
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De context van G/HVO in het 
 

openbaar onderwijs 
 
 
 
 
 
 

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cissy Pater  

Wiel Veugelers 

Merlijn Karssen 

Margaretha Vergeer 



 

 
 
 
 

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 

Pater, C.J., Veugelers, W., Karssen, A.M., Vergeer, M.M. 

De context van G/HVO in het openbaar onderwijs 

Amsterdam Kohnstamm Instituut. 

(Rapport 895, projectnummer 40518) 
 

 
 

ISBN 978-90-6813-954-9 

 
 
 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier, zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, 

or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, 

without the prior written permission of the publisher. 

 
 
 
 

Uitgave: 

Kohnstamm Instituut 

Plantage Muidergracht 24, Postbus 94208, 1018 TV Amsterdam 

Telefoon: 020-5251226 

http:/www.kohnstamminstituut.uva.nl 

Copyright © Kohnstamm Instituut, 2013 

 
 
 
 
 

 
Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks 

beschikbaar stelt aan de LPC ten behoeve van Kortlopend Onderwijsonderzoek dat 

uitgevoerd wordt op verzoek van het onderwijsveld. 

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/


 

Inhoud 
 
 
 

 
Woord vooraf 1 

Samenvatting 3 

1 Inleiding 7 

1.1  Achtergronden 7 

1.2  Vormen van godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 8 

1.3  Theorie 15 

1.4  Onderzoeksvragen 22 

2 Methode 25 

2.1  Onderzoeksgroepen 25 

2.2  Dataverzameling en instrumenten 26 

2.3  Analyse 26 

3 Schoolportretten 27 

3.1  Openbare basisschool met Godsdienstig Vormingsonderwijs-GVO 27 

3.2  Openbare basisschool met Humanistisch Vormingsonderwijs-HVO 30 

3.3  Openbare basisschool met Godsdienstig en Humanistisch 

Vormingsonderwijs-GHVO 34 

3.4  Openbare basisschool met Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs 

en Godsdienstig Vormingsonderwijs-IVO en GVO 40 

3.5  Openbare basisschool met algemene levensbeschouwelijke vor-

ming/ontmoetingsonderwijs (ALVO) 50 

3.6  Openbare basisschool zonder levensbeschouwelijk onderwijs 

(Geen LEVO) 56 

4 Mening van ouders 61 

4.1  Doelgroep en respons 61 

4.2  Bekendheid met de mogelijkheden 62 

4.3  Belang van levensbeschouwelijk onderwijs en motieven voor deelname 66 

4.4  Beoordeling van het programma 69 

4.5  De godsdienst en levensbeschouwelijke richting van de ouders 72 

4.6  De mening van ouders over Islamitisch vormingsonderwijs (IVO) 74 

5 Conclusies en discussie 75 

5.1  Interviews op de scholen 75 

5.2  Hoe denken de ouders over de levensbeschouwelijke vorming? 78 

5.3  Discussie en aanbevelingen 82 

Literatuur 85 

Publicaties in de reeks ‘De Pedagogische Dimensie 87 



 



1  

 

Woord vooraf 
 
 
 

 
In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar G/HVO in 

het openbaar onderwijs. Het onderzoek is gefinancierd binnen het programma Kort- 

lopend Onderwijsonderzoek. De onderzoeksvragen waren afkomstig van de Vereni- 

ging Openbaar Onderwijs (VOO) en het Contactcentrum Bevordering Openbaar 

Onderwijs (CBOO) en zijn gericht op het schoolbeleid ten aanzien van G/HVO en 

op de mening van ouders hierover. 

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van verschillende 

betrokkenen. Mechtild Derriks danken wij voor haar betrokkenheid en inzet in de 

eerste fase van dit onderzoek. De VOO en het CBOO hebben zich ingezet voor de 

werving van de scholen. Het Dienstencentrum GVO en HVO heeft ons bereidwillig 

de gegevens verstrekt die wij nodig hadden voor dit onderzoek. 

Wij zijn vooral veel dank verschuldigd aan de schoolleiders, de docenten G/HVO, 

en de ouders van de zes scholen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen. 
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Samenvatting 
 

 

 

In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe openbare basisscholen invulling geven aan 

levensbeschouwelijke vorming. Scholen kunnen, in samenspraak met de ouders, kiezen 

voor verschillende mogelijke invullingen van levensbeschouwelijke vorming. In het 

onderzoek is in overleg met de aanvragers de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) 

en het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs gekozen voor het verkennen 

van de diverse mogelijkheden. De onderzochte invullingen zijn:  

 Alleen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) 

 Alleen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) 

 Godsdienstig Vormingsonderwijs en Humanistisch Vormingsonderwijs (GH-

VO) 

 Islamitisch Vormingsonderwijs (IVO en GVO) 

 Algemene levensbeschouwelijke vorming, ontmoetingsonderwijs (ALVO)  

 Geen aanbod (Geen LEVO) 

 

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste gesprekken op de scholen met de 

schoolleider en docenten levensbeschouwelijke vorming. Ten tweede een vragenlijst-

onderzoek onder ouders. 

Scholen kiezen echt een bepaalde vorm van levensbeschouwelijk onderwijs, deze is 

vaak tot stand gekomen in een langdurig proces. Er is steeds sprake van een geschiede-

nis. Scholen maken hier, zij het niet altijd heel bewust, beleid in. De uitwerking van dit 

beleid vertoont echter grote verschillen. Verschillen die samenhangen met bijvoorbeeld 

de aanwezigheid van bepaalde levensbeschouwelijke stromingen onder de ouders. 

Maar ook met de visie van de school zoals bij het gecombineerde aanbod van GVO en 

HVO en bij de algemene levensbeschouwelijke vorming.  

De docenten van de keuzevakken G/HVO brengen duidelijk specifieke inhouden de 

school in. Wat ook opvalt is dat de invulling en de ervaringen ermee sterk afhangt van 

de individuele docent. Vanuit de zendende instantie is er wel curriculummateriaal maar 

de docenten ervaren een grote vrijheid, zeker bij het HVO. De docenten van de levens-

beschouwelijke keuzevakken spreken met enthousiasme over hun vak en het werken 

met kinderen.  De docenten accentueren duidelijk het vormende karakter van hun vak-

ken: stimuleren om zelf na te denken, een eigen visie te ontwikkelen.  

De docenten zijn positief over hun lesgeven en effecten die zij realiseren. Soms wordt 

ook samengewerkt door de verschillende soorten vormingsonderwijs. Juist om over-

eenkomsten en verschillende accenten te laten zien, en om te verbinden.  
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De docenten van de levensbeschouwelijke keuzevakken hebben weinig contacten met 

ouders, en betreuren dat. Dit is eigenlijk vreemd omdat dit onderwijs wordt gegeven op 

verzoek van de ouders.  

In het openbaar onderwijs hebben ouders de mogelijkheid te kiezen voor keuzevakken 

levensbeschouwelijke onderwijs. Dit recht is wettelijk vastgelegd. Hoe de scholen deze 

mogelijkheid onder de aandacht brengen van ouders kunnen de scholen zelf beslissen. 

In het onderzoek onder ouders is onder meer nagegaan in hoeverre ouders vinden dat 

zij geïnformeerd zijn. 

Bijna 60% van de respondenten geeft aan op de hoogte zijn van de mogelijkheid om 

G/HVO te volgen op de openbare school. Maar er zijn hierbij zeer grote verschillen 

tussen de scholen die een vorm van G/HVO aanbieden en scholen die dit niet doen. Op 

de drie scholen met G/HVO is gemiddeld 81% op de hoogte. Op de school zonder LE-

VO geeft geen enkele respondent aan dat hij of zij is geïnformeerd. Op de school met 

algemene levensbeschouwelijke vorming is 38% geïnformeerd. De conclusie kan wor-

den getrokken dat de ouders op scholen waar geen G/HVO wordt aangeboden onvol-

doende geïnformeerd zijn.  

Aan de ouders van de scholen die een vorm van G/HVO aanbieden is gevraagd wie 

bepaalt welke richting(en) wordt aangeboden. Veel ouders weten het niet. Een aantal 

keren wordt de directie genoemd. Alleen op de school die GVO en HVO aanbiedt zegt 

een redelijk aantal ouders (40%) dat ouders dit bepalen. Ouders geven ook aan dat de 

directie een voorselectie maakt en dat de keuze wordt gemaakt in overleg met ouder-

raad en medezeggenschapsraad.  

Levensbeschouwelijke vorming kan gericht zijn op specifieke doelen als het ontwikke-

len van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging door te denken, in dia-

loog met anderen te gaan, te verdiepen in levensbeschouwelijke vragen, en dergelijke.  

Als gevraagd wordt hoe belangrijk bepaalde doelen zijn dan vinden ouders deze doelen 

allemaal behoorlijk belangrijk.  Aan de ouders zijn ook de vier modellen voor levens-

beschouwelijke vorming voorgelegd. De twee modellen die ingaan op diversiteit in 

levensbeschouwingen scoren zeer hoog. De persoonlijke ontwikkeling binnen een tra-

ditie scoort ook hoog. Het opvoeden in een levensbeschouwing blijft daar iets bij ach-

ter. Deze scores zijn weer een bevestiging dat ouders, ook in het openbaar onderwijs, 

levensbeschouwing belangrijk vinden. Aandacht voor verschillende levensbeschouwin-

gen is daarbij relevant. Maar de specifieke levensbeschouwing van waar uit het levens-

beschouwelijk onderwijs wordt gegeven blijft behoorlijk belangrijk. 

De ouders van de twee scholen zonder G/HVO willen “een beetje aandacht” voor alle 

levensbeschouwingen. De school met algemene levensbeschouwing verschilt daarin 

niet van de school zonder LEVO. Aan de ouders van beide scholen is ook gevraagd of 

zij willen dat hun kind G/HVO kan volgen, ongeveer 40% van beide scholen vindt van 

wel.    
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Dit onderzoek is verkennend van karakter en als onderzoekers willen wij ons niet uit-

spreken voor een bepaalde vorm van levensbeschouwelijke vorming. Wij geven wel 

een paar discussiepunten en aanbevelingen.  

1. Ouders hebben het recht om aan de openbare basisschool te vragen om keuze-

vakken levensbeschouwelijke vorming aan te bieden. Uit het onderzoek blijkt 

dat op scholen waar deze vakken niet worden aangeboden ouders slecht geïn-

formeerd zijn over deze mogelijkheid. Dat hoeft niet te betekenen dat de 

school deze ouders onvoldoende informeert, wél voelen ouders zich slecht ge-

ïnformeerd. Vanuit het oogpunt van uitvoeren van overheidsbeleid en vanuit 

een goede relatie school en ouders is een intensivering van de voorlichting 

over deze mogelijkheden wenselijk.   

 

2. De keuze voor een bepaalde invulling van levensbeschouwelijk onderwijs 

hangt nauw samen met de pedagogische visie van de school. De onderzochte 

scholen hebben hierin een eigen traditie en een eigen visie. Een regelmatige 

reflectie op de visie en praktijken kan keuzes bewuster maken. Gezien het 

thema, levensbeschouwelijke vorming, is een dialoog tussen bestuur, school-

leider, docententeam en ouders wenselijk. Interessant is de vraag hoe de vak-

docenten levensbeschouwelijke vorming hierbij worden betrokken. Zeker op 

scholen waar een traditie is van bepaalde levensbeschouwelijke keuzevakken 

ligt het voor de hand dat ook deze vakdocenten betrokken worden bij deze 

vorm van interlevensbeschouwelijke dialoog.  

 

3. Veel betrokkenen, zowel ouders, schoolleiders en vakdocenten, pleiten voor 

een grotere interlevensbeschouwelijke dialoog in de scholen. Zelfs de keuze-

vakken vanuit een levensbeschouwing zouden aandacht moeten besteden aan 

meerdere levensbeschouwingen en toewerken naar meer waardering voor di-

versiteit in levensbeschouwelijke zin. Maar er is bij alle groepen duidelijk ook 

de wens om naast keuzevakken levensbeschouwelijk onderwijs ook in het 

‘gewone’ onderwijs aandacht te besteden aan een interlevensbeschouwelijke 

dialoog. Juist in het ‘gewone’ onderwijs komen alle leerlingen samen en kun-

nen zij van elkaar leren. Levensbeschouwelijke vorming is dan geen kwestie 

van keuzevakken of algemene levensbeschouwelijke vorming, maar van en-en. 

Zij kunnen elkaar vanuit hun specifieke invalshoek aanvullen. 
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1    Inleiding 
 
 
 
 

1.1     Achtergronden 
 

 
Ouders in het openbaar onderwijs kunnen aan de school vragen godsdienstig vor- 

mingsonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs aan te bieden (GVO of HVO). 

Openbare basisscholen kunnen dit type onderwijs aanvragen bij het Dienstencen- 

trum GVO en HVO, waarin organisaties die verschillende levensbeschouwingen 

vertegenwoordigen verzameld zijn. Afhankelijk van de behoefte van ouders komt 

een docent van de gewenste richting naar de school om de lessen te verzorgen. De 

lessen worden gegeven onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van de zendende 

instantie. Er zijn ook openbare scholen die zelf  levensbeschouwelijk onderwijs aan- 

bieden. Een reden hiervoor kan zijn dat zij geen onderwijs in één specifieke richting 

willen bieden, maar algemene levensbeschouwelijke vorming of ontmoetingsonder- 

wijs waarin expliciet aandacht is voor alle levensbeschouwingen. Tenslotte zijn er 

ook openbare basisscholen die helemaal geen aanbod in godsdienstig of levensbe- 

schouwelijk onderwijs hebben. De reden kan zijn dat er geen behoefte is onder ou- 

ders, maar ook dat de school het niet bij het openbare karakter van de school vindt 

passen. 

Volgens informatie van het dienstencentrum G/HVO
1  

biedt ongeveer 40% van de 

scholen een vorm van G/HVO aan. Veelal bieden scholen dan zowel een vorm van 

christelijk godsdienstonderwijs als humanistisch vormingsonderwijs aan. Op een 

kleiner aantal scholen wordt ook katholiek godsdienstonderwijs of islamitisch gods- 

dienstonderwijs aangeboden. Ouders zijn in deze vorm van onderwijs een belangrij- 

ke partner. Zij kunnen de school vragen het onderwijs aan te bieden, en hun kinde- 

ren kunnen er voor kiezen. 

De lessen G/HVO vinden plaats in een complexe omgeving. Bestuur en schoollei- 

ding, leerkrachten basisschool, docenten G/HVO, dienstencentrum GVO en HVO, 

zendende instanties, ouders en leerlingen zijn onderdeel van de context van G/HVO. 

Sinds 2009 is de organisatie van G/HVO sterk verbeterd en is het aantal scholen dat 

G/HVO aanbiedt flink toegenomen. 

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het Contactcentrum Bevordering 

Openbaar Onderwijs (CBOO) hebben november 2010 allebei een veldvraag inge- 
 

 
1   In het vervolg wordt de afkorting G/HVO gebruikt voor beide vormen van vormingsonder- 

wijs samen. 
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diend bij het Kortlopend Onderwijsonderzoek. De vraag van het VOO concentreert 

zich op hoe de ouders denken over G/HVO. De vraag van het CBOO richt zich op 

het schoolbeleid t.a.v. G/HVO. 

In de besluitvorming over deze onderzoeksvragen heeft de LPC deze twee onder- 

zoeksvragen gecombineerd. Zij pleit voor een onderzoek op een aantal scholen 

waarin de ervaringen van verschillende groepen met G/HVO worden onderzocht. 

Het onderzoek zou de vorm moeten krijgen van casestudies waarin de diverse parti- 

cipanten, en met name ouders, worden bevraagd. Gezien de ingediende vragen van 

de aanvragers wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de ouders en de school- 

leiding.  Uiteraard  worden  ook  de  ervaringen  onderzocht  van  de  uitvoerende 

G/HVO-docenten. 

Het onderzoek zal inzicht geven in uiteenlopende praktijken ten aanzien van G/HVO 

in het openbaar basisonderwijs, met name in de bekendheid van ouders met de mo- 

gelijkheden, hun motieven voor al dan niet deelname, hun waardering van het pro- 

gramma en hun oordeel over algemeen levensbeschouwelijke vorming. 
 

 
 

1.2 Vormen van godsdienstig en levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs 

 
1.2.1 G/HVO onderwijs 

De relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing is in Nederland complex. Het is 

mogelijk om vanuit een eigen levensbeschouwelijke visie scholen op te richten. De- 

ze bijzondere scholen kunnen binnen de grenzen van de wet en het voorgeschreven 

curriculum een eigen levensbeschouwelijk beleid voeren. Bijzondere scholen moe- 

ten een balans vinden tussen het uitdragen van de eigen levensbeschouwing en het 

omgaan met diversiteit. Ongeveer 2/3 van de basisscholen is een bijzondere school. 

Ouders kunnen in hun schoolkeuze de levensbeschouwelijke identiteit dus meebepa- 

lend laten zijn. 

Ongeveer 1/3 van de basisscholen in Nederland is openbaar. Het openbaar onder- 

wijs werkt niet vanuit een levensbeschouwelijke visie. De visie van het openbaar 

onderwijs kenmerkt zich door actieve pluriformiteit (Braster, 1996; Veugelers & De 

Kat, 2005). Deze actieve pluriformiteit betekent dat er aandacht is voor meerdere 

levensbeschouwingen en dat het recht erkend wordt van een persoonlijke levensbe- 

schouwelijke ontwikkeling van de leerling. 

De actieve pluriformiteit komt ook tot uitdrukking in het recht dat ouders hebben om 

binnen de openbare basisschool onderwijs te laten geven in de door hen gewenste 

levensbeschouwing. Dit laatste krijgt vorm in godsdienstig (GVO) of humanistisch 

vormingsonderwijs (HVO). G/HVO kent verscheidene varianten. De belangrijkste 
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zijn: humanistisch vormingsonderwijs en vormingsonderwijs in een van de grotere 

godsdiensten: protestantisme, katholicisme, islam en hindoeïsme. 

G/HVO wordt onder schooltijd en in de school gegeven door een docent die werkt 

vanuit een aan de levensbeschouwing verbonden organisatie (zendende instantie). 

De school is niet verantwoordelijk voor het onderwijs, in feite hoeft zij alleen een 

geschikt lokaal ter beschikking te stellen. De openbare basisscholen zijn niet ver- 

plicht om deze specifieke levensbeschouwelijke lessen aan te bieden, maar ouders 

hebben wel het recht om dit type onderwijs te vragen. Leerlingen en hun ouders kie- 

zen hier dus zelf voor. Levensbeschouwelijke vorming kunnen wij in het openbaar 

onderwijs derhalve terugvinden als actieve pluriformiteit in het normale lespro- 

gramma (in het verplichte onderdeel ‘geestelijke stromingen’) en als keuzevak ge- 

richt op een specifieke levensbeschouwing (in de vorm van lessen G/HVO). 

In dit onderzoek staat centraal hoe op openbare basisscholen invulling wordt gege- 

ven aan levensbeschouwelijke vorming in G/HVO en in algemene lessen. 

 
1.2.2  G/HVO en levensbeschouwelijke vorming 

Dit deel is sterk gebaseerd op informatie van de website van het dienstencentrum 

GVO en HVO (www.gvoenhvo.nl). Het Dienstencentrum GVO en/HVO is opge- 

richt door organisaties, die godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs aan- 

bieden op openbare basisscholen in Nederland: 

 Stichting Protestants Centrum voor GVO (PC GVO); 

 Stichting Rooms-Katholiek Centrum voor GVO (RK GVO); 

 Stichting Platform  van  Islamitische  Organisaties  Rijnmond  

(SPIOR)  in samenwerking met het Contactorgaan voor Moslims en 

Overheid (CMO);  

 Stichting Hindoeraad Nederland (HRN); 

 Stichting HVO Primair (humanistisch vormingsonderwijs). 
 

 
Het Dienstencentrum verzorgt de gemeenschappelijke taken van deze organisaties. 

