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Aanleiding 
Onlangs is de Wet BIO aangenomen en zijn ook voor het godsdienstig en humanistisch 
vormingsonderwijs (hierna gvo en hvo) in het openbaar onderwijs bekwaamheidseisen verplicht 
gesteld. Onderstaande organisaties zien dit als een impuls om het gvo en hvo kwalitatief te 
versterken. In de aanloop naar de uitvoering van de Wet BIO blijkt echter dat het belang van het gvo 
en hvo beter onder de aandacht gebracht kan worden. Juridisch vindt het gvo en hvo zijn basis in de 
WPO. In art. 46 wordt het karakter van het openbaar onderwijs geschetst als het aandacht hebben 
voor godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, de onderkenning van de 
betekenis van de verscheidenheid daarvan, de toegankelijkheid voor eenieder en de eerbiediging 
van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Art. 50 maakt dit onderwijs mogelijk en art. 51 regelt 
wie dit onderwijs mag geven. Deze leerkrachten hoeven niet aan de bekwaamheidseisen van de 
leerkracht primair onderwijs te voldoen (WPO art. 3 lid 2), maar moeten volgens de Wet BIO wel aan 
bij dit vakgebied nog vast te stellen bekwaamheidseisen voldoen (art. I Wet BIO dat art. 51 WPO 
aldus wijzigt, evenals art. XII van de Wet BIO die het overgangsrecht regelt). 
Los van het belang dat de wetgever hecht aan het gvo en hvo menen wij dat – nu wij aan het begin 
staan van de operatie die moet leiden tot het (nader) borgen van de kwaliteit van het gvo en hvo - 
nog eens mag worden beklemtoond welk maatschappelijk belang gvo en hvo hebben.  
 
Maatschappelijk belang GVO en HVO – algemeen 
Al sinds de Lager Onderwijswet 1920 worden aan ouders het recht en de ruimte geboden voor hun 
kinderen godsdienstonderwijs te vragen op openbare basisscholen. Later is daaraan de 
mogelijkheid van humanistisch of levensbeschouwelijk onderwijs (hvo) toegevoegd. In de praktijk is 
inmiddels naast vooral protestants gvo ook islamitisch gvo een feit. Kortom, gvo en hvo hebben 
reeds een lange en te koesteren traditie waarvan velen in het basisonderwijs hebben geprofiteerd. 
Voor gvo en hvo geldt dat ze een bijdrage willen leveren aan de individuele vorming van de 
betrokken leerlingen en zo bijdragen aan het bevorderen van burgerschap in de Nederlandse 
samenleving. Om als burger goed te kunnen participeren in de maatschappij is het van belang om 
kennis van, inzicht in, begrip en gevoel voor de Nederlandse waarden en normen, gebruiken en 
gewoonten te hebben. In het bijzonder gaat het om de bronnen van de Nederlandse cultuur. Wij 
doelen hiermee op de joods-christelijke traditie en de humanistische idealen zoals die sinds de 
Verlichting in ons land vorm kregen, alsmede islam als een hier te lande relatief nieuwe 
levensbeschouwelijke bron. Hiermee is ook al enigszins - en met de aanwezigheid van islamitische 
en hindoeïstische medeburgers met nadruk nog actueler – een tweede geheel van doelen gegeven 
waar gvo en hvo een bijdrage aan willen leveren: de omgang met de pluriformiteit van geloof en 
levensbeschouwing. Dit vereist het ontwikkelen van een eigen positiebepaling ten opzichte van 
levensbeschouwelijke zaken en in gedrag waarmaken van waarden als tolerantie, respect, 
belangstelling en empathie. Door middel van het leergebied geestelijke stromingen wordt dit mede 
vormgegeven. Aandacht voor geestelijke stromingen komt soms integraal, soms als apart lesuur 
aan de orde bij de eigen groepsleerkracht. De insteek van dit vak is cognitief, terwijl gvo en hvo als 
vormingsvak de leerlingen ook op hun affectieve, attitudinale en reflectieve vaardigheden 
aanspreken. Ideaal gesproken zijn geestelijke stromingen en gvo/hvo complementair aanwezig in 
het aanbod van de openbare basisschool. 



Met het ruimte bieden aan gvo en hvo geeft de openbare school ruimte aan het recht van ouders op 
godsdienstige c.q. levensbeschouwelijke vorming van hun kind in het onderwijs. Met het aanbod van 
gvo en hvo krijgt het actief pluriforme karakter van de openbare school mede inhoud. 
 
