleefd mag worden. De religieuze beleving is vrij en 

kenmerkt zich door een individuele en collectieve ervaring, zolang deze privaatrechtelijk georganiseerd 

wordt (in tegenstelling tot publiekrechtelijk) is dit niet in strijd met het ideaal van laïcité.
92

Deze 

privatisering van de religie die voortvloeit uit de institutionele scheiding van kerk en staat en het 

beginsel van de laïcité wordt door velen verkeerd geïnterpreteerd als een verbanning van alle religies uit 

de publieke ruimte. Dat kan zelfs zover gaan als een ban op religieuze uitingen op openbare plaatsen. 
93
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Het verbod op opzichtige religieuze uitingen op de openbare school is niet gekomen om de religie tot de 

privésfeer te beperken, maar om de levensbeschouwelijke keuzes van de kinderen vrij te laten.
94

 

Islamitische ouders hadden namelijk het gevoel dat hun dochters op de openbare school gedwongen 

werden om een hoofddoek te dragen omdat andere islamitische kinderen ze daartoe dwongen met 

pestgedrag.
95

 

Naast het beginsel van de laïcité is de godsdienstvrijheid verder verwoord door de 

scheidingswet van 1905 over gewetensvrijheid en vrije godsdienstbeoefening.
96

  Belangrijk om op te 

merken is dat Frankrijk uitgaat van een “individuele rechtenconceptie”
97

, daarmee worden 

groepsrechten verworpen. Frankrijk geeft prioriteit aan autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Er 

zijn landen waar groepsrechten bestaan, ofwel in de vorm van compenserende neutraliteit, ofwel om 

vrije godsdienstbeoefening mogelijk te maken wanneer deze in strijd is met de individuele rechten. Een 

voorbeeld waar groepsrechten primaat hebben boven individuele rechten is wanneer onvrijwillige 

huwelijken worden toegestaan voor moslims. Het individuele recht op zelfbeschikking zou dan worden 

beperkt voor het groepsrecht van de moslims om hun eigen cultuur te beleven. In Frankrijk bestaan 

dergelijke groepsrechten niet.  

3.2.1.5 GELIJKWAARDIGHEID VAN GODSDIENSTEN 

Met betrekking tot de gelijkwaardigheid van godsdiensten geldt dat de overheid geen godsdiensten 

erkent, maar bepaalde rechten, zoals het gratis ter beschikking stellen van gebouwen voor de eredienst, 

alleen ten goede komen aan erkende culturele verenigingen.
98

 Daarin hebben volgens de wet alle 

culturele verenigingen dezelfde rechten. De Franse wetten brengen verder geen ongelijkheid aan tussen 

verschillende godsdiensten. De Franse staat zal geen oordeel over de spirituele of filosofische waarde 

van godsdiensten geven. 
99

 

De taal van de laïcité rept voornamelijk over de neutrale staat ten opzichte van de religieuze 

instituten, argumenten en uitingen. De nieuwe laïcité pleit voor een vorm van religieuze educatie in het 

curriculum van openbare scholen
100

, maar er wordt niet gesproken over seculiere 

levensbeschouwingen. Hierbij lijkt verondersteld te worden dat al datgene wat niet religieus is, en dus 

seculier, ook neutraal zou zijn. In het algemeen betwijfelt men of er zoiets bestaat als 

‘levensbeschouwelijke neutraliteit’
101

. Is de levensbeschouwelijke neutraliteit waar de laïcité van uitgaat 

in Frankrijk niet in werkelijkheid een seculier-levensbeschouwelijke staatsideologie? Deze vraag is vaak 

de inhoud van de kritiek op het beginsel van laïcité.
102

  

3.2.1.6 GRONDSLAGEN FRANSE POLITIEKE VISIE OP LEVENSBESCHOUWELIJK EDUCATIE IN 

HET OPENBAAR SECUNDAIR ONDERWIJS. 

De verhouding tussen levensbeschouwing en staat in Frankrijk heeft implicaties voor de politieke visie 

ten aanzien van levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs. Het ideaal van de 

laïcité is om het kind in het onderwijs op te voeden tot een mondig, autonoom en participerende 
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staatsburger. Voor dit pedagogische ideaal wordt de rede van de godsdienst gescheiden en ingezet om 

de burger te emanciperen.
103

 

 De plicht van de overheid om godsdienstbeoefening mogelijk te maken (positieve 

godsdienstvrijheid) heeft oorspronkelijk uiting gekregen in één vrije dag per week zodat de ouder het 

kind ook nog naar godsdienstles kan sturen. Op dit moment valt die dag weer onder de openbare 

lestijd.
104

 Daarnaast zijn geloofsgemeenschappen vrij om een eigen school op te richten. Het is zelfs 

mogelijk om onder een ‘contrat d’association’ staatssubsidie te ontvangen waarmee het salaris van hun 

docenten betaald mag worden. Voorwaarde hierbij is wel dat de school in kwestie de gewetensvrijheid 

van de kinderen respecteert en het godsdienstonderwijs facultatief maakt. Hierop wordt ook 

geïnspecteerd. De openbare scholen in Frankrijk ontvangen nog altijd een ruimere financiering van de 

staat omdat zij een bredere verantwoordelijkheid dragen.
105

 Deze brede verantwoordelijkheid houdt in 

dat zij moet garanderen dat elk kind openbaar onderwijs kan genieten, terwijl privéscholen criteria voor 

toelating kunnen toepassen.  

 Toen het beginsel van laïcité zijn intrede deed in het secundair onderwijs, rond 1900, heerste er 

een conflict tussen de staat en de kerk in Frankrijk. Het oude ideaal van laïcité heeft zich daarom 

gemanifesteerd in het onderwijs en heeft vrijwel alle educatie over religie uit het secundair onderwijs 

verbannen.
106

 De nieuwe, faciliterende rol van laïcité heeft rond 1989 geresulteerd in een herleefde 

interesse voor religieuze educatie op openbare scholen.
107

 In die periode zijn religieuze feiten 

opgenomen in de vakken geschiedenis en aardrijkskunde.
108

 Dit kreeg de vorm van ‘teaching about 

religion’ met als doel om de leerlingen meer kennis te geven over de geschiedenis van de verschillende 

beschavingen. De invloed van religie op politiek, kunst, literatuur, sociologie en filosofie moet hiervoor 

worden geleerd om de geschiedenis van deze te kunnen begrijpen. En nog steeds groeit de roep onder 

Franse experts en docenten om kennis van religieuze tradities uitgebreider op te nemen in de curricula 

voor openbaar secundair onderwijs.
109

 Eind jaren negentig groeide het lesmateriaal voor docenten over 

de geschiedenis van de religieuze culturen.  

 De verhoogde interesse voor onderwijs in religieuze feiten, de ontwikkelingen rondom de 

religieuze pluralisering en de verharding van de samenleving (na de aanval op de Twin Towers in 2001) 

hebben de politiek in Frankrijk aanleiding gegeven Regis Debray om een advies te vragen omtrent 

levensbeschouwelijke educatie in openbare scholen.
110

 De ontwikkeling na de millenniumwisseling van 

2000 tot 2010 zullen in een later hoofdstuk uitgebreid aan bod komen. Mede dankzij het rapport van 

Debray is er de politieke consensus ontstaan dat er meer geïnvesteerd moet worden in 

levensbeschouwelijke educatie in het openbaar onderwijs. Dit heeft een diepere inhoud gekregen dan 

enkel ‘teaching about religion’. De levensbeschouwelijke educatie waar het rapport van Debray op 

aanstuurt heeft drie doelen, namelijk het ontwikkelen van een levensbeschouwelijk vocabulair 

                                                                 
103

 Piret, J. (2007) ‘De verhouding van godsdienst en staat (in het onderwijs): historisch-nationale verschillen en Europese 

convergentie’ p 132  
104

 Piret, J. (2007) ‘De verhouding van godsdienst en staat (in het onderwijs): historisch-nationale verschillen en Europese 

convergentie’ p 135 
105

 Piret, J. (2007) ‘De verhouding van godsdienst en staat (in het onderwijs): historisch-nationale verschillen en Europese 

convergentie’ p 136 
106

 Willaime, J.P. (2007) ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist laïcité to a Return of Religion to 

Public Education’ p 91-92 
107

 Willaime, J.P. (2007) ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist laïcité to a Return of Religion to 

Public Education’ p 90 
108

 Schreiner, P. (2005) Religious Education in Europe (Oslo: Oslo university) (online gevonden op 29 juli 2010: 

http://resources.eun.org/etwinning/europa2.pdf ) p 8 
109

 Willaime, J.P. (2007) ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist laïcité to a Return of Religion to 

Public Education’ p 92 
110

 Willaime, J.P. (2007) ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist laïcité to a Return of Religion to 

Public Education’ p 93 

http://resources.eun.org/etwinning/europa2.pdf


31 
 

(levensbeschouwelijke optiek), begrip genereren voor culturele ontwikkelingen en – beschavingen en 

een bijdrage aan burgerschapsvorming in de huidige religieus-pluriforme samenleving. Om deze doelen 

te behalen moeten de leerlingen zich het belang van levensbeschouwingen kunnen voorstellen en 

voelen. Ze moeten bijvoorbeeld vanuit de religieuze artefacten de levensbeschouwelijke intentie 

kunnen achterhalen. Debray geeft een volle inhoud aan teaching about religion en geeft ook een 

fundament voor teaching from religion door kinderen instrumenten te geven om hun 

levensbeschouwing te duiden. Hiervoor adviseert Debray om de docenten van het openbaar secundair 

onderwijs specifiek op te leiden.
111

 

 Hoewel deze nieuwe ontwikkeling - die de nieuwe inhoud van het ideaal van laïcité heel 

duidelijk laat zien - breed geaccepteerd is kent zij ook tegenspraak. Dit tegengeluid komt uit hoek van de 

aanhangers van de antireligieuze laïcité en vanuit de religieuze traditionalisten.
112

  

3.2.1.7 ALSACE-MOSELLE 

De bovenstaande analyse gaat niet op voor drie departementen in Frankrijk, namelijk Bas Rhin, Out Rhin 

en Moselle. Deze gebieden behoorden in 1905 nog tot het Duitse rijk en hier gelden derhalve nog de 

regels van vóór de scheidingswet.
113

 Hier vindt verplicht godsdienstonderwijs plaats op staatsscholen,  

enkel op aanvraag kan vrijstelling verkregen worden. In Alsace-Moselle zijn vier godsdiensten erkend 

door de overheid: het katholicisme, het lutheranisme, het jodendom en het calvinisme. 
114

 De speciale 

positie van deze departementen dient hier voor de volledigheid genoemd te worden. Een uitgebreide 

analyse heeft geen relevantie voor de onderhavige probleemstelling. 
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3.2.2 GRONDSLAGEN PRAKTIJKEN FRANKRIJK 
Het doel van deze paragraaf is het in kaart brengen van de basisbeginselen van Franse praktijken 

rondom levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs.  

3.2.2.1 LEVENSBESCHOUWELIJKE DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

Frankrijk is van oudsher een katholiek land. Nog steeds rekent de meerderheid van de fransen zich tot 

het katholicisme, maar andere levensbeschouwelijke gemeenschappen groeien in aantal. Vanaf 1872 is 

er een wet van kracht in Frankrijk die het registreren van geloofsovertuiging en etnische afkomst 

verbiedt.
115

 Er worden wel schattingen gemaakt op basis van peilingen. Een studie uit 2007 geeft het 

volgende beeld weer
116

: 

 

FIGUUR 1 KERKELIJKE GEZINDTEN FRANKRIJK 2007 
117

 

De levensbeschouwing wordt in Frankrijk in toenemende mate individueel ingevuld als persoonlijke 

levensbeschouwing.
118

 

3.2.2.2 DE FRANSE ONDERWIJSCULTUUR 

De republikeinse idealen van gelijkheid en seculariteit leven sterk in de Franse onderwijscultuur.
119

 Deze 

idealen zijn vastgelegd in de onderwijswetten van Jules Ferry welke het onderwijs laïque, kosteloos en 

verplicht maakten.
120

 In Frankrijk geldt het ideaal van de meritocratie, waarin sociale status afhangt van 

prestaties en capaciteiten. Dit is tevens het voertuig voor integratie in een land waar een kwart van de 

bevolking van allochtone afkomst is.
121

 De waarden van gelijkheid en seculariteit worden niet alleen 

ingezet in het onderwijs ten behoeve van de kansen van de burgers maar ook voor de vorming van de 
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Franse burgers middels het onderwijs in deze waarden.
122

 Frankrijk staat bekend om de uniformiteit en 

sterke regulering van het onderwijsbestel ten behoeve van de verlichting en gelijkheid van zijn 

burgers.
123

 Natuurlijk leidt deze rigide regulering van het onderwijs tot allerlei omzeilingen van deze 

regels en is gehele uniformiteit en gelijkheid onmogelijk.
124

 Toch is de Franse onderwijscultuur te 

beschrijven met de waarden van gelijkheid en seculariteit. 

3.2.2.3 LEVENSBESCHOUWELIJKE EDUCATIE IN FRANKRIJK 

In Frankrijk gaat 79% van de leerlingen naar een openbare school.
125

 Frankrijk heeft de unieke situatie in 

Europa dat er geen vak voor levensbeschouwelijk onderwijs te vinden is in het openbaar onderwijs.
126

 

Op dit moment is de educatie over religieuze feiten opgenomen in de curricula voor geschiedenis en 

literatuur om de religieuze onwetendheid van de Fransen te verminderen.
127

 In navolging van het 

Debray rapport van 2002 worden religieuze feiten en artefacten ook opgenomen in de curricula voor 

filosofie, aardrijkskunde, taal en de creatieve vakken.
 128

 Op deze manier worden de religieuze feiten 

onder de seculiere vakken onderwezen en zijn ze dus ook onderhevig aan de rede van de nieuwe 

laïcité.
129

 Levensbeschouwelijke educatie gaat hier iets verder dan teaching about religion. Door 

levensbeschouwingen in hun zowel een historische, literaire,  kunst en muzikale context te plaatsen gaat 

Frankrijk dieper in op de beleving van een levensbeschouwing dan in het onderwijzen van religieuze 

feiten. Een vleugje teaching from religion is in het doel van de nieuwe laïcité in het Franse openbaar 

onderwijs te herkennen. Maar het meest onderscheidende element van teaching from religion wordt 

niet genoemd, namelijk de levensbeschouwelijke ervaringen van de scholieren. 

De afdelingen voor religieuze wetenschappen in het hoger onderwijs van Frankrijk hebben een 

goede reputatie en zijn van hoge kwaliteit. Binnen een prestigieuze faculteit voor religiewetenschappen 

van Frankrijk (Ecole Pratique des Hautes Etudes) is de I.E.S.R. (Europees instituut voor de studie van 

religie) opgezet. Deze stelt zich tot doel om de kloof tussen de goed ontwikkelde hogere studie van 

religie en de religieuze ongeletterdheid in het primair- en secundair openbaar onderwijs te dichten.
130

 

Daarnaast is in de opleiding tot docent voor primair- en secundair onderwijs de module ‘de filosofie van 

laïcité en het onderwijzen van religie’ toegevoegd als verplicht vak voor minstens 10 uur in het tweede 

jaar van hun opleiding.
131

 Vooralsnog ontbreekt het de docenten in het openbaar onderwijs om goed 

invulling te geven aan de integrale educatie van religieuze feiten
132

. 