Het vormingsonderwijs - GVO en HVO - is bedoeld voor kinderen op openbare 

scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen 

gegeven. De lessen willen kinderen helpen om hun eigen kijk op het leven te ont- 

wikkelen, om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen, en om 

respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf. Het open- 

baar onderwijs in Nederland staat open voor iedereen, ongeacht geloof, levensover- 

tuiging, cultuur of land van herkomst. Het openbaar onderwijs heeft daarbij de wet- 

telijke opdracht om aandacht te geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse 

samenleving. 

http://www.gvoenhvo.nl/
http://www.pcgvo.nl/
http://www.rkkerk.nl/asp/invado.asp?id=1511&amp;t=show
http://www.spior.nl/
http://www.cmoweb.nl/
http://www.hinvo.nl/
http://www.hvo.nl/
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Het recht op godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs op de openba- 

re lagere school bestaat al sinds 1857 (dit is wettelijk vastgelegd in artikel 50 en 51 

van de Wet op het primair onderwijs).Volgens de huidige wetgeving moet het open- 

baar onderwijs aandacht schenken aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en aan 

onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden (o.a. artikel 

46 van de WPO, Wet op het primair onderwijs). Deze opdracht omvat ook het ken- 

nisgebied ‘geestelijke stromingen’ waaraan ook door het bijzonder onderwijs aan- 

dacht moet worden besteed. Uiteraard geldt hierbij voor de openbare school dat zij 

geen voorkeur uitspreekt voor de een of andere levensbeschouwing. Dit geldt niet 

voor het onderwijs dat krachtens art. 50 en 51 WPO op verzoek van ouders in de 

door hen gekozen godsdienst of levensovertuiging wordt gegeven. Hiervoor is de 

openbare school niet inhoudelijk verantwoordelijk. De openbare school stelt alleen 

faciliteiten ter beschikking. De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen waarvan 

de ouders de leerling hiervoor hebben opgeven. Meestal gaat het om één uur per 

week. 

De Wet op het Primair Onderwijs geeft als (verplichte) kerndoelen voor de school 

onder meer de volgende thema's aan: democratische vorming; burgerschapsvorming; 

geestelijke stromingen. Alle leerlingen behoren van deze thema’s kennis te nemen, 

waarbij de openbare school niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uit- 

gangspunt   neemt.   Godsdienstig   en   humanistisch   vormingsonderwijs 

(GVO/HVO) vormen een aanvulling op deze kerndoelen, geen tegenstelling. Hier is 

echter wél de keuze voor één bepaalde religie of levensovertuiging het uitgangspunt. 

Uit een in 2007 in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd onderzoek blijkt 

dat GVO en/of HVO op 56% van de openbare basisscholen wordt aangeboden en 

dat op 30% van de openbare basisscholen vraag bestaat naar GVO en/of HVO, ter- 

wijl het niet (van de gewenste keuze) wordt aangeboden. 

 
De docenten die de GVO- en HVO-lessen geven, zijn verbonden aan kerken, mos- 

keeën of andere levensbeschouwelijke organisaties. De kosten van deze vakdocenten 

komen ook niet voor rekening van de school, maar van de godsdienstige en levens-

beschouwelijke organisaties. De Rijksoverheid stelt hiervoor de middelen beschik-

baar.  De openbare school heeft een neutrale opstelling, maar behoort volgens   de 

wet wel de lessen te faciliteren, door een leslokaal en een plaats  in het lesrooster       

beschikbaar  te stellen. 

 
In schema 1.1 worden de verschillen en overeenkomsten tussen het vrijwillige vak 

GVO/HVO en de verplichte leerdoelen voor het primair onderwijs met betrekking 

http://www.mesmancom.nl/Downloads/hvo/Schema-GVO-HVO-LEVO.jpg
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tot 'geestelijke stromingen' aangegeven. Dit laatste wordt veelal ‘ontmoetingsonder- 

wijs' of LEVO genoemd. 
 

 
Schema 1.1 Verschillen en overeenkomsten GVO/HVO enerzijds en LEVO anderzijds 

(Ontleend aan  www.gvoenhvo.nl) 
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1.2.3  Verschillende vormen van G/HVO 

In deze paragraaf wordt de inhoud van de verschillende soorten vormingsonderwijs 

kort beschreven. Ook deze informatie is ontleend aan de website van het Diensten- 

centrum GVO en HVO. Overeenkomsten in de verschillende soorten vormingson- 

derwijs zijn het accent op overdracht en ontwikkeling van de eigen levensbeschou- 

wing, en kennis over en het ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van 

andere levensbeschouwingen. Verschil is er in de mate waarin de leerlingen worden 

uitgedaagd om een eigen levensbeschouwing te ontwikkelen. 

 
Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) 

In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) on- 

derzoeken kinderen levensthema's als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en 

kwaad op een interactieve, speelse en creatieve manier. De leerlingen onderzoeken 

hun eigen ervaringen en ideeën; leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden; 

worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en 

doen; leren open te blijven staan voor de mening van anderen. Zo kan ieder kind zelf 

ervaren wat waardevol is aan het bestaan. Ook leren ze eigen waardebesef en le- 

vensovertuiging te ontwikkelen, en om kritisch en creatief om te gaan met vragen 

rondom normen, waarden en levensovertuiging. Een paar voorbeelden van thema's 

in de loop van het HVO-jaar: anders zijn, buitengesloten worden, pesten, jaloezie, 

arm en rijk, feest en verdriet. Deze thema’s komen aan de orde op het moment dat er 

bij de leerlingen vragen zijn. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd 

van de leerlingen. Het onderzoeken van morele vraagstukken maakt kinderen bewust 

van wat zij meer of minder waardevol vinden in het leven. Het geeft hen gelegen- 

heid om een eigen waardebesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. 

 
Protestants GVO (PC GVO) 

Protestants vormingsonderwijs geeft een introductie in Bijbelse en christelijke ge- 

loofstradities. Leerdoelen hierbij zijn: leerlingen stimuleren om een eigen levensbe- 

schouwelijke attitude te ontwikkelen; en het opbouwen van begrip en respect voor 

de godsdienst of overtuiging van anderen. In het protestants onderwijs gaat het er 

om dat kinderen kennis op doen van de Bijbel, de christelijke godsdienst en geloofs- 

beleving en de betekenis ervan voor het dagelijks leven. Maar het gaat er ook om dat 

ze een vergelijking kunnen maken met andere godsdiensten, waarin ze leren om met 

kinderen met een andere religieuze achtergrond te spreken. Zo worden ze voorbereid 

op het innemen van hun eigen rol in een multiculturele en multireligieuze samenle- 

ving. In het GVO zullen de docenten doorgaans gebruik maken van de twee metho- 

den die speciaal bedoeld zijn voor dit onderwijs. Het gaat om de methodes Het ver- 
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haal centraal en Bijbelwijs. Natuurlijk kunnen docenten ook gebruik maken van het 

aanbod van IKOS, andere bronnen, of zelf lesmateriaal ontwikkelen. 

 
Rooms-katholiek GVO (RK GVO) 

Doel van de lessen Rooms-katholiek godsdienstig vormingsonderwijs op openbare 

basisscholen is de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming van kinderen 

vanuit het katholieke geloof . In algemene zin gaat het hier om de leer en de traditie 

van de Rooms-katholieke Kerk. Aan bod komen verhalen uit het Oude en Nieuwe 

Testament van de Bijbel en daarnaast verhalen uit de katholieke traditie, met name 

heiligenverhalen. Bij de lessen is de persoon Jezus Christus een centraal referentie- 

punt. Er wordt aandacht besteed aan de grote katholieke feesten zoals Pasen en 

Kerstmis en de rituelen die samenhangen met deze feesten en het dagelijks leven, 

zoals bidden. Naast algemeen aanvaarde waarden zoals respect en tolerantie krijgen 

ook meer specifiek katholieke waarden aandacht zoals bijvoorbeeld naastenliefde, 

opoffering en vergeving. Ook wordt vanuit katholiek perspectief aandacht besteed 

aan andere godsdiensten en levensovertuigingen. 

 
Islamitisch godsdienstonderwijs (IGO) 

Het islamitisch godsdienstonderwijs op de openbare basisschool geeft de deelne- 

mende kinderen les over: de basisbeginselen van de islam; belangrijke religieuze 

gebeurtenissen zoals feestdagen; het verband tussen de theorie en de dagelijkse prak- 

tijk van de godsdienst. Het doel van IGO is om leerlingen te helpen om zelfstandig 

te leren denken, en open te staan en respect te hebben voor andersdenkenden en - 

gelovigen. De verbinding met de eigen identiteit is daarbij van belang. De leerdoelen 

-   vanuit   islamitische   perspectief   -   worden   verdeeld   over   de   onderwer- 

pen: Islamitische geloofsleer (aqieda); de geloofspraktijk (ibada); ethiek (achlâq). 

Leerlingen groeien in de pluriforme samenleving die Nederland inmiddels is. Daar- 

om komen ook de volgende uitgangspunten aan de orde: kennismaken met verschil- 

lende levensbeschouwingen en religies; bevorderen van onderling begrip en ver- 

draagzaamheid; leerlingen laten zien hoe vanuit humanisme, christendom en islam 

bijgedragen kan worden aan een klimaat van respect, ontmoeting en gesprek; bijdra- 

gen aan de identiteitsontwikkeling van de leerlingen. 

 
Hindoeïstisch vormingsonderwijs (HIVO) 

Het Hindoeïstisch vormingsonderwijs wil leerlingen eerbied voor mens en milieu 

bijbrengen en het tonen van respect daarvoor; bevorderen van saamhorigheid, socia- 

le integratie en goed burgerschap; en zo bij te dragen aan het opbouwen en handha- 

ven van een democratische en vreedzame samenleving. In het hindoeïsme speelt het 
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Opperwezen bij deze beschouwingen geen prominente rol. Het gedrag – wat iemand 

denkt, zegt, doet of nalaat (karma) – is belangrijker dan het geloof. Hindoes zijn vrij 

in het geloof, maar zij kennen regels ten aanzien van het gedrag. Deze leef- en ge- 

dragsregels staan bekend als dharma en zijn bedoeld om een mens moreel en spiri- 

tueel te vormen (sanskaar). In het vormingsonderwijs, gegeven vanuit het hindoeïs- 

me, vormt onderricht in de gedragsregels - dharma - de rode draad. Het hoge ideaal 

– geweldloosheid (ahinsa) – wordt door middel van voorbeelden en verhalen aan de 

leerlingen  duidelijk  gemaakt.  De  twee  gouden  regels  uit  het  hindoeïsme  zijn: 

alles  wat  vijandig  is   voor  jou  (waar  je  zelf  afkerig  van  bent)  mag  niet 

worden  toegepast  bij  een  ander;  er  is  geen  hogere  deugd  dan  oog  hebben 

voor het welzijn van een ander. Het doel dat het vormingsonderwijs op basis van het 

hindoeïsme  voor  ogen  heeft,  wordt  bereikt  door  onder  meer  de  leerlingen 

kennis  te  laten  maken  met  eigen  en  met  andere  culturele  achtergronden  om 

zodoende meer  inzicht en begrip te krijgen voor elkaar. 

 
1.2.4  Enkele kerncijfers voor G/HVO 

Over de omvang van G/HVO in het openbaar basisonderwijs heeft het Dienstencen- 

trum GVO en HVO een aantal cijfers beschikbaar gesteld. 

 
Tabel 1.1 G/HVO op openbare basisscholen per oktober 2010                                                   

                (Dienstencentrum GVO en HVO)                                                                                     

Aantal openbare basisscholen 2.600  

Openbare basisscholen met GVO of HVO 1.400 (53%) 

Aantal leerlingen in het openbaar basisonderwijs 500.000  
Aantal leerlingen hiervan dat wekelijks GVO of HVO volgt 70.000 (14%) 
Aantal leerlingen in groep 7 en 8 openbaar basisonderwijs 125.000  
Aantal leerlingen hiervan dat wekelijks GVO of HVO volgt 50.000 (40%) 

 

Gemiddelde lesduur per week per leerling 

Gemiddelde lesduur per jaar per leerling (40 lesweken) 

45  minuten 

30 klokuren 
 

 

Iets meer dan de helft van de scholen biedt een vorm van G/HVO aan. Er is nog 

steeds een kleine groei. De meeste G/HVO lessen worden gegeven in groep 7 en 8 

(ongeveer 70%).   40% van de leerlingen in groep 7 en 8 ontvangt een vorm van 

G/HVO. De gemiddelde lesduur is 45 minuten en de leerlingen ontvangen gemid- 

deld 30 klokuren per jaar G/HVO. 
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Tabel 1.2  Aantal lesgroepen en leerlingen GVO en HVO in 2010 en 2011 

( Dienstencentrum GVO en /HVO) 

Werkgever 2010 2011 
 

Protestants PC GVO 2.170   2.210 

Humanistisch HVO Primair   1.890   2.050 

Rooms-katholiek RK GVO 140 150 

Islamitisch SPIOR 140 180 

Hindoeïstisch St. HMA 2 4 
 

Totaal 4.342   4.594 
 

Percentage verandering + 5,8% 
 
 

Aantal leerlingen (16 per groep) Berekend 69.472 73.504 

Afgerond 70.000 75.000 
 

 

Het merendeel van de lessen betreft Protestants Christelijk Godsdienstig Vormings- 

onderwijs en Humanistisch Vormingsonderwijs. Het Rooms-katholiek en het Islami- 

tische Godsdienstig Vormingsonderwijs komt minder vaak voor. Hindoeïstisch on- 

derwijs wordt slechts in een paar groepen gegeven. 
 

 
 

1.3     Theorie 

 
1.3.1  Eerder onderzoek naar levensbeschouwing in het openbaar 

onderwijs 

In het kader van het Kortlopend OnderwijsOnderzoek zijn eerder al twee onderzoe- 

ken uitgevoerd naar levensbeschouwelijke vorming. Net als het onderhavige onder- 

zoek waren deze onderzoeken aangevraagd door het VOO en het CBOO. In het eer- 

ste onderzoek ‘Aandacht voor geestelijke stromingen in het openbaar onderwijs’ 

(Veugelers, Derriks & De Kat, 2004) stond de vraag centraal hoe deze aandacht 

wordt vormgegeven. Een representatieve steekproef schoolleiders werd benaderd 

voor het invullen van een vragenlijst. De onderzoeksgroep bestond uit 97 scholen 

(respons 26). Vooral het onderscheid tussen het aanbieden van de lesstof binnen de 

normale schoolvakken die door de eigen groepsleerkracht gegeven worden of on- 

derwijs in de vorm van keuzevakken door een leerkracht van buiten (G/HVO) is hier 

relevant. 

 25% van de schoolleiders geeft aan dat op hun school beide vormen plaats- 

vinden; zowel geïntegreerd als binnen G/HVO 
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 32% van de schoolleiders geeft aan dat alleen de groepsleerkracht hier aan- 

dacht aan besteedt 

 24% van de schoolleiders geeft aan dat er alleen aandacht wordt besteed in  

het keuzevak G/HVO 

 
Op ongeveer de helft van de scholen wordt er dus een keuzevak G/HVO aangebo- 

den. 

Een tweede onderzoek ‘Levensbeschouwing en onderwijs’ (Veugelers, 2008) ging 

in op hoe docenten levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs reageren op 

maatschappelijke en welke visie zij nu hebben op levensbeschouwelijke vorming. 

Op basis van een theoretische oriëntatie en interviews met docenten levensbeschou- 

wing in het voortgezet onderwijs is een aantal modellen uitgewerkt die op een 

schematische wijze inzicht kunnen geven in de relatie tussen levensbeschouwing en 

onderwijs, in het bijzonder in het vak godsdienst/levensbeschouwing. De vier mo- 

dellen zijn: 

 Opvoeden in een levensbeschouwing 

 Leren over verschillende levensbeschouwingen 

 Persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling binnen levensbeschouwelij-

ke traditie 

 Persoonlijke   levensbeschouwelijke   ontwikkeling   binnen   democratisch 

 kader. 
 

 
In 1.33  worden deze modellen, die ook voor deze studie het uitgangspunt vormen, 

nader beschreven. 

 
1.3.2 Ontwikkelingen in het wetenschappelijk denken over 

levensbeschouwelijke vorming 

In de leerpsychologie heeft de afgelopen decennia een verschuiving plaatsgevonden 

van een denken in termen van overdrachtsmodel naar het in sociale interactie con- 

strueren van persoonlijke betekenissen (Haste, 2004). Dit sociaal-constructivistische 

denken zien we ook terug in het wetenschappelijke denken over levensbeschouwe- 

lijke vorming. Buitenlandse auteurs als Grimmett (1981), Jackson (2004) en Tirri 

(2006) gaan uit van een dergelijke dialogische persoonlijke levensbeschouwelijke 

ontwikkeling. De persoon maakt daarbij gebruik van voorhanden zijnde kennis, 

vaardigheden, praktijken en rituelen. De persoon construeert een eigen levensbe- 

schouwing maar verhoudt zich daarbij tot beschikbare en aangeboden bronnen. Een 

dergelijke visie op levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling zien we ook terug 

bij Nederlandse religiewetenschappers als Miedema (2004), Hermans (2002) en 
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Bakker (2004). Binnen humanistische perspectieven op levensbeschouwelijke vor- 

ming zoals van Veugelers (2003; 2011) en Aloni (2003) zien we, en dat is niet ver- 

wonderlijk gezien de nadruk in het humanisme op autonomie-ontwikkeling, een nog 

sterker accent op de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling. 

Naast de ontwikkeling op het gebied van het denken over leren en levensbeschouwe- 

lijke ontwikkeling is ook de toegenomen diversiteit in levensbeschouwingen een 

uitdaging voor levensbeschouwelijke vorming. Mensen worden direct, en indirect 

via media, geconfronteerd met een scala aan levensbeschouwingen. Deze diversiteit 

vormt een uitdaging voor de eigen levensbeschouwing; het ondergraaft het vanzelf- 

sprekende van de eigen levensbeschouwing. Bovendien vraagt een samenleving dat 

deze levensbeschouwingen zich positief tot elkaar verhouden en samen bouwen aan 

de samenleving. Kennis over andere levensbeschouwingen, waardering voor andere 

perspectieven, en het kunnen omgaan met mensen van andere levensbeschouwingen 

wordt gezien als een essentieel bestanddeel van een democratische samenleving. 

Spanningsverhoudingen bestaan er in theorie en praktijk en tussen het uitdragen van 

de eigen levensbeschouwing, het ruimte bieden aan andere levensbeschouwingen, en 

aan de mogelijkheid om een eigen levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen. 

Dit is een vraagstuk voor elke levensbeschouwing zelf, maar ook voor de relatie on- 

derwijs en levensbeschouwing. Verschillende manieren waarop openbare basisscho- 

len om kunnen gaan met onderwijs in levensbeschouwing worden aan de hand van 

vier modellen beschreven in de volgende paragrafen. 

 
1.3.3  Vier modellen over de relatie onderwijs levensbeschouwing 

 
Model 1. Opvoeden in een levensbeschouwing 

De leerling wordt gesocialiseerd binnen een levensbeschouwing. De leerling maakt 

kennis met de traditie, leert de belangrijkste uitgangspunten en maakt zich de ritue- 

len eigen. Het accent ligt op ingroeien in de levensbeschouwing. Er is nauwelijks 

aandacht voor andere levensbeschouwingen en op de eigen levensbeschouwelijke 

traditie vindt weinig kritische reflectie plaats. In het vak levensbeschouwing reikt de 

docent veel kennis en verhalen aan over de eigen levensbeschouwelijke traditie. 

Leerlingen participeren actief in rituelen in het leergebied levensbeschouwing, in de 

school als geheel en binnen de gemeenschap van de levensbeschouwelijke traditie. 

De docent leeft de levensbeschouwing voor. 

 
Model 2. Leren over verschillende levensbeschouwingen 

De leerling verwerft kennis over belangrijke levensbeschouwelijke tradities. Het le- 

ren is sterk cognitief gericht op het kennen en herkennen van belangrijke gebeurte- 

nissen, verhalen en rituelen uit de diverse levensbeschouwingen. Het accent ligt op 
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het kennis hebben van en niet op het geven van een oordeel over de diverse levens- 

beschouwingen. In het vak levensbeschouwing is op evenwichtige en neutrale wijze 

aandacht voor de diverse levensbeschouwingen. De docenten reiken de leerlingen 

kennis aan over de diverse levensbeschouwingen . De docenten organiseren moge- 

lijkheden voor waarneming en soms participatie aan rituelen van de diverse levens- 

beschouwingen. De docent stelt zich neutraal op ten aanzien van de diverse levens- 

beschouwingen maar toont wel interesse in levensbeschouwingen. 