Maatschappelijk belang GVO en HVO – enkele ontwikkelingen 
De laatste jaren is er een toenemende politieke en maatschappelijke belangstelling voor ‘normen en 
waarden’. Het zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de ouders die hierin de belangrijkste 
verantwoordelijkheid dragen. Wij zijn er echter van overtuigd dat ook het gvo en hvo een bijdrage 
kunnen en willen leveren aan de morele vorming van kinderen in het basisonderwijs, juist omdat 
men in de opvoeding thuis vaak moeite heeft om hier inhoud aan te geven, ook als men het 
belangrijk vindt. Filosoferen met kinderen, verhalen vertellen, levensbeschouwelijke 
gespreksvoering met kinderen en creatieve werkvormen zijn geen algemene vaardigheden. In de 
lessen gvo en hvo wordt geprobeerd bij te dragen aan de godsdienstige c.q. levensbeschouwelijke 
en daarmee morele vorming van kinderen binnen de hoofdstromen van de betreffende tradities. 
In de afgelopen decennia valt een tendens van individualisering in de samenleving te bespeuren. 
Een afname van de sociale cohesie, solidariteit en binding tussen burgers. Een toename van 
anonimiteit en overlast gevend egoïsme. Zonder positieve kanten als autonomie en 
zelfbeschikkingsrecht van de individualisering te willen ontkennen, menen wij dat gvo en hvo als 
(ook) vormingsonderwijs een positieve rol kunnen spelen in het bestrijden van de negatieve 
aspecten van de individualisering en de binding tussen burgers kunnen versterken. 
Een andere ontwikkeling is die van feitelijke en normatieve privatisering van religie. Godsdienstige 
uitingen verdwijnen uit de publieke sfeer en worden vooral in de privé-sfeer beleefd. Dit is niet alleen 
een feitelijke beweging. Meer en meer lijkt de privatisering een maatschappelijke norm te worden 
waarop mensen, die wel in de publieke sfeer uiting geven aan hun diepste overtuigingen, 
veroordelend worden aangesproken. Onderstaande organisaties menen dat het goed zou zijn dat 
mensen reeds op jonge leeftijd ervan doordrongen raken hoezeer religieuze en 
levensbeschouwelijke overtuigingen het gedrag van mensen bepalen en dat de inrichting van de 
samenleving niet los gezien kan worden van haar godsdienstige en levensbeschouwelijke 
geschiedenis. Het gaat hierbij bovendien om inzicht in vigerende waardesystemen waarin leerlingen 
ook zelf een rol spelen. 
  
Bekwaamheden voor GVO en HVO 
Met deze niet uitputtende opsomming van maatschappelijk belangwekkende onderwerpen en 
ontwikkelingen is tegelijk het belang aangegeven van de competenties waarover de leerkracht gvo/ 
hvo dient te beschikken. Die zijn niet gering. In dat licht zien ondergetekenden de komst van de wet 
BIO als een welkome impuls om de kwaliteit van het gvo en hvo te verbeteren en te borgen. 
De docent gvo/hvo zal over aantoonbare pedagogisch-didactische competenties moeten beschikken 
om over bovenstaande onderwerpen met leerlingen in de basisschoolleeftijd sociaal-constructief van 
gedachten te kunnen wisselen. De docent gvo/hvo moet op een creatieve manier met de leerlingen 
over godsdienstige, levensbeschouwelijke en morele thema’s in gesprek kunnen gaan, waarin ze 
ook leren van elkaar. Daarnaast zal de docent gvo/hvo moeten beschikken over een gedegen 
kennis van de eigen overtuiging en van andere levensovertuigingen. 
Voorts mag verwacht worden dat de docent gvo/hvo een attitude heeft die dienstbaar is aan de 
versterking van burgerschap, de goede omgang met pluriformiteit, moreel besef, binding tussen 
burgers en begrip voor uitingen van levensovertuigingen in de publieke sfeer. 
 



Enkele voorwaarden voor een kwalitatieve versterking van de bekwaamheden van 
leerkrachten GVO en HVO 
In het licht van het belang en de stand van zaken van het gvo en hvo in het openbaar onderwijs zijn 
wij van mening dat alleen aan de kwaliteitseisen van de Wet BIO kan worden voldaan indien in elk 
geval: 

- er overleg komt met betrokkenen over een eventuele aanpassing van het formele en 
inhoudelijke werkgeverschap binnen de kaders van hetgeen daarover in de WPO (art. 50 en 
51) wordt gezegd, 

- er een landelijke structuur komt die de inbedding vormt voor bijvoorbeeld het dossierbeheer, 
de nascholingseis (en de financiering daarvan) van deze leerkrachten, 

- aanpassing plaats vindt van de financieringsstructuur middels landelijke financieringsregels, 
omdat de huidige wijze van financiering onvoldoende zekerheid geeft voor het gvo en hvo 
en rechtsongelijkheid met zich brengt, 

- er overleg komt over een beroepsprofiel, opgevat als geheel van bekwaamheidseisen 
- er in het verlengde van het beroepsprofiel overleg komt over de opleidingseisen voor dit 

beroep en 
- er met het oog op dit beroepsprofiel financiën beschikbaar gesteld worden om – met hulp 

van het SBL – één en ander met voortvarendheid aan te vatten door onderstaande 
samenwerkende organisaties: 

 
 
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), 
 
 
 
 
drs. W.J. Deetman 
 
Deze verklaring is mede opgesteld namens de volgende organisaties en personen:  
 
Het HVO (Humanistisch vormingsonderwijs)   dhr. N. Stuij (directeur) 
 
De stichting IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) drs. L. Jansen (secretaris) 
 
De Protestantse Kerk in Nederland    dr. B. Plaisier (scriba) 
 
De Besturenraad      mr. H. Strietman (directeur) 
 
De NKSR (Nederlandse Katholieke Schoolraad)   drs. B.M. Janssen (voorzitter) 
 
De ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie)  ir. S. Benayad (bestuursvoorzitter) 
 
Het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs  prof. dr. R.A.P. Tielman (voorzitter) 
 
De VOS/ABB       mr. N.Ph. Geelkerken (directeur) 
 
De VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs)   dhr. R. Limper (directeur) 
 
De vereniging VBS (Verenigde Bijzondere Scholen)  mr. S.J. Steen (directeur) 
 
De AOb (Algemene Onderwijsbond)    drs. W.T.G. Dresscher (voorzitter) 
 
De OCNV (Onderwijsbond CNV)    mw. drs. M. Barth (voorzitter) 
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