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LEVENSBESCHOUWELIJK VORMINGSONDERWIJS 

 
RELIGIE EN LEVENSBESCHOUWING  
OP DE OPENBARE BASISSCHOOL IN 

ROTTERDAM 
ONTMOETINGSPROJECTEN 

een eigen bijdrage aan de bevordering van actief 
burgerschap en sociale integratie 

 
Een lange traditie en een unieke situatie 
Een traditie van meer dan 50 jaar! 
In 1955 besluit de (burgerlijke) gemeente Rotterdam het godsdienstonderwijs op 
de openbare scholen te subsidiëren. Uitgangspunt is dat de cultuur 
onlosmakelijk verbonden is met de Bijbel en dat het belangrijk is dat de jeugd 
kennis maakt met dit Boek.  
 
Steeds de verbreding gezocht 
In 1972 wordt de regeling aangepast t.b.v. het humanistisch vormingsonderwijs. 
In 1981 stelt de gemeente in een veelbesproken discussienota dat de openbare 
school een ontmoetingsplaats dient te zijn, ook voor verschillende geestelijke 
stromingen. In 1989 vraagt ook het islamitisch godsdienstonderwijs haar eigen 
aandeel. De organisaties hebben iedere verbreding steeds van harte gesteund. 
De grote stad Rotterdam heeft daarmee een traditie die uniek is in Nederland en 
ook internationaal aandacht krijgt. 
 
Ook nu: op zoek naar nieuwe wegen 
Het past in de lange traditie dat Rotterdam nu ook het voortouw neemt in het 
zoeken naar nieuwe wegen. Zo is de idee ontstaan naar vormen van 
ontmoeting binnen het aanbod van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. 
De organisaties willen daarmee samen met de scholen vanuit hun eigen 
identiteit  reageren op de politieke en sociale ontwikkelingen in de wereld in het 
algemeen en in Nederland en in Rotterdam in het bijzonder.  
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In 2004 is er gestart met een pilotproject, waarbij er extra aandacht is voor 
onderlinge ontmoeting en uitwisseling. Het is de bedoeling om meer 
ontmoetingsprojecten op scholen te starten. Omdat vraag en aanbod op 
scholen heel verschillend zijn, en omdat scholen verschillende wensen hebben, 
dragen alle ontmoetingsprojecten het karakter van een ‘pilot’. Een blauwdruk is 
er niet.   
 
Doelstellingen van het ontmoetingsprojecten levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs 
− Kennismaking met verschillende stromingen en het bevorderen van 

onderling begrip en verdraagzaamheid; 
− Leerlingen leren zien hoe vanuit Humanisme, Islam en Christendom 

bijgedragen kan worden aan een cultuur of klimaat van respect, ontmoeting 
en gesprek;  

− Bijdrage leveren aan de identiteitsontwikkeling van de leerlingen, met  name 
aan de levensbeschouwelijke en morele dimensie daarvan; 

− Samenwerking tussen de organisaties en de scholen, en maximale 
betrokkenheid van ouders bevorderen. 

 
‘Als je niks van mekaar weet, kan je toch ook geen rekening met elkaar 
houden’.       (uitspraak van een jongen van 12 jaar ) 

 
Het platform levensbeschouwelijk vormingsonderwijs Rotterdam 
In dit platform werken samen   
het SPIOR (islamitisch godsdienstonderwijs),  
het HVO ( humanistisch vormingsonderwijs) en  
het IKOS ( bijbels godsdienstonderwijs).  
 
Gezamenlijke uitgangspunten 
− eerbied voor de identiteit van ieder mens;   
− het bevorderen van onderling begrip en verdraagzaamheid;  
− geen enkele vorm van ‘evangelisatie’;  
− het afwijzen en bestrijden van vormen van dwang of (religieus) geweld om 

invloed aan te wenden of te versterken.  
In alle religies en levensbeschouwingen is er aandacht voor verdraagzaamheid, 
onderling begrip en vrede. De organisaties willen nadrukkelijk aansluiten bij dit 
zoeken naar begrip en vrede.  
 