 
Model 3. Persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling binnen levensbeschouwe- 

lijke traditie 

De leerling wordt ondersteund in zijn of haar eigen levensbeschouwelijke ontwikke- 

ling. Erkend wordt dat de leerling zelf keuzes maakt in dit proces van levensbe- 

schouwelijke ontwikkeling. De leerling leert over de diverse levensbeschouwingen, 

maar vooral over de levensbeschouwelijke traditie waartoe de school behoort. In de 

rituelen, de verhalen en het kennismaken met gebeurtenissen is zeker in de dagelijk- 

se praktijk van de school (het verborgen curriculum) de invloed van de eigen le- 

vensbeschouwelijke traditie groot. De school: 

 reikt bewust kennis aan over diverse levensbeschouwelijke tradities: 

 laat zien dat binnen de eigen traditie verschillende invullingen moge-

lijk zijn; 

 erkent het recht van jongeren om een eigen persoonlijke levensbe-

schouwing te ontwikkelen; 

 ondersteunt de leerling bij reflectie op de eigen persoonlijke levensbe- 

schouwelijke ontwikkeling en participatie aan een dialoog met ande-

ren over levensbeschouwingen en over de eigen levensbeschouwelijke 

ontwik keling. 

 In het vak levensbeschouwing is er aandacht voor de persoonlijke levensbe- 

schouwelijke ontwikkeling van de leerling. 

 De docent reikt kennis en verhalen uit diverse levensbeschouwelijke tra-

dities aan, waarbij de eigen levensbeschouwelijke traditie van de school 

speciale aandacht krijgt. 

 De school laat de leerlingen participeren in rituelen van de eigen traditie en 

laat de leerlingen ook rituelen uit andere tradities waarnemen. 

 De docent laat goed zien dat er tussen en binnen levensbeschouwin-

gen keuzes kunnen worden gemaakt. 

 De docent laat zien hoe hij of zij op een reflexieve wijze bezig is met de   

eigen levensbeschouwing. 
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 De docent spreekt de leerling aan op de verantwoordelijkheid om zelf 

ook keuzes te maken en moreel te funderen. 

 De docent laat goed zien waarom de school vanuit deze specifieke levens 

beschouwing werkt. 

 
Model  4.  Persoonlijke  levensbeschouwelijke  ontwikkeling  binnen  democratisch 

kader 

 De leerling wordt ondersteund in de eigen persoonlijke levensbeschouwe 

lijke 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 be-

lang- rijke gebeurtenissen van de diverse levensbeschouwingen. 

 De school stimuleert de leerling tot een kritische vergelijking van de diver- 

se levensbeschouwingen, participatie aan een dialoog met anderen over 

levensbeschouwingen en over de eigen levensbeschouwelijke ontwikke-

ling, 

 Een kritische reflectie op en een bewust handelen vanuit de eigen persoon- 

lijke levensbeschouwing. 
 

 
De school staat formeel gezien neutraal ten opzichte van de diverse levensbeschou- 

wingen. De school benadert levensbeschouwingen vanuit een democratische grond- 

houding met de nadruk op een verbinding van grondrechten als vrijheid van me- 

ningsuiting, vrijheid van godsdienst en verbod op discriminatie. Het denken over en 

handelen vanuit persoonlijke levensbeschouwingen is gericht op zoeken naar con- 

sensus, vreedzaam oplossen van conflicten en respecteren van minderheden. 

 In het vak levensbeschouwing is er aandacht voor de persoonlijke levens- 

beschouwelijke ontwikkeling van de leerling. 

 De docent reikt kennis en verhalen uit diverse levensbeschouwelijke tra-

di ties aan en probeert daarbij zo neutraal mogelijk te zijn. 

 De school biedt leerlingen mogelijkheden om rituelen van verschillende   

levensbeschouwingen waar te nemen. 

 De docent laat goed zien dat er tussen en binnen levensbeschouwin-

gen keuzes kunnen worden gemaakt. 

 De docent laat zien hoe hij of zij op een reflexieve wijze bezig is met de   

eigen levensbeschouwing. 

 De docent spreekt de leerling aan op de verantwoordelijkheid om zelf 

ook keuzes te maken en moreel te funderen. 
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 De docent stimuleert de dialoog met en tussen leerlingen over de persoon- 

lijke levensbeschouwingen, probeert respect voor ieders persoonlijke le- 

vensbeschouwing te ontwikkelen en het praktisch en betrokken met elkaar 

leren omgaan vanuit de persoonlijke levensbeschouwingen. 

 
In Figuur  1.1 wordt voor de vier modellen aangegeven of er sprake is aandacht voor 

vooral de eigen levensbeschouwing, of aandacht voor meerdere levensbeschouwin- 

gen, en in hoeverre er ruimte is voor een eigen persoonlijke levensbeschouwelijke 

ontwikkeling van de leerling 

 
Figuur 1.1  Relatie levensbeschouwing en onderwijs 

 

 Eén levens- 

beschouwing 
Meerdere levens- 

beschouwingen 
Persoonlijke levens- 

beschouwing 

1. Opvoeden in een    levensbe- 

schouwing 
x   

2. Leren over verschillende    

levensbeschouwingen 
 x  

3. Persoonlijke levensbe-

schouwelijke ontwikkeling 

binnen  levensbeschouwelijke 

traditie 

x  x 

4. Persoonlijke levensbe-

schouwelijke ontwikkeling 

binnen democratisch kader 

 x x 

 
In Figuur 1.2 wordt zichtbaar gemaakt wat de vier modellen betekenen voor de 

competenties van de leraren. Moeten zij kennis hebben van de eigen levensbe- 

schouwing of van meerdere levensbeschouwingen? Welke vaardigheden worden zij 

geacht te beheersen: het begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van 

de leerlingen en/of de begeleiding van de dialoog tussen levensbeschouwingen? 
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Figuur 1.2 Docentcompetenties en levensbeschouwing 

 Kennis eigen 

levensbe- 

schouwing 

Kennis levens- 

beschouwingen 
Begeleiding 

levensbe- 

schouwelijke 

ontwikkeling 

Begeleiding 

dialoog 

levensbe- 

schouwingen 

Opvoeden in een levensbe- 

schouwing 
x    

Leren over verschillende 

levensbeschouwingen 
 x   

Persoonlijke levensbe- 

schouwelijke 

ontwikkeling binnen  levens- 

beschouwelijke traditie 

x  x  

Persoonlijke levens- 

beschouwelijke ont-

wikkeling binnen 

democratisch kader 

 x x x 

 
1.3.4  Leven tussen modellen 

Het werken met modellen versterkt contrasten en maakt verschillende perspectieven 

en mogelijkheden duidelijk. Onderzoek (Veugelers, 2008) liet zien dat de ontwikke- 

ling van het vak levensbeschouwing zich op veel scholen voor voortgezet onderwijs 

bevindt tussen modellen drie en vier: tussen ‘persoonlijke levensbeschouwelijke 

ontwikkeling binnen levensbeschouwelijke traditie’ en ‘levensbeschouwelijke ont- 

wikkeling binnen democratisch kader’. De onderscheidende factor is hoe sterk ge- 

hecht wordt aan de eigen levensbeschouwelijke traditie van de school en de docen- 

ten. Het ondersteunen van de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling kan 

variëren van het werken vanuit de eigen levensbeschouwing van de school tot aan 

het ondersteunen van de positionering van elke leerling binnen het brede spectrum 

van levensbeschouwelijke tradities. Deze gedachtegang suggereert dat er een logi- 

sche en noodzakelijke weg is van model drie naar model vier: van eigen levensbe- 

schouwing naar meerdere levensbeschouwingen. Het vraagt echter inhoudelijke 

keuzes die gebaseerd zijn op levensbeschouwelijke en onderwijspolitieke argumen- 

ten: 

 Vanuit de bijzondere school geredeneerd: een argument om dicht te 

blijven bij model drie, ‘binnen levensbeschouwelijke traditie’, kan 

worden ontleend aan de verzuiling van het Nederlandse onderwijs. 

 Vanuit een pluriforme samenleving geredeneerd: een argument om dicht 

bij model vier, ‘keuze tussen levensbeschouwelijke tradities binnen 

democratisch kader’, kan worden ontleend aan de culturele en levensbe-

schouwelijke diversiteit in Nederland en de democratische rechten van 

eigen menings- vorming en vrijheid van godsdienst. 
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 Vanuit de samenstelling van schoolpopulatie van de leerlingen (en hun ou-

ders) geredeneerd: hoe groter de diversiteit aan levensbeschouwelijke oriën-

taties van leerlingen en ouders, hoe belangrijker model vier (verschillen- de 

levensbeschouwingen) zou kunnen zijn. Bij een homogenere levensbe- 

schouwing die dan wel moet overeenkomen met de levensbeschouwing van 

de school, kan beargumenteerd worden dat de school dicht bij model drie 

blijft (vanuit eigen levensbeschouwing). 

 
De onderliggende vraag bij de afweging van deze argumenten is wie beslissingen 

mag nemen op dit terrein: de school? De samenleving, van een specifieke gemeen- 

schap? Ouders of leerlingen zelf? De verhouding tussen de actoren speelt een rol bij 

de interpretatie van de te verzamelen gegevens. 
 

 
 

1.4     Onderzoeksvragen 
 

 
In dit onderzoek staan twee hoofdvragen centraal, namelijk op het gebied van 

schoolbeleid en de mening van ouders als het gaat om G/HVO of levensbeschouwe- 

lijk onderwijs op openbare basisscholen. De ervaringen van verschillende betrokke- 

nen worden onderzocht, namelijk de directeur, vakdocenten en ouders. De volgende 

onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 

 

1.  Hoe ziet het schoolbeleid ten aanzien van G/HVO en levensbeschouwelijk 

onderwijs eruit? 

 Welk aanbod biedt de school en van wie komt het initiatief hiervoor? 

(Hoe) informeert de school ouders over de mogelijkheden? 

 Hoe krijgt het levensbeschouwelijk onderwijs vorm, klassikaal of voor een 

deel van de leerlingen, op zichzelf staand of in verbinding met lessen door de 

groepsleerkracht of projecten? 

 Hoe ziet de context eruit: hoe wordt er op school gedacht over G/HVO en le- 

 vensbeschouwelijk  onderwijs? Is er verbinding met de visie of  het school-

beleid? 

 Hoe oordelen leerkrachten G/HVO over het vak G/HVO? 

Hoe oordelen schoolleiders over het vak G/HVO? 

 Hoe zien schoolleiders de verhouding tussen g/hvo en de aandacht voor ac- 

tieve pluriformiteit in het openbaar basisonderwijs 
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2.  Hoe denken ouders over G/HVO en levensbeschouwelijk onderwijs? 

 In hoeverre zijn ouders bekend met de mogelijkheden voor godsdienstig en 

levensbeschouwelijk onderwijs op openbare basisscholen? 

 Welk belang hechten ouders op openbare basisscholen aan godsdienstig en 

 levensbeschouwelijk onderwijs? 

 Maken ouders gebruik van de mogelijkheid? Wat zijn hun motieven voor 

deelname? Zien zij H/GVO als een verlengstuk van thuis (emancipatie in ei- 

gen kring) of is het juist om kennis te maken met een andere levensovertui- 

ging? 

 Hoe beoordelen ouders het programma dat geboden wordt? Wat is de meer- 

waarde voor hun kinderen? Op welke punten zou dit onderwijs verbeterd 

kunnen worden? 

 Willen ouders op scholen met een aanbod van G/HVO of zonder aanbod 

graag klassikale algemene levensbeschouwelijke vorming naast of in plaats 

van G/HVO? 
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2    Methode 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven. Achtereenvolgens 

zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: opzet van het onderzoek, werving 

van deelnemers aan het onderzoek, instrumenten, en dataverzameling. 
 

 
 

2.1     Onderzoeksgroepen 
 

 
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van casestudies waarin zes scholen gepor- 

tretteerd worden. Er is in overleg met de aanvragers gekozen voor onderzoek naar de 

verschillende mogelijke invullingen van levensbeschouwelijke vorming. De zes 

scholen vertegenwoordigen een breed spectrum van manieren waarop openbare ba- 

sisscholen om kunnen gaan met godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs. De 

selectie van scholen heeft plaatsgevonden op basis van de volgende criteria: 

 aanbod (christelijk) godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) 

 aanbod Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) 

aanbod GVO en HVO naast elkaar (GHVO) aanbod 

islamitisch vormingsonderwijs (IVO) 

 geen aanbod G/HVO, maar wel algemeen levensbeschouwelijke 

 vorming/ontmoetingsonderwijs (ALVO) 

 geen aanbod G/HVO en ook geen algemeen levensbeschouwelijke vorming 

 (geen LEVO) 
 

 
Voor elke variant is een school telefonisch benaderd voor deelname. Voor sommige 

varianten moesten meerdere scholen benaderd worden voordat er medewerking ver- 

leend werd. Dit was met name het geval bij variant 6, een school zonder enig aan- 

bod. Uiteindelijk hebben zes scholen met het volgende type onderwijs deelgenomen 

aan het onderzoek. 

 Alleen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)  

 Alleen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) 

 Godsdienstig Vormingsonderwijs en Humanistisch Vormingsonderwijs 

 (GHVO) 

 Islamitisch Vormingsonderwijs (IVO) 

 Algemene levensbeschouwelijke vorming, ontmoetingsonderwijs (ALVO) 

Geen aanbod (Geen LEVO) 
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2.2     Dataverzameling en instrumenten 
 

 
Dataverzameling vond plaats middels een schoolbezoek. Tijdens dit bezoek werden 

zowel de directeur als de vakdocent(en) godsdiensten of levensbeschouwelijk on- 

derwijs afzonderlijk geïnterviewd. Het interview vond plaats aan de hand van een 

gestructureerde topiclijst waarbij ook aanvullingen op de topiclijst aan bod konden 

komen. Op de school zonder aanbod kon logischerwijs geen interview met een vak- 

docent plaatsvinden en is alleen gesproken met de directeur. De duur van ieder in- 

terview was gemiddeld een half uur. Het interview is opgenomen en nadien letterlijk 

uitgeschreven. 

Daarnaast is op elke deelnemende school een vragenlijst onder ouders verspreid. De 

vragenlijst kon anoniem worden ingevuld. Deze vragenlijst is door de groepsleer- 

kracht op papier meegegeven aan alle kinderen die in principe G/HVO of levensbe- 

schouwelijk onderwijs zouden kunnen volgen. Dat betekent dat niet alleen de ouders 

van kinderen die deelnemen aan de lessen aan het onderzoek hebben deelgenomen, 

maar dat alle ouders in principe bevraagd zijn (ook die van de school zonder aan- 

bod). Op een school met islamitisch vormingsonderwijs bleek het niet haalbaar de 

vragenlijst op papier te laten invullen door ouders. Deze school heeft vrijwel alleen 

ouders met een allochtone achtergrond en de school verwachtte dat de taalvaardig- 

heid van de ouders te gering was om de vragen goed te kunnen beantwoorden. Op 

een van de andere scholen (alleen HVO) waar veel ouders een allochtone achter- 

grond hadden hebben weinig ouders de vragenlijst ingevuld (slechts 14% ingevuld 

retour gekomen; zie Tabel 4.1). 
 

 
 

2.3     Analyse 
 

 
De transcripten van de interviews met schoolleiders en G/HVO docenten zijn ver- 

werkt tot schoolportretten. De vragenlijsten zijn digitaal verwerkt en systematisch 

geanalyseerd met behulp van SPSS software. Antwoorden op open vragen of toe- 

lichtingen zijn kwalitatief verwerkt. 
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3    Schoolportretten 
 
 
 
 

3.1 Openbare basisschool met Godsdienstig Vormingsonderwijs- 
GVO 

 
3.1.1  Directie2

 

Achtergrond 

Deze school heeft drie locaties, het interview heeft betrekking op de twee locaties 

die deze directeur onder zijn hoede heeft. Deze twee locaties liggen in een gegoede 

buurt. De directeur is nieuw op de scholen en is er nog niet toe gekomen de discus- 

sie over GVO te voeren. Uit een ronde tafel gesprek met ouders kwam naar voren 

dat de ouders naast GVO ook behoefte hadden aan HVO. 

 
De school heeft 420 leerlingen. GVO wordt op woensdagochtend gegeven, twee 

keer drie kwartier. GVO wordt aangeboden aan de leerlingen uit groep 7 en 8. Er 

zijn 2 groepen 7 en 2 groepen 8, groepen van zo’n 30 kinderen Ongeveer de helft 

van de leerlingen van elke groep volgt geen GVO. 

 
Beleid 

Openbare scholen moeten ouders de gelegenheid geven in aanraking te komen met 

GVO, in dit geval PC. Er is financiering beschikbaar. De directeur vindt het belan g- 

rijk dat GVO aangeboden wordt. Wel vindt hij dat er nagedacht moet worden hoe 

het anders kan. De directeur zegt het merkwaardig te vinden dat geestelijke stromin- 

gen op de pabo als apart vak gegeven wordt, maar dat het niet terug komt in de scho- 

len. De directeur wil eigenlijk dat er met het team een uitspraak gedaan wordt over 

wat men als school belangrijk vindt, wat bij de visie van de school past. Het gesprek 

daarover is gaande, op basis daarvan worden keuzen gemaakt. 

 
“Als GVO één stroming aanbiedt en de andere stromingen niet, dan ben je een 

christelijke school, en dat ben ik niet.” 

 
De directeur is op zich wel voor vakdocenten. Het is prettig dat het bekostigd wordt 

en niet op de formatie van de school drukt. Er zou meer formatie moeten zijn voor 

vakdocenten, een vakdocent is immers iemand met specifieke expertise. Als de 
 

 
2 Dit interview is in een vroegtijdig stadium van het onderzoek gehouden. Daardoor wijkt de 

vorm van het verslag iets af van de andere verslagen. 
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school zou besluiten inderdaad iets gaan doen met geestelijke stromingen, dan zou 

de school ook wel eens een gastdocent willen uitnodigen. 

 
Dat zou de directeur graag zien voor de verschillende stromingen. Voor team en be- 

stuur van deze school is het uitgangspunt dat iedereen welkom is. Dat is voor de 

school de openbare identiteit. Er wordt niet geweigerd op grond van culturele ach- 

tergrond. De leerkrachten staan positief tegenover de openbare identiteit. Er zijn wel 

handvatten nodig om daar iets mee te kunnen. 

 
Invulling 

De mogelijkheid van GVO staat in de schoolgids. Ouders krijgen een brief vanuit de 

school in overleg met het dienstencentrum en krijgen de mogelijkheid zich op te ge- 

ven. Op de informatieavond houdt de vakleerkracht een kort praatje zodat ouders 

weten waar ze hun kind voor opgeven. Op deze school wordt nu GVO gegeven, en 

ouders hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan HVO. Daar wil de school 

zich nog op oriënteren. 

 
Organisatorisch is het GVO-onderwijs lastig. Er is een aparte ruimte nodig, in dit 

geval geeft de GVO-leerkracht les in de aula. De eigen leerkracht  brengt de kinde- 

ren daar naar toe. Of het goed gaat is ook afhankelijk van de vakdocent die het geeft. 

Bij deze leerkracht is er weinig onrust. Niet alle leerlingen volgen GVO. Deze leer- 

lingen mogen geen voortschrijdend onderwijs genieten op het moment dat de andere 

leerlingen GVO-les hebben. In de praktijk wordt er met de andere kinderen SamSam 

gedaan, of er wordt individueel gewerkt bijvoorbeeld aan spelling. 

 
De directeur is er nog niet aan toe gekomen kennis te nemen van de inhoud van de 

GVO-lessen en kan daarom niet goed antwoord geven op de vraag wat hij aan gods- 

dienstig vormingsonderwijs anders zou willen. Wel zou hij graag zien dat geestelijke 

stromingen structureel aan bod kwamen. Die structurele aandacht voor geestelijke 

stromingen hoeft niet ten koste te gaan van GVO, GVO komt daarbinnen ook aan 

bod komen. 