Het typerende aan de Franse situatie is dat hier de verantwoordelijkheid van de ouders strikt 

gescheiden is van de verantwoordelijkheid van de school. De taak van de school is het onderwijzen in de 

rede en het opvoeden tot burger. Dat zorgt ervoor dat de levensbeschouwelijke educatie niet tot een 

                                                                 
122

 Corbett, A. (1996), ‘Secular, free and compulsory, Republican values in French Education’ p 6 
123

 Corbett, A. (1996), ‘Secular, free and compulsory, Republican values in French Education’ p 5 
124

 Corbett, A. (1996), ‘Secular, free and compulsory, Republican values in French Education’ p 14 
125

 Pépin, L. (2009) Teaching about Religions in European School Systems: Policy Issues and trends- NEF Initiative on Religion and 

Democracy in Europe. (London: Alliance Publishing Trust) p69.  
126

 Willaime, JP, ‘Different Models for Religion and Education in Europe’, In: R. Jackson, S. Miedema, W. Weisse (eds)., Religion 

and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates, Munster: Waxmann Verlag GMBH, 2007,  p 60 
127

 Willaime, JP, ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist Laïcité to a Return of Religion to Public 

Education’, p 92-93 
128

 Willaime, JP, ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist Laïcité to a Return of Religion to Public 

Education’, p 93 
129

 Willaime, JP, ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist Laïcité to a Return of Religion to Public 

Education’, p 95 
130

 Willaime, JP, ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist Laïcité to a Return of Religion to Public 

Education’, p 95 
131

 Willaime, JP, ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist Laïcité to a Return of Religion to Public 

Education’, p 96 
132

 Pépin, L. (2009) Teaching about Religions in European School Systems: Policy Issues and trends- NEF Initiative on Religion and 

Democracy in Europe. p 72-73  



34 
 

apart vak wordt gemaakt, maar onder de seculiere vakken (en daarmee de rede) valt. Daarnaast wordt 

het gezien als het opvoeden tot burger in de nieuwe geseculariseerde laïcité, opvoeden tot begrip, 

kennis en respect vanuit persoonlijke autonomie.
133

  

3.2.2.4 VISIE VAN LEERLINGEN OP RELIGIEUZE EDUCATIE 

Er is een onderzoek uitgevoerd vanuit het Europese project REDCo (Religion in Education. A contribution 

to Dialogue or a factor of Conflicht in transforming societies of European countries), dat de meningen 

van leerlingen van 14 to 16 jaar op het openbaar secundair onderwijs in Frankrijk illustreert rondom 

religie binnen het openbaar onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat de leerlingen zich de laïcité hebben 

toegeëigend en de seculiere aard van openbaar onderwijs van belang achten.
134

 Daarbij hechten ze veel 

waarde aan tolerantie, respect en de pluriforme samenleving.
135

 De leerlingen hebben moeite om de 

mate te bepalen waarin religie een plaats heeft binnen de openbare school.
136

Ze zien de openbare 

school wel als een goede mogelijkheid om kennis te maken met verschillende religies en culturen. Ook 

vinden ze het interessant om de feiten met betrekking tot de verschillende religies en culturen te 

leren.
137

 De leerlingen zien objectieve kennisoverdracht over religies als iets positiefs.
138

 Religie zien de 

leerlingen als een gevoelig en explosief onderwerp wat zorgvuldig behandeld moet worden.
139

 De 

algemene consensus onder de leerlingen is dat de seculiere aard van het openbaar onderwijs behouden 

moet worden maar de meningen verschillen over de praktische invulling van deze seculariteit.
140

 Zo 

vindt de ene leerling het dragen van hoofddoeken op school prima binnen de seculariteit passen, terwijl 

een andere leerling het te provocatief vindt. En hoewel de objectieve kennisoverdracht op weinig 

weerstand stuit is er grote weerstand om inhoudelijke discussies te voeren. De leerlingen zijn 

conflictvermijdend.
141

  

De leerlingen vinden religie een persoonlijke keuze die tot iemands privésfeer hoort. Vandaar 

dat ze hun religieuze ideeën ook niet snel openlijk met iedereen bespreken, omdat je daarmee 

misschien inbreuk doet op iemands privacy, snel als racist kunt worden bestempeld of iets te intiems 

deelt.
142

 Deze taboesfeer rondom religie maakt dat het van marginaal belang wordt gezien in de 

publieke sfeer, daar doet het er niet toe. Alleen zichtbare praktijken worden besproken omdat ze een 

plaats in het openbare domein afdwingen, de persoonlijke ervaringen blijven privé.
143

 Opvallend is dat 

                                                                 
133

 Willaime, JP, ‘Teaching Religious Issues in French Public Schools: From Abstentionist Laïcité to a Return of Religion to Public 

Education’, p 98 
134

 Béraud, C. & Massignon, B. & Mathieu, S. (2008) ‘French Students, Religion and School: The Ideal of Laïcité at Stake with 

Religious Diversity.’ p 58 
135

 Béraud, C. & Massignon, B. & Mathieu, S. (2008) ‘French Students, Religion and School: The Ideal of Laïcité at Stake with 

Religious Diversity.’ p 67 
136

 Béraud, C. & Massignon, B. & Mathieu, S. (2008) ‘French Students, Religion and School: The Ideal of Laïcité at Stake with 

Religious Diversity.’ p 67 
137

 Béraud, C. & Massignon, B. & Mathieu, S. (2008) ‘French Students, Religion and School: The Ideal of Laïcité at Stake with 

Religious Diversity.’ p 58 
138

 Béraud, C. & Massignon, B. & Mathieu, S. (2008) ‘French Students, Religion and School: The Ideal of Laïcité at Stake with 

Religious Diversity.’ p 58 
139

 Béraud, C. & Massignon, B. & Mathieu, S. (2008) ‘French Students, Religion and School: The Ideal of Laïcité at Stake with 

Religious Diversity.’ p 60 
140

 Béraud, C. & Massignon, B. & Mathieu, S. (2008) ‘French Students, Religion and School: The Ideal of Laïcité at Stake with 

Religious Diversity.’ p 59 
141

 Béraud, C. & Massignon, B. & Mathieu, S. (2008) ‘French Students, Religion and School: The Ideal of Laïcité at Stake with 

Religious Diversity.’ p 68 
142

 Béraud, C. & Massignon, B. & Mathieu, S. (2008) ‘French Students, Religion and School: The Ideal of Laïcité at Stake with 

Religious Diversity.’ p 63 
143

 Béraud, C. & Massignon, B. & Mathieu, S. (2008) ‘French Students, Religion and School: The Ideal of Laïcité at Stake with 

Religious Diversity.’ p 62-63 



35 
 

de Islam de discussie over religie binnen de openbare school domineert.
144

 Ook valt op dat relatief veel 

leerlingen in Frankrijk een negatief beeld hebben over religie.
145

 

Hoewel religieuze feiten en artefacten op meerdere onderwijsterreinen gegeven zouden 

moeten worden, herinneren de leerlingen zich anno 2006 over het algemeen alleen dergelijk onderwijs 

bij geschiedenis en taal.
146

 De leerlingen zijn voornamelijk tevreden over de integratie van religieuze 

feiten in het bestaande seculiere curriculum.
147

 Een minderheid van de ondervraagden zou graag een 

speciaal vak zien voor onderwijs over religie. De angst heerst dat een specifiek vak voor religie zou lijden 

tot conflicten en in strijd zou zijn met de laïcité.
148

 De inhoud van het religieus onderwijs mag zich 

volgens de ondervraagden beperken tot de kennis van de verschillende religies. Religieuze ervaringen 

worden door degenen die daarom vragen liever in de privésfeer van de familie of geloofsgenoten 

besproken.
149

 De objectiviteit en neutraliteit van de docent voor onderwijs over religieuze feiten zijn een 

groot goed voor de leerlingen. Veel leerlingen betwijfelen de mogelijkheid tot objectiviteit en 

neutraliteit indien de docent zelf een religie aanhangt.
150

  

De sterke invloed van de Franse overheid om alle Franse burgers een nationaal besef en 

identiteit mee te geven is zichtbaar in dit onderzoek. De Franse waarden van tolerantie en seculariteit 

vanuit de geseculariseerde (nieuwe) laïcité zijn terug te lezen in de reacties van de leerlingen.
151

 Toch is 

de oude antireligieuze laïcité ook te herkennen in de uitkomsten van het onderzoek. De leerlingen 

kunnen het onderscheid tussen de sociale wenselijkheid van ‘teaching into religion’ (niet wenselijk op de 

openbare school) en ‘ teaching about religion’ (wel wenselijk op de openbare school) wel maken. Maar 

de nuance van ‘teaching from religion’ is onbekend voor de leerlingen en levert weerstand op.
152

 De 

leerlingen willen graag kennis hebben van de verschillende religies en culturen maar blijken het 

gevaarlijk te vinden om de dialoog over de verschillende meningen aan te gaan op de openbare school. 

De grens tussen discrimineren en het uiten van je mening over religieuze zaken lijkt onduidelijk. Er is 

maar een minderheid die de oude laïcité zou willen zien terugkeren in het openbaar onderwijs, waar 

religieuze feiten verbannen worden.
153
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3.3 GRONDSLAGEN NEDERLAND 

3.3.1 GRONDSLAGEN POLITIEKE VISIE NEDERLAND 
De scheiding van kerk en staat is een belangrijk rechtsbeginsel waar de Nederlandse politiek 

zich op beroept, maar niet in de Nederlandse wet is vastgelegd.
154

 Deze ongeschreven regel ‘de 

scheiding van kerk en staat’ is dan ook aan meerdere interpretaties onderhevig. De manier waarop de 

scheiding tussen kerk en staat in Nederland ingevuld wordt overlapt met de visie op de neutraliteit van 

de staat. Ook de neutraliteit van de staat is in Nederland een rechtsbeginsel dat niet wettelijk is 

vastgelegd. De manier waarop deze rechtsbeginselen moeten worden geïnterpreteerd is deels vanuit de 

wetregels die wel handelen over godsdienst en levensbeschouwing
155

 en deels vanuit de politiek-

juridische tendens. Deze paragraaf vangt aan met de wetregels rondom godsdienstvrijheid en gelijkheid 

van godsdiensten waaruit de interpretatie van zowel ‘scheiding van kerk en staat’ als de ‘neutraliteit van 

de staat’ kunnen worden afgeleid. Vervolgens zullen deze twee rechtsbeginselen worden verklaard.  

3.3.1.1 GELIJKWAARDIGHEID VAN GODSDIENSTEN 

In Nederland is de gelijkwaardigheid van godsdiensten vastgelegd in het eerste artikel van de grondwet 

(GW): 

“Art. 1 GW. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 

welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
156

 

Dit artikel verwoordt zowel het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod als individueel recht zoals 

dat in Nederland geldt.
157

 Elk verschil in behandeling van de verschillende levensbeschouwingen dient 

verantwoordbaar te zijn door middel van een objectief criterium.
158

 Daarnaast is er in Nederland een 

Algemene wet gelijke behandeling, welke de uitwerking van GW art.1 door middel van een commissie 

steun biedt en meer in detail uitwerkt.
159

 Een godsdienst of levensbeschouwing kan in Nederland alleen 

een bepaalde status verleend worden in het licht van GW art. 23. Als voorwaarde voor het kunnen 

stichten van een bijzondere school moet de levensbeschouwing in kwestie een “*…+ herkenbare 

godsdienstige of levensbeschouwelijke richting”
160

 zijn, te beoordelen door een rechter
161

.  
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3.3.1.2 GODSDIENSTVRIJHEID 

Het recht op godsdienstvrijheid is in de Nederlandse grondwet als volgt opgenomen: 

“GW Art. 6. *Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging] (1.6) 

-1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met 

anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 

-2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen 

regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter 

bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.”162 

De wet voorziet hiermee aan geen beperking van het forum internum ofwel de innerlijke 

godsdienstvrijheid. Het forum externum, ofwel het uitdragen van levensovertuiging of godsdienst, kan 

door het tweede lid van GW art.6 wel worden beperkt in bepaalde gevallen.
163

 Een belangrijk onderdeel 

is de beperking: “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”, mede gezien het feit dat 

deze “*…+ geënt *is+ op een joods-christelijke en humanistische grondslag”
164

. Minderheden zouden op 

basis van het gelijkheidsbeginsel een aanpassing aan de wet kunnen verzoeken. Deze verzoeken kunnen 

door de rechter worden afgewezen omdat de huidige wetten, die geënt zijn op de dominante 

overtuigingen, een algemeen-maatschappelijk karakter hebben en daarom een ruimere functie dienen 

in het algemeen belang.
165

 Bovenstaande wet is een combinatie van positieve en negatieve 

godsdienstvrijheid. Uit onder andere GW art. 23 lid 3, is te zien hoe de negatieve godsdienstvrijheid in 

Nederland verder leeft en vorm krijgt:  

“Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, 

bij de wet geregeld.”
166

 

Hoewel het in de Nederlandse wet niet expliciet vastgelegd is gaat men er wel van uit dat de overheid 

zich niet bemoeit met de levensbeschouwelijke keuze van haar onderdanen.
167

 In het onderwijs is het 

levensbeschouwelijk onderwijs dan ook het enige leergebied dat de staat niet beïnvloedt.
168

 De 

overheid wordt wel geacht de uitoefening van godsdienst actief mogelijk te maken. Deze mix van 

positieve en negatieve godsdienstvrijheid wordt actief pluralisme genoemd.
169

 In het actief pluralisme is 

de overheid een neutraal orgaan ten opzichte van de verschillende religies in de maatschappij. De 

zichtbaarheid van deze religies in de openbare ruimte is toegelaten en alle levensbeschouwingen zijn 

gelijk aan elkaar.
170

 Hoewel de wet op godsdienstvrijheid en het actief pluralisme alle ruimte toekent 

aan de verschillende levensbeschouwingen is de politieke trend van het moment eerder te kenmerken 

                                                                 
162

 Burg, G. Van Den, e.a. (Red.)(1999) Wetteksten HEAO, Editie 199/2000 p 1 
163

 Bijsterveldt, B. (1998) Godsdienstvrijheid, In Europees perspectief. (Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink) p 24 
164

 Bijsterveldt, B. (1998) Godsdienstvrijheid, In Europees perspectief. p 23 
165

 Bijsterveldt, B. (1998) Godsdienstvrijheid, In Europees perspectief. p 23 
166

 Burg, G. Van Den, e.a. (Red.)(1999) Wetteksten HEAO, Editie 199/2000 p 3 
167

 Nieuwenhuis, A. (2010) ‘Tussen Keulen en Parijs, Naar een duidelijker regeling van de verhouding tussen staat een religie in 

Nederland.’ p 64 
168

 Avest, Ter, I. Et. Al.(2007) ‘Religion and Education in the Dutch Pillarized and Post-Pillarized Education System.’ p 211 
169

 Schreinemacher, M. (2009) ‘What’s in a name?’ Onderzoek naar de betekenis van het concept scheiding van kerk en staat in 

Nederland. (Rotterdam; Universiteit van Rotterdam) p 36 
170

 Schreinemacher, M. (2009) ‘What’s in a name?’ Onderzoek naar de betekenis van het concept scheiding van kerk en staat in 

Nederland. p 40 



38 
 

door een begrenzing van de godsdienstvrijheid.
171

 De redenen hiervoor zijn divers. De ontwikkelingen 

van het laatste decennium, die in een later hoofdstuk meer uitgebreid zullen worden besproken, 

hebben tot aanvullende interesse bij de overheid geleid voor levensbeschouwelijke zaken. Deze 

interesse vloeit voort uit een zorg voor:  

 “*de+ openbare orde in enge zin (denk aan de ‘gewone’ openbare orden, maar ook aan vrees 
voor radicalisering en terrorisme)” 

 “integratie en sociale cohesie” 

 “het handhaven van een bepaald maatschappelijk waarden-en-normenpatroon.”  
Sophie Bijsterveldt

172
 

3.3.1.3 SCHEIDING KERK EN STAAT 

De scheiding van kerk en staat wordt vaak aangehaald in de Nederlandse politiek, maar er zijn maar 

weinig rechtsbeginselen die vager zijn in Nederland. De scheiding van kerk en staat komt niet voor in de 

grondwet en is als zodanig ook nergens anders wettelijk vastgelegd.
173

 Het ongeschreven rechtsbeginsel 

‘de scheiding van kerk en staat’ houdt in dat de staat zich niet bemoeit met de richting en inrichting van 

de levensbeschouwelijke instituten.
174

 Omgekeerd hebben de levensbeschouwelijk instituten geen 

macht over de richting of inrichting van de overheid.
175

 Het volgende citaat maakt dit nog duidelijker: 

“Kort gezegd houdt het beginsel in dat er in de verhouding tussen kerk en staat geen 

institutionele zeggenschap over en weer mag zijn, evenmin als rechtstreekse inhoudelijke 

zeggenschap. Om in termen van de vrijheid van onderwijs te spreken: het beginsel van scheiding 

van kerk en staat komt in essentie neer op een wederzijdse vrijheid van inrichting en vrijheid van 

richting. Er is geen formele positie van kerken in publieke besluitvormingsprocedures en er 

worden geen louter godsdienstige maatstaven aangelegd voor het overheidshandelen. 