De organisaties vinden aandacht voor het volgende van belang:  
− kennis van en begrip voor de achtergronden van de christelijke cultuur 

waarin we leven,  
− kennis van en begrip voor een in onze omgeving nieuwe godsdienst als de 

Islam,  
− kennis van en begrip voor de inhoud en betekenis van humanistische 

vorming.  
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Het opzetten van een ontmoetingsproject 
Voor iedere school die vorm wil geven aan een vorm van ontmoeting op het 
gebied van levensbeschouwelijke vorming wordt gezocht naar de beste vorm. 
Daarbij zijn MR en ouders sterk betrokken. Verder is het van belang dat   
individuele  keuzes van ouders/kinderen worden gerespecteerd. 
 
Wanneer alle ouders, leerlingen en de hele school ervoor kiest dan kan worden 
geprobeerd om alle kinderen afwisselend de lessen van alledrie de stromingen 
te laten volgen.  
 
Een andere mogelijkheid is dat steeds na een aantal lesblokken er een vorm 
van ontmoetingsles wordt georganiseerd. Daarin kunnen kinderen van elkaar 
horen en van elkaar leren. 
 
voorwaarde voor succesvolle ontmoetingsprojecten: 
− positieve keuze van alle betrokkenen 
− goed overleg met directie en klassenleerkrachten 
− goede informatie naar alle betrokkenen  
− instemming ouders en MR 
 
De organisaties ontvangen positieve reacties op dit initiatief en enige extra 
financiële ondersteuning om projecten vorm te geven en te begeleiden.  
Zij zijn dan ook van harte bereid om zich hiervoor optimaal in te zetten, samen 
met hun leerkrachten, en samen met de school en met ouders. 
 
 
‘ Deze projecten passen helemaal bij de uitwerking van de openbare identiteit’  
(Theo Nelen, directeur primair onderwijs; Dienst Openbaar Onderwijs) 
 
 
Het verschil met het vak  ‘geestelijke stromingen’ 
Basisscholen kennen het vak geestelijke stromingen. Dit vak hoort tot de 
kerndoelen van het basisonderwijs en krijgt meestal aandacht in vakken als 
wereldoriëntatie. Bij het vak geestelijke stromingen gaat het om  
kennisoverdracht met betrekking tot diverse godsdiensten en 
levensbeschouwingen op de wereld. Leerlingen krijgen feitelijke informatie over 
wat een stroming inhoudt. Ze leren ook welke waarden in elk van de 
behandelde richtingen belangrijk en/of normgevend kunnen zijn. Het blijft echter 
bij kennis van feiten, en het is daardoor geen kennismaking met levende 
geloofstradities of levensbeschouwingen. 
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Bij levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden leerlingen uitgenodigd zelf 
mee te denken over waarden en normen, aangestuurd en begeleid door een 
vakleerkracht, die vanuit eigen ervaring en invalshoek optreedt.  
Het vak wordt dus wél open naar de leerlingen toe gegeven, maar niet door een 
neutrale leerkracht. Dat betekent dat het voor leerlingen duidelijk is voor welke 
levensbeschouwelijke richting de leerkracht staat, maar dat tegelijkertijd ruimte 
geboden wordt voor andere achtergronden en visies. 
 
Door met elkaar te leren praten en denken over eigen ervaringen, gevoelens en 
meningen, kunnen leerlingen voor zichzelf steeds duidelijker krijgen welke 
waarden en daaruit voortvloeiende normen ieder voor zichzelf en de wereld 
belangrijk vindt en groeit het wederzijds respect. 
 
Omdat religie en levensbeschouwing in vrijheid aan de orde moet kunnen 
komen kan de keuze hiervoor ook alleen maar in vrijheid gemaakt worden, 
doorleerlingen én ouders.  
 
uit de wet Primair Onderwijs, art. 46: 
 
Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen 
met aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden 
zoals die leven in de Nederlandse samenleving met onderkenning van de 
betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 
Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van 
godsdienst of levensbeschouwing. 
Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders 
godsdienst of levensbeschouwing. 
 
Uit artikel 50 met toelichting 
Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, binnen 
de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 
te ontvangen. Daar moet het bestuur dus ruimte voor vrijhouden als van die 
mogelijkheid gebruik gemaakt wordt. Het bestuur is verplicht andere 
onderwijsactiviteiten op de school aan te bieden voor leerlingen dit onderwijs 
niet willen volgen. 
 
Uit artikel 51 met toelichting 
Godsdienstonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door 
kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken, of rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van 
godsdienstonderwijs ten doel stellen. Organisaties met volledige 
rechtsbevoegdheid, bv. het Humanistisch verbond, wijzen leraren aan om 
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te geven. 