 
“Ik zie het zo voor me: in ieder kwartaal van een jaar komt een wereldgodsdienst 

aan bod. Je vraagt je dan af: wat hebben we hier voor nodig, wat hebben we zelf in 

huis en waar hebben wij hulp bij nodig. Dan kun je eens een gastdocent inhuren 

voor een bepaald onderwerp. Of we gaan een keer een excursie maken en dan heb- 

ben we iemand nodig om ons daarin te begeleiden. Dat is mijn ideaal plaatje. Ik 

denk (hoop) dat ouders daar ook wel voor te porren zijn.” 
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3.1.2  Docent GVO 

De leerkracht GVO is door de Raad van Kerken gevraagd de lessen te geven. Daar- 

mee is een- of tweemaal per jaar contact, de leerkracht stelt dit erg op prijs. Zij heeft 

lang met kinderen gewerkt en heeft de Bijbelschool gevolgd. Via het Dienstencen- 

trum worden enkele malen per jaar workshops of trainingen gevolgd en er is de mo- 

gelijkheid van supervisie. Het Dienstencentrum is ook de werkgever, de school hoeft 

alleen de ruimte beschikbaar te stellen. 

 
De leerkracht GVO geeft les aan twee groepen leerlingen van groep 7 en 8. Elke 

groep volgt een lesuur van drie kwartier, apart voor groep 7 en 8. Het doel van het 

GVO-onderwijs wordt als volgt geformuleerd: 

 
“Mijn doel is dat de kinderen gewoon gehoord hebben dat er een God zou kunnen 

bestaan en hoe dat dan zit met die God van de Bijbel,  dat ze daar van gehoord heb- 

ben. Het allerhoogste doel vind ik, om te vertellen dat God een goed plan heeft met 

je. Hij krijgt vaak de schuld van nare dingen.  Als ze nou in hun hart meenemen dat 

God goed is en een goed plan voor mij heeft, en voor de wereld, dat is het hoofddoel 

eigenlijk door alles heen. En natuurlijk zijn er doelen van cultuur, en dat weten van 

de Bijbelverhalen zodat ze dat bij Rembrandt zijn schilderijen terugzien, in de mu- 

sea, in boeken lezen. Dan denken oh maar dat verhaal ken ik, verhalen die te maken 

hebben met nu hè, Israel en zo.” 

 
Afstemming van de leerstof op het curriculum van de school is volgens deze GVO- 

leerkracht niet aan de orde. 

 
“En een curriculum van de Raad van Kerken, dat is zoveel van verschillende kerken, 

dat is niet zo. Ik heb wel de opdracht die hoofdgodsdiensten te schetsen, daar wel 

wat mee te doen. En dat doe ik ook en daar leg ik ook verantwoording voor af, ja. 

Zo doe ik het. Ja, dus dat wil ik wel graag meegeven zodat ze ook in de maatschap- 

pij, als ze later ouder worden en zelf keuzes gaan leren maken, dat ze dat meenemen 

in hun overwegingen. En ook dat ze respect voor omgang met iemands geloof heb- 

ben. Het is goed om daar respect voor te hebben.” 

 
Er wordt belang aan gehecht eerst te inventariseren wat de leerlingen willen weten. 

Dat wordt meegenomen in het programma. De doelen  en hoe ze gerealiseerd wor- 

den wordt vastgelegd in een programma, per seizoen. 
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“Met het programma en vanuit de Bijbelverhalen en dat een beetje uitbouwen zo 

dan oh ja, en wat betekent het dan voor jullie. Dus hoe bereik ik mijn doel?” 
 

 
Informatie aan ouders wordt gegeven in een ouderbrief. Daarin kunnen ouders aa n- 

geven of zij voor humanistisch vormingsonderwijs kiezen of voor godsdienstig vor- 

mingsonderwijs, en voor welke vorm daarvan. HVO of GVO kan alleen met toe- 

stemming van de ouders gegeven worden. 

 
Verder is er weinig contact met ouders. De leerkracht GVO vindt dat een beetje een 

hiaat in het geheel. Maar de ouders weten dat ze altijd binnen kunnen komen, dat de 

leerkracht beschikbaar is en dat de ouders zonodig op alles kunnen reageren. Er ko- 

men ook vragen of opmerkingen van de ouders binnen via het kind. In die gevallen 

reageert de leerkracht ook in de les. 

 
Deze GVO-leerkracht zegt rekening te houden met het schoolbeleid, de identiteit 

van de school, en de regels op school. Het karakter van een groep en het type kinde- 

ren verschilt vaak. Daaraan past de leerkracht zich aan. Door leerkrachten wordt po- 

sitief gereageerd op de GVO-leerkracht en het onderwijs dat zij geeft. Er wordt ook 

overlegd met leerkrachten, als er iets opvalt aan een leerling. De GVO-leerkracht 

voelt zich wel een beetje een eenling en zou meer communicatie willen. Zo had de 

school er niet aan gedacht door te geven dat een leerling die zij bij de GVO-lessen 

had gehad, een broertje van een van de huidige leerlingen, omgekomen was bij een 

verkeersongeluk. 

 
“Nou dat zijn wel dingen waar hiaten liggen, want je bent best wel een beetje een 

eenling in het grote geheel, de leerkrachten hebben het super druk. En daar mis ik 

wel eens communicatie. Dat zou ik meer willen.” 
 

 
 

3.2 Openbare basisschool met Humanistisch Vormingsonderwijs- 
HVO 

 
3.2.1  Directie 

Achtergrond 

De directeur werkt 19 jaar op deze school. Aanvankelijk was er ook Islamitisch 

vormingsonderwijs, maar daar kozen weinig ouders voor. Er waren te weinig leer- 

lingen om Islamitisch onderwijs aan te bieden en het kostte teveel leertijd. Toen is 

gekozen voor HVO. De HVO-leerkracht gaf duidelijk aan ook aandacht te besteden 

aan de Christelijke en de Islamitische godsdienst en aan aspecten die in de maat- 
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schappij naar voren komen. De ouders zijn echt voor het idee van openbaar onder- 

wijs. De directeur legt de ouders uit dat HVO past bij openbaar onderwijs, dat het 

geen godsdienst is en dat het gaat om begrip voor elkaar en respect. 

 
De populatie is heel gemengd, ongeveer 40% autochtone Nederlandse kinderen, 

zo’n 20% Islamitisch, verder zijn er Surinaamse en Antilliaanse kinderen, maar die 

zijn meestal wel in Nederland geboren. 

 
Beleid 

Bij de inschrijving wordt uitleg gegeven over levensbeschouwelijk onderwijs en 

vrijwel alle ouders gaan akkoord. Alleen Jehova’s Getuige-kinderen doen niet mee. 

 
Op deze school vindt men HVO het beste past bij het openbare karakter van de 

school, mits daar ook aandacht aan die andere culturen wordt besteed. Bovendien is 

het niet haalbaar onderwijs te geven voor verschillende religieuze achtergronden, uit 

het oogpunt van praktische leertijd. Men is wel altijd even stil voor het eten, rond 

Kerstmis en het Midwinterfeest wordt aandacht aan de achtergronden besteed. Er is 

soms een actie voor een goed doel, maar dat hoeft niet per se uit christelijke over- 

wegingen. De directeur vindt het belangrijk om HVO onderwijs aan te bieden: 

 
“Nou ik vind het wel belangrijk dat kinderen ook over zichzelf nadenken, gestructu- 

reerd, over hun, wat zij ook zegt denken over jezelf, luisteren naar wat een ander 

zegt en voelt, en bedoelt. Dat vind ik wel goed dat kinderen daar eens even bewust 

bij stil staan. De hoofdreden is dat het een openbare school is. Ze komen natuurlijk 

wel met elkaar in contact met Suikerfeest, als kinderen verlof hebben, met kerst, met 

Pasen. En ik vind verdraagzaamheid en begrip voor elkaar wel een groot goed. En 

dan hoop ik dat het gaat bijdragen, dat ze begrip voor elkaar hebben.” 

 
De huidige leerkracht is er voor het tweede jaar, de vorige leerkracht heeft 15 jaar 

HVO gegeven. 
 

 
“Ja, die hoorde er gewoon bij als collega en dan kan je ook wel wat over die les af- 

stemmen. Maar ook de huidige leerkracht hoort er wel bij. Over het curriculum zou- 

den we wel betere afspraken kunnen maken, maar ja zij is ook weer net nieuw. Maar 

ze hoort er als collega wel bij. Absoluut, ja.” 

 
De directeur ziet een verbeterpunt in de afstemming met de reguliere lessen: 
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“Dat je als leerkracht weet welke dingen in het HVO aan de orde komen, dan zou je 

die tijd weer voor iets anders kunnen gebruiken. Inhoudelijk iets meer afstemming. 

Maar dat komt wel als de HVO-leerkracht hier wat langer is. Bij de vorige docent 

ging het ook gaandeweg gemakkelijker. ” 

 
HVO hoort echt bij het onderwijs op deze school. Nieuwe medewerkers accepteren 

dat als vanzelfsprekend. Het team vindt dat er zinnige dingen gedaan worden bij 

HVO. De directeur denkt dat dit gemakkelijker is bij HVO dan bij GVO. 

 
Een tweede verbeterpunt dat wordt genoemd is formalisering van het beleid. “Nou 

ik zou het wel willen formaliseren, het is nu natuurlijk een praktisch vorm gegeven 

beleid. We schrijven nog steeds in de schoolgids als reden voor HVO dat er niet ge- 

noeg mensen voor SPIOR en IKOS zijn, maar dat weet ik niet meer. Het gaat prima 

zo. In feite doen we het hier al negentien jaar zo. Zonder gedoe. Maar ik zou het ei- 

genlijk wel willen, met steun van het bestuur of iets, willen formaliseren. Zo van op 

onze school doen we   op deze manier, daar hebben we hier voor gekozen En we 

hebben natuurlijk de werkgroep LEVO
3 

gehad. Alleen mag dat wettelijk gezien nog 

niet. Als er ouders op de stoep staan die SPIOR of IKOS eisen, dan heb ik dat maar 

aan te vragen .” 
 

 
Dat een andere instantie beslist over de inhoud van de lessen, is volgens de directeur 

geen probleem. “Nee hoor, die lessen zijn dermate neutraal, dat is helemaal geen 

probleem hoor. Het zijn neutrale thema’s. Dat vond ik wel met het IKOS van vroe- 

ger,  met een hele gereformeerde mevrouw, en het SPIOR maar dat is lang geleden 

wel. Dat vond ik wel beklemmend. Nou was dat natuurlijk alleen voor islamitische 

kinderen.” 

 
De directeur signaleert dat ook de groepsleerkracht wel aandacht besteedt aan dit 

soort dingen, maar dat de ene leerkracht dat meer doet dan de ander. Bij wereldori- 

ëntatie in de bovenbouw komen de wereldgodsdiensten wel aan de orde, maar dat is 

iets anders dan dat een deel van de klas niet op school is omdat ze Suikerfeest heb- 

ben. De meerwaarde van de HVO-leerkracht is volgens de directeur dat de HVO- 

leerkracht meer over verschillende godsdiensten in haar opleiding gehad heeft. 
 

 
 

3 Vanuit BOOR (Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam.) is een project LEVON (levens- 

beschouwelijk onderwijs) gestart.. BOOR wil graag dat alle openbare scholen aandacht 

schenken aan levensbeschouwelijk onderwijs. 
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Het meest sterke punt van het schoolbeleid rond HVO vindt deze directeur: 
 

 
“Dat 99% van de kinderen er aan deelneemt, dus dat er ook echt iets met de groep 

gedaan wordt en niet met een groepje kinderen. En die saamhorigheid bereik je niet 

als er 10 naar HVO gaan, 5 naar IKOS en 5 naar SPIOR. Dan heb je geen saamho- 

righeid. “ 

 
Invulling 

Er wordt HVO gegeven in groep 3 tot en met 8. In groep 3 wordt na de kerst begon- 

nen, groep 8 heeft HVO tot de kerst. Het zijn wekelijkse lessen van 40 tot 45 minu- 

ten. Er wordt de ouders geen keuzemogelijkheid geboden. Ouders van leerlingen in 

groep 3 krijgen een brief waarin uitleg gegeven wordt over HVO en kunnen dan een 

strookje inleveren. 

 
Per groep volgen er een of hooguit twee leerlingen geen HVO-onderwijs. Zij blijven 

bij de groepsleerkracht en werken zelfstandig, of werken met de computer aan oefe- 

ningen. 

 
Vorig jaar zijn groepen gesplitst voor HVO, nu worden de HVO-lessen weer aan de 

hele groepen gegeven. 

De HVO-leerkracht wordt door de leerkrachten op de hoogte gebracht als er iets bij- 

zonders is met de leerlingen, zodat ze er rekening mee kan houden of aandacht aan 

kan besteden. Dat gaat ook op natuurlijke wijze, omdat de leerkracht tussen de mid- 

dag helpt met overblijven. 

 
3.2.2  Docent HVO 

De HVO-leerkracht van deze school is voor twee dagen per week aan de school toe- 

gewezen, daarnaast heeft de docent elders een functie als maatschappelijk werkende. 

De docent heeft een HBO-opleiding, en heeft daarnaast een 2-jarige opleiding voor 

het HVO gevolgd. 

 
De HVO-lessen zijn naar inhoud breed: “Ja wij pakken ontzettend veel dingen op, 

wat er speelt in een groep, maar je hebt ook burgerschapvorming, kinderrechten, 

pestgedrag, seksualiteit, wat eigenlijk niet, vriendschap, liegen, plagen, pesten. Wat 

is plagen, wat is pesten. En wat is voor jou heel erg waardevol, wat zou je in een 

doosje over 20 jaar terug willen zien, dat soort lessen over wat gewoon dichtbij de 

kinderen staat. In ieder geval veel vrijheid zeg maar om ook in te spelen op wat er 
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op school speelt. Soms heb ik een les goed voorbereid en dan kom ik hier op school 

en dan speelt er iets, dat heeft voor mij dan prioriteit.” 

 
“Centraal staat levensbeschouwing. Wij hebben natuurlijk diverse kinderen en ik 

heb kinderen laten bespreken van oké wat doen ze bij jou thuis en wat is jouw ge- 

loof. Ik heb kinderen met mekaar in gesprek daarover laten gaan. Sommige kinderen 

zijn van huis uit helemaal niet gewend om iets daarover te horen en die vinden het 

heel fijn om juist bij zo’n vriendje thuis te komen waar ze daar over praten, voordat 

ze gaan eten dat ze gaan bidden, en dan krijg je toch wel zeg maar meer saamhorig- 

heid in een groep van leuk dat ik dit van jou weet .” 

 
De HVO-leerkracht voelt zich duidelijk onderdeel van de school, ook al is zij niet op 

de school aangesteld. “Ja, ik denk dat het een niet zonder het ander kan. Ik bedoel 

als jij goed in je werk wilt zijn dan zul je ook de leerkracht moeten informeren van 

joh ik ben met dat bezig geweest of let daarop.  Je bent die op- en aanvulling van 

elkaar, dat komt ten goede aan de leerlingen, lijkt mij.” Dit soort dingen wordt be- 

sproken tijdens de contactmomenten bij het halen en brengen van de leerlingen. 

 
Het invullen van de lessen gebeurt door de HVO-leerkracht zelf. “Ik maak mijn pro- 

gramma en aan het eind van het jaar maak ik een overzicht van wat ik behaald heb 

en wat ik het volgend jaar wil. 
 

 
 

3.3     Openbare basisschool met Godsdienstig en Humanistisch 
Vormingsonderwijs -GHVO 

 
3.3.1  Directie 

Achtergrond 

De directeur is voor het achtste jaar aan deze school verbonden. Bij navraag bleek 

dat GVO en HVO al vijftien of zestien jaar gegeven wordt. Het initiatief is eigenlijk 

niet meer te achterhalen.  Op een gegeven moment was er geen subsidie meer voor 

HVO, GVO werd altijd betaald vanuit de kerken. De school heeft toen het onderwijs 

zelf bekostigd. Later kwam de financiering toch weer in orde. 

 
Beleid 

Het is altijd zo geweest dat ouders konden kiezen tussen HVO en GVO. Als ouders 

geen van beide alternatieven kozen, legden we uit dat de meeste kinderen een jaar 

het een deden en een jaar later de andere. Dat was praktisch, dan waren er niet al te 

grote groepen HVO en een beetje gelijkwaardige groepen GVO. 
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“We deelden gewoon de klas door midden. Dan had je de halve klas GVO en de an- 

dere helft HVO. Anders heb je heel veel uren die kinderen niet meer compleet vol- 

gen, dan heb je twee keer drie kwartier een halve klas.”  Tegenwoordig is het an- 

ders. “Het hangt ook van de leerkracht af, vooral bij GVO. De HVO leerkracht is 

een hele constante factor en die is eigenlijk wel populair, iedereen wil daar wel 

heen. Als het bij GVO een jaar niet zo geweldig gaat, willen kinderen niet meer naar 

GVO. Dan willen andere kinderen ook niet.  Dus nu hebben we maar vier kinderen 

op GVO zitten, de rest gaat allemaal naar HVO. Die vier kinderen, dat is heel on- 

praktisch voor ons. Dat zijn kinderen uit verschillende klassen. Het zijn eigenlijk 

leerlingen uit groep 7 en 8 die er aan meedoen. Dat hebben we ook een beetje be- 

perkt, anders kreeg je zo´n versnippering op zo´n dag, van klassen die half leeg zijn. 

En nu hebben we eigenlijk voor het eerst dat er zo weinig  kinderen zijn. Vorig jaar 

waren het er een stuk of tien, was ook al minder. Het jaar daarvoor waren er geloof 

ik gemiddeld wel meer, twaalf, veertien kinderen per klas. En nu hebben we maar 

een groepje, met vier kinderen uit verschillende klassen.” Ondanks de kleine aantal- 

len wil de school toch GVO aanbieden. “Als de kerken het niet zelf betalen, dan doe 

ik het toch wel. Want voor mij geldt wel dat ik het toch wel een beetje jammer vind 

dat wij als school er nauwelijks op in zoomen. Die bijbelverhalen, ik vind het toch 

eigenlijk wel een mooie rijkdom die er wel is. En ik heb wel eens geprobeerd van 

nou, laten wij dan die taak eens overnemen. Laten we eens een keer in het jaar een 

boeddhist uitnodigen en erover praten. Laten we eens een keer in het jaar naar die 

kerk hier gaan en die kruiswegstaties eens langs lopen of wat dan ook. Maar de 

leerkrachten zeggen: als zij het kunnen doen, graag.”  Door de groepsleerkrachten 

wordt wel aandacht besteed aan de wereldgodsdiensten. De HVO laten zij eigenlijk 

een beetje vallen omdat iedereen naar HVO gaat. 

 
Volgens deze directeur bestaan er verkeerde opvattingen over openbare scholen. 

Openbaar zou niet-christelijk zijn, niet-kerks. Dat is volgens hem helemaal niet de 

bedoeling. Openbaar is juist dat er een soort ontmoeting is. Wij hebben ook leer- 

krachten die wel kerks zijn. Die gaan ook naar de kerk. Andere leerkrachten zijn wel 

gelovig. Maar juist daarom wil ik HVO en GVO. En daarom hebben we dat boek 

ook aangeschaft over wereldgodsdiensten. Daar moet juist wel over gesproken wor- 

den. 

 
Er is ook een leerling op school die Jehova’s-Getuige is. De directeur vond dat de 

leerkracht daar ook wat meer van moest weten. De leerling mocht er zelf iets over 

vertellen ook  in de klas. “Ik heb liever dat er een soort ontmoeting is, dan dat we 

het tolereren en daar nooit over praten. Dat zou ook raar zijn. Dat vind ik voor de 
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andere kinderen niet goed, maar voor het kind zelf ook niet. Nou, zo zit ik er in. En 

het past ook bij onze kerntaak.”  De directeur vindt het jammer dat er op school niet 

meer sprake is van ontmoeting. “Zo’n 10 of 20% van de leerlingen heeft duidelijk 

een christelijke achtergrond, maar de ouders praktiseren het meestal niet en hebben 

er ook weinig affiniteit mee. Dan heeft nog een handjevol een Islamitische achter- 

grond. De overigen zijn overtuigd openbaar, die zijn er ook niet  in opgevoed. Op 

deze school is er niet een overheersend anti-christelijk iets. Vorig jaar schreef ik 

rond Pasen in de schoolkrant dat het ook een feest is waarin ook lijden centraal 

staat. Dat wordt dan wel gewaardeerd. “ 

 
De school zou zelf dingen op zich nemen als er geen aanbod van HVO en GVO zou 

zijn: “Dan kreeg het boek van wereldgodsdiensten een prominentere plaats. Daar- 

naast doen we al aardig wat aan actief burgerschap, aan leefstijl. Een keer in de 

week praten wij over sociaal-emotionele dingen, maatschappelijke dingen soms in 

de bovenbouw. Dus dat staat wel redelijk hoog op de agenda. En nu deze praktijk er 

is van GVO en HVO, nou daar maken we gebruik van, ondanks dat je wel eens hoort 

mopperen, met die klassen en vier kinderen, maar niemand zegt van: we houden er- 

mee op.” 