Anderzijds: de kerken zijn vrij van overheidsinvloed in hun geloofsleer en zijn vrij in het 

vormgeven van de kerkelijke organisatie en in de aanstelling van hun functionarissen.”
176

 

Deze omschrijving is niet ondubbelzinnig. De maatschappelijke cohesie, waarden en normen, integratie 

en de publieke opinie zijn zowel door de overheid als door het maatschappelijke middenveld en 

levensbeschouwelijke instituten te beïnvloeden.
177

 Daarmee is de lijn tussen de richting en inrichting 

van de overheid, en deze van de levensbeschouwelijke instituten minder helder dan men zou 

verwachten.
178

 Nederland kent een traditie van contact en samenwerking tussen de overheid, het 

maatschappelijk middenveld en levensbeschouwelijke instituten. Daarmee werd de scheiding van kerk 

en staat eerder in termen van vrijheden dan van beperkingen gedefinieerd. De scheiding van kerk en 

staat stelde de staat vrij van kerkelijke macht en vice versa. Wederzijdse beïnvloeding tussen religie en 

politiek was daarmee niet voorkomen. Anno 2010 leidt de maatschappelijke verruwing tot een 

accentverschuiving van vrijheid naar de begrenzing van vrijheden. Terroristische daden zoals de aanslag 

op de Twin Towers worden volgens hun plegers uit geloofsovertuiging gedaan. Het verbod van de paus 
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op condoomgebruik stuit op veel verzet in de westerse wereld. Dit roept vragen op naar de 

wenselijkheid van de wederzijdse invloed van levensbeschouwing en politiek. Het contact en de 

samenwerking tussen overheid en levensbeschouwelijke instituten worden steeds meer ter discussie 

gesteld en maken plaats voor achterdocht en bemoeienis.
179

  

 Door het vanzelfsprekende karakter dat de scheiding tussen kerk en staat altijd voor de 

Nederlanders heeft gehad, is er terzake maar weinig theorievorming gepleegd.
180

 Dit maakt dat het 

beginsel te pas en te onpas wordt gebruikt in het politieke debat. De scheiding van kerk en staat kan 

daarmee door zowel de voor- als tegenstander van eenzelfde stelling achter zijn karretje worden 

gespannen, door een eigen interpretatie op het beginsel los te laten. Immers, de scheiding van kerk en 

staat betekent toch dat de overheid alle vrijheid moet geven aan de verschillende levensbeschouwingen 

in Nederland? Of betekent de scheiding van kerk en staat dat alle levensbeschouwelijke uitingen zich 

moeten terugtrekken uit het publieke terrein? Verhelderend om op te merken is het institutionele 

karakter van het beginsel.
181

 Het is dan ook geen scheiding tussen levensbeschouwing en staat. Het 

maatschappelijk middenveld heeft een traditie van samenwerking met de overheid tot gezamenlijke 

doeleinden. De scheiding van kerk en staat is nooit zo strikt geweest als sommigen het beginsel op het 

moment toedichten. De reikwijdte van het beginsel is beperkt. De verhouding tussen 

levensbeschouwingen, de staat en het publieke domein kunnen hiermee niet worden verklaard of 

omvat.
182

 

 Wanneer is dan de scheiding tussen kerk en staat in Nederland verbroken? Of, waar ligt de 

grens in de scheiding tussen kerk en staat? Daar waar de overheid interne sturing heeft over een 

levensbeschouwelijk instituut kan een levensbeschouwelijk instituut een direct politiek instrument 

worden en daar ligt de grens.
183

 Een levensbeschouwelijk instituut heeft geen publiekrechtelijke 

bevoegdheden en de overheid hanteert geen zuiver levensbeschouwelijke maatstaven.
184

 

 Wat is er specifiek aan de manier waarop de scheiding van kerk en staat in Nederland vorm 

heeft gekregen? In Nederland is de scheiding van kerk en staat nooit bedoeld als scheiding tussen religie 

en staat.
185

 In Nederland wordt invulling gegeven aan de scheiding van kerk en staat middels het ideaal 

van ‘actief pluralisme’. Bij dit ideaal verdient de godsdienstvrijheid het primaat op de neutraliteit van de 

staat, behoudens de wet.
186

 Over het rechtsbeginsel ‘scheiding van kerk en staat’ in de juiste (enge) 

betekenis lijkt iedereen het eens. De discussie wordt vaak ten onrechte onder deze noemer geschaard. 

Het gaat namelijk over de neutraliteit van de staat.  

3.3.1.4 NEUTRALITEIT VAN DE STAAT 

Actieve pluriformiteit kan worden gezien als de vorm van neutraliteit van de staat in Nederland.
187

 De 

voorvechters zien in het actieve pluralisme de ware “polytiek”
188

. Een politiek die op zoek is naar een 
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gulden middenweg in het pluriforme gedachtegoed. Deze polytiek accepteert dat tolerantie gepaard 

gaat met angst en pijn omdat je bij een compromis vanzelfsprekend een deel moet inleveren. De 

tegenstanders van deze actieve pluriformiteit zien daarin het gevaar dat de loyaliteit van de burgers 

verzuilt naar hun eigen denominatie.
189

 Een andere angst is dat de actieve pluriformiteit de seculiere 

democratische rechtstaat met al zijn verworvenheden (zoals de mensenrechten, gelijkheid tussen man 

en vrouw etc.) niet kan garanderen omdat deze niet voortvloeien uit religieuze tradities.
190

 Er lijken 

verschillende interpretaties van actieve pluriformiteit de ronde te doen. De polytiek zoals deze 

beschreven wordt door De Mul, interpreteert actieve pluriformiteit op een wijze die het meest 

overeenkomt met de Nederlandse politiek van dit moment. Hierin wordt de neutraliteit als volgt 

beschreven:  

 “*…als een+ actieve neutraliteit *welke juist+ is gericht op de (be)vestiging van pluralisme en 

diversiteit, omdat deze waarden inherent zijn aan de democratische rechtsstaat. Dat betekent 

weliswaar een afwijzing van absolute, universele waarden, als ook van de idee van een vaste 

rangorde daartussen, maar dat is geenszins hetzelfde als een normatief relativisme in de zin van 

subjectieve willekeur. Welke ideeën, idealen, waarden en normen gelding krijgen binnen een 

pluralistische samenleving is het resultaat van een communicatief proces, waarin steeds 

intersubjectieve erkenning wordt nagestreefd.”De Mul 
191

 

De actieve pluriformiteit roept in het licht van de ontwikkelingen van het laatste decennium een sterk 

tegengeluid op. Dit tegengeluid is te classificeren als een neo-liberale terugtrekking van de religie uit het 

publieke domein.
192

 Het is een angst om de godsdienstige tradities een herzuiling te laten doen 

optreden waardoor de verworvenheden van de Nederlandse samenleving teloor zouden gaan. In 

Nederland heeft actieve pluriformiteit een vorm gekregen waarin dit niet zo snel zal gebeuren. De 

ideeën, idealen, waarden en normen van de staat worden niet uit het raam gegooid maar zijn 

onderwerp van de maatschappelijke discussie. De geldende normen en waarden, gevormd door de 

maatschappelijke consensus, zijn de basis waar de samenleving op draait. Deze normen en waarden zijn 

het kader dat de Nederlander geleerd krijgt en zich aan moet houden. De verworvenheden van het 

hedendaags Nederland is en wordt gevormd door de maatschappelijke consensus en is onderhevig aan 

tijdsbeelden. Actieve pluriformiteit, zoals deze in Nederland geldt, wil zeggen dat andere denkbeelden 

ook geleerd en geuit mogen worden, naast het Nederlandse kader aan normen en waarden. Naar het 

Nederlandse kader aan normen en waarden moet men zijn gedrag aanpassen. In het kader van actieve 

pluriformiteit mag men daarnaast vele andere beelden geloven en uitdragen.
193

 Zowel het Nederlandse 

gemeenschappelijke kader als de actief pluriforme opdracht staan in de wetten voor het secundair 

onderwijs. De eerste is geborgd in het kader van burgerschapsvorming en het tweede als actieve 

pluriformiteit. 

Van groot belang in de verschillende betogen is de invulling van de neutraliteit van de staat. In 

Nederland staat de levensbeschouwelijke neutraliteit van de staat als gezag voorop.
194

 Door de 

neutraliteit in te vullen als actieve pluriformiteit kan Nederland tegelijkertijd een grote waarde 
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toekennen aan godsdienst.
195

 Coherente religieuze en levensbeschouwelijke waarden van zijn 

onderdanen dienen als fundament voor het vertrouwen in de rechtstaat.
196

 De actieve pluriformiteit in 

Nederland krijgt vorm vanuit zijn historische wortels (contact en samenwerking tussen overheid en 

levensbeschouwelijke instituten) en wordt begrensd door de wet. Een radicale vorm van actief 

pluralisme, waarin er geen gemeenschappelijke identiteit is geborgd, noch een radicale vorm van een 

actief neutrale staat lijkt doorgevoerd te worden in Nederland. Beide betogen bestaan en vormen mede 

de weerbarstige werkelijkheid.  

3.3.1.5 GRONDSLAGEN VAN NEDERLANDSE POLITIEKE VISIE OP LEVENSBESCHOUWELIJKE 

EDUCATIE IN HET OPENBAAR SECUNDAIR ONDERWIJS 

De bovenstaande politieke visie van actieve pluriformiteit is in het onderwijs gevolgd op passieve 

neutraliteit. Deze verandering in politieke visie is goed te illustreren aan de hand van de interpretatie 

van GW art. 23 lid 3. Sinds de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in 1917 werd 

GW art.23 lid 3 als een negatieve vrijheid uitgelegd. 

“Tekst van artikel 23 grondwet: 

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering. 

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet 

aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de 

zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen. 

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de 

wet geregeld. 

4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager 

onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan 

afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs 

gelegenheid wordt gegeven. 

5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen 

onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder 

onderwijs betreft, van de vrijheid van richting. 

6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de 

deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het 

openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de 

vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der 

onderwijzers geëerbiedigd.  

7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden 

voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. 

De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en 

voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend. 

8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.”
198

 

 

In de loop van de twintigste eeuw werd GW art.23 lid 3 p op een ‘passief neutrale’ wijze 

geïnterpreteerd.
 197

 Deze interpretatie luidt dat het openbaar onderwijs zich op basis van deze wetsregel 

zou moeten onthouden van godsdienstzaken, zodat andersdenkenden aan het openbaar onderwijs geen 
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aanstoot kunnen nemen. De toevoeging van de actieve pluriformiteit aan het karakter van het openbaar 

onderwijs in de tweede helft van de twintigste eeuw (WVO art. 42 zie hieronder) heeft naast de 

negatieve- ook en positieve invulling aan het neutraliteitsbeginsel gegeven.
198

 Nu is de openbare school 

verplicht om actief aandacht te schenken aan de verschillende levensbeschouwelijke waarden die er 

leven in Nederland. Zolang hierbij maar niet een voorkeur wordt gegeven aan een bepaalde 

levensbeschouwing, en alle levensbeschouwingen die leven in Nederland gelijk en met eerbied worden 

behandeld. De levensbeschouwelijke neutraliteit van de openbare school is nu negatief geformuleerd 

omdat het zich niet baseert op een specifieke levensbeschouwing.
199

 Hiernaast is er ook een positieve 

formulering welke de plicht stelt om aandacht te schenken aan de verschillende levensbeschouwingen. 

Dit is een mooie illustratie van de wijze waarop Nederland de balans tussen neutraliteit en actieve 

pluraliteit houdt.  

In de Nederlandse wet voor het voortgezet onderwijs (WVO) en de grondwet (GW) zijn de 

wettelijke afspraken rondom levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs te 

vinden. De wetten die hierop van toepassing zijn zullen hieronder worden besproken. 

 “Onderwijs in een pluriforme samenleving: burgerschap; sociale integratie.  

WVO art. 17. Het onderwijs:  

A. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;  

B. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;  

C. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.” 
199

 

 

Met dit artikel is teaching about religion in de Nederlandse wet opgenomen als plicht voor alle scholen, 

dus zowel voor openbare als bijzondere scholen van secundair onderwijs. De omschrijving ervan is erg 

vrijblijvend, een school mag zelf weten hoe hij deze invult. Voor het primair onderwijs is het vak 

‘geestelijke stromingen’ hiervoor verplicht gesteld als apart of integraal vak, een dergelijke explicitering 

van WVO art.17 bestaat niet voor het secundair onderwijs.
200

 Voor scholen in het secundair onderwijs 

mag deze plicht tot actieve pluriformiteit vrij ingevuld worden. Het leergebied levensbeschouwing kan 

daar in de onderbouw aangeboden worden als onderdeel van een domein waar het raakvlakken mee 

heeft, zoals ‘mens en maatschappij’, ‘kunst en cultuur’ of ‘mens en natuur’.
201
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“Karakter Openbaar Onderwijs.  

WVO art. 42: 

1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor 

de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de 

Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid 

van die waarden. 

2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of 

levensbeschouwing.  

3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of 

levensbeschouwing.”
200

  

Deze beschrijving van het karakter van het openbaar secundair onderwijs geeft een meer specifieke 

invulling aan de plicht tot actieve pluriformiteit in openbaar onderwijs. In vergelijking met WVO art. 17 

is hier opvallend dat specifiek wordt verwezen naar godsdiensten en levensbeschouwingen, en het 

belang van de verscheidenheid van deze waarden (inclusief de maatschappelijke waarden). Hoewel deze 

wet vraagt om actieve pluriformiteit, ook in het kader van levensbeschouwing, geeft hij geen duidelijk 

opdracht aan openbare scholen ten aanzien van levensbeschouwelijke educatie. Verder dan de 

objectieve kennisoverdracht van de levensbeschouwingen in Nederland hoeft de openbare school 

volgens art. 42 dus niet te gaan. Het benadrukken van het belang van de verscheidenheid in waarden 

kan ook onder ‘burgerschapsvorming’ vallen. De vraag is dan of het benoemen van het belang en de 

verschillende levensbeschouwingen in Nederland voldoende is, of dat de openbare school ook deels 

verantwoordelijk is voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van het autonome kind.  

 WVO art. 46 en 47 zijn de enige artikelen die reppen over de levensbeschouwelijke 

ontwikkeling van de kinderen an sich: 

“WVO art. 46 

1. aan de openbare scholen worden op verzoek van kerkelijke gemeenten of van plaatselijke 

kerken de leerlingen in de gelegenheid gesteld in de schoollokalen godsdienstonderwijs te 

volgen van godsdienstleraren, daartoe door die gemeenten of kerken aan te wijzen.  

2. De schoollokalen worden, zo nodig verwarmd en verlicht, kosteloos voor het 

godsdienstonderwijs beschikbaar gesteld.  

3. Bij een geschil omtrent het vaststellen van lessen of het beschikbaar stellen van lokalen van 

openbare scholen beslist Onze minister.  

4. Aan de kerkelijke gemeenten of de plaatselijke kerken kan een subsidie worden verstrekt. De 

artikelen 4 tot en met 19 van de Wet overige OCW-subsidies zijn van toepassing, met dien 

verstande dat de subsidie slechts kan worden verstrekt bij algemene maatregel van bestuur.  

5. Voor de toepassing van dit artikel worden met kerkelijke gemeenten gelijkgesteld 

verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die zich blijkens de statuten het geven of 

doen geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen.  

6. Het bevoegd gezag ziet erop toe dat dit onderwijs uitsluitend wordt gegeven door een leraar 

die blijkens een daartoe strekkende verklaring van de aanwijzende kerkelijke gemeente of 

plaatselijke kerk: 

a.   voldoet aan de bekwaamheidseisen die krachtens artikel 36, eerste lid, voor het geven 

van dat onderwijs zijn vastgesteld, en  

b.  zijn bekwaamheid onderhoudt. “ 
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“WVO Art. 47  

1. aan de openbare scholen worden op verzoek van door Ons tot dit doel toegelaten 
genootschappen op geestelijke grondslag de leerlingen, wier ouders, voogden of verzorgers 
daartoe de wens te kennen geven, in de gelegenheid gesteld in de schoollokalen 
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen van leraren, daartoe door deze 
genootschappen aan te wijzen.  

2. De schoollokalen worden, zo nodig verwarmd en verlicht, kosteloos voor het 
vormingsonderwijs beschikbaar gesteld.  

3. Bij een geschil omtrent het vaststellen van lessen of het beschikbaar stellen van lokalen van 
openbare scholen beslist Onze minister.  

4.  Aan de genootschappen, bedoeld in het eerste lid, kan een subsidie worden verstrekt. De 
artikelen 4 tot en met 19 van de Wet overige OCW-subsidies zijn van toepassing, met dien 
verstande dat de subsidie slechts kan worden verstrekt bij algemene maatregel van bestuur.  

5. Het bevoegd gezag ziet erop toe dat dit onderwijs uitsluitend wordt gegeven door een leraar 
die blijkens een daartoe strekkende verklaring van het aanwijzend genootschap op 
geestelijke grondslag:  

a.  voldoet aan de bekwaamheidseisen die krachtens artikel 36, eerste lid, voor het 
geven van dat onderwijs zijn vastgesteld, en  

b.  zijn bekwaamheid onderhoudt. “ 
 

WVO artikelen 46 en 47 bieden de wettelijke mogelijkheid tot subjectief levensbeschouwelijk onderwijs 

op de openbare school voor secundair onderwijs.
202

 Dit onderwijs wordt hier teaching into religion 

genoemd. WVO art. 47 expliciteert dat ook niet-godsdienstige levensbeschouwingen onderwezen 

mogen worden in de openbare schooltijd. Zo wordt in Nederland een gelijke status verleend aan de 

aanwezige levensbeschouwingen, al dan niet godsdienstig. Art. 46 en 47 van de WVO zorgen voor de 

opmerkelijke constructie dat de kerkelijke instituten meer invloed hebben op de training van docenten 

voor godsdienstonderwijs op openbare scholen dan op bijzondere scholen.
203

 Immers, het bevoegd 

gezag van de openbare school mag geen invloed uitoefenen op de inhoud van de lessen godsdienstig- 

en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO). De docenten die G/HVO verzorgen worden opgeleid door 

de levensbeschouwelijke instituten die daarvoor worden aangewezen. De staat stelt wel pedagogische 

bekwaamheidseisen aan deze docenten maar mag zich niet bemoeien met de geloofsinhoud. Op 

bijzondere scholen hoeft het levensbeschouwelijke instituut niet per definitie betrokken te zijn bij de 

levensbeschouwelijke educatie.  

 Uit de bovenstaande analyse van de wetsartikelen rondom levensbeschouwelijke educatie in 

het openbaar secundair onderwijs valt op te maken dat teaching about religion en teaching into religion 

wettelijk worden geborgd. Dit op basis van gelijkwaardigheid van de levensbeschouwingen die in 

Nederland voorkomen. De vorm teaching from religion wordt niet expliciet benoemd in de wet. Hij 

wordt daarmee noch verplicht gesteld, noch verboden. Het is aan de openbare school zelf hoe zij de 

opdracht tot actieve pluriformiteit uit wenst te voeren. Er zijn wel geluiden die pleiten voor een vorm 

van teaching from religion om beter aan te sluiten op de pluriforme samenleving. Een voorbeeld hiervan 

is een onderzoek van Wiel Veugelers, hoogleraar educatie aan de universiteit voor humanistiek. Hij stelt 

dat een hoge levensbeschouwelijke diversiteit onder de schoolpopulatie vraagt om 

levensbeschouwelijke educatie in de vorm van:   
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‘Persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling binnen democratisch kader. De Leerling wordt 

ondersteund in de eigen persoonlijk levensbeschouwelijke ontwikkeling: 

 Per definitie is de leerling zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt in de 
persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling. 