 
HVO heeft drie groepen, verdeeld over twee dagen. Kinderen die geen HVO maar 

GVO volgen, blijven bij de groepsleerkracht.  “Nou, die doen gewoon werk. Daar- 

naast hebben we wel ook nog een boek, waarin we zelf de wereldgodsdiensten be- 

handelen. Dus wij voelen het zelf ook wel als een kerntaak, dat we alle kinderen we- 

reldgodsdienst geven.” De school doet ook veel aan actief burgerschap. “Wel werd 

er overlap met HVO gesignaleerd, daarover hebben wij met elkaar gesproken.” 

 
In het algemeen is men op school heel tevreden over deze HVO-leerkracht. Er wordt 

naar gestreefd dat alle leerlingen ergens naar toe gaan. “Er zijn leerlingen die niet 

naar HVO gaan en ook niet naar GVO. We doen een moreel appèl op ouders van: 

dit is een heel mooi aanbod. Maar we doen het ook vanuit praktische overweging. 

De reden dat ouders niet willen dat hun kind naar HVO of GVO gaan zijn dat zij 

bewust voor een openbare school gekozen hebben en vinden dat zij niets met kerken 

te maken hebben. Er zijn ook ouders die het GVO-onderwijs niet kritisch genoeg 

vinden, andere ouders vinden dat er eigenlijk meer cultuur-historisch over gesproken 

zou moeten worden. Deze ouders hebben dan ook moeite met HVO-onderwijs. Een 

andere ouder vindt HVO en GVO de taak van de school, de school zou door inscha- 

keling van derden niet de verantwoordelijkheid voor de inhoud kunnen dragen. 



37  

 

Idealiter zou de directeur het onderwijs HVO en GVO anders willen organiseren. 

Het onderwijs zou dan door de leerkracht gegeven worden. “ Dat die leerkracht 

kwam met verhalen uit de bijbel. Dat die leerkracht met zijn groep praat over the- 

ma´s die in wezen ook wel leefstijl zijn en die ook bij het humanisme centraal 

staan.” 

 
Invulling 

De leerlingen van groep 6, die het jaar daarop zouden moeten kiezen krijgen een 

HVO les en een GVO les. Daarna kregen zij een brief mee. “Dat is die standaard- 

brief waarin stond dat leerlingen voor GVO of HVO konden kiezen. Er was een be- 

geleidend schrijven bij, waarin stond dat  de meeste kinderen een jaar naar HVO of 

GVO gaan  en het andere jaar naar het andere. En wij schreven ook dat we hoopten 

dat de ouders een keuze maakten, omdat de school er heel erg achter stond dat de 

kinderen hiermee in aanraking zouden komen. Dus die brief ging gewoon de deur 

uit. En dan kregen we die brief terug en met de aanmeldingen. Het afgelopen school- 

jaar hebben we alleen de brief weggestuurd, zonder begeleidend schrijven. Het was 

gewoon een standaardbrief waarin meegedeeld werd dat er groep 7 en 8 gekozen 

kon worden tussen AHVO en GVO, en dat de school daar achter stond. En dan ko- 

zen de ouders. “ 

 
Officieel is niet de school, maar de zendende instantie verantwoordelijk voor HVO 

en GVO. De directeur heeft daar geen problemen mee. Bij de GVO-leerkracht is het 

“een beetje wonderlijke constructie, omdat er maar vier leerlingen zijn. Het is nu 

echt: ik kom aanvliegen. Wat voor zin het echt heeft? Ja, voor die kinderen en voor 

die ouders heeft het wel een betekenis.”  Op het eind van het schooljaar wordt een 

evaluatie gedaan met de HVO-leerkracht. De leerkracht vertelt wat er allemaal aan 

de orde is geweest, de directeur weet dan wat er het komende jaar gedaan wordt. 

Met de vorige GVO-leerkracht was wat meer contact. Die kwam zelf ook wel eens 

iets vragen. Er is minder contact met de huidige GVO-leerkracht. De vakken staan 

betrekkelijk los van de rest van het onderwijs. Maar er is wel contact tussen de 

groepsleerkracht en de HVO- en GVO-leerkracht als er iets speelt, zoals overlap in 

de behandelde stof. 

 
Er zijn geen leerlingen die HVO én GVO volgen. De lessen worden gegeven in 

groep 7 en 8, in lesuren van 45 minuten. 
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Leerlijnen en het formuleren van ervaringsmomenten zijn voor verschillende vakken 

al geformuleerd. Bij HVO en GVO is dat nog niet gedaan. Verwacht wordt dat het 

pas over enkele jaren zal gebeuren. 

 
3.3.2  Docent GVO 

De werkgever van de GVO-leerkracht is het PCGVO, dus vanuit de protestantse 

kerk. De leerkracht specificeert in haar lessen niet naar soort kerkgenootschap, maar 

gaat uit van verhalen uit de Bijbel. “Ik heb er voor gekozen om echt dicht bij de ver- 

halen te blijven en in die verhalen probeer ik altijd een link te maken naar nu. Ik 

vind het belangrijk iets van cultuur, spreekwoorden, ons taalgebruik, gewoontes, 

tradities, waar ze vandaan komen, om daar met elkaar over te praten en dan zo no- 

dig uit te leggen. Ik weet natuurlijk ook weleens iets niet en dan kom ik daar volgen- 

de week op terug. Dus in die zin zijn het wel de verhalen die een rol spelen, vrijwel 

in elke les en tegelijk probeer ik een sterke koppeling te maken herkenbare punten 

voor de kinderen. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon een thema zijn uit een ver- 

haal. Bijvoorbeeld is het leuk om broertjes het zusjes te hebben, ik noem maar eens 

iets heel algemeens.” Er wordt niet vanuit een specifieke methode gewerkt. “De lijn 

van de verhalen in de Bijbel is eigenlijk de basis en ik heb echt machtig veel metho- 

den, materiaal, werkbladen en daar kies ik dan iets passends uit, dus het kan ook 

heel verschillend zijn, ik doe ook niet standaard hetzelfde bij elke klas. De ene klas 

houdt misschien meer van nog een liedje zingen, de andere klas is dol op puzzels, 

dus daar probeer ik ook wel variatie in aan te brengen, dus in die zin maak ik het 

mezelf niet makkelijk.” 

 
Dat er dit jaar zo weinig leerlingen GVO doen vindt de leerkracht niet erg. Het is 

geen voordeel en geen nadeel. Het hangt er van af wat voor kinderen het zijn. Een 

groep van tien of elf leerlingen kan net zo zinvol en leuk zijn als een kleinere groep. 

Met de ouders heeft de GVO-leerkracht geen contact. “Nee ik ontmoet de ouders 

niet en bij de besluitvorming ben ik natuurlijk ook absoluut niet betrokken. Omdat ik 

de kinderen eigenlijk ook niet heel goed ken, is het soms ook juist heel leuk in de zin 

van ik heb ook geen negatieve informatie, ik wil liever niet van tevoren weten van 

nou Pietje heeft ADHD en Jantje heeft dyslexie, kijk het is niet dat ik die dingen niet 

wil weten, maar ik hoef het niet. Dat geeft soms heel veel ruimte, ook voor het kind. 

Dus ik ken de ouders niet en meestal ontmoet ik ze ook niet. Zou het wel willen hoor, 

daar gaat het niet om.” 

De leerkracht is voor het vierde schooljaar aan de school verbonden, met een onder- 

breking van een jaar. Wat leerkrachten van het GVO-onderwijs vinden weet de 

GVO-leerkracht niet. Ook met de groepsleerkracht van groep 7, de groep van de 
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huidige leerlingen, is weinig contact. “Maar als het nodig is kan ik natuurlijk altijd 

wat vragen, en zij kunnen mij ook iets vragen of zeggen, dat is wel zo.” Er is geen 

afstemming over het vak met de directeur. De GVO-leerkracht wordt vrij gelaten, er 

zijn geen restricties, richtlijnen of adviezen. De directeur vraagt ook nooit naar het 

GVO-onderwijs. De leerkracht vindt dat niet erg, zij is eraan gewend solistisch te 

werken. Maar zij is zich er wel van bewust dat elke school zijn eigen klimaat en zijn 

eigen cultuur heeft. Er is ook geen sprake van onderlinge afstemming over het 

schoolbeleid of de identiteit van de school. “Nee daar heb ik helemaal geen idee 

van, want inhoudelijk praten we daar nooit over, dus de klassenleerkrachten gaan 

niet aan mij vertellen hoe zij er zelf in staan of hoe zij wereldoriëntatie geven, hoe 

zij de godsdiensten behandelen.” Maar de relatie met het team is goed. “Ja dat is 

helemaal goed, dat wil ik toch wel even gezegd hebben, dat ik niet heel anoniem hier 

rondloopt, want dat is ook weer niet zo.” De leerkracht heeft wel wensen op dit ter- 

rein. “Ja ik zou bijvoorbeeld weleens iets voor de schoolkrant kunnen of willen 

schrijven maar dan kan ik ook zelf het initiatief nemen, de school vraagt het me niet, 

maar ik zou het ook zelf kunnen doen. Daar sta ik best wel open voor en dat zou ook 

wel leuk zijn, ook voor ouders. Ja kijk en natuurlijk zou het best leuk zijn als er meer 

aandacht was voor de inhoud van wat ik doe, maar ik snap ook dat het er niet van 

komt als het goed loopt. Maar tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat er iets zou 

kunnen gebeuren waardoor over en weer onvrede ontstaat en dat zou ook jammer 

zijn als er dan pas een aanleiding zou zijn om in gesprek te gaan. Pas als er iets ge- 

beurt. Terwijl het ook fijn is en goed is om geregeld, al was het maar eens per jaar, 

even een half uurtje elkaar te ontmoeten en dan was het de locatieleider of beide 

leerkrachten, want de kinderen komen uit twee groepen 7.” 

 
Het sterke punt in haar GVO-onderwijs is dat “Ik de kinderen iets mee geef, iets wat 

ze nog niet weten, ik laat ze er kennis mee maken en dat zijn dan de Bijbelverhalen, 

ik denk dat dat heel waardevol is. Daar kun je op allerlei manieren tegen aan kijken 

en tegelijkertijd is daar ook een ontmoeting, al die onderwerpen waar je met elkaar 

over praat, waar je over van gedachten wisselt, dat kan de ene les wat korter en de 

andere les wat langer zijn. Maar die ruimte is er wel altijd. Dus ja de Bijbelverha- 

len, dat is iets wat je ze meegeeft en waar ze over na kunnen denken en kijken ja. En 

ik spreek het ook niet uit als van dit moet je er van vinden of zo, het is meer we luis- 

teren met elkaar naar zo’n verhaal. Je stopt het in je rugzak, dat zijn waardevolle 

verhalen.“ 
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3.4 Openbare basisschool met Islamitisch Godsdienstig Vormings-
onderwijs en Godsdienstig Vormingsonderwijs -IVO en GVO 

 
3.4.1  Directie 

Achtergrond 

In de afgelopen jaren zijn op deze  school steeds meer kinderen met een allochtone 

achtergrond gekomen. Daarom is de school gaan kijken of ze voor hen ook islami- 

tisch vormingsonderwijs (IVO) konden bieden. Deze wens werd niet geuit door de 

ouders. De directeur vond dat er, gezien de populatie, iets aanvullends op GVO 

moest komen dat beter bij hen aan zou sluiten. 

 
“Ik ben er niet toe verplicht, maar ik vind het gewoon een hele goede zaak dat kin- 

deren… vormingsonderwijs is voor mij een heel wezenlijks iets. Waar zie je nu 

steeds de conflicten of de scherpe kantjes, dat is rondom de religie. En dan wil ik 

graag dat je als school kunt uitdragen dat er een heleboel verschillen zijn, maar ei- 

genlijk nog meer overeenkomsten en dat je daar ook naar kunt leven.” 

 
Er was in die tijd een denktank van allochtone vaders en daar heeft de directeur het 

idee voor IVO geïntroduceerd. Samen hebben ze criteria opgesteld voor een docent: 

het moet iemand zijn die goed Nederlands spreekt, het is niet de imam, en we willen 

dat het iemand is met een onderwijskundige achtergrond. Dat maakte het lastiger, 

maar er is een Marokkaanse docente gevonden die ook les geeft op het mbo. Toen 

de directeur aan de ouders uitlegde wat de school van plan was met IVO en wie het 

ging geven waren ouders daar heel erg voor. Ze zagen het heel erg zitten en werden 

bijna gretig. 

 
Beleid 

De school wil een zo breed mogelijk aanbod hebben, en biedt daarom ook GVO les- 

sen voor de kinderen die geen islamitische achtergrond hebben. Hoewel het vor- 

mingsonderwijs in twee verschillende groepen, met twee verschillende docenten 

wordt gegeven, ligt de nadruk sterk op verbinding. 

 
“In dat brede aanbod is het hoofddoel wat de beide docenten meekrijgen: waar 

kunnen wij dingen verbinden. Niet wat scheidt ons, maar wat verbindt ons? Dat is 

ook een van de kernwaarden van Aves, van ons bestuur: verbinden. Wat voor on- 

derwerpen zijn er aan de orde en waar zijn raakvlakken? Een tijdje terug is de IVO- 

gevende naar Mekka geweest. Ze hebben naar aanleiding daarvan samen lessen ge- 

daan over haar reis, waar onze GVO-leerlingen bij zitten. En afgelopen week heb- 
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ben zij rondom Pasen activiteiten ontwikkeld, met een broodhaantje en al die dingen 

meer, wat zijn nu de kenmerken ervan. Dat is ook gebeurd rond carnaval en het Sui- 

kerfeest. Waar mogelijk doen wij dingen samen. Dat is dus de achterliggende ge- 

dachte: hoe kunnen wij elkaar vinden? Niet zoeken naar verschillen, maar naar 

overeenkomsten.” 

 
De school heeft er dus voor gekozen om IVO aan te bieden omdat de doelgroep 

daarvoor aanzienlijk werd. Sinds vier jaar zijn er daarom IVO en GVO lessen. 

Daarvoor bood de school geen IVO, maar HVO aan. Het aantal kinderen met een 

allochtone achtergrond is enorm toegenomen op deze school. De directeur vond het 

van belang dat het vormingsonderwijs aan zou sluiten bij de achtergrond van de kin- 

deren. 

 
“Het is een openbare school, breed toegankelijk, er is ook plaats voor godsdienst. Je 

kunt natuurlijk zeggen: nee, wij doen humanistisch vormingsonderwijs. Nou als dat 

getalsmatig gekund had, had ik dat ook gedaan. Als er een grote groep katholieke 

ouders geweest was en die zei: ja, maar wij willen specifiek… dan had ik het ook 

gedaan. Ik vind dat je, wat dat betreft, als school de verplichting hebt om… Het 

moet natuurlijk passen binnen je schoolorganisatie, dat als je daar een stukje toege- 

voegde waarde kunt brengen door klantgericht bijna te werken, vind ik een heel 

waardevol iets.” 

 
Er zitten ook kinderen met een niet-islamitische achtergrond op de school, en daar- 

om biedt de school ook GVO lessen. Tegelijk met de ontwikkeling dat er steeds 

meer kinderen met een islamitische achtergrond op school kwamen, gingen steeds 

meer Nederlandse kinderen naar andere scholen in de gemeente. Hun aandeel is 

daardoor nu erg klein. Dat betekent dat de klassen bij GVO steeds kleiner worden, 

en nu een kritische grens naderen. 

 
“Het probleem is alleen een beetje dat de godsdienstgroep intussen zo klein wordt, 

dat wij daar bijna een probleem mee krijgen. 80-95% van de leerlingen volgt IVO 

en een paar Nederlandse kinderen GVO. Het kan ongeveer nog net iedere keer. Ze 

doen bij de organisatie een beetje zo en ik doe ook een beetje zo en de onderwijsge- 

vende heeft ook zoiets van: ja, kan ik met vier kinderen nog iets. Nou, probeer het in 

elk geval met vier kinderen nog wel te doen. Kijk, als het nog kleiner wordt, is het 

gebeurd. Dan is het over en sluiten.” 
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De directeur vindt dit een onwenselijke situatie. Hij is juist trots op de combinatie 

van IVO en GVO op de school. Dat maakt immers verbinding mogelijk. Hij wil de 

ouders bedienen maar: 

 
“dan wil ik wel als er diverse groepen zijn die allemaal hun eigen portie mogen 

doen, dat wij steeds zoeken naar de verbinding. Waar raken wij elkaar en delen wij 

samen. Het is heel leuk om te zien hoe kinderen daarop reageren, die herkennen dat 

onmiddellijk. Als zij een paasverhaal horen met allerlei dingen rondom paashaantje, 

of er rozijntjes aan hangen, wat die mandarijnen betekenen en de kleur. Hun mond 

valt ervan open, ze vinden het ontzettend leuk. Dat is het goede eraan. Respect voor 

elkaar, dat is in één zin eigenlijk de achterliggende gedachte. Meer kennis nemen en 

door die kennis krijg je respect, veronderstel ik.” 

 
Alle  leerlingen  volgen  lessen  vormingsonderwijs. Het  wordt  aangeboden vanaf 

groep 5. De verhouding is nu 16 kinderen bij IVO (opgesplitst in twee keer 8 leer- 

lingen uit respectievelijk groep 5 en 6 en groep 7 en 8) en 4 kinderen bij GVO (uit 

groep 7 en 8). De ouders maken jaarlijks middels een formulier kenbaar voor welk 

type vormingsonderwijs ze kiezen. De directeur moet zich vanwege de kleine aantal- 

len wel verantwoorden bij het dienstencentrum gvo, waarom hij toch nog gods- 

dienstonderwijs wil. De directeur vindt dat het nu beter geregeld is rond G/HVO on- 

derwijs, meer geprofessionaliseerd.  Het enige probleem is dat er onvoldoende on- 

derwijsgevenden zijn vanuit het dienstencentrum, en vaak moeten ze van ver komen. 

De school heeft daarom actief zelf iemand gezocht voor IVO: 

 
“Zij is de wederhelft van een van de Marokkanen hier die een voortrekkersrol ver- 

vult, hij zat ook in de gemeenteraad. Hem heb ik voor een gesprek uitgenodigd en 

gevraagd: Farid, wat heb ik nodig voor IVO? En toen zei hij: mijn vrouw. Zij heeft 

toen een intake gedaan bij SPIOR, dus dat is allemaal geregeld. En ze woont hier 

twee straten verderop.” 

 
De GVO docent is al vijftien jaar aan deze school verbonden, dus daarmee is een 

goede band opgebouwd. De directeur is erg tevreden over de docenten vormingso n- 

derwijs. Hoewel hij de lessen met een gerust hart aan hen kan overlaten, is er op de- 

ze school toch een grote betrokkenheid bij het vormingsonderwijs. De directeur be- 

moeit zich niet nadrukkelijk met de inhoud van de lessen, dat is vastgelegd vanuit de 

zendende instanties. Wel wisselt hij informatie uit met de docenten, benadrukt het 

belang van het zoeken naar verbinding en de docenten leggen ideeën aan hem voor 

en dan overleggen ze even. Hij weet dus wel wat er gebeurt. Ook de groepsleer- 
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krachten zitten vaak bij de lessen. Andersom schuiven de vormingsonderwijsdocen- 

ten wel eens aan bij een cursus van het team. De directeur is trots op de betrokke n- 

heid en al met al, ook inhoudelijk, heel erg tevreden. Hij is zich ervan bewust dat dit 

sterk afhankelijk is van externe factoren, zoals de kwaliteit van de onderwijsgeven- 

den. Het is volgens hem sterk bepalend wie het geeft en hoe diegene het brengt. De 

school heeft het heel erg getroffen met deze twee vakdocenten (“daar kun je de vin- 

gers bij aflikken”). 