 De leerling leert over de diverse levensbeschouwingen. De leerling maakt kennis, liefst door 
eigen waarneming, met de rituelen, verhalen en belangrijke gebeurtenissen van de diverse 
levensbeschouwingen. 

 De school stimuleert de leerling tot een kritische vergelijking van de diverse 
levensbeschouwingen, participatie aan een dialoog met anderen over levensbeschouwingen en 
over de eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling, 

 Een kritische reflectie op en een bewust handelen vanuit de eigen persoonlijke 
levensbeschouwing’ 
 

De school staat formeel gezien neutraal ten opzichte van de diverse levensbeschouwingen. De school 
benadert levensbeschouwingen vanuit een democratische grondhouding met de nadruk op een 
verbinding van grondrechten als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en verbod op 
discriminatie. Het denken over en handelen vanuit persoonlijke levensbeschouwingen is gericht op 
zoeken naar consensus, vreedzaam oplossen van conflicten en respecteren van minderheden.’ Wiel 
Veugelers

204
 

 

Deze vorm van levensbeschouwelijke educatie heeft een element van teaching from religion en doet 

daarnaast een beroep op de benadering vanuit de grondrechten en mensenrechten. De identiteit van 

het openbaar onderwijs wordt omschreven als een plaats voor ontmoeting en dialoog
205

. Daarom 

pleiten de VDL, VGL en PSC HVO
206

 in Nederland voor een vak levensbeschouwing in al het secundair 

onderwijs in Nederland in een narratieve vorm, welke dicht bij de beleving van het kind staat en deze 

ervaring in een bredere (ontmoetings-) context plaatst.
207

 Ook de Vereniging voor Openbaar Onderwijs 

(VOO) en de vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk 

onderwijs (VOS/ABB) zien graag aandacht voor teaching about religion en teaching from religion in het 

openbaar secundair onderwijs.
208

 Daarmee wordt de roep voor aandacht voor het leergebied 

levensbeschouwing in het openbaar secundair onderwijs in de betreffende wetenschap en onder de 

beleidsvormers van Nederland breed gedragen.  

 In Nederland is burgerschapsvorming een wettelijke taak van alle scholen. Een van de 

kerndoelen die door het ministerie zijn geformuleerd voor de onderbouw van het secundair onderwijs 

luidt als volgt: 

“De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en 

levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband 
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brengen en leert de betekenis voor de samenleving te zien vanuit respect voor elkaars 

opvattingen en leefwijzen.”
209

 

De inhoud van het gemeenschappelijke kader van Nederland heeft een meer concrete vorm moeten 

krijgen om de burgerschapsvorming van scholieren te kunnen meten. De vragenlijst die 

burgerschapsvorming meet op scholen laat zien dat deze geënt is op onder andere actieve 

pluriformiteit, het respect voor anderen, algemeen fatsoen, sociaal gedrag en vreedzaamheid
210

. De 

doelen die het ministerie stelt aan burgerschapsvorming kan de school op zijn eigen manier vertalen in 

het onderwijs.
211

 Belangrijk hierbij is dat de school de leerlingen en de ouders betrekt in de ontwikkeling 

van burgerschapsvorming in het onderwijs. 
212

  

3.3.2 GRONDSLAGEN PRAKTIJKEN NEDERLAND 

3.3.2.1 LEVENSBESCHOUWELIJKE DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

Het CBS onderzoekt elk jaar de demografische gegevens van Nederland, waaronder de kerkelijke 

gezindten. Dit doen ze op de volgende wijze: “Om te bepalen welk percentage van de Nederlandse 

bevolking van 0 jaar en ouder zich tot een bepaalde kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke 

groepering rekent, wordt elk jaar aan 10 duizend mensen de volgende vraag gesteld: ‘Tot welke 

kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?.’”
213

 

 

FIGUUR 2 KERKELIJKE GEZINDTEN IN NEDERLAND 
214

 

De Islam valt onder ‘overige kerkelijke gezindten’ en bedroeg in 2006 5% van de Nederlandse 

bevolking.
215

 De trend is dat minder mensen zichzelf verbonden zien aan een levensbeschouwelijk 
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instituut maar hun levensbeschouwing individueel invullen.
216

 Daarnaast is ook een stijging te zien in de 

mensen die zichzelf atheïstisch beschouwen. 

3.3.2.2 DE NEDERLANDSE ONDERWIJSCULTUUR 

Nederland is een groot deel van de twintigste eeuw te kenmerken geweest als een verzuilde 

samenleving. De verzuiling hield naar het einde van de eeuw in de meeste diensten aan de samenleving 

geen stand maar wel in de onderwijswereld. De verzuiling in de onderwijswereld staat in Nederland vast 

in artikel 23 van de grondwet. Er wordt veel waarde gehecht aan de mogelijkheid van de Nederlandse 

burger tot het socialiseren in levensbeschouwing. De mogelijkheid tot levensbeschouwelijke educatie in 

de vorm van teaching into religion op zowel de openbare school als de bijzondere school in Nederland 

kan gezien worden als een heilig huisje. Onder ditzelfde heilige huisje valt daardoor ook de neutraliteit 

van de docent op de openbare school die altijd objectief ten opzichte van de verschillende 

levensbeschouwingen zou moeten staan. Deze harde verzuilde structuur is niet flexibel gebleken bij een 

veranderende levensbeschouwelijke demografie.  

3.3.2.3 LEVENSBESCHOUWELIJKE EDUCATIE IN NEDERLAND 

In Nederland gaat 24 % van de leerlingen naar het openbaar onderwijs.
217

 In 1993 is er een 

onderzoeksrapport verschenen met de wijze waarop openbare scholen voor voortgezet onderwijs 

levensbeschouwelijke educatie verzorgen. Hieruit komt het volgende beeld naar voren: 

 

FIGUUR 3 LEVENSBESCHOUWELIJKE EDUCATIE IN HET NEDERLANDS OPENBAAR ONDERWIJS
218
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Tabel 2 Aanwezigheid soorten levensbeschouwelijke vorming in openbaar voortgezet onderwijs. 

N=104
219

 

 Openbaar Voortgezet Onderwijs 

PC godsdienst 3% 

RK godsdienst 2% 

Alg. christ. 3% 

Islamitisch 0% 

Humanistisch 4% 

Anders 3% 

Geestelijke Stromingen 14% 

 

In totaal had in 1993 slechts 18% van de scholen voor openbaar secundair onderwijs een apart vak voor 

levensbeschouwing. Tabel 2 geeft aan welke vorm van levensbeschouwelijk onderwijs het hier betreft 

(de percentages cumuleren boven de 18% omdat sommige scholen meer dan 1 vorm aanbieden). Uit de 

tabel blijkt dat 14% van de scholen teaching about religion aanbieden en tussen de 4% en 15% biedt 

G/HVO (teaching into religion) aan.   

Er zijn geen bronnen van een meer recente datum die vaststellen hoe het anno 2010 is gesteld met de 

levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs. De VDLG (vereniging voor 

docenten levensbeschouwing en godsdienst), de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) en de VOS/ABB 

(Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs) hebben 

bij navraag laten weten dat er weinig aandacht is voor het vakgebied in het openbaar voortgezet 

onderwijs. Er is daarom geen enkele reden om te denken dat er iets veranderd is in het bovenstaande 

beeld. Het is opvallend dat een grote meerderheid  van het openbaar secundair onderwijs in Nederland 

niet de verantwoordelijkheid voelt om expliciet of impliciet vorm te geven aan deze 

levensbeschouwelijke kant van actieve pluriformiteit.  

 Een openbare school kan ervoor kiezen om het vak levensbeschouwing op te nemen als 

integraal deel in een bestaand vak of van meerdere vakken. In 1993 gaven 23% van de openbare VO 

scholen deze mogelijkheid, waarschijnlijk als onderdeel van het vak ‘maatschappijleer’. Een andere 

mogelijkheid is het aanbieden van het vak levensbeschouwing als examenvak. Er zijn geen openbare 

scholen die hier gebruik van maken. 

 Een onderzoek onder leerkrachten op openbare scholen heeft aangetoond dat de leerkrachten 

verschillend denken over het uiten van levensbeschouwelijke opvattingen. Er zijn leerkrachten die hun 

levensbeschouwelijke opvattingen liever niet bespreken en er zijn leerkrachten die deze opvattingen 

willen bespreken naast de levensbeschouwelijke opvattingen van anderen.
220

 Datzelfde onderzoek wijst 

ook uit dat actieve pluriformiteit een betere kans maakt, daar waar leerkrachten genegen zijn om hun 

eigen levensbeschouwelijke opvattingen – naast die van anderen – te delen.
 221

    

“ Anders gezegd: wanneer onderwijzers niet bang zijn om hun mening inzake godsdienst of politiek naar 

voren te brengen, dan is er een redelijke kans dat een onderwijzer op een actieve wijze de doelstelling 

van het openbaar onderwijs in de praktijk brengt. Pluriformiteit in de lespraktijk wordt bevorderd door 

de afwezigheid van neutraliteit.” 
222
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3.3.2.4 VISIE VAN LEERLINGEN OP RELIGIEUZE EDUCATIE  

Het Europese project genaamd REDCo (Religious Diversity and Education in Europe) heeft een 

kwalitatief en een kwantitatief onderzoek gedaan onder scholieren naar hun visie op religie en religieus 

onderwijs. Het kwalitatieve onderzoek is beperkt tot een christelijke school voor secundair onderwijs, 

maar het kwantitatieve onderzoek heeft ook plaatsgevonden op twee openbare scholen voor secundair 

onderwijs. Uit deze onderzoeken blijkt dat er op de openbare scholen voor secundair onderwijs geen 

levensbeschouwelijke educatie wordt gegeven.
223

 Vooral het kwantitatieve onderzoek geeft inzicht in de 

visie van scholieren op levensbeschouwelijke educatie. De onderzoeksgegevens werden 

gecategoriseerd: 

 geen levensbeschouwelijk onderwijs (NO) 

 niet-confessionele levensbeschouwelijke educatie (NOCO)  

 en confessionele levensbeschouwelijke educatie (CO).  
 

Omdat alle scholen voor bijzonder onderwijs uit de steekproef NOCO of CO gaven, en de openbare 

scholen alleen NO, kan uit de data voor NO de opinie van de openbare scholieren worden afgelezen.
224

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de CO scholieren liever dan de NO scholieren alleen optrekken 

met kinderen met dezelfde levensbeschouwing, binnen en buiten school.
225

 De NOCO scholieren staan 

in hun mening vaak dichter bij de NO scholieren dan bij de CO scholieren. De NO scholieren zijn 

gemiddeld positief over levensbeschouwelijke educatie. Ze zijn tegen teaching into religion en vóór 

teaching about religion en teaching from religion.
226

 De NO scholieren vinden het vak 

levensbeschouwing niet bijzonder interessant maar zien de noodzaak en het nut van het vak wel in.
227

 

Met de volgende omschrijvingen van de noodzaak en het nut van levensbeschouwelijke educatie werd 

ingestemd: 

 Om anderen te begrijpen en om in vrede met hen samen te leven. 

 Om de huidige ontwikkelingen beter te begrijpen. 

 Om mijn eigen mening te vormen. 

 Om mijn eigen moraal te vormen. 

 Om meer over mijn eigen levensbeschouwing te leren.
228

 
 

De gemiddelden lagen daarbij tussen de twee en de drie op een schaal van vijf. Vijf stond voor ‘helemaal 

mee oneens’. Dat kan betekenen dat de meningen ver uiteen liepen of dat de leerlingen het niet 

uitgesproken eens waren met de stellingen. De gemiddelden laten zien dat de leerlingen het ‘eens’ zijn 

met de stellingen.  
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3.4 VERGELIJKING GRONDSLAGEN 

3.4.1 VERGELIJKING GRONDSLAGEN POLITIEKE VISIE  

3.4.1.1 SCHEIDING VAN KERK EN STAAT 

Zowel Frankrijk als Nederland kennen het rechtsbeginsel ‘scheiding van kerk en staat’. Een belangrijk 

verschil is dat het beginsel in Frankrijk is opgenomen in het eerste artikel van de grondwet terwijl de 

Nederlandse wet er geen melding van maakt. Frankrijk ziet de scheiding van kerk en staat als een 

wettelijk uitgangspunt voor het karakter van de staat. In Nederland is de scheiding van kerk en staat - als 

ongeschreven regel - eerder een regulerend principe dat als verondersteld wordt beschouwd.  

 Een ander belangrijk verschil is de oorsprong van de scheiding van kerk en staat in de twee 

landen. In Frankrijk is het beginsel ontstaan uit de antiautoritaire sfeer van de Franse revolutie. Hierbij 

werd niet geschroomd om hard tegen de katholieke kerk op te treden omdat deze een grote macht had, 

het overgrote gedeelte van het land was namelijk katholiek en slechts een klein gedeelte protestants of 

joods.
229

. In Nederland was de bevolking verdeeld in twee grote groepen, de protestanten en de 

katholieken, en een kleine groep joden. De katholieke minderheid was wel van proportie, ongeveer 40% 

van Nederland. De scheiding van kerk en staat was in Nederland meer een regulerend principe voor de 

religieus pluriforme samenleving dat de katholieken heeft laten emanciperen.  

 De scheiding van kerk en staat, in de zuiver juridische betekenis, is in Frankrijk en Nederland 

gelijk. Deze heeft betrekking op de institutionele scheiding van macht over richting en inrichting tussen 

de kerk en de staat. De connotatie van het beginsel is in Frankrijk antireligieus en lijkt te verschuiven 

naar een regulerend principe voor de pluriforme samenleving. In Nederland werd het beginsel vanaf zijn 

oorsprong geïnterpreteerd als een regulerend principe voor de religieus pluriforme samenleving en 

wordt het steeds vaker gebruikt om religie te verbannen tot de privésfeer, door het uit te leggen de 

context van Frankrijk in de negentiende eeuw.  

3.4.1.2 NEUTRALITEIT VAN DE STAAT 

Het onderscheid wat door Van der Burg is gemaakt tussen exclusieve, inclusieve en compenserende 

neutraliteit is van nut om Frankrijk en Nederland met elkaar te vergelijken. Uit de analyse van zowel 

Frankrijk als Nederland blijkt dat de theoretische modellen van neutraliteit niet de weerbarstige 

werkelijkheid bevatten. Zo staat Frankrijk volgens Van der Burg model voor exclusieve neutraliteit
230

, 

terwijl uit de analyse blijkt dat Frankrijk veel kenmerken vertoont van inclusieve neutraliteit. En hoewel 

het Nederlandse model van actieve pluriformiteit bijna naadloos aansluit op inclusieve neutraliteit 

wordt ook in Nederland gepleit voor exlusief-neutrale ruimten zoals de rechterlijke macht en de politie. 

In Nederland zijn alle Nederlanders aan dezelfde wetten en regelgeving onderhevig, de samenleving 

wordt in die zin niet verdeeld in levensbeschouwelijke zuilen. Actieve pluriformiteit wordt in Nederland 

geborgd door een gemeenschappelijk kader voor alle Nederlanders die gebaseerd is op consensus. 

Gemeenschapszin is zowel in Frankrijk als in Nederland een belangrijk goed. De gemeenschappelijke 

basis, geborgd met burgerschapsvorming op scholen, maakt ruimte voor diversiteit mogelijk in Frankrijk 

én Nederland.  

Het grootste verschil tussen de beide landen is de nadruk die zij leggen op uniformiteit of 

diversiteit. Tijdens de Franse revolutie is de laïcité ontstaan om vanuit een uniforme nationaliteit 

gelijkheid en vrijheid te garanderen. De laïcité moest de macht van de katholieke kerk inperken om deze 

nationale identiteit geen katholieke oppressieve identiteit te laten zijn. De nadruk ligt in Frankrijk op 
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uniformiteit in seculier staatsburgerschap (laïcité), om de vrijheid van geweten zeker te stellen. Daarbij 

probeert Frankrijk levensbeschouwelijke diversiteit zo min mogelijk te onderdrukken.  

In Nederland ligt de nadruk van oudsher op diversiteit. Het doel van de neutrale staat was om 

de verschillende levensbeschouwelijke groepen in Nederland zoveel mogelijk vrijheid en veiligheid te 

bieden. De staat moest neutraal zijn om de belangen van alle levensbeschouwelijke groepen te kunnen 

behartigen. De vrijheid van godsdiensten heeft dus meer ruimte gegeven aan de verschillende 

levensbeschouwingen in Nederland om hun eigen gemeenschap sterk te maken. Maar de staat is en was 

neutraal voor iedereen. 

Ondanks het verschil in nadruk van Frankrijk en Nederland op respectievelijk uniformiteit en 

diversiteit, is er een grote gemene deler. Zowel in Frankrijk als Nederland staat de staat neutraal ten 

opzichte van elke visie op het goede leven. En beide landen bieden hun onderdanen een 

gemeenschappelijk kader in burgerschapsvorming. Frankrijk noch Nederland staat model voor 

exclusieve- of inclusieve neutraliteit, maar ze vormen eerder het bewijs dat deze twee vormen van 

neutraliteit aanvullend, naast elkaar, kunnen bestaan. 

3.4.1.3 GODSDIENSTVRIJHEID 

In vergelijking met Frankrijk legt Nederland meer nadruk op de positieve godsdienstvrijheid. Nederland 

faciliteert de verschillende levensbeschouwelijke stromingen meer dan Frankrijk. Een voorbeeld hiervan 

is de mogelijkheid voor het geven van godsdienstlessen (gegeven door een afgevaardigde van een 

zendende instantie) op de Nederlandse openbare scholen. Het domein voor exclusieve neutraliteit is in 

Frankrijk groter dan in Nederland. In Frankrijk ligt de nadruk op de negatieve godsdienstvrijheid en op 

de vrijheid van geweten. Vanuit deze argumentatie heeft Frankrijk opzichtige religieuze uitingen op 

openbare scholen verboden, zodat moslima’s zich nooit gedwongen hoeven voelen (door hun 

geloofsgenoten) om een hoofddoek te dragen.  

 De vrijheid van het Forum internum (de innerlijke levensbeschouwelijke keuze en beleving) 

wordt zowel in Frankrijk als in Nederland als groot goed beschouwd. Frankrijk is eerder geneigd om het 

forum externum (uiterlijke levensbeschouwelijke gedragingen) te beperken om het forum internum te 

beschermen dan Nederland. Nederland heeft in de geschiedenis meer verantwoordelijkheid genomen 

om het beleiden van de godsdiensten mogelijk te maken dan Frankrijk. Beide landen zoeken op een 

eigen wijze naar een balans tussen de positieve en negatieve godsdienstvrijheid. 

3.4.1.4 GELIJKWAARDIGHEID VAN LEVENSBESCHOUWINGEN 

Frankrijk en Nederland staan voor gelijkheid en gelijkwaardigheid van godsdiensten. Beide staten geven 

geen waardeoordeel over de spirituele of filosofische waarde van levensbeschouwingen. Wel kennen zij 

bepaalde steun toe aan levensbeschouwelijke organisaties, wanneer de levensbeschouwelijke 

organisatie erkend is. De Franse staat kan een levensbeschouwelijke organisatie als culturele vereniging 

erkennen. In Nederland moet de rechterlijke macht de levensbeschouwelijke stroming als een ‘erkende 

godsdienstige of levensbeschouwelijke richting’ erkennen (GW art.23).  Wat opvalt in de literatuur is dat 

Frankrijk geen melding maakt van seculiere levensbeschouwingen. In de literatuur over 

gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen heeft men het over godsdiensten, zo ook in de literatuur 

over de neutraliteit van de staat. Dit roept de vraag op of de seculiere levensbeschouwingen in Frankrijk 

gelijk zijn aan godsdienstige levensbeschouwingen. Het argument kan gegeven worden dat de seculiere 

levensbeschouwingen bevoordeeld worden omdat ze niet actief vermeden worden in scholen of het 

politieke discours. In Nederland zijn seculiere levensbeschouwingen expliciet vermeld als gelijkwaardig 

aan godsdienstige levensbeschouwingen. 
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3.4.1.5 GRONDSLAGEN POLITIEKE VISIE OP LEVENSBESCHOUWELIJK EDUCATIE IN 

OPENBAAR SECUNDAIR ONDERWIJS. 

Van oudsher, in het licht van de laïcité, voedt Frankrijk zijn burgers op tot mondig, autonoom en 

participerend staatsburger. Het levensbeschouwelijk onderwijs werd hiermee gescheiden van het 

staatsonderwijs om de burger te emanciperen in zijn eigen levensbeschouwelijke keuze. De Fransen 

erkende in de jaren tachtig dat religieuze feiten ook gedoceerd moeten worden om kinderen niet 

onwetend te laten zijn over hun eigen geschiedenis. In het afgelopen decennium is nog meer ruimte 

gevraagd voor levensbeschouwelijke educatie op openbare scholen in Frankrijk. Anno 2010 wordt 

Teaching about religion in een volle vorm geborgd. Teaching from religion en Teaching into religion 

hebben geen plaats op openbare scholen in Frankrijk. Teaching into religion wordt ook expliciet niet 

gewenst in de openbare scholen.  

 In grote lijnen is eenzelfde ontwikkeling te herkennen in Nederland. Na de financiële 

gelijkstelling van het bijzonder en openbaar  onderwijs in 1917 wordt de eis tot ‘eerbiediging van ieders 

godsdienst of levensovertuiging’ (GW art.23) in het openbaar onderwijs negatief uitgelegd. De openbare 

docent werd geacht exclusief neutraal te staan ten opzichte van levensbeschouwingen en gaf geen vorm 

aan levensbeschouwelijke educatie. In de jaren tachtig en negentig kwam er in Nederland meer 

aandacht voor teaching about religion, wat resulteerde in het wettelijk actief pluriforme karakter van 

het openbaar onderwijs. De laatste jaren komt er vanuit de beleidsvormende organisaties en de 

wetenschap een vraag naar teaching from religion in het openbaar secundair onderwijs en een betere 

invulling van teaching about religion. Deze ontwikkelingen zijn vrijwel synchroon aan de ontwikkelingen 

in Frankrijk. Een groot verschil is de mogelijkheid die wettelijk geborgd wordt in Nederland op openbare 

secundaire scholen voor teaching into religion door een docent verbonden aan een 

levensbeschouwelijke organisatie. Nederland faciliteert de diversiteit in de verplichting tot het geven 

van G/HVO indien gewenst door de ouders.  
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3.4.2 VERGELIJKING GRONDSLAGEN PRAKTIJKEN  

3.4.2.1 LEVENSBESCHOUWELIJKE DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

 

 

Figuur 4 Kerkelijke gezindten in Frankrijk en Nederland
231

 

Uit de bovenstaande grafiek is het verschil in levensbeschouwelijke demografie tussen Frankrijk en 

Nederland duidelijk zichtbaar. Helaas zijn er geen gegevens beschikbaar over de seculiere 

levensbeschouwingen, deze vallen onder ‘ongedefinieerd’. Belangrijk in het kader van dit onderzoek zijn 

twee dingen. Allereerst het feit dat Nederland meer levensbeschouwelijke stromingen heeft van 

substantiële omvang dan Frankrijk. Het tweede opmerkelijke gegeven is dat er een grote groep 

‘ongedefinieerd’ te zien is, waarschijnlijk ten gevolg van de levensbeschouwelijke individualisering en 

ontkerkelijking.  

3.4.2.2 DE ONDERWIJSCULTUUR  

Het Franse onderwijs staat bekend om de nadruk die gelegd wordt op uniformiteit en regulering ten 

behoeve van de verlichting, autonomie en gelijkheid van de Franse burgers. Levensbeschouwing had 

hier tot voor kort geen plaats in. In de huidige Franse maatschappij waarin levensbeschouwelijke 

ongeletterdheid zichtbaar is en levensbeschouwelijke vraagstukken onderwerp zijn van de 

maatschappelijke discussie, is Frankrijk het beleid rondom levensbeschouwelijke educatie op het 

openbaar onderwijs aan het herzien.  

Het Nederlandse onderwijsbestel is het laatste onderdeel van de Nederlandse samenleving dat 

nog wettelijk verzuild is. Het openbaar onderwijs was hier voorheen een neutraal terrein waar geen 

levensbeschouwelijke educatie plaatsvond door de openbare docent. Met de opkomst van andere 

levensbeschouwelijke stromingen en levensbeschouwelijke individualiteit kan dit moment aangegrepen 

worden om deze verzuiling en neutraliteit te evalueren en eventueel te herzien. 

3.4.2.3 LEVENSBESCHOUWELIJKE EDUCATIE  

In de ministeriele richtlijnen van Frankrijk heeft de invulling van teaching about religion een expliciete 

en volle invulling gekregen. De kennis van de verschillende levensbeschouwingen moet vanuit 
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verschillende disciplines worden behandeld. De educatie over religieuze feiten wordt gegeven vanuit de 

Franse republikeinse en seculiere identiteit. Hierbij ligt de nadruk op uniformiteit en wordt de waarde 

en de geschiedenis van levensbeschouwelijke diversiteit intelligibel gemaakt voor de leerlingen. De 

Nederlandse wet geeft geen concrete richtlijnen voor de invulling van teaching about religion in 

openbare scholen voor secundair onderwijs. De wettelijke verplichting tot het “*bijdragen+ aan de 

ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de 

betekenis van de verscheidenheid van die waarden”
232

 laat het vaag hoe dit concreet dient te gebeuren. 

In de praktijk wordt er weinig expliciete aandacht gegeven aan teaching about religion in openbare 

scholen. De Nederlandse wet en regelgeving biedt geen concrete nationale identiteit waar vanuit het 

levensbeschouwelijke leergebied benaderd kan worden. Uit deze vergelijking blijkt dat de nationale 

richtlijnen in Frankrijk meer en waardevoller invulling geven aan teaching about religion in openbare 

secundaire scholen dan Nederland dat doet. De richtlijnen van Frankrijk zijn nog niet als zodanig terug te 

vinden in de onderwijspraktijk vanwege de incompetentie van de docenten. Zij worden vanaf heden 

geschoold om hier invulling aan te kunnen geven. 

In Frankrijk noch Nederland bestaan richtlijnen voor teaching from religion. In Frankrijk lijkt er 

ruimte voor te ontstaan door middel van de contextualisering van levensbeschouwelijke feiten. Een 

koppeling met de levensbeschouwelijke ervaringen van de leerling, om het teaching from religion te 

maken, wordt daarbij al dan niet bewust achterwege gelaten. In Nederland is er aandacht voor teaching 

from religion onder de beleidsvormers en de wetenschap rondom levensbeschouwelijke educatie. Er zijn 

geen bronnen die erop wijzen dat de politiek of onderwijspraktijk hierop inspeelt.  

 In Frankrijk wordt Teaching into religion op de openbare school expliciet vermeden. De 

opvoeding tot autonoom burger heeft prioriteit in Frankrijk, socialisering tot een bepaalde 

levensbeschouwelijke stroming behoort niet tot het doel van het openbaar onderwijs. Nederland hecht 

meer waarde aan de levensbeschouwelijke socialisering van leerlingen. Vanwege de neutraliteit van de 

staat ten opzichte van de visie op het goede leven kan de openbare docent dit niet doen. Vandaar dat de 

wet teaching into religion (G/HVO) borgt in de openbare lestijd verzorgd door een externe docent. Deze 

docent wordt aangesteld door een levensbeschouwelijke organisatie. G/HVO komt weinig voor in de 

onderwijspraktijk van openbare secundaire scholen.  

3.4.2.4 VISIE VAN LEERLINGEN OP RELIGIEUZE EDUCATIE 

Franse leerlingen identificeren zich sterk met het Franse republikeinse ideaal van laïcité: tolerantie, 

respect, seculariteit en gelijkheid. Deze waarden hebben zij zich toegeëigend. Nederlandse leerlingen 

hechten tevens aan de seculiere identiteit van het openbaar onderwijs. Franse noch Nederlandse 

leerlingen willen een vorm van teaching into religion op openbare secundaire scholen. Zowel Franse als 

Nederlandse leerlingen staan positief ten opzichte van teaching about religion. De Franse leerlingen zijn 

echter huiveriger voor het bespreken van persoonlijke levensbeschouwelijke ervaringen of meningen op 

de openbare school. Zij kunnen moeilijk onderscheid maken tussen het bespreken van de eigen 

levensbeschouwelijke ervaringen en meningen en het discrimineren van anderen. Uit deze beperkte 

gegevens lijken Nederlandse leerlingen hier minder huiverig voor. 
233
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4 CULTUURHISTORISCHE METHODE 

Dit hoofdstuk laat de invloed van de ontwikkelingen tussen 2000 en 2010 zien op de politieke visie en 

praktijk van Frankrijk en Nederland op levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair 

onderwijs. In de eerste paragraaf worden de gezamenlijke ontwikkelingen besproken die Frankrijk en 

Nederland in dit kader hebben doormaakt. Deze ontwikkelingen zullen vervolgens als rode draad 

worden opgepakt en specifiek voor beide landen worden toegelicht in de volgende paragrafen. In deze 

paragrafen worden tevens specifieke Franse of Nederlandse ontwikkelingen besproken. Het doel van dit 

hoofdstuk is om te zien hoe de landen zijn omgegaan met de ontwikkelingen van de laatste tien jaar en 

om deze te verklaren vanuit hun respectievelijke contextuele kaders.  

4.1 GEZAMENLIJKE ONTWIKKELINGEN 
Er zijn grofweg drie ontwikkelingen tussen 2000 en 2010 zichtbaar die een grote invloed hebben op de 

thematiek van dit onderzoek. De eerste die benoemd dient te worden is de levensbeschouwelijk-

demografische ontwikkeling. De tweede is de immigratieproblematiek van de islamitische bevolking. Als 

laatst wordt ook het verlies van het geloof in de waarden die ten grondslag liggen aan de beide 

democratieën beschreven en verklaard.  

4.1.1 LEVENSBESCHOUWELIJK-DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 
Het ‘Verlichte’ gedachtegoed van de 18

e
 eeuw wilde de invloed van de religie in de publieke sfeer 

reguleren ten gunste van de autonome burger. Hieruit kwam ook de secularisatiethese voort.
235

 Veel 

van de achterliggende waarden van de democratische samenlevingen van Frankrijk en Nederland zijn 

geënt op de uitgangspunten van de secularisatiethese.
236

 Voorbeelden hiervan zijn de scheiding van kerk 

en staat, de neutraliteit van de staat, en het toeschrijven van religie aan de privésfeer.
237

 De strekking 

van de secularisatiethese is tweeledig, enerzijds stelt het de moderniteit tegenover religie als twee 

onverzoenbare fenomenen. De veronderstelling is dat een toename van moderniteit leidt tot een 

afname van religiositeit.
238

 Anderzijds stelt de secularisatietheorie de religie voor als een ‘totaliserend’ 

fenomeen, dat zich in principe niet kan beperken tot bepaalde private of openbare sferen maar altijd 

het geheel in zich opneemt.
239

 De werkelijke levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de moderne 

samenlevingen van Frankrijk en Nederland laten een meer genuanceerd beeld zien. De hedendaagse 

werkelijkheid kan niet geheel worden verklaard met behulp van de secularisatiethese en falsificeert 

deze ook deels.   

 Het gedachtegoed van de secularisatiethese komt onder andere van Max Weber. De 

rationaliteit van de moderniteit zou leiden tot een ijzeren logica die op termijn onverzoenbaar is 

religiositeit.
240

 In dit gedachtegoed is het geloof in het positivisme te herkennen. Durkheim dacht dat de 

ratio een seculiere moraal zou kunnen brengen.
 241

 De wetenschap zou de dogma’s van de religieuze 

tradities ontmaskeren en daarmee de religieuze tradities doen uitsterven.
242

 De ontkerkelijking is nog 

altijd zichtbaar en bevestigd daarmee de secularisatiethese, maar de institutionele vorm van religiositeit 

maakt - naast het atheïsme - ook plaats voor persoonlijke vormen van religiositeit.
 243

 Ofwel, de uiterlijke 
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vorm van religieuze beleving die zich richt op ‘leven-als’ neemt af terwijl de innerlijke vorm van 

religieuze beleving die zich richt op ‘persoonlijk-leven’ toeneemt.
244

 Hier had de secularisatiethese niet 

op gerekend. Moderniteit en religiositeit hoeven elkaar blijkbaar niet uit te sluiten. Daarmee is de 

positivistische aanname dat ratio en religiositeit onverzoenbaar zijn niet zonder meer waar gebleken.  

De tweede aanname van de secularisatietheorie, namelijk dat religie per definitie een 

‘totaliserend’ fenomeen is, is ontkracht. Religiositeit blijkt ook buiten een totaliserend kader te kunnen 

bestaan. Dit wordt de ‘differentiatietheorie’ genoemd. Deze theorie stelt dat het religieuze in staat is 

zijn invloed te beperken zodat het geen invloed heeft op bijvoorbeeld het economische, politieke of 

culturele domein.
245

 Zo kan een christen een natuurwetenschapper zijn en daarmee kiezen zijn 

religieuze kader in te perken of te relativeren. De natuurwetenschappen redeneren namelijk vanuit hun 

eigen interne logica die niet theologisch is. Dit heeft mede te maken met de individualiserende 

ontwikkeling in de levensbeschouwelijke beleving. De verregaande secularisering heeft voor veel 

gelovigen de geloofsinhoud en beleving persoonlijk gemaakt. De kerk kan niet meer bepalen wat deze 

precies inhouden. De gelovigen bepalen zelf in hoeverre de levensbeschouwing die ze aanhangen 

invloed heeft op hun kiesgedrag.
246

 De gelovige bepaalt de invloed van zijn levensbeschouwing op 

verschillende domeinen. Dit maakt differentiatie mogelijk daar waar het religieuze instituut een 

‘totaliserend’ beeld voorstaat. De burger gaat veelal uit van zijn autonomie en kiest een persoonlijke 

religie.
247

  

 Een uitzondering voor deze levensbeschouwelijk individualiserende tendens is de opkomst van 

de conservatieve islam in beide landen door de immigratie uit islamitische landen. De immigranten 

hebben de individualiserende evolutie niet meegemaakt en brengen een oude vorm van religiositeit in 

zijn traditionele vorm. Naast de Islam zijn er ook andere traditioneel-gelovige immigrantengroepen, zij 

zijn echter beperkter van omvang en impact.  