 
Nu is het vormingsonderwijs echt een verrijking, een waardevolle aanvulling voor 

de school. Als dat niet het geval zou zijn, zou hij de tijd zeker inzetten voor iets an- 

ders nuttigs als woordenschatontwikkeling. Op dit moment ziet hij echter geen ver- 

beterpunten. De enige beer op de weg is het aantal leerlingen voor GVO, daar zou- 

den problemen kunnen ontstaan. 

 
Het levensbeschouwelijk onderwijs staat niet op zichzelf op deze school. Er is con- 

tact tussen de onderwijsgevenden vanuit de zendende instanties en de rest van het 

team en de directeur. Binnenkort is er een werkavond om tot een geactualiseerde vi- 

sie van de school te komen. De stichting van de openbare school is twee jaar geleden 

samengegaan met een katholieke stichting. Daarmee is identiteit op de agenda ge- 

komen. Alle leerkrachten volgen momenteel een cursus op het gebied van identiteit, 

dus dit onderwerp leeft ook binnen het team. De vruchten van de cursus zullen een 

leidraad zijn in het zoeken naar de invulling van de visie die de school wil uitdragen. 

Dit insteek is dat de school “gewoon openbaar” zal zijn, terwijl dat volgens de direc- 

teur ook heel bijzonder is. Vragen die centraal zullen staan zijn: Hoe openbaar zijn 

wij? En waarin laten wij dat zien? De directeur wil graag zoveel mogelijk dwarsver- 

banden leggen binnen de school, op het gebied van identiteit, cultuur en religie. In 

de dagelijkse schoolpraktijk zet hij zich daar ook zelf expliciet voor in. 

 
“Om een voorbeeld te geven, een groepsleerkracht moest vorige week op twee ach- 

tereenvolgende dagen naar een crematie. Dus dan heb je het erover: hoe gaat dat 

dan? Dan hebben we het bijvoorbeeld over donkere kleding. En dan roep ik dus in 

de kring, want ik zit op vrijdagmorgen in groep 4/5: hé Sara, hoe gaat dat in Soma- 

lië? O, dat weet ik niet. Oké, vertel je het maandag? En dan komt zij maandag bij 

mij: mijn oma zegt 3 maanden en 15 dagen helemaal in het wit. Heel gek, in Neder- 

land loop je altijd in het zwart en in zo’n land in het wit. En in Marokko, ook in het 

wit? En wat zijn bij jullie de rituelen die erbij komen? Dat ga ik vragen meester. 

Zulk soort dingen vertel je aan elkaar en daar kom je later op terug. In die zin breng 
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je dat veel breder dan alleen in die lessen IVO en GVO. Dat noem ik incidenteel on- 

derwijs, daar moet je gewoon op inspelen.” 
 

 
De directeur grijpt elke gelegenheid aan om erop in te spelen: 

 

 
“Ik ben op vakantie geweest in Marokko. Nou, toen kon ik een potje breken hoor. Ik 

deelde erover, ik ben er geweest, daar hebben ze van die rare, kleine, ronde brood- 

jes. Ja! zeiden de Marokkaanse kinderen. Kosten niks, riep ik dan. Nou, dan wisten 

ze een heleboel te vertellen over winkels. Hoe zien de winkels eruit in Somalië? Dus 

maak elkaar deelgenoot van je eigen cultuur en ook van je eigen leven. Ik schiet zelf 

ook ouders aan van: hoe doen jullie dat? En dat vinden ouders ook heel leuk.” Invul-

ling 

 
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming en identiteit gaat op deze school 

dus verder dan de lessen IVO en GVO. Er is breed aandacht voor in de schoolcul- 

tuur. Naast kennis opdoen van elkaars gebruiken en achtergronden, zit altijd het 

zoeken naar dwarsverbanden en het leggen van verbindingen in het achterhoofd. 

 
“Maar nogmaals, die dwarsverbanden, die wil ik zien. Als iemand roept over Abra- 

ham; hee en wij hebben Ibrahim. O, ja! Dat je kunt laten zien van: dat kennen wij, 

daar is niet zoveel verschil. In wezen is de slogan in mijn hoofd: Kijken wat ons 

bindt en niet wat onze verschillen zijn. Dat gebeurt in de maatschappij natuurlijk al 

meer dan genoeg. Als je dan bij kinderen de verhalen hoort en ziet hoe ze erop rea- 

geren, dan denk ik bij mezelf dat wij heel waardevol bezig zijn. Als is het maar zo’n 

klein stukje wat je bijdraagt, of zijn er maar een of twee kinderen die bij zichzelf 

denken: oké, mooi. Dan ben ik tevreden. Wat er allemaal blijft hangen is afwachten, 

maar ik heb er wel een goed gevoel over.” 

 
3.4.2  Docenten IVO en GVO 

Deze school is in het onderzoek opgenomen vanwege hun aanbod in islamitisch 

vormingsonderwijs (IVO). De school biedt daarnaast ook GVO. Omdat de nadruk in 

beleid en invulling rond het levensbeschouwelijk onderwijs zo sterk op verbinding 

ligt, zijn de IVO en GVO docentes gezamenlijk bevraagd in één interview. In dit ge- 

sprek bleken ook de vele overeenkomsten, de docenten spraken als het ware vaak 

met één mond. In het nu volgende interviewverslag is daarom alleen aangegeven 

wie wat gezegd heeft als dat expliciet aan de orde was. 
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Voor beide docenten begint het godsdienstonderwijs met het geven van informatie. 

Hun algemene doelstelling is dat alle leerlingen aan het einde van de les wat betreft 

kennis op één lijn zitten. De IVO-docente vertelt: 

 
“Het meest sterke vind ik bij míjn leerlingen de opvoedkundige waarde die IVO 

heeft. er zijn leerlingen die er wel heel veel over weten en thuis ook wel mee bezig 

zijn. Maar er zijn ook leerlingen die er zelf en thuis ook gewoon niks aan doen of 

weinig aan doen. Waardoor ze, ik zeg het een beetje grof, echt af en toe onzin uit- 

kramen en eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. En dan vind ik de waarde 

van IVO of eigenlijk van elk godsdienstonderwijs, die leerlingen bijbrengen wat wel 

en niet deugdelijk is in de islam of in het christendom of eigenlijk niet eens, los 

daarvan betekenis geven aan dingen die ze in hun eigen wereld, in de maatschappij, 

ook gewoon tegenkomen.” 

 
Binnen de groepen kunnen de verschillen tussen kinderen wat dat betreft groot zijn. 

Voor IVO geldt dat er twee verschillende groepen bij elkaar zitten (een les voor 

groep 5 en 6 en een les voor groep 7 en 8). Bovendien kunnen kinderen verschillen 

qua achtergrond, wat ze van huis uit meekrijgen over godsdienst en levensbeschou- 

wing. Er zijn kinderen die naar de kerk gaan en daardoor al veel weten van Bijbel- 

verhalen, maar er zijn er ook die hier thuis helemaal niet mee in aanraking komen. 

Dit betekent dat de docenten moeten differentiëren binnen hun lessen. Dat is soms 

lastig, maar: 

 
“Dat is ook wel wat het leuk maakt, wat het juist boeiend maakt. Je ziet dan dat 

leerlingen die er wél veel over weten het op hún niveau ook aan de anderen kunnen 

uitleggen. Dat komt vaak beter aan dan dat als we het zelf vertellen.” 

 
De GVO-docente vult aan: 

 

 
“Als je daar ruimte voor laat in de groep, als je dát kan aansturen, dan heb je ei- 

genlijk de beste lessen. Want dan gaan ze elkaar ook, ja, dan raken ze in gesprek 

met elkaar over geloof, over levensvragen, over hoe gaat het bij jou thuis, wát vier 

je, hoe doe je dat, wat doen jullie met Pasen? Nou, dan raken ze met elkáár in ge- 

sprek. En dat is eigenlijk je doel.” 

 
De docenten benoemen dat ze adaptief onderwijs proberen te geven. Ze richten zich 

op wat er uit de groep komt. Uiteraard hebben ze een programma, en een kader 

waarbinnen ze willen werken, maar daarnaast proberen ze zo flexibel mogelijk te 
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zijn en hun knowhow zo groot te hebben dat ze in kunnen spelen op dit soort situa- 

ties. De verschillen samenbrengen. Als dat lukt, als de kinderen qua kennis op een 

lijn zitten, dat ze het allemaal begrijpen, dan kan er vaak een gesprek komen. En zo 

komen de docenten bij het overkoepelde doel van hun onderwijs: 

 
“We hopen kinderen te kunnen helpen zoeken naar hun eigen identiteit in geloof en 

levensvragen, ongeacht de achtergrond. Ze daarin materie aanbieden waarmee ze 

dat kunnen ontwikkelen en ze zo stimuleren tot het zelf nadenken over dit soort vra- 

gen. Het is een stuk bijdragen aan identiteit, waardoor ze uiteindelijk zelf sterker 

worden voor zichzelf. Het opbouwen van je eigen zelfvertrouwen en identiteit, waar- 

door je ook op een gegeven moment in staat bent om met elkaar in gesprek te raken, 

zonder dat je jezelf daarin hoeft te verliezen, hoeft te verdedigen of een ander hoeft 

te veroordelen. Maar dat je van elkaar kan horen omdat je jezelf veilig voelt in hoe 

je er zelf over denkt.” 

 
De lessen IVO en GVO vinden in principe in aparte groepen, met twee aparte docen- 

ten plaats. Waar mogelijk proberen de docenten echter om samen te werken en de 

groepen en thema’s bij elkaar te brengen. 

 
“Omdat kinderen hier met elkaar er eigenlijk dagelijks mee te maken hebben; de 

een doet ramadan, de ander viert Pasen en weer een ander is helemaal druk met 

Kerst, hadden wij zoiets van: waar kun je in plaats van dus de verschillen benadruk- 

ken de overeenkomsten gaan benadrukken? En wat kunnen wij vanuit GVO en IVO 

daaraan bijdragen? Nou, heel veel natuurlijk, omdat we goed in die materie zitten 

en de dialoog op gang kunnen brengen. Bijvoorbeeld ‘vieren’ is een hele mooie ma- 

nier om te delen met elkaar. Als je sámen iets viert, samen iets beleeft, dat beklijft 

veel meer dan dat wij voor de klas gaan staan vertellen: ‘Ja, je moet wel respect 

hebben voor elkaar’. De insteek is dus: wat kunnen we dóen, hoe maak je het zicht- 

baar wat je in je lessen probeert uit te leggen.” 

 
Volgens de docenten moet je hier als volwassene, als docent, in voorgaan en het 

voortouw in nemen. De GVO groep heeft daarom bij de IVO groep gezeten toen de 

IVO docente vertelde over haar bedevaart naar Mekka. Dat was een goed voorbeeld 

om van iemand zelf te horen hoe zij daarin stond en daaraan beleefd had. Het ver- 

haal dat eraan ten grondslag lag staat immers ook in de bijbel (Abraham en Isaac), 

dus daar kon een verbinding gelegd worden. 

Kort geleden hebben ze zo ook aandacht besteed aan Pasen. De nadruk lag niet al- 

leen op het verhaal overbrengen, maar ook om uit te leggen wat je dan viert en daar 
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iets met elkaar van te beleven. De groepen hebben toen samen broodhanen gebakken 

en de docenten hebben de symboliek daar omheen verteld. 

Het accent ligt dus op het laten proeven van verschillende zienswijzen. De docenten 

benadrukken dat dit altijd in het respect voor de eigenheid van iedere leerling moet 

gebeuren. Ze willen vooral leerlingen prikkelen om zelf na te denken, ze stimuleren 

(met name in groep 7 en 8) om hierin een eigenheid in te ontwikkelen. De docenten 

zijn naar eigen zeggen op zoek om leerlingen van de standaardantwoorden af te krij- 

gen, ze te laten nadenken ‘wat is mijn antwoord op die vraag’. De docent zet hiertoe 

aan, en de manier waarop komt volgens hen nauw: 

 
“We moeten wel neutraal zijn, wij zijn niet zendend. Je wilt niet teveel invullen, je 

wilt meer begeleiden. Het is niet de bedoeling dat je je eigen overtuiging oplegt op 

een of andere manier. Dus met rituelen of dat soort dingen moet je ontzettend uitkij- 

ken.” 

 
Neutraal wil niet zeggen dat de docent heel erg afstand houdt. Het moet zeker niet 

vlees noch vis zijn, waarbij alles bij de leerling ligt. De rol van de docenten is vol- 

gens hen juist ook om zichzelf in te brengen. 

 
De GVO-docente vertelt: “Wij doen altijd een kaars aan voor dingen die we bij God 

willen brengen. Mijn schoonvader is afgelopen weekend overleden, dus ík mag van- 

daag de kaars aandoen. Maar dan krijg je vragen, hoe je dat beleeft en daar ga ik 

ook over vertellen. Daar moet je eerlijk in zijn. Want dán hebben ze er ook iets aan. 

Niet als ik dan een boek ga pakken van: ‘Christenen geloven..’.  . Daar hebben ze 

niets aan. Dat hadden ze zelf wel kunnen lezen of kunnen googelen.” De IVO docent 

valt haar bij: “Dat wou ik net zeggen, dat hadden ze ook zelf kunnen doen. Door het 

voordoen, door een voorbeeld te zijn voor je leerlingen en het laat zien, draag je het 

over. Dat ze een beeld erbij krijgen, dat het niet alleen maar praten over is, maar 

ook een voelen aan. Wij proberen wel degelijk een paar lagen dieper te komen.” 

 
De lessen worden gegeven voor groep 5/6 en voor groep 7/8. GVO is volgens de do- 

centen ook echt al geschikt voor groep 5. Dat is het moment dat leerlingen ook be- 

ginnen met geschiedenis en wereldoriëntatie en dat de wereld dus wat groter voor ze 

wordt. Daar kunnen ze erg goed bij aansluiten. In groep 7 en 8 ligt de nadruk meer 

op levensvragen en de eigen beleving en identiteit van leerlingen: 

 
“Vragen waar het dan om gaat zijn bijvoorbeeld: waar liggen jouw waarden en hoe 

wil jij leven? Wie ben jij als mens? Wat is voor jou belangrijk? Geloof jij dit of ge- 
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loof je het niet? Waarom geloof je dat wél en waarom geloof je dat niet? Ze zijn hier 

dan meer aan toe, om de eerste voorzichtige stappen zelf te zetten om daar ook wat 

mee te doen en een mening over te vormen.” 

 
De godsdienstonderwijsdocenten hebben hun eigen lesprogramma, maar zoeken wel 

contact met de groepsleerkrachten om te zien of er overlap is en ze verbanden kun- 

nen leggen. Hieruit blijkt dat de IVO en GVO docenten zeker geen ‘bezoekers’ zijn 

die vlak voor hun les binnenkomen, rechtstreeks naar hun lesruimte lopen en direct 

na de les weer vertrekken. Er is een vanzelfsprekende natuurlijke samenwerking met 

teamleden. 

 
“We zijn natuurlijk wel in gesprek als collega’s. We zijn vaak even wat eerder en 

dan ben je allebei bezig met je materiaal en dan heb je het er even over; Wat doe 

jij? Ik dit. Daarmee hou je mekaar ook in de gaten en stimuleer je elkaar om te kij- 

ken wat interessant is of boeiend om op te pakken of mee te nemen van elkaar.” 

 
De beide vakdocenten ervaren sterk dat ze onderdeel zijn van het team en bij alles 

betrokken worden. Er is belangstelling, overleg en respect en de GVO-docenten 

staan dus zeker niet los van wat er in de school gebeurt. 

 
“Er zijn ook scholen waar je erin en eruit loopt en, nou ja... Hier zijn ze daar juist 

erg alert op en willen ze ook graag zulke dingen. We krijgen ook wel eens de vraag: 

‘Ik heb het hierover, ik kom er niet uit, kun jij dat eens even verder mee gaan of pak 

dat eens op?’ Bijvoorbeeld over pesten en dan de verbinding met respect. Dat is bij 

mij neergelegd, dus daar doe je dan wat mee. Vorig jaar overleed een van de leer- 

krachten, daar zijn we toen ook in onze lessen mee bezig geweest. Daar doe je ge- 

woon in mee. Wat er speelt in de school, daar sluit je op aan.” 

 
De IVO docenten heeft niet het gevoel dat de andere docenten denken ‘wat komt ze 

nou weer doen’. En de GVO docente vertelt: 

 
“Ik heb hier met alle collega’s een bijzonder goed contact. Het hangt ook af van je 

eigen opstelling. Ik ben zelf ook iemand die geen moeite heeft als iemand niet gelooft 

of als iemand een keer vloekt, dan ga ik ook niet struikelen. Ik heb hier een collega 

waar ik heel goed mee kan. Zij heeft niks met geloof, dat stuk kan ze helemaal niks 

mee. Maar we hebben het wel samen over de dood van mijn moeder gehad en over 

de dood van mijn broer. Menselijk gezien heb je alleen maar overeenkomsten. Dus 

het is maar waar je insteekt in het gesprek.” 
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Het godsdienstonderwijs heeft dus een duidelijke plek in de school. De IVO- en 

GVO-docente zijn bekend in het team, de kern van het onderwijs is verbonden met 

de visie van de school en ook de directeur straalt het zelf uit. Het is dus echt ingebed 

in dagelijkse schoolpraktijk. 

 
“Het mooie van deze school is dat je er niet één jaar lesgeeft, maar dat we ze een 

aantal jaren achter mekaar hebben, waardoor er een band ontstaat en je vertrouwen 

in elkaar krijgt. Je hebt tijd van opbouwen, om echt met ze bezig te zijn. Omdat het 

hier in de school echt een plek heeft, kan het hier echt van betekenis zijn, op allerlei 

momenten.” 

 
Op de vraag naar verbeterpunten of wat de docenten graag anders zouden willen 

zien, antwoorden beiden meteen dat 45 minuten per week per groep net te kort is. 

De docenten zitten naar eigen zeggen altijd in tijdnood, het is nu erg compact. Ze 

erkennen dat dit probleem in het hele onderwijs speelt, maar benoemen ook dat het 

juist bij GVO-onderwijs fijn is om wat ruimer in de tijd te zitten. De docenten heb- 

ben zelf een planning in hun hoofd voor de les, maar vaak komen er persoonlijke 

verhalen naar boven en het is belangrijk daar ook aandacht voor te hebben. Dat er 

zo’n moment van in vertrouwen delen kan zijn, juist omdat het een andere setting is 

dan in de klas. De leerlingen geven volgens hen zelf ook vaak aan ‘hee, is het nu al- 

weer voorbij?’. 

 
Een ander verbeterpunt is het contact met de ouders. Dat is er amper en dat vinden 

de docenten beiden wel jammer. De docenten schrijven wel af en toe een verslagje, 

waarin ze naar ouders verwoorden waar ze mee bezig zijn. De ouders komen niet 

naar hen toe met wensen en verwachtingen en de docenten bepalen dus (mede vanuit 

hun aanstuurorgaan en in gesprek met de schooldirecteur) zelf hoe ze de lessen in- 

vullen. Beide docenten zeggen wel gevoelig te zijn voor de achtergrond en identiteit 

van de ouders, ze proberen daarbij aan te sluiten. Als kinderen met iets thuis komen 

en ouders hebben het gevoel ‘hoe zit dat, past dat wel?’ dan komen ze wel. Ouders 

zijn dan niet boos, maar vooral benieuwd. Beide docenten ervaren dat ouders ver- 

trouwen in hen hebben. Toch willen de docenten er over nadenken om eens een ge- 

spreksavond te houden of iets op een ouderavond te vertellen. 
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3.5 Openbare basisschool met algemene levensbeschouwelijke 
vorming/ontmoetingsonderwijs (ALVO) 

 
3.5.1  Directie 

Achtergrond 

In het verleden bood de school GVO-lessen aan, omdat er grote vraag was naar is- 

lamitisch vormingsonderwijs. 50-80% van de leerlingen van groep 5 tot en met 8 

nam daaraan deel. 