4.1.2 IMMIGRATIEPROBLEMATIEK  
Zowel in Frankrijk als in Nederland heeft een substantiële immigratie plaatsgevonden van arbeiders uit 

conservatief islamitische landen. Zij hebben de westerse Verlichting en de daaruit voortvloeiende 

scheiding van kerk en staat niet in geleidelijkheid kunnen integreren. Hun religieuze beleving heeft zich 

niet langzaam kunnen differentiëren
248

, maar is in haar totaliserende vorm met hen mee geïmmigreerd. 

De regeringen zijn door deze immigranten gedwongen hun beleid rondom religie in het publieke domein 

te heroverwegen en in hedendaagse begrippen te definiëren. De westerse autochtone bevolking is 

opgegroeid met het seculiere en verlichte gedachtegoed dat impliciet verweven is met de 

grondbeginselen van de democratie. De opkomst van een nieuwe religieuze beweging met een 

totaliserend kader dwingt Frankrijk en Nederland om hun impliciete aannames te expliciteren en te 

toetsen aan de hedendaagse werkelijkheid.  

 De immigratieproblematiek wordt extra bemoeilijkt en benadrukt door de gevoeligheid 

omtrent het islamdiscours. In de periode tussen 2000 en 2010 is het reeds duidelijk dat de islamitische 

immigranten niet meer zullen terugkeren naar hun land van herkomst. Inmiddels bestaat er zelfs een 

derde generatie. In diezelfde periode hebben er aanvallen plaatsgevonden van islamitische bewegingen 

op het Westen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 

september 2001. Deze gebeurtenissen hebben de angst voor de vreemde islamitische cultuur onder de 
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westerse autochtone bevolking versterkt en benadrukt. De westerse media leggen alle incidenten 

omtrent de islam onder een vergrootglas. Daarbij ligt de nadruk vooral op negatieve berichtgeving wat 

de ‘andersheid’ van de islamitische bevolking en de angst voor hen onder de autochtone bevolking 

versterkt.
249

 De culturele kloof tussen de islamitische (gemeenschaps)cultuur en de westerse 

(individualistische) cultuur wordt telkens benadrukt en daarmee polariseren en bevestigen de beide 

culturen elkaar. In de maatschappelijke en politieke dialoog over de immigratieproblematiek wordt 

gebruik gemaakt van het verlichtingsdiscours. Hier hebben we het over ‘scheiding van kerk en staat’, 

‘neutraliteit van de staat’, ‘godsdienstvrijheid’ enzovoort. Het is de vraag of deze historische begrippen 

met hun impliciet ‘verlichte’ lading zonder heroverweging te gebruiken zijn voor het islamdiscours.  

4.1.3 DESTABILISATIE VAN DEMOCRATISCHE WAARDEN 
De huidige seculiere democratieën hebben hun grondbeginselen ontleend aan het autonomieproject 

van de Verlichting. Deze waarden ontleenden hun kracht aan de ‘vijand’ die zij bestreden, namelijk de 

machtslust van de religieuze instituten.
250

 Door het slagen van dit project is deze vijand nagenoeg 

verdwenen. Hierdoor is de legitimering van het autonomieproject uitgehold. De autonomie wordt 

beschouwd als een gegeven. Het geloof in de strijd voor de autonomie van de mens is een belangrijk 

fundament van de liberale democratie. 

 Dit is niet het enige gegeven dat knaagt aan de fundamenten van de liberale democratie. Het 

vooruitgangsgeloof, het positivisme, dat gelooft dat de wetenschap uiteindelijk de waarheid zal 

brengen, dat de logica tot een seculiere moraal zal leiden, met andere woorden dat Moraal, Natie, 

Wetenschap enzovoort nog met een hoofdletter geschreven kunnen worden, is voorbij.
251

 ‘Het einde 

van de grote verhalen’ beperkt zich niet tot religieuze verhalen maar ook tot seculiere verhalen. De 

legitimiteit van de liberale democratie kan men niet meer ontlenen aan een transcendente bron, ware 

het de Verlichting of het christendom. Geen enkele ideologie kan zich nog enkel legitimeren op basis van 

een absoluut geloof. Alle waarden zijn onderhevig aan het politieke discours van de tijd waarin zij 

geleefd en beleefd worden. De ware democratische bron voor legitimatie is de consensus. Daarmee 

moeten de bronnen voor de huidige liberale democratieën herijkt worden in hun huidige context en 

gelegitimeerd worden door de maatschappelijke consensus.  

4.2 FRANSE ONTWIKKELINGEN 

4.2.1 INVLOED OP POLITIEKE VISIE 
In Frankrijk kan de Verlichtingspolitiek ‘heilig’ genoemd worden. Het is een soort transcendente Franse 

politieke identiteit verworden.
252

 De idee van de seculiere staat en de autonome burger zijn versmolten 

met de Franse identiteit en haar historie. De seculiere staat staat symbool voor de autonomie van de 

burger en de staat ten opzichte van de religieuze instituten. Deze mate waarop de laïcité deel is 

geworden van de nationale identiteit is uniek voor Frankrijk. Maar deze laïcité werd gefundeerd door 

het afzetten tegen de oude traditionele en dogmatische religie.
253

 Het slagen van het autonomieproject 

van de laïcité heeft deze fundering aangevreten. Dit vraagt om een herformulering van de laïcité waarin 

de nieuwe individualistische religie een plaats moet krijgen.
254

 De burgers vragen erkenning voor hun 

privé religies. Waar de positivistische en verlichte idealen van de laïcité uitgehold zijn zal Frankrijk een 

herbezinning moeten plegen op zijn fundamenten en daar de huidige zingeving bij betrekken. Het is de 

vraag hoe lang het skelet van de militante laïcité de nationale identiteit kan blijven voeden. De nieuwe 
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laïcité maakt in de seculiere staat plaats voor de religieuze beleving van zijn onderdanen.
255

 Dit proces is 

nu in ontwikkeling en biedt een interessant spektakel. Frankrijk, de staat waarin de waarden van de 

verlichting dieper geworteld zijn dan waar dan ook, is zich aan het bezinnen op zijn laïcité.
256

 Met 

andere woorden, Frankrijk is zeer gevoelige snaren aan het bespelen. 

 De neutraliteit van de staat in Frankrijk had een positieve inhoud die inmiddels aan het 

afbrokkelen is. Maar op welke basis kunnen de Fransen anders verenigd worden? Hoe kunnen de 

morele en rechterlijke verworvenheden van de Franse staat geborgd worden als de gemeenschappelijke 

identiteit wordt losgelaten? Hoe vinden ze een rechtvaardigingsgrond voor de macht van de staat? 

Gauchet: “ De klassieke oplossing is bekend: deze soevereiniteit kan slechts ontstaan uit de contractuele 

vereniging van oorspronkelijk zelfstandige (en dus ook vrije) wezens.”
257

 Indien Frankrijk ervoor kiest een 

nieuwe of herziende laïcité te formuleren kan dat door middel van de maatschappelijke consensus. 

Wanneer de Franse staat flexibiliteit toont ten aanzien van zijn oude laïcité is hem wellicht een 

rooskleurige toekomst beschoren. Wanneer Frankrijk vastklampt aan zijn oude fundament welke steeds 

brozer wordt bestaat de kans dat deze vervangen wordt. De implicaties daarvan kunnen amper worden 

overzien maar zouden zelfs het einde kunnen betekenen van de democratie.
258

 

 Frankrijk hanteert op dit moment twee principes in de omgang met de huidige ontwikkelingen. 

Zo staat de negatieve godsdienstvrijheid in principe nog altijd voorop. In de omgang met conservatieve 

vorm van de Islam helpt dit Frankrijk om de gewetensvrijheid te bewaren en grenzen te stellen. Een 

voorbeeld hiervan is het hoofddoekjesverbod op openbare scholen.
259

 Ook hecht Frankrijk grote waarde 

aan de neutrale uitstraling van publieke diensten.
260

 Hier wordt nog weinig rekening gehouden met de 

opkomende behoefte van de Franse burgers om hun subjectieve identiteit publiek te kunnen 

uitdrukken. Tegelijkertijd wordt invulling gegeven aan een nieuwe laïcité door de minderheden ook een 

vrije dag toe te zeggen op hun belangrijke feestdagen.
261

  

Dit twee sporen beleid is ook zichtbaar in de doelen die de commissie Stasi heeft geformuleerd. 

Het eerste doel was het bannen van opzichtige religieuze uitingen op openbare scholen en publieke 

taken. Het tweede doel was het respecteren van religieuze diversiteit.
262

 Beide doelen hebben ook 

invulling gekregen. De ban van ostensieve religieuze uitingen is een feit maar tegelijkertijd is de 

exclusieve neutraliteit ingeperkt. Zo is er een officiële vertegenwoordigingsraad voor Moslims (CFCM) 

benoemd en worden islamitische scholen ook gedeeltelijk bekostigd door de Franse staat.
263

 Al met al is 

het niet foutief om te stellen dat er een vorm van actief pluralisme plaatsvindt in Frankrijk met een 

sterke nadruk op de negatieve godsdienstvrijheid en de exclusief-neutrale uitstraling van de Franse 

staat. Dit komt overeen met de twee doelen die geformuleerd zijn door de commissie Stasi. Het nieuwe 

beleid wordt door Sarkozy  “ laïcité positive”
264

 genoemd. Hierin verwoordt Sarkozy ook het zingevende 

belang van het levensbeschouwelijk pluralisme van Frankrijk. 
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“ *T+he president thinks that religion, every established religion, and religion alone, can provide 

hope, a sense to human existence, and the most effective binding force to build a cohesive 

society in the post-modern era; and that religion, and religion alone, can best provide the 

necessary framework for the formation of every individual’s moral personality.”
265

  

In het kader van dit onderzoek is het opmerkelijk dat geen melding wordt gemaakt van het 

identiteitsvormend  en zingevend kader dat een seculiere religie kan bieden.  

4.2.2 INVLOED OP LEVENSBESCHOUWELIJKE EDUCATIE 
Het onderwijs in Frankrijk heeft als geen ander bijgedragen aan de goed doorleefde nationale identiteit 

van de Fransen.
266

 De waarden en moraal van de seculiere republiek Frankrijk zijn vrijwel alle Fransen 

met de paplepel ingegoten op de openbare scholen. De nieuwe levensbeschouwelijke ontwikkelingen, 

de immigratieproblematiek en het postmodernisme vroegen om een herbezinning van de militante 

laïcité die het curriculum van de openbare scholen beheerste. De particuliere gelovigen vragen om 

erkenning in het kader van de nieuwe laïcité. De immigratieproblematiek vraagt om begrip en dialoog 

tussen de verschillende bevolkingsgroepen, waaronder de islamitische. Het verval van het positivisme 

en het vooruitgangsgeloof vragen om nieuwe fundamenten om de nationale identiteit op te enten. De 

nieuwe laïcité moet een eigen inhoud krijgen. In Frankrijk speelt daarbij nog een andere ontwikkeling 

een rol. De religieuze ongeletterdheid die in Frankrijk is gecultiveerd door de militante laïcité wordt als 

een gemis ervaren.
267

  

 Gauchet stelt dat er vraag is naar zin in het gemeenschappelijke leven in Frankrijk.
268

 Hiervoor 

wordt mede aanspraak gedaan op de bestaande religieuze tradities, maar dan op een persoonlijke 

invulling daarvan. De burgers verwachten dat de verschillende morele en religieuze sympathieën die zij 

opdoen, zingeving in de gemeenschap kunnen bieden.
269

 De voorwaarde daarbij is wel dat deze 

religieuze beleving een persoonlijke keuze is en persoonlijk wordt verkozen.
270

 Hier worden de religieuze 

tradities dus uit hun traditionele context genomen en persoonlijk ingekleurd. Uiteindelijk is het het 

individu dat bepaalt wat hij gelooft. Met andere woorden; de Franse burger wil meer dan teaching 

about religion, en géén teaching into religion. Teaching from religion lijkt een goede invulling voor de 

Franse openbare scholen om tegemoet te komen aan de vraag naar de ontwikkeling van autonome 

zingeving. De oude zingeving van de laïcité is in verval, de autonome levensbeschouwelijke zingeving 

komt op.  

De nieuwe seculariteit, Sarkozy’s ‘positive laïcité’ vindt ingang in de openbare scholen. Het 

opvoeden tot de Franse identiteit valt onder het eerste doel van de commissie Stasi, namelijk het 

behouden van de levensbeschouwelijke neutraliteit van de staat en het beschermen van de negatieve 

godsdienstvrijheid. Daarnaast heeft het tweede doel, het respecteren van de culturele diversiteit, tussen 

2000 en 2010 een belangrijke ontwikkeling bewerkstelligd in het openbare onderwijsbeleid. In opdracht 

van de staat heeft Regis Debray een advies geschreven over levensbeschouwelijke educatie in de Franse 

openbare scholen. Het uitgangspunt van dit rapport is dat religie een te belangrijke sociale en 
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historische factor is in de Franse maatschappij om de religieuze educatie over te laten aan de 

geestelijken.
271

 

 In zijn rapport pleit Debray voor het lesgeven over religieuze feiten in de seculiere 

staatsscholen verweven met het bestaande curriculum.
272

 Hij pleit voor een implementatie hiervan in 

het gehele openbare secundaire onderwijs.
273

 Debray wil verder gaan dan de benoeming van de 

geschiedkundige religieuze feiten. De leergebieden kunstgeschiedenis, geschiedenis, literatuur, filosofie, 

taal, handenarbeid en muziek kunnen allen in verband worden gebracht met religieuze feiten.
274

 Hierbij 

is het belangrijk dat de leerlingen het religieuze domein leren begrijpen en interpreteren. De nadruk ligt 

niet slechts op het overdragen van kennis, maar ook van het toe-eigenen van kennis zodat de scholier de 

cognitieve vaardigheid verkrijgt om het religieuze te interpreteren. Vandaar dat Debray pleit voor een 

vorm van religieuze educatie die uitgaat van de religieuze teksten en artefacten, om via interpretatie en 

dialoog kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
275

 

 Deze vorm van levensbeschouwelijke educatie is een voorbeeld van de nieuwe invulling van de 

laïcité. De laïcité wordt niet verworpen maar krijgt een nieuwe invulling. Debray noemt het een 

overgang van een ‘laïcité of incompetence’ naar een ‘laïcité of intelligence’ welke religie niet wil 

uitsluiten maar begrijpen.
276

 Het religieuze domein wordt zo op een cognitieve wijze binnen de laïcité 

betrokken. Door het in een wetenschappelijk cognitief kader te plaatsen vermijdt Debray een inmenging 

met geloofsinhouden. De Laïcité of intelligence wil de scholier leren om over het religieuze te denken 

vanuit een objectief vergelijkend perspectief, mede om fundamentalisme te voorkomen.
277

 De seculiere 

waarden en normen van de laïcité wordt daarmee niet gerelativeerd maar houden stand.
278

 Verder 

helpt deze vorm van levensbeschouwelijke educatie om de kunstmatige scheiding van de ratio en het 

geloof op te heffen nu het positivisme zijn hegemonie heeft verloren. De nieuwe laïcité brengt het 

religieuze binnen het domein van de ratio. Hiermee kunnen de taboes en het onbegrip van de 

maatschappij ten opzichte van bijvoorbeeld de Islam wellicht worden aangepakt.
279

 

 Hoewel Debray verder gaat dat het overdragen van kennis over religies en aansluit bij de 

cognitieve vaardigheden van scholieren, vermijdt hij de persoonlijke religieuze beleving van de 

scholieren uit naam van de laïcité. Daarom kan men hier niet spreken van teaching from religion. De 

scholieren hadden ook een weerstand tegen het bespreken van religieuze ervaringen en een voorkeur 

voor de objectieve benadering van het religieuze domein in de openbare school. De aanbevelingen van 

Debray lijken dan ook een mooie stap richting een nieuwe laïcité aansluitend bij de mogelijkheden en 

wensen van dit moment.  

 De aanbevelingen van het Debray rapport zijn voor een groot deel overgenomen in het 

nationale onderwijsbeleid. Er zijn deskundigen bijeengekomen om de doelen te verhelderen en 

zodoende is een algemene consensus over de noodzakelijkheid van Debrays voorstel bereikt.
280

 

Religieuze feiten moeten nu onderwezen worden op alle openbare secundaire scholen onder de 
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leergebieden geschiedenis, literatuur, geografie en burgerschapsvorming.
281

 Hier zijn nieuwe methoden 

voor ontwikkeld.
282

 Ook is het onderwerp opgenomen in de lerarenopleidingen, zij het zeer 

bescheiden.
283

  

 Feit blijft dat de Franse scholieren op de openbare scholen enkel worden opgevoed tot een 

Franse identiteit met waarden zoals universalisme, unitarisme en secularisme.
284

 Zowel Gauchet als 

Freedman stellen dat het opvoeden tot een eenheidsworst aan Franse burgers met deze gedeelde 

waarden, onrecht doet aan de culturele diversiteit en de particuliere identiteitsvorming van de 

Fransen.
285

 Freedman noemt dit Franse beleid assimilatie in een cultuur die Gauchet als archaïsch heeft 

bestempeld.
286

 Het rapport van Debray geeft wel al melding van de particuliere identiteiten van de 

Fransen en doet een oproep om elkaar te leren begrijpen in elkaars particulariteit. Maar zoals Debray al 

aangeeft, het is opzettelijk een bescheiden voorstel om een stap in de juiste richting te maken: “We 

must make our way, in the climate of the times, between too much and too little”.
287

 

4.3 NEDERLANDSE ONTWIKKELINGEN 

4.3.1 INVLOED OP POLITIEKE VISIE 
Nederland komt nu juist niet uit een historische context van exclusieve laïcité maar vanuit inclusieve 

multiculturaliteit. Vanaf de 19
e
 eeuw worden de vrijheidsrechten, waaronder de godsdienstvrijheid, 

alleen maar uitgebreid. Tot ver in de twintigste eeuw werden - met betrekking tot de 

immigratieproblemen - alleen voorzieningen geschapen voor de andere culturen.
288

 Nederland stond 

bekend om zijn multiculturaliteit en tolerantie voor andere culturen.  

De periode tussen 2000 en 2010 laat een hele andere ontwikkeling zien in de Nederlandse visie 

op multiculturaliteit. De vrijheden van meningsuiting, privacyrechten en godsdienstvrijheid worden 

tegenwoordig besproken als zijnde een negatieve vrijheid, in het kader van inperkingen.
289

 De taal van 

de exclusieve laïcité, van de negatieve vrijheden, wordt dan ook steeds meer gebezigd in het 

Nederlandse politieke discours. Dit leidt tot verwarring. De scheiding van kerk en staat heeft bij haar 

invoering in Nederland vooral de nadruk gelegd op de emancipatie en vrijheden van de verschillende 

godsdiensten.
290

 De hedendaagse suggestie om de vrijheden (zoals godsdienstvrijheid) te beperken, 

doet bij sommigen de vraag rijzen of de scheiding van kerk en staat hier niet in het geding is.
291

 De 

scheiding van kerk en staat is in Nederland een ongeschreven rechtsbeginsel en er heerst veel 

onduidelijkheid over haar implicaties. De stelling dat de staat zich op geen enkele wijze mag bemoeien 

met godsdienstzaken vanwege de scheiding van kerk en staat is populair. Net zo populair is de stelling 

dat - gezien de scheiding van kerk en staat - de religie zich zou moeten beperken tot de privésfeer. 

Eerder in dit onderzoek is al aangetoond dat dit een oneigenlijk gebruik is van het betreffende 

rechtsbeginsel.  
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 Waar gaat de discussie dan wel over? Vaak betreft het hier de balans tussen positieve en 

negatieve godsdienstvrijheid, tussen exclusieve en inclusieve neutraliteit van de staat. Ook gaat het over 

de Nederlandse identiteit en Nederlands burgerschap. Waar voorheen de nadruk lag op de positieve 

godsdienstvrijheid, wordt zij tegenwoordig steeds meer in haar negatieve karakter benadrukt. Veelal 

gebeurt dit binnen het islamdiscours. Uit angst voor radicalisering zou men graag meer zicht willen 

hebben op wat er gepreekt wordt binnen de moskeeën. Wanneer de inclusieve neutraliteit ook de Islam 

in zich opneemt, en de Islam deel wordt van het straatbeeld van Nederland, is dan de Nederlandse 

identiteit in het geding? De vreemdheid van het islamitische geloof maakt dat Nederland zich op zijn 

eigen identiteit bezint. Cliteur stelt dat de nadruk op actief pluriformisme de Nederlandse identiteit en 

verworvenheden uitholt. Volgens Cliteur staat Nederland model als een inclusief-neutrale staat.
292

 De 

verschillende discoursen rondom actieve pluriformiteit en exclusieve neutraliteit van de staat worden 

door elkaar gebruikt met betrekking tot Nederland. Het grondslagenonderzoek hierboven heeft 

uitgewezen dat binnen de actieve pluriformiteit ook plaats kan zijn voor een maatschappelijke 

consensus, een gedeeld fundament aan normen en waarden. Echter, in een actief pluriforme 

democratie is deze onderhevig aan de maatschappelijke consensus en geeft ruimte voor de individuele 

levensbeschouwingen in geloof, beleving en uiting.  

In de maatschappelijke discussie worden de exclusieve neutraliteit en actieve pluriformiteit als 

elkaars onverzoenbare tegenpolen voorgesteld. Is dit noodzakelijk het geval? Frankrijk wordt hierbij als 

voorbeeld gegeven voor de exclusieve neutraliteit en Nederland voor de inclusieve neutraliteit.
293

 Het 

mag inmiddels duidelijk zijn dat dit zwart-wit beeld nuancering behoeft. Nederland heeft de verzuilde 

identiteiten altijd gekoesterd en is daarom niet bekend met een expliciete gemeenschappelijke 

identiteit. De nieuwe islamitische zuil en de levensbeschouwelijke individualisering prikkelt Nederland 

zich te bezinnen op de relatie tussen de staat en de samenleving.
294

 Dit wordt bemoeilijkt door de 

heersende foutieve zwart-wit beelden over de grondslagen van deze problematiek in de Nederlandse 

maatschappelijke discussie.
295

 Deze beelden worden geschapen door de Nederlandse beginselen zoals 

de neutraliteit van de staat en de scheiding van kerk en staat op een exclusief neutrale wijze uit te 

leggen, terwijl de juiste interpretatie vanuit de oorsprong van deze wetten eerder inclusief neutraal 

moeten worden uitgelegd. De huidige uitdaging is om deze beginselen in hun oorspronkelijke context te 

begrijpen en in de hedendaagse context te herdefiniëren. Van belang hierbij is te weten dat de 

exclusieve en inclusieve neutraliteit ook voorgesteld kunnen worden als twee gewichten op een balans, 

of als twee uiteinden van een geleidende schaal. 

De Nederlandse identiteit, de Nederlandse waarden en normen, waren voorheen impliciet 

aanwezig. Omdat een algemene consensus bestond was er geen discussie over. Voor een groot deel zijn 

de morele interpretaties in de Nederlandse wet en regelgeving zichtbaar.
296

 De maatschappelijke 

consensus over normen en waarden wordt gevoed door de wet en regelgeving. Andersom wordt de 

moraal van de wet en regelgeving gevoed door de maatschappelijke consensus.
297

 De democratische 

Nederlandse staat heeft nooit getracht het morele leven van zijn onderdanen geheel in te vullen. Maar 

zijn welslagen is wel afhankelijk van de morele ontwikkeling en het coherente wereldbeeld van de 

Nederlanders.
298

 Nederland heeft daarom altijd veel waarde gehecht aan de levensbeschouwelijke 

ontwikkeling van zijn burgers. De individualisering en de opkomst van de Islam brengt reuring in de 

maatschappelijke morele consensus. Wat lang impliciet is geweest moet herijkt en geëxpliciteerd 
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worden. De geloofsinhouden vielen voordien ook meer samen met het gangbare impliciete morele 

kader van Nederland.
299

 Hierbij rijst ook de vraag in hoeverre de staat een moreel kader mag stellen. Dit 

komt voort uit een angst voor het verval van de hedendaagse morele verworvenheden.  

4.3.2 INVLOED OP LEVENSBESCHOUWELIJKE EDUCATIE 
Nederland was het grootste deel van de twintigste eeuw een verzuilde samenleving.

300
 De bevolking was 

in groepen verdeeld naar levensbeschouwing. Deze groepen hadden veelal hun eigen voorzieningen en 

levensbeschouwelijke instituten.
301

 Nederland kent dus een geschiedenis waarin de pluriformiteit van 

de samenleving geordend en gewenst was. Dit was mogelijk door de relatief grote groepen van 

verschillende levensbeschouwingen.  

Een aanzienlijk deel van de babyboom generatie heeft zich rond en na 1970 losgerukt van het 

rigide beleid en de dogma’s van de geloofsgemeenschappen.
302

 Het vooruitgangs- en verlichtingsgeloof 

kwam op. De algemene stelling hierin was dat de ratio en de rede een economische vooruitgang en 

autonomie zouden brengen. Deze zouden daarmee de noodzaak tot religie doen afnemen of laten 

verdwijnen.
303

 De afstand die de babyboomers hebben genomen tot hun levensbeschouwelijke zuil 

heeft geleid tot de ontzuiling van politiek, geloof en voorzieningen.
304

  

De jongeren van tegenwoordig zijn bevrijd van dogma’s en rigide geloofssystemen. Zij ervaren 

de vrijheid om hun spiritualiteit naar keuze en behoefte in te vullen en te belijden. Deze 

individualisering van levensbeschouwing en de komst van Islam hebben geleid tot een nieuwe 

postmoderne pluriforme samenleving.
305

 Deze samenleving is niet meer gericht op de zegeviering van 

de ratio. De economische vooruitgang blijkt niet onverminderd tot secularisering te leiden. Het is 

gebleken dat ratio en geloof niet tegen over elkaar hoeven te staan.
306

 In de huidige samenleving staan 

de verschillende visies van de Nederlanders naast elkaar en pogen ze begrip, dialoog en kritische 

reflectie te bewerkstelligen.
307

  

De onderwijswereld is weliswaar nog altijd verzuild, maar niet ongewijzigd. Waar eerst de 

levensbeschouwing van het gezin één op één aansloot bij die van de school, hebben de meeste scholen 

met een levensbeschouwelijke signatuur (bijzondere scholen) een levensbeschouwelijk-pluriforme 

populatie.
308

 Er zijn geluiden binnen het bijzonder onderwijs die zich afvragen of ‘teaching into religion’ 

vanuit hun eigen identiteit nog wenselijk is bij een pluriforme leerlingenpopulatie.
309

 De 

beleidsvormende en wetenschappelijke wereld betwijfelt in de huidige postmoderne context de 

positivistische dogma’s van de openbare school, zoals neutraliteit en objectiviteit. Zij vragen zich af wat 

ze aanmoeten met levensbeschouwelijke educatie.
310

 Deze twijfel beperkt zich vooralsnog veelal tot de 

beleidsvormende en wetenschappelijke wereld.  

De levensbeschouwelijke individualisatie
311

 en de immigratiepolitiek laten stof opwaaien 

omtrent de G/HVO lessen die op openbare scholen gegeven mogen worden. In de praktijk komt dit op 
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de openbare secundaire school maar weinig voor. De G/HVO lessen zijn een wettelijk middel om iedere 

burger een coherent levensbeschouwelijk kader mee te geven. Maar deze wet is ingericht op een 

verzuilde maatschappij en is niet makkelijk aanpasbaar op de huidige levensbeschouwelijke demografie. 

Uit onderzoek blijkt dat de ouders die G/HVO wensen (in het primair onderwijs) dit vaak willen omdat 

de leerlingen dan nog iets meekrijgen van levensbeschouwelijke educatie.
312

 Hieruit klinkt eerder een 

roep om teaching about religion of teaching from religion dan om teaching into religion. De verzuiling in 

het onderwijs in Nederland, ook in de wetgeving omtrent G/HVO, kan een heilig huisje genoemd 

worden. Maar in een land met een individualiserende geloofsbeleving is het lastig om G/HVO voor ieder 

kind te realiseren. Daarbij komt het argument dat de G/HVO lessen de integratie van de islamitische 

kinderen op de openbare school niet stimuleert. De huidige ontwikkelingen omtrent 

levensbeschouwelijke individualisme en de islam roept dus een vraag op naar de heroverweging van 

levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs. Er is in Nederland nog geen sprake 

van concrete praktijken die deze situatie willen wijzigen. Wel zijn de beleidsvormende organisaties voor 

het openbaar onderwijs en de wetenschap bezig om een hedendaagse visie op levensbeschouwelijke 

educatie te formuleren.
313

  

 De politiek heeft de nadruk gelegd op burgerschapsvorming in alle scholen van Nederland.
314

 

De formulering van een gemeenschappelijke identiteit in het Nederlands onderwijs wordt van belang 

geacht. Hier is weer de angst zichtbaar voor het verval van de morele verworvenheden van de 

Nederlandse samenleving. Een belangrijk onderdeel in de Nederlandse burgerschapsvorming is het 

respect en het begrip voor jezelf en voor anderen.
315

 Op deze wijze lijkt Nederland de actieve 

pluriformiteit tot de gemeenschappelijke identiteit te verheffen en daarmee terug te grijpen op de 

idealen van het verzuilde verleden.
 316

 

De vormen van teaching about religion  en teaching from religion worden in het openbaar 

secundair onderwijs niet expliciet vorm gegeven. De plenaire bespreking van de particuliere identiteiten 

op de openbare school heeft daarmee geen uitgesproken plaats. De vormgeving van deze particuliere 

identiteiten hebben in de praktijk ook geen plaats binnen de openbare secundaire school. In theorie 

zouden deze vorm kunnen krijgen in de G/HVO lessen waarin men kan kiezen voor een traditionele 

levensbeschouwelijke zuil. De ontwikkeling naar particuliere levensbeschouwelijke identiteiten is 

daarmee nog nauwelijks zichtbaar in het openbaar secundair onderwijs in Nederland.  

4.4 CULTUUR HISTORISCHE VERGELIJKING 
Frankrijk en Nederland zijn op geheel eigen wijze vanuit hun eigen historische en wettelijke context 

omgegaan met uitdagingen die op hun pad kwamen. In het kader van dit onderzoek waren de 

belangrijkste ontwikkelingen dezelfde in beide landen. De verpersoonlijking van de religiositeit, de 

opkomst van de Islam, de immigratieproblematiek en de uitholling van de democratische waarden 

hebben de nationale identiteiten van Frankrijk en Nederland op hun grondvesten doen schudden. De 

bovengenoemde ontwikkelingen hebben invloed op de invulling van levensbeschouwelijke educatie in 

het openbaar onderwijs. Maar er zijn verschillen in de manier waarop de ontwikkelingen hun weerslag 

hebben op het politieke discours en de praktijk van levensbeschouwelijke educatie.  

 Een duidelijk verschil is het uitgangspunt van de nationale identiteiten van Frankrijk en 

Nederland. Frankrijk gaat uit van de exclusieve neutraliteit of wel uniformiteit. Nederland gaat uit van 
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de inclusieve neutraliteit ofwel diversiteit. Echter, Frankrijk heeft in het beginsel van de laïcité duidelijk 

het primaat van de negatieve godsdienstvrijheid en neutraliteit uiteengezet. Nederland kent naast het 

actief pluriforme uitgangspunt ook de beginselen neutraliteit van de staat en de scheiding van kerk en 

staat. Deze beginselen zijn echter niet expliciet gemaakt. Dit maakt het huidige politieke discours en de 

maatschappelijke discussie diffuus, onhelder en vaak fout in zijn aannames. De beginselen zijn 

geëxpliciteerd in Frankrijk en worden vaak in deze (Franse) vorm gebruikt in het Nederlandse discours. 

Maar de beginselen hebben in Nederland een andere lading en zijn anders verweven met de wet en 

regelgeving. Als belangrijk verschil tussen Nederland en Frankrijk kan dus worden benoemd: de 

explicitering van de rechtsbeginselen omtrent de verhouding tussen religie en staat.  

 De heldere politiek in Frankrijk is ook zichtbaar in de wijze waarin zij omgaat met de 

ontwikkelingen van het afgelopen decennium. Zo heeft Frankrijk de commissie Stasi opdracht gegeven 

om het beleid voor de komende jaren vast te leggen. Specifiek voor de levensbeschouwelijke educatie in 

het openbaar onderwijs is Debray gevraagd om een advies te schrijven. De waarnemingen van Gauchet 

zijn hier duidelijk in te herkennen. Frankrijk is druk bezig om de oude laïcité te vernieuwen naar de 

huidige context. De helderheid in de discussie, een duidelijke prioritering voor negatieve 

godsdienstvrijheid, komt van pas om met de immigratieproblematiek en de opkomst van de Islam om te 

gaan. Het tweede spoor van het Franse beleid poogt de particuliere identiteiten en de persoonlijke 

religiositeit van de Franse bevolking voorzichtig een plaats te geven in hun nationale identiteit. Het 

seculiere openbare onderwijsstelsel van Frankrijk hernieuwt langzaam om vorm te geven aan een 

nieuwe laïcité.  

 Nederland heeft niet zo’n helder kader omtrent zijn gemeenschappelijke identiteit als Frankrijk. 

In het onderwijsbeleid is angst te zien om de neutraliteit en de gemeenschappelijkheid te verliezen. 

Daarom legt het Nederlandse onderwijsbeleid de nadruk op burgerschapsvorming. De 

gemeenschappelijke identiteit vult Nederland met de actief pluriforme waarden en de fundamenten van 

de mensenrechten. De G/HVO lessen die het inclusieve karakter laten zien in het openbaar onderwijs, 

worden vrijwel niet gegeven op scholen voor secundair onderwijs en zijn niet bestand tegen de 

levensbeschouwelijke ontwikkelingen. Toch staat dit heilig huisje nog stevig en zijn er geen concrete 

plannen om hier verandering in aan te brengen. Een concrete invulling van levensbeschouwelijke 

educatie die beter aansluit op de hedendaagse levensbeschouwelijke ontwikkelingen zijn in 

beleidsvormende organisaties en de wetenschap wel in vorming maar vinden vooralsnog geen 

doorvoering naar de politiek en de onderwijspraktijk. 