 
De anderen, soms maar één Hindoestaanse leerling, gingen op dat moment samen 

met de groepsleerkracht de klas uit. De directeur zegt daarover “dat deed ons pijn, 

dat vonden we niet fijn.” Ook vanuit de MR werd ongenoegen geuit, zowel van de 

ouders als van de leerkrachten. Er was ontevredenheid over de segregatie die de 

GVO-lessen met zich meebracht en integreren leek de enige oplossing. Een andere 

aanleiding om over dit type onderwijs na te denken was dat de school meer vanuit 

de openbare identiteit wilde handelen. 

 
“Juist omdat wij hier dus meerdere culturen en meerdere achtergronden in levens- 

overtuiging op school hebben, vonden we het ook belangrijk dat kinderen daar ken- 

nis van kregen en respect voor kregen en heel goed begrijpen dat ook al vul je je le- 

ven anders in dat je nog geen slecht mens bent.” 

 
In diezelfde periode kwam er bij de GVO-/HVO-aanvraag een mogelijkheid om te 

kiezen voor een vorm van ontmoetingsonderwijs, en dat leek een oplossing voor 

beide wensen. Er zijn meerdere ouderavonden aan gewijd en ook veel individueel 

met ouders gesproken die bedenkingen hadden of wilden vragen hoe het zat.. De di- 

rectie heeft vervolgens een begeleidende brief aan alle ouders geschreven bij het 

aanvraagformulier voor gvo onderwijs, waarin ze duidelijk maakte dat dit was wat 

ze voor ogen hadden. Ouders werd gevraagd om voor de optie ontmoetingsonder- 

wijs te kiezen als ze onderschreven dat ze  graag wilden dat alle kinderen kennisma- 

ken met alle geloven en levensovertuigingen. Een grote meerderheid van de ouders 

koos daarvoor. De groepen voor de overige richtingen bleken te klein om ook die op 

een goede manier aan te kunnen bieden en daarop heeft de directie die ouders ge- 

vraagd om het ontmoetingsonderwijs een schooljaar te proberen en daarna te evalue- 

ren. De lessen ontmoetingsonderwijs werden verzorgd door een Turkse docente met 

een islamitische achtergrond, vanuit SPIOR. Dat kwam strategisch gezien wel uit, 

daardoor werd het makkelijker geaccepteerd door de vele ouders met een islamiti- 

sche achtergrond. De insteek van de lessen was echter vanuit algemeen geldende 
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thema’s, zoals afscheid nemen van een dierbare of waarom bid je of mediteer je? Dit 

ontmoetingsonderwijs wordt nu vier jaar gegeven. 

 
“Het was vanaf dag één een succes. Alle kinderen samen, allemaal over onderwer- 

pen die voor henzelf belangrijk zijn. Dus er kwamen gesprekken tussen de kinderen, 

er kwam respect, er kwamen vragen, er kwamen ouders naar ons toe van: jeetje, wat 

geweldig wat de kinderen leren! En dat was heel bijzonder.” 

 
Na verloop van tijd is er een tweede docent bij gekomen voor de bovenbouwklassen. 

Hij heeft Theologie gestudeerd en kan meer verdieping geven aan de inhoud. De do- 

cente vanuit SPIOR geeft nu les aan groep 5 en hij aan groep 6, 7 en 8. De insteek is 

bij beide gelijk. Het doel is evenveel tijd voor alle godsdiensten besteden en voor 

alle kinderen samen, dus geen enkel kind gaat meer de klas uit. De directrice infor- 

meert ouders hier al over als zij hun kind inschrijven op de school. 

 
“Luister, we zijn een openbare school, uw kind is nu nog een kleuter, maar als hij in 

groep 5 zit gaat hij les krijgen over alle geloven van een vakleerkracht en dan kan 

uw kind thuiskomen met verhalen, dat u denkt: waar heeft hij dat nou weer van- 

daan? Nou, dan weet u waar dat vandaan komt. Dan vertellen we ook waarom we 

dat doen en alle ouders vinden het geweldig. Nu is het gewoon een feit als jij je kind 

hier op deze school inschrijft dan hoort dit erbij. Dus er is nu ook geen mogelijkheid 

meer om te zeggen: ik wil niet dat mijn kind dit volgt. En het grappige is, wij hebben 

hier twee Jehova’s Getuigen kinderen op school en die heb ik hier nog nooit over 

gehoord. Kerstfeest meevieren is een probleem, Sinterklaas meevieren is een pro- 

bleem, maar deze lessen vinden ouders prima.” 

 
De school heeft door de keuze voor integraal ontmoetingsonderwijs in de afgelopen 

jaren van één gezin afscheid moeten nemen. Die zijn overgestapt naar de nabijgele- 

gen islamitische school. 

 
Ouders worden verder over de lessen geïnformeerd via de schoolgids. Elk jaar staat 

er een stukje in over het ontmoetingsonderwijs, waarom dit past bij de identiteit van 

de school en belangrijk is en wat er globaal aan de orde komt in de lessen. Boven- 

dien staat er af en toe iets in verschillende media. 

 
Invulling 

Veel ouders hebben een islamitische achtergrond, maar in het algemeen kiezen de 

ouders bewust voor de openbare identiteit, dat vinden ze belangrijk. De openbare 
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identiteit, waarin iedereen zichzelf mag zijn en gelijkwaardig is, komt duidelijk te- 

rug in de invulling van het ontmoetingsonderwijs op school. 

 
“Dat vind ik de essentie van dit vak, voor jezelf vragen: hoe sta ik hier op deze aar- 

de? Waarom doe ik dingen zoals ik ze doe? Ze zijn nog heel jong, hoor, dat besef ik 

ook wel, maar toch heel kleine stukjes, kunnen ze zich daar toch kleine vraagjes.. en 

het belangrijkste vind ik: nou, die doet dat heel anders, maar die is niet minder, die 

is niet slecht. Die doet het gewoon anders. En het is nog steeds mijn vriendje, ik kan 

nog steeds leuk met hem spelen en als ik hulp nodig heb komt hij me helpen. Dat 

vind ik belangrijk dat je dat zo kan zien en dat leren we onze kinderen. 

 
In het begin voelde het invullen van deze lessen als pionieren. De directrice heeft 

toen regelmatig overleg met de docent gehad over welke onderwerpen ze van belang 

vonden en wat ze wilden proberen. Een les over Germaanse goden van vroeger is 

een goed voorbeeld van wat de school voor ogen had: 

 
“Wat ik daar zo leuk aan vond is dat ieder kind staat er dan hetzelfde in, want 

niemand gelooft in de Germaanse goden, maar vroeger geloofden alle mensen in 

Nederland daarin. ‘Nou ja, zeg, iemand die met een hamer en de bliksem in de lucht, 

die zijn gek!’ Maar ja, daardoor leren ze dus ook kijken van: hoe zou iemand die 

jouw geloof niet kent dan tegen jouw geloof aankijken? Ja maar, Allah is groot, zeg- 

gen ze dan. Ja, maar toen die mensen vonden Wodan ook groot. Die betekende ook 

alles, dus op die manier proberen we ze een bepaalde kijk op godsdienst te geven en 

dat zijn leuke lessen.” 

 
Ouders bemoeien zich niet inhoudelijk met de lessen. Ze uiten geen verwachtingen 

en doen geen suggesties. Hooguit komen ze met vragen als hun kind thuis iets heeft 

verteld en ze daar zelf niet veel van weten, dus meer uit interesse. 

 
Beleid 

De docent voor groep 6 tot en met 8 komt anderhalve dag per week op de school om 

de lessen te verzorgen en omdat hij van ver komt, is hij vaak gelijk weer weg. De 

school realiseert zich dat wat in de lessen aan bod komt hierdoor mogelijk minder 

goed verankerd raakt in de schoolcultuur. De school heeft er mede daarom voor ge- 

kozen dat de groepsleerkracht altijd bij de les ontmoetingsonderwijs aanwezig is. Zo 

doet de groepsleerkracht zelf kennis op van het thema en kan hij/zij, als er gevoelige 

onderwerpen naar boven komen, daar de dag daarna mee verder gaan en een beetje 

in sturen. Ook ouders mogen altijd een les bijwonen, en dat gebeurt ook een enkele 
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keer. Dit past in het open beleid van de school. Een ander aspect van het ontmoe- 

tingsonderwijs dat verder gaat dan puur de les die door een vakdocent gegeven 

wordt, is de samenstelling van het team. In het docententeam zitten mensen met ver- 

schillende levensovertuigingen. De school vindt het belangrijk en is er trots op dat 

het team een afspiegeling is van de wijk en de kinderen op de school. Dat draagt 

mede bij aan een open sfeer op school, soms heel concreet. 

 
“Er werken hier een aantal mensen met een hoofddoek en ook voor kinderen verbie- 

den wij het niet. Dat hoort er gewoon bij. Dan zien wij meisjes die in groep 3 ineens 

een hoofddoek gaan dragen en in groep 4 is die weer af. Zij moeten daar ook een 

beetje mee experimenteren. En dan zeg ik: ja, jouw moeder is altijd jouw rolmodel, 

heb je een moeder met een hoofddoek, dan wil je die zelf ook graag dragen. Zo 

werkt dat. En dat moet mogelijk zijn, want daarom ben je een openbare school, 

waar er juist ruimte is daarvoor.” 

 
Ook het docententeam vindt de lessen ontmoetingsonderwijs prettig. In eerste in- 

stantie is het ontstaan door de onvrede over het GVO en pas later bleek wat voor 

meerwaarde het heeft. Er is een sterke verbinding met de visie en identiteit van de 

school. Het past bij de manier waarop de school kijkt naar kinderen en naar samen- 

werking met ouders zodat een grote ouderbetrokkenheid ontstaat. Dat lukt ook altijd 

weer met nieuwe ouders, zelfs met degenen die uit onvrede met een andere school 

overstappen. 

 
“Volgens mij heeft het te maken met je basishouding naar de mensheid toe, hoe be- 

nader je mensen? Wij zeggen hier op school: je krijgt wat je geeft. Als jij je hand 

uitsteekt komt er ook een hand naar je terug. En als jij snauwt en lelijk doet en dui- 

delijk laat merken dat je andere dingen minder vindt, ja dan gaan mensen ook niet 

met je meewerken. Omdat je je niet meer voelt dan een ander, dat je luistert en het 

contact zoekt, dus blijven praten. Wij hebben hier ook bijna nooit met ouders con- 

flicten, want we blijven altijd praten. We blijven proberen ons te verplaatsen in die 

ander.” 

 
De directrice vindt het een sterk punt dat de school dit onderwijs zo serieus neemt 

dat ze daar een vakdocent voor inhuren. Het is belangrijk dat zij dit proces bewaken 

en iedere week weer met goede lessen komen. Anders zou dit langzaamaan gaan 

verwateren, omdat zowel het management als de leerkrachten het zo druk hebben 

met honderdduizend andere dingen. Ze kan zich echter ook voorstellen dat niet elke 

school daar een budget voor heeft. Volgend jaar moet deze school ernstig bezuini- 
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gen, maar heeft besloten om dat niet te bezuinigen op de docenten ontmoetingson- 

derwijs. Ze vinden het erg belangrijk en zo bij de identiteit passen, dat ze daar niet in 

schrappen. 

 
Aan de ene kant is het wellicht een verbeterpunt dat ook het team zich meer bezig 

gaat houden met dit thema. Je kunt het zien als gemakzucht dat twee externe docen- 

ten handen en voeten geven aan dit thema. Aan de andere kant wordt levensbe- 

schouwelijk onderwijs door de regering een beetje gezien als luxe en hebben taal en 

rekenen prioriteit. Vanuit dat perspectief is het niet zo’n punt dat de groepsleer- 

krachten zich richten op uitkomsten waar de school op afgerekend wordt. Voor deze 

school is het een bewuste keuze geen gebruik te maken van de diensten van het 

Dienstencentrum G/HVO. Doordat de docenten aan de school zelf verbonden zijn, is 

er zicht en inspraak mogelijk op de invulling van deze lessen. Er wordt bovendien 

geen vaste methode gevolgd, waardoor er altijd flexibiliteit is om op actualiteiten in 

te gaan, om de verdieping in te gaan als ze merken dat kinderen daar behoefte aan 

hebben. 

 
In een paar jaar zijn de lessen ontmoetingsonderwijs van grote betekenis geworden 

voor de school. Ze hebben de integratie van alle kinderen met verschillende achter- 

gronden bevorderd. Ook heeft het mede de norm gesteld over hoe er op school met 

elkaar omgegaan wordt. De lessen sluiten niet alleen goed aan bij de identiteit van 

de school, maar dragen ook bij aan de invulling en versterking van die identiteit. Een 

wederkerig proces waarover bij alle betrokkenen grote tevredenheid bestaat. 

 
“Het zit in de hele schoolcultuur dat we veel waardering hebben voor eigenheid van 

mensen, dat je mag zijn wie je bent. We zijn hier samen om te leren en veel plezier te 

maken en dat moet je dan ook samen doen, daar zijn wij hier voor en dat stralen we 

als school ook wel heel erg uit. Dus het is niet alleen zeg maar ontmoetingsonder- 

wijs, maar het is meer dan dat. Het is echt een deel geworden van onze identiteit.” 

 
3.5.2  Docent algemene levensbeschouwelijke vorming, 

ontmoetingsonderwijs 

De docent heeft een lerarenopleiding gevolgd en vervolgens een academische oplei- 

ding Theologie.  Hij is in dienst van het schoolbestuur van de school, BOOR. Naast 

de lessen (1 uur per week voor groep 6, 7 en 8) is hij werkzaam als identiteitsbege- 

leider op 25 scholen. Hij voelt zich als docent ontmoetingsonderwijs een vast onder- 

deel van het team, gaat mee met teamuitjes en schuift soms –als dat lukt binnen de 

12 uur van zijn dienstverband - aan bij vergaderingen. De docent ervaart zijn twee 
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banen als een mooie aanvulling op elkaar. Vanuit het concrete lesgeven kan hij bij- 

voorbeeld ervaringen meenemen en die dan ook weer in zijn begeleiding gebruiken. 

De lessen ontmoetingsonderwijs vinden sinds een paar jaar plaats. Het curriculum is 

deels nog in ontwikkeling. Het is een uitdaging om op deze school met heel veel 

moslimkinderen, maar ook hindoestaanse kinderen een goede invulling te geven en 

ook qua werkvormen, om de lessen ook aantrekkelijk te laten zijn. In het curriculum 

worden in ieder geval de belangrijke feesten van alle grote godsdiensten gevolgd en 

gaan de leerlingen naar gebedshuizen toe van de verschillende godsdiensten. Daar- 

naast is er aandacht voor cultuur, bijvoorbeeld op Koninginnedag en Bevrijdingsdag, 

en verweeft hij de lessen ook sterk met burgerschap. In de middenbouw richten de 

lessen zich met name op het gemeenschappelijke van verschillende culturen en 

godsdiensten. In de bovenbouw wordt meer aandacht besteed aan verschillen in ac h- 

tergrond en oorsprong. In het algemeen geldt: 

 
“Het heet nadrukkelijk ontmoetingsonderwijs, dus het is niet alleen maar kennis 

over geestelijke stromingen, dat doen we ook wel, maar we willen daarnaast vooral 

dat kinderen vanuit hun eigen beleving, uit hun eigen achtergrond, de onderwerpen 

die ze goed kennen ook mee invullen en ook zelf daarover vertellen.” 

 
De docent vindt het sterkste punt dat alle kinderen meedoen met de lessen. Er wor- 

den geen  kinderen uitgeplukt voor een bepaalde traditie, waardoor er daadwerkelijk 

een mengeling is van cultuur, van ontmoeting en van geestelijke stromingen. Zo 

kweek je meer tolerantie en begrip voor andere godsdiensten. Vooral bij moslimkin- 

deren is dat volgens hem niet altijd gemakkelijk. Respect voor elkaar is het belang- 

rijkste doel en dat wordt niet alleen bereikt door ze kennis te laten maken met el- 

kaars godsdienst vanuit de kennis, maar ook vanuit de beleving. 

 
“Een hindoestaans kind is in vergelijking met moslimkinderen vaak timide, meer 

verlegen en bescheiden. Als we met zo’n hindoestaans kind in een Mandir komen en 

hij ook vertelt wat er thuis gedaan wordt en wat hij leuk en niet leuk vindt, staat hij 

even centraal en delen de kinderen in elkaars zaken. We bespreken dan ook hoe dat 

is in vergelijking is met anderen en met de omgeving.” 

 
De docent krijgt geen spontane reacties van ouders. Hij zou eens een ouderavond 

kunnen mee verzorgen om zo contact met de ouders te leggen, maar hij legt het ook 

positief uit dat er blijkbaar geen klachten van ouders zijn. Wel heeft hij een keer een 

reactie gehad van moslimkinderen in de klas, toen hij een Bijbel liet zien. Voorop de 

Bijbel stond een kruis en daarop deden de kinderen met een islamitische achtergrond 



56  

 

hun handen voor hun ogen. Dit was echter een eenmalig “incidentje” dat ter plekke 

opgelost is. 

 
Een verbeterpunt is volgens de docent dat wat leerlingen leren in de lessen ontmoe- 

tingsonderwijs nog meer geïntegreerd zou kunnen worden in de reguliere lessen. Dat 

het door de week heen opgepikt wordt door de groepsleerkrachten. Bijvoorbeeld als 

het gaat om ethische aspecten, zoals het thema geduld waar hij nu aandacht aan be- 

steed. Dan komt dat weer een beetje los te staan en het is juist belangrijk dat leerlin- 

gen zien dat het geen vak op zich is (zoals ze ook een vakdocent voor muziek heb- 

ben), maar een soort cement is tussen alles. De docent wil dit in gesprek aangeven 

bij de directie, en er daarnaast ook zelf op inzetten in contact met de groepsleer- 

krachten. 
 

 
 

3.6     Openbare basisschool zonder levensbeschouwelijk onderwijs 
(Geen LEVO) 

 

 
Omdat er op deze school geen aanbod is van levensbeschouwelijk onderwijs, is al- 

leen informatie van de directie beschikbaar. 

 
3.6.1  Directie 

Achtergrond 

Tot vijf jaar geleden werden op deze school lessen godsdienstige vorming aangebo- 

den, verzorgd door de lokale gereformeerde kerk. In groep 6, 7 en 8 verzorgde de 

dominee, of een andere door de kerk aangewezen persoon wekelijks de lessen. De 

verantwoordelijkheid en kosten en dergelijke voor de lessen lag bij het bestuur van 

de kerk. De school stelde alleen tijd beschikbaar. Het was lastig om de leerlingen 

gemotiveerd te krijgen voor de lessen, ze vonden het niet zo prettig. De dominee 

vond het meer een belasting dan dat hij het gevoel had dat het ook nog echt iets op- 

leverde. Bovendien had de school de onderwijstijd hard nodig en “dan is dit vanuit 

de openbare gedachte natuurlijk niet het eerste waar je onderwijstijd aan geeft. Dus 

het was ook wel weer een welkome tijd die we terug konden krijgen.” 

 
De school is daarom gestopt met de lessen in godsdienst of levensbeschouwing. De 

school besteedt wel aandacht aan wereldgodsdiensten en feesten binnen het vak We- 

reldoriëntatie. Dat zit echter meer in het vak verweven dan dat er specifiek heel veel 

aandacht is voor religie. Het doel is de kinderen wat meer achtergrondinformatie te 

leren, dat er verschillende soorten godsdiensten zijn en hoe die zijn ontstaan, als al- 

gemene ontwikkeling. Dit komt aan bod in groep 7 en 8. 
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Deze basisschool is een dorpsschool, tevens de enige school in het dorp. Er woont 

één allochtoon gezin in het dorp en de Nederlandse ouders zijn veelal niet gelovig of 

hebben soms een christelijke achtergrond, waar ze doorgaans weinig mee doen. De 

school vindt het belangrijk om bij de lokale dorpsgemeenschap aan te sluiten. 

 
“Iedereen is bij ons welkom ongeacht de achtergrond of religie of wat dan ook, als 

openbare school sta je open voor iedereen. Als vak op zich hoort godsdienstige vor- 

ming in principe niet op een openbare school.” 