 Hieruit kunnen we opmaken dat het Franse beleid beter in staat is om de discussie zuiver te 

voeren dan het Nederlandse beleid. Daarnaast blijkt het Franse beleid beter in staat om de hedendaagse 

ontwikkelingen het hoofd te bieden en deze te vertalen naar het Franse onderwijsbeleid. Dit is te 

danken aan de oude expliciete ‘verlichte’ laïcité en het vermogen om deze te herdefiniëren naar de 

huidige situatie in de vorm van ‘positieve’ laïcité. De Nederlandse discussie is nog vertroebeld met 

oneigenlijke interpretaties van de rechtsbeginselen en de onderwijspraktijk wordt gekaapt door 

archaïsche constructies uit het verzuilde tijdperk. De verzuiling heeft de belangen van het 

maatschappelijk middenveld onder levensbeschouwelijke groepen verdeeld. Het opstellen van een 

overkoepelend beleid in het belang van particuliere identiteiten gaat niet gemakkelijk samen met het 

verzuilde maatschappelijk middenveld. Terwijl ditzelfde middenveld van belang is om nieuw beleid te 

realiseren.  
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5 PRAGMATISTISCHE ANALYSE 

In de voorgaande analyses was te zien hoe Frankrijk en Nederland omgaan met levensbeschouwelijke 

educatie in het openbaar secundair onderwijs en vanuit welke politieke visies. Ook is geanalyseerd hoe 

beide landen hebben ingespeeld op de ontwikkelingen tussen 2000 en 2010. De pragmatistische analyse 

onderzoekt op basis van de voorafgaande analyses wat de meest adequate benadering zou kunnen zijn 

voor Nederland en of Nederland nog iets kan leren van Frankrijk. De nadruk wordt daarbij gelegd op de 

handelingstheoretische invalshoek. Deze analyse wordt gedaan aan de hand van de ontwikkelingen die 

in de cultuurhistorische analyse zijn besproken.  

5.1 LEVENSBESCHOUWELIJK- DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 

De verzuilde structuur in de levensbeschouwelijke educatie op openbare scholen in Nederland is niet 

bestand tegen de levensbeschouwelijk- demografische ontwikkelingen van deze tijd. Mensen zullen zich 

steeds minder identificeren met de traditionele verzuilde religieuze tradities. Om werkelijk te faciliteren 

in de levensbeschouwelijke vorming van de persoonlijk beleefde religiositeit lijkt een combinatie van 

teaching about religion en teaching from religion beter aan te sluiten. De stap die Frankrijk heeft gezet 

met de invoering van het advies van Debray sluit aan bij de ontwikkelingen van deze tijd. Nederland 

kent geen ontwikkelingen in het openbaar secundair onderwijs die zo’n zelfde stap zetten. Er is weinig 

aandacht voor de mogelijkheid om teaching about religion te geven. Dit aanbod zou de 

levensbeschouwelijke ongeletterdheid kunnen verminderen en kunnen bijdragen aan wederzijds 

respect en kennis over de pluriforme samenleving. Het aanbieden van teaching from religion zou zelfs 

kunnen inspelen op de nieuwe behoefte van de hedendaagse mens om zijn eigen levensbeschouwing 

vorm te geven. Frankrijk is voorzichtig in het onderwijsbeleid over levensbeschouwelijke educatie. 

Levensbeschouwing doet langzaam weer haar intrede in het openbaar onderwijs maar blijft strikt 

beperkt tot objectieve ontwikkeling van kennis. Nederland zou eenzelfde voorzichtigheid kunnen 

betrachten door teaching about religion een solide en inhoudsvolle basis te geven in het openbaar 

secundair onderwijs. Daarbij blijft G/HVO tot de mogelijkheden behoren voor die ouders die daar 

behoefte aan hebben.  

5.2 IMMIGRATIEPROBLEMATIEK 

Nederland is vanuit zijn inclusief neutrale wortels gewend om de verschillende religieuze zuilen te 

faciliteren wanneer zij hun eigen diensten willen ontwikkelen. Het aanbod van Islamitisch onderwijs 

(G/HVO) op de openbare school kan de integratie bevorderen omdat dit een gevoel van veiligheid kan 

genereren en de islamitische scholieren naar de openbare school kan trekken. Hier komen alle 

Nederlandse scholieren bij elkaar in ontmoeting en kunnen zij elkaar leren kennen.  Teaching about 

religion en teaching from religion kunnen daarnaast bijdragen aan het wederzijds begrip en kunnen 

fundamentalisme en segregatie tegengaan. Frankrijk zet in op teaching about religion om de nieuwe 

vorm van laïcité te bewerkstelligen en wederzijds begrip te creëren. Nederland zou hier evenals 

Frankrijk expliciet beleid op kunnen ontwikkelen. Dit zou meer inhoud geven aan de doelstellingen die in 

de wet zijn geformuleerd omtrent het karakter van het openbaar onderwijs en burgerschapsvorming.  

5.3 DESTABILISATIE VAN DEMOCRATISCHE WAARDEN 

Uit voorgaande analyses is gebleken dat het geloof in een seculiere democratie niet voldoende is om 

een coherent wereldbeeld te bieden aan de Nederlanders. Het is voor de Nederlandse samenleving 

belangrijk dat de Nederlanders zingeving beleven in hun leven, zowel in als ook buiten hun burgerschap. 

Deze zingeving wordt tegenwoordig steeds meer individualistisch ingevuld. Frankrijk heeft de noodzaak 

tot levensbeschouwelijke vorming benadrukt in een ‘positive laïcité’. Het is voor de Fransen nog een 
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brug te ver om teaching from religion in te voeren op openbare scholen. De Nederlandse politiek lijkt 

nog geen stappen te zetten om haar beleid aan te passen op de individualiserende geloofsbeleving. 

Nederland heeft de zingeving binnen het burgerschap wel meer prioriteit gegeven in het 

onderwijsbeleid. De actieve pluriformiteit is door het Nederlandse onderwijsbeleid verheven tot 

nationale identiteit. Wanneer de rechtsbeginselen zoals godsdienstvrijheid, scheiding van kerk en staat, 

gelijkwaardigheid van godsdiensten en de neutraliteit van de staat expliciet worden ingevuld en vertaald 

naar onderwijsbeleid, kan deze burgerschapsvorming verdere invulling krijgen en worden aangevuld 

met levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs.  
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6 CONCLUSIE 

In de voorgaande analyse is de politieke visie en praktijk van Frankrijk en Nederland onderzocht ten 

aanzien van levensbeschouwelijke educatie in het openbaar secundair onderwijs. Hieruit kwam naar 

voren dat de politieke visie ten aanzien van dit onderwerp onderverdeeld kan worden in vier 

rechtsbeginselen: de scheiding van kerk en staat, de neutraliteit van de staat, de godsdienstvrijheid en 

de gelijkheid van de levensbeschouwingen. Frankrijk en Nederland kennen beide een institutionele 

scheiding van kerk en staat, die juridisch dezelfde betekenis heeft in beide landen. Belangrijker voor de 

verhouding tussen geloof en staat blijkt de neutraliteit van de staat te zijn. Frankrijk legt hierbij meer de 

nadruk op een exclusieve neutraliteit, en Nederland op een inclusieve neutraliteit van de staat. Het 

verschil is meer een verschil in nadruk dan een tegenstelling. Frankrijk en Nederland kennen allebei 

elementen van exclusieve én inclusieve neutraliteit. Het verschil in prioritering tussen Frankrijk en 

Nederland is ook zichtbaar in de invulling van de godsdienstvrijheid. Frankrijk legt hierbij de nadruk op 

negatieve, en Nederland op positieve godsdienstvrijheid. Maar zowel Nederland als Frankrijk bieden een 

volledige vrijheid aan het forum internum van de godsdienstvrijheid, de vrijheid van het geweten. 

Vanwege deze vrijheid, zal Frankrijk noch Nederland een voorkeur uitspreken voor een visie op het 

goede leven. Met betrekking tot de gelijkheid van de levensbeschouwingen hebben beide landen een 

gelijkheid tussen de godsdiensten. Nederland voegt hieraan de gelijkheid tussen de seculiere en 

theïstische levensbeschouwingen toe, terwijl Frankrijk hier geen melding van maakt.  

 Het verschil in de verhouding van geloof en staat in Frankrijk en Nederland blijkt een verschil in 

nadruk te zijn. Het inhoudelijke verschil in beleid blijkt minder groot dan het soms wordt voorgesteld. 

Frankrijk is meer expliciet in zijn beleid omtrent de verhouding tussen geloof en staat. Zo heeft Frankrijk 

de laïcité opgenomen in het eerste artikel van de grondwet. In Nederland is de verhouding tussen geloof 

en staat impliciet op te maken uit het beleid. De analyse maakt duidelijk dat Frankrijk de nadruk legt op 

de uniformiteit binnen Frankrijk. Maar er is ook ruimte voor diversiteit. Deze balans heeft Frankrijk 

vastgelegd in het twee-sporen beleid van de commissie Stasi. De balans wordt door Sarkozy de ‘positive 

laïcité’ genoemd. Nederland legt de nadruk op de ruimte voor diversiteit, en noemt dit beleid actieve 

pluriformiteit. Maar ook in Nederland is een twee-sporen beleid zichtbaar tussen inclusieve en 

exclusieve neutraliteit en tussen positieve en negatieve godsdienstvrijheid. Het grote verschil is dat 

Nederland dit twee-sporen beleid niet expliciet maakt. De discussie gaat vaak over de tegenstelling 

tussen uniformiteit en diversiteit terwijl de werkelijkheid een balans tussen beide laat zien en vooral 

nodig heeft.  

 Hetzelfde verschil in nadruk tussen uniformiteit en diversiteit is ook zichtbaar in de 

onderwijscultuur van Frankrijk en Nederland. In Frankrijk gaat een veel groter percentage van de 

bevolking naar de openbare school, waar het ideaal van laïcité leeft. In Nederland is het onderwijs in 

levensbeschouwelijke zuilen verdeeld en heeft het openbaar onderwijs zich gedurende een groot 

gedeelte van de twintigste eeuw tot de ‘exclusief neutrale’ zuil gemaakt. Zowel in Nederland als in 

Frankrijk heeft het onderwijs na de jaren tachtig van de twintigste eeuw meer nadruk gelegd op het 

onderwijzen in religieuze fenomenen. Frankrijk heeft deze levensbeschouwelijke educatie in het laatste 

decennium een volle inhoud gegeven op aanbeveling van het Debray rapport en voortvloeiend uit de 

‘positive laïcité’. Anno 2011 ligt de nadruk van het levensbeschouwelijke onderwijs binnen de Franse 

openbare scholen op de competenties van scholieren om het religieuze domein te interpreteren. Dit 

onderwijs gaat verder dan het overbrengen van feiten, maar geeft les vanuit religieuze teksten en 

kunstwerken. Het Nederlandse beleid voorziet niet in dergelijk levensbeschouwelijk onderwijs. Het 

Nederlandse beleid biedt de mogelijkheid tot levensbeschouwelijk onderwijs als teaching into religion, 

hoewel hier slechts in beperkte mate en vooral in orthodox-protestantse en evangelische kringen 

gebruik van wordt gemaakt. Ook de wettelijke plicht tot het geven van teaching about religion is maar 
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weinig vertaald in concreet beleid of praktijken. Dit terwijl de Nederlandse scholieren 

levensbeschouwelijk onderwijs noodzakelijk en wenselijk vinden in het openbaar onderwijs. De 

Nederlandse scholieren geven hierbij de voorkeur aan teaching about religion en/of teaching from 

religion en hechten weinig waarde aan de mogelijkheid voor teaching into religion.  

 De cultuurhistorische analyse laat zien dat Frankrijk zijn oude laïcité voorzichtig aanpast aan de 

ontwikkelingen van de laatste decennia. Nederland laat wel verandering zien in de onderwijsdoelen, 

maar weinig in concreet beleid of in de praktijk van levensbeschouwelijke educatie op openbare 

scholen. Frankrijk verenigt zich in de uniformiteit van seculariteit, maar biedt daarnaast ook ruimte voor 

diversiteit en hecht hier waarde aan. Nederland verenigt zich in de tolerantie voor diversiteit maar heeft 

moeite te expliciteren wat de gezamenlijkheid inhoudt. Nederland kent in wezen óók een twee-sporen 

beleid tussen diversiteit en uniformiteit. De nadruk op diversiteit is te zien in de ruimte die er wettelijk is 

voor teaching into religion. Het gezamenlijke dialoog, en de ontmoeting tussen de levensbeschouwelijke 

interpretaties zouden een plaats kunnen krijgen in beleid omtrent teaching from religion en/of teaching 

about religion. Deze uniforme wijze van levensbeschouwelijke educatie vindt moeizaam een plaats in 

het Nederlandse onderwijsbeleid vanwege de historie van diversiteit die uitgedrukt is in een 

onafhankelijke vorm van teaching into religion. Het is de vraag of het huidige Nederlandse 

onderwijsbeleid de ontwikkeling naar individualiserende religiositeit recht doet, en of de tolerantie voor 

de immigrantengodsdiensten hiermee gediend is. De burgerschapsdoelen zijn gemaakt om de 

maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden, maar ze vinden weinig invulling in concrete 

plannen en praktijken voor levensbeschouwelijke educatie.  

 Met behulp van de pragmatistische analyse wordt uiteindelijk de vraag beantwoord wat 

Nederland vanuit een handelingtheoretisch en –praktisch perspectief van Frankrijk zou kunnen leren. 

Nederland zou, net als Frankrijk, beide zijden van de balans die de verhouding tussen geloof en staat 

symboliseert kunnen expliciteren. Nederland kent een traditie van inclusieve neutraliteit, positieve 

godsdienstvrijheid en gelijkwaardigheid van alle godsdiensten. Vanuit deze nadruk op diversiteit en 

vanuit dit geloof in tolerantie zou het de vrijheid die gegeven wordt, en de tolerantie die gecreëerd 

moet worden, kunnen expliciteren in onderwijsbeleid. Dit is de inclusieve, van oudsher meest 

zwaarwegende zijde van de balans. Daarnaast zet Nederland in op burgerschapsvorming, exclusieve 

neutraliteit en negatieve godsdienstvrijheid zodat iedereen in Nederland zich vrij voelt in zijn visie op 

het goede leven. Uit hoofde daarvan zou Nederland kunnen kiezen om bepaalde staatsfuncties een 

onafhankelijke uitstraling te geven en beperkingen op te leggen in de levensbeschouwelijke uitingen als 

deze de vrijheid van geweten kunnen belemmeren. Vanuit de exclusieve zijde van de balans mag 

duidelijk worden dat actieve pluriformiteit, of de polytiek zoals De Mul het verwoordt, uitgaat van een 

gemeenschappelijk moreel kader dat gebaseerd is op een maatschappelijke consensus. Het 

gemeenschappelijk kader wordt daarmee niet ten grabbel gegooid aan traditionele waardesystemen en 

dogma’s, maar blijft het resultaat van de evolutie van de maatschappelijke consensus. 

Specifiek met betrekking tot levensbeschouwelijke educatie op de openbare school kan de 

inclusieve zijde van de balans ingevuld worden met onderwijsbeleid richting de praktische uitvoering 

van teaching into religion (voor de diversiteit aan traditionele levensbeschouwingen) en teaching from 

religion (ten behoeve van de persoonlijke beleving). Daarnaast kan de exclusieve zijde van de balans 

invulling krijgen door het gevoel van gezamenlijkheid te benadrukken in ontmoetingsonderwijs in de 

vorm van teaching from religion. Ook kan het onderlinge begrip en de tolerantie gevoed worden door 

middel van teaching about religion. Teaching about religion kan tevens bijdragen om de scholieren een 

besef te geven van de invloed van levensbeschouwingen op de nationale identiteit en geschiedenis. 

Frankrijk heeft beide zijden van de balans verwoord in de ‘positive laïcité’ en heeft deze een concrete 

invulling gegeven door de aanbevelingen van het Debray rapport op te volgen. Nederland zou een 
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dergelijke invulling van de balans, ingekleurd met haar eigen identiteit en historie, ook kunnen geven. 

Een duidelijke balans kan Nederland helpen om de onderwijsdoelen een concretere invulling te geven. 

7 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

De conclusie van onderhavig onderzoek is dat het Nederlandse onderwijsbeleid ten aanzien van 

levensbeschouwelijke educatie een concretere invulling zou moeten krijgen op basis van een herijkte 

visie van de Nederlandse staat op de verhouding tussen geloof en staat. Om onderwijsbeleid te kunnen 

maken is het van belang om de huidige praktijk goed in kaart te brengen. Hiervoor is een empirisch 

onderzoek naar de praktijk rondom levensbeschouwelijke educatie op het openbaar secundair 

onderwijs in Nederland nuttig. Daarnaast is het van belang om de meningen van de docenten en het 

management in het openbaar onderwijs in kaart te brengen.  

 Het onderzoek kan ook breder getrokken worden buiten het openbaar onderwijs. Het 

bovengenoemde empirisch onderzoek kan ook op bijzondere scholen worden gedaan om een 

herbezinning op artikel 23 van de grondwet mogelijk maken. Wanneer de levensbeschouwelijke 

educatie binnen het openbaar onderwijs in de toekomst zou inzetten op de individuele 

levensbeschouwelijke vorming en tegelijkertijd teaching into religion een plaats biedt, is de inclusief 

neutrale zijde van de Nederlandse identiteit dan voldoende ingevuld?  
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