 
De directrice merkt hierbij op dat het wel uitmaakt waar de openbare school geves- 

tigd is, binnen welke gemeenschap. Ze kan zich voorstellen dat het soms wel geoor- 

loofd is om meer te doen met diverse achtergronden. Op deze school geldt dat niet, 

en ook jaarfeesten spelen daarom geen grote rol: 

 
“We besteden wel aandacht aan het kerstfeest, maar dan is dat meer het vieren 

van….er komt wel een kerstverhaal aan bod, maar daar is eigenlijk ook alles een 

beetje mee gezegd. Op het moment dat het kerstfeest is, dan is het prima dat het 

kerstverhaal aan de orde komt, maar we gaan dat niet helemaal uitdiepen. Dat is 

niet de afspraak, dat is ook niet de bedoeling. Daar stopt het dan. 

 
En we vieren een paasfeest, maar dat heeft dus niets met de religie te maken, dan 

komt het toch meer op de paashaas en eieren neer. De afgelopen jaren dreigde dat 

een steeds een groter feest te worden. We komen daar nu op terug, willen het wat in-

getogener houden omdat het toch een christelijk feest is waar het ook gaat om de 

kruisiging en alles daaromheen. Er zijn genoeg mensen die daar toch nog wel seri- 

eus mee bezig zijn en dat willen wij wel respecteren. Het is allemaal wel leuk, Pasen 

en eieren, maar uiteindelijk zit er wel een christelijk verhaal achter en het is niet ge- 

past om op Goede Vrijdag, want dan hebben wij gewoon les, een groot feest te gaan 

maken.” 

 
Beleid 

De ouders op deze school hebben weinig behoefte aan godsdienstig vormingson- 

derwijs. De school kiest er ook niet voor om humanistisch vormingsonderwijs of 

ontmoetingsonderwijs aan te bieden. Hiervoor geldt vooral een praktisch argument: 

“Vanuit het ministerie moet je steeds meer in je curriculum stoppen en wij hebben 

alleen maar minder tijd. Het is dus keuzes maken in onderwijstijd. En omdat we een 

openbare school zijn, heeft dit niet de hoogste prioriteit.” 
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Naast dit praktische argument, heeft de directrice op vorige scholen ook gezien dat 

de organisatie van G/HVO onderwijs moeizaam kan zijn. In haar ervaring konden ze 

niet altijd geschikte docenten vinden. Het zijn per school vaak weinig uren, docenten 

hebben vaak veel reistijd en het gaat ze niet altijd goed af om leerlingen te motive- 

ren. De school informeert ouders niet over hun recht op G/HVO. De directrice is nu 

drie jaar op deze school en denkt dat er amper behoefte is onder de ouders. 

 
“Ik denk dat het in deze regio, en dan zeker ook in dit dorp, gewoon veel minder 

leeft. De bevolking kennende…maar we hebben die vraag niet gesteld aan de ou- 

ders. Ik verwacht absoluut niet dat er behoefte aan is. Ik denk dat het al heel veel 

zou zijn als 10% zou zeggen dat ze het graag willen. Het is op het moment geen on- 

derwerp van gesprek. Er is geen vraag naar en van onze kant uit staat het ook niet 

bovenaan op het prioriteitenlijstje om heel eerlijk te zijn. Als de behoefte er bij ou- 

ders wel zou zijn dan staan we er wel open voor om dat in te passen, te zoeken naar 

een goede vorm. Maar vanuit de openbare gedachte nemen we dus ook niet het ini- 

tiatief om dat te onderzoeken.” 

 
Overigens is het niet zo dat het openbare karakter van de school een nadrukkelijke 

wens is van de ouders. In de gemeente waartoe het dorp behoort, zijn er in totaal 14 

basisscholen waarvan 12 openbare. De reden hiervoor is dat de gemeente verplicht 

is onderwijs te bieden in ieder dorp. Omdat de gemeente dit heeft georganiseerd, 

zijn er bijna alleen maar openbare scholen. De school kijkt daarom vooral naar wat 

hun doelgroep, de dorpsbewoners, wil en verwacht. Alle kinderen zijn voor hen ge- 

lijk en de school staat open voor iedereen. De directrice benoemt dat ze het wel be- 

langrijk vindt dat kinderen leren dat er andere mensen zijn die anders denken en iets 

anders geloven en dat je respect hebt voor elkaar. Dat komt echter niet vanzelf naar 

voren in deze homogene dorpsgemeenschap. 

 
“Het probleem waar we een beetje tegenaan lopen is dat we het echt aan moeten 

dragen om pluriformiteit te laten zien. Het zijn hier allemaal vrijwel volledig witte 

scholen en dorpen. Als er toevallig iemand met een ander kleurtje rondloopt is dat 

echt een uitzondering en dan zijn het ook nog vaak mensen met een wat hogere op- 

leiding. Dus leerlingen hebben totaal niet de ervaring. Ik vind dat eigenlijk wel een 

beetje een probleem, want je bent dus echt geen afspiegeling meer van de maat- 

schappij.” 

 
De school probeert hier aandacht aan te besteden in gesprekken met de kinderen op 

het moment dat het aan bod komt, of als het nieuws daar aanleiding toe geeft. Er is 
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dus geen structurele aandacht voor in specifieke lessen. Waar mogelijk wordt het 

ingepast: 

 
“De moeder van het ene allochtone gezin heeft laatst bijvoorbeeld verteld over haar 

geloof, de islam, en over haar leven in Iran. Daar maken we dan wel gebruik van. 

We proberen ook een beetje een begrip te kweken voor haar kinderen op school, 

want dat zijn dan toch een beetje buitenbeentjes en dat is vreemd in dit dorp, vreemd 

dat we dat in Nederland dat nog hebben… Het schort nog wel eens aan tolerantie 

voor anderen en andere geloven of wat dan ook, want die ervaringen heeft men 

niet.” 

 
Levensbeschouwelijk onderwijs kan bijdragen aan begrip en respect voor verschil- 

len in afkomst en levensovertuiging doordat leerlingen diverse levensvisies en inspi- 

ratiebronnen leren kennen. De directrice onderkent dat het van belang is dat kinde- 

ren op school leren over verschillende levensovertuigingen, maar in de dagelijkse 

schoolpraktijk is het lastig daar nadrukkelijk ruimte voor te maken. 

 
“Het is belangrijk, want de grootste ellende in de wereld wordt toch veroorzaakt 

door conflicten tussen geloven en het ontbreken van begrip voor elkaar. Tenminste 

zo zie ik dat zelf een beetje. Je merkt dat hier ook. Soms schrik ik wel van uitspraken 

die kinderen doen - daar hoor je dan ook wel een beetje wat aan de keukentafel 

wordt gezegd - dan denk ik jongens dat is wel kortzichtig, dat kan niet meer in deze 

tijd. Nou kan ik dat gesprek aan die keukentafel niet helemaal beïnvloeden, maar ik 

vind dat wij, in zijn algemeenheid, moeten leren respect te hebben voor elkaar; hoe 

ga je met elkaar om en sta je open voor mensen met andere ideeën en andere gelo- 

ven en laat je elkaar daar in waarde? Dat besef, daar zouden wij best nog wel wat 

meer in kunnen doen, maar daar ontbreekt het me ook een beetje aan tijd, dus dat 

moet toch vooral in die gesprekken.” 

 
De reden voor deze school om geen G/HVO of ontmoetingsonderwijs aan te bieden 

is dus voor een groot deel praktisch van aard. De tijd is schaars en er moeten nu 

eenmaal keuzes worden gemaakt. Het openbare karakter van de school geeft boven- 

dien geen extra reden om wel in deze lessen te voorzien. En de vorm van G/HVO 

sluit in de ogen van de directrice in ieder geval onvoldoende aan bij het openbaar 

onderwijs. 

 
“In deze tijd ben ik er niet voor om de nadruk op één geloof te leggen binnen een 

schoolgemeenschap. Wij zijn een land waarin zoveel door elkaar woont en leeft. We 
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moeten naast elkaar kunnen leven, want zo zitten we als maatschappij in elkaar. En 

dus moet er dat begrip zijn en als je dan de nadruk legt op één pijler… Dat mag, zo- 

lang je de andere er maar goed bij blijft betrekken, maar het heeft dan op een gege- 

ven moment niet meer zoveel waarde. Daarom ben ik blij met deze school als open- 

bare school. Ik wil dit wat ruimer zien, wij staan open voor alle dingen.” 
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4    Mening van ouders 
 
 
 
 

4.1     Doelgroep en respons 
 

 
Op vijf van de zes deelnemende scholen is een schriftelijke enquête gehouden onder 

ouders van leerlingen die levensbeschouwelijk onderwijs zouden kunnen volgen, 

dus niet alleen de ouders waarvan de kinderen G/HVO lessen volgen. Op de meeste 

scholen betrof dit de ouders van groep 7 en 8. Ook op de school waar geen aanbod 

van levensbeschouwelijk onderwijs is zijn ouders bevraagd. De voorgelegde vragen- 

lijst bleek voor ouders van de IVO-school te moeilijk. Daarom is in deze groep een 

interview met een aantal ouders gehouden. De resultaten voor de ouders van deze 

school worden in 4.6 weergegeven. 

 
In Tabel 4.1 is het aantal ouders weergegeven waarvan een ingevulde vragenlijst 

ontvangen is. 

 
Tabel 4.1 Aantal ingevulde oudervragenlijsten per school 

 

Type school 

 
   

Aantal ingevulde 

vragenlijsten ouders 
Percentage geretourneerd 

per school   

Algemeen levensbeschouwelijk 31 17% 

Geen LEVO 16 20% 

GVO 29 23% 

HVO 13 14% 

GVO en HVO 43 50% 

Totaal 132  

 
In totaal hebben 132 ouders de vragenlijst ingevuld. Op de HVO-school en de Geen 

LEVO-school zijn de minste vragenlijsten ingevuld, respectievelijk 13 en 16. Op de 

GVO/HVO-school zijn de meeste vragenlijsten ingevuld, namelijk 43. Op deze 

school is de respons ook relatief het hoogst, 50% van de ouders die de vragenlijst 

heeft ontvangen, heeft de lijst ingevuld. 
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4.2     Bekendheid met de mogelijkheden 
 

 
Meer dan de helft (58%) van alle ouders is er niet van op de hoogte dat een openbare 

school godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO) mogelijk 

moet maken als ouders daarom vragen (zie Tabel 4.2). 

 
Tabel 4.2 Aantal ouders die op de hoogte waren dat een openbare school GVO of HVO moge- 

                 lijk moet maken als ouders daarom vragen                                                                      
 

 N % 

Niet op de hoogte 73 57.5 

Wel op de hoogte 54 42.5 

 
Bijna twee derde deel van de ouders (65%) zegt door de school geïnformeerd te zijn 

over de mogelijkheid GVO of HVO te volgen op een openbare school (zie Tabel 

4.3). Of men wel of niet geïnformeerd is verschilt erg per school. Op de drie scholen 

die GVO of HVO aanbieden, de GVO-school, de HVO-school en de GVO en HVO- 

school, is het overgrote deel van de ouders wel geïnformeerd. Bij de school die zo- 

wel GVO als HVO aanbiedt is dit zelfs 98%. Voor de twee scholen die geen GVO 

of HVO aanbieden, de Algemeen Levensbeschouwelijk-school en de Geen LEVO- 

school geldt dit niet. Op de algemeen beschouwelijke school is slechts 38% van me- 

ning dat ze geïnformeerd zijn. Op de geen LEVO school weet de ene helft van de 

ouders het niet en de andere helft is niet geïnformeerd. Geen enkele ouder op deze 

school geeft aan dat hij of zij is geïnformeerd. 

 
Tabel 4.3    Aantal ouders dat geïnformeerd is over de mogelijkheid van het volgen van 

GVO/HVO op een openbare basisschool ingedeeld naar school (n=128) 

Algemeen Levens- Geen LE- GVO HVO GVO en Totaal 

 beschouwelijk VO   HVO  

Niet geïnformeerd 6 (21%) 8 (50%) 3 (10%) 1 (8%) 0 (0%) 18 (14%) 

Wel geïnformeerd 11 (38%) 0 (0%) 24 (83%) 8 (62%) 40 (98%) 83 (65%) 

Weet niet 12 (41%) 8 (50%) 2 (7%) 4 (31%) 1 (2%) 27 (21%) 

 
Tabel 4.4 geeft weer op welke manier ouders geïnformeerd worden over de moge- 

lijkheid van het volgen van GVO/HVO op een openbare school. Het informeren van 

ouders gebeurt meestal via een aanmeldingsformulier voor GVO/HVO. Eén vijfde 

van de ouders geeft aan dat de informatie in de schoolgids staat. Veel minder ouders 

geven aan dat zij de informatie hebben gevonden op de website, bij het aanmelden 

op school, of als de ouders er naar vragen. Het is opvallend dat maar 4% van de ou- 
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ders aangeeft dat de school informatie geeft indien ouders vragen stellen over de 

mogelijkheid van GVO/HVO. Andere manieren die genoemd worden zijn een in- 

formatiebijeenkomst op school, in de nieuwsbrief van de school, via de groepsleer- 

kracht, of via een brief of een keuzeformulier. 

 
Tabel 4.4    Aantal manieren van informeren over de mogelijkheid van het volgen van 

                    GVO/HVO op een openbare basisschool (n=116)                                                        

                                                                                                                                           N        % 

Ouders ontvangen een aanmeldingsformulier voor GVO/HVO 61 46.2 

Er is informatie over in de schoolgids 27 20.5 

Het wordt gemeld als ouders hun kind aanmelden bij de school 11 8.3 

Anders 7 5.3 

Het wordt gemeld op de website van de school 5 3.8 

Als ouders daarnaar vragen komt de school met informatie 5 3.8 

 
Aan de ouders is ook gevraagd of er op school GVO en/of HVO lessen gegeven 

worden (zie Tabel 4.5). Op de school waar alleen algemene levensbeschouwelijke 

vorming gegeven wordt, geeft 71% van de ouders toch aan dat er GVO en/of HVO 

lessen gegeven worden. Geen van de ouders van deze school geeft aan dat de school 

algemene levensbeschouwelijke vorming aanbiedt. Blijkbaar is er bij deze ouders 

onduidelijkheid over het verschil tussen GVO/HVO en levensbeschouwelijk onder- 

wijs, ondanks het feit dat er in de introductie van de vragenlijst aandacht aan is be- 

steed. De GVO-school  heeft een aanbod voor godsdienstig vormingsonderwijs en 

dat geeft het overgrote deel (96%) van de ouders ook aan. 63% van de ouders van de 

kinderen die op de school zonder LEVO-aanbod zitten geeft ook aan dat er geen 

GVO of HVO lessen worden gegeven. Echter, 31% van de ouders geeft aan dat er 

wel algemene levensbeschouwelijke vorming wordt gegeven. Op de HVO-school 

wordt humanistisch vormingsonderwijs aangeboden en 77% van de ouders geven dit 

ook aan. Alle ouders van de kinderen die op de school zitten waar zowel GVO als 

HVO aangeboden wordt geven aan dat er GVO en/of HVO lessen worden gegeven. 
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Tabel 4.5    Aantal ouders dat aangeeft of er GVO en/of HVO lessen worden gegeven op 

school, per school (n=125) 
 

  ALVO GVO Geen  LEVO HVO 

GVO en 

HVO Totaal 

Geen GVO of HVO 5 (18%) 1 (4%) 10 (63%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (13%) 

Alleen algemeen 

levensbeschouwe-

lijke vorming 

0 (0%) 0 (0%) 5 (31%) 1 (8%) 0 (0%) 6 (5%) 

Wel GVO en/of HVO 20 (71%) 26 (96%) 1 (6%) 10 (77%) 41 (100%) 98 (78%) 

Weet niet 3 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (15%) 0 (0%) 5 (4%) 

 
Vragen over de inhoud van het GVO/HVO-onderwijs zijn uiteraard niet gesteld aan 

de scholen die dit onderwijs niet aanbieden. Daarom zijn in de volgende tabellen 

niet alle scholen vermeld. Aan de ouders van de kinderen die op een GVO-school, 

een HVO-school, of een school waar zowel GVO als HVO aangeboden wordt is ge- 

vraagd wie de levensbeschouwelijke richting van het onderwijs bepaalt (zie Tabel 

4.6). Op alle drie de scholen blijken de meeste ouders niet goed te weten wie de 

richting bepaalt. Op twee scholen denken degenen die dat wel weten iets vaker dat 

de directie de richting bepaalt, en niet de ouders. Op een van de scholen is het juist 

andersom, meer ouders denken dat de ouders meer bepalend zijn wat betreft de rich- 

ting waarin de lessen worden gegeven dan de directie. 

 
Tabel 4. 6   Aantal ouders dat aangeeft wie bepaalt in welke levensbeschouwelijke richting de 

lessen gegeven worden per school (n=139)4
 

 GVO HVO GVO en HVO Totaal 

Ouders bepalen nee 3 1 6 10 

 ja 6 0 14 20 

 weet niet 12 6 13 31 

Directie bepaalt nee 1 0 7 8 

 ja 9 3 9 21 

 weet niet 13 5 16 34 

Anders  5 2 8 15 

 
Een deel van de ouders noemt andere mogelijkheden dan ‘ouders’ of ‘directie’. Zo 

vermeldt een van de ouders dat de directie bepaalt dat er zowel GVO als HVO aan- 
 

 
4 Deze vraag is niet gesteld aan de scholen die ALVO verzorgt en de school die geen 

LEVO geeft. 
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geboden wordt, maar dat de ouders en kinderen de keuze maken. Ook gebeurt het 

wel dat de school een voorselectie maakt waaruit de ouders kunnen kiezen. Een an- 

dere ouder wijst er op dat de keuze voor GVO en HVO gemaakt wordt in overleg 

met de ouderraad en de medezeggenschapsraad. 

 
Aan de ouders van scholen waar GVO/HVO-lessen gegeven worden is gevraagd of 

de leerling deelneemt aan de GVO/HVO-lessen. Op de HVO en de GHVO- school 

volgt het overgrote deel (90% en 98%) van de kinderen respectievelijk de HVO en 

de GVO/HVO lessen. Op de GVO school volgt echter ongeveer de helft van de kin- 

deren de GVO lessen. 

 
In Tabel 4.7 is weergegeven met wie er contact is over GVO/HVO onderwijs. Op 

alle drie scholen weten veel ouders niet tot wie zij zich kunnen wenden als zij dat 

nodig vinden. Met uitzondering van de GVO/HVO-school geven de ouders die het 

wel weten aan dat de groepsleerkracht degene is die contact met de ouders heeft 

over GVO/HVO. De ouders van de kinderen die op de GVO/HVO-school zitten ge- 

ven ook aan dat de docent GVO/HVO contact heeft met de ouders. 

 
Bij de antwoordmogelijkheid ‘anders’ vermelden verschillende ouders dat er na het 

inleveren van het aanmeldingsformulier geen contact meer is geweest. 

 
Tabel 4.7 Deelnamecijfers voor GVO of HVO en wie zorgt voor het contact met de ouders 

over GVO/HVO 
 

 GVO HVO GVO en HVO Totaal 

Contact met de directeur of een ander directielid 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 

Contact met de docent(en) GVO/HVO 0 (0%) 1 (11%) 10 (24%) 11 (18%) 

Contact met een groepsleerkracht 5 (39%) 1 (11%) 13 (32%) 19 (30%) 

Anders 3 (23%) 0 (0%) 5 (12%) 8 (13%) 

Weet ik niet 5 (39%) 7 (78%) 12 (29%) 24 (38%) 

 
Aan de ouders van de kinderen van scholen waar geen GVO/HVO-lessen gegeven 

worden, is gevraagd waarom er geen GVO en/of HVO lessen zijn (zie Tabel 4.8). 

Opvallend is dat maar weinig ouders de vraag hebben beantwoord voor de ALVO- 

school. Zoals eerder aangegeven wordt dit vermoedelijk veroorzaakt door onduide- 

lijkheid  over  het  verschil  tussen  levensbeschouwelijk en  GVO/HVO-onderwijs. 

Voor de school zonder levensbeschouwelijk aanbod geldt dat de meeste ouders niet 

weten waarom er geen GVO/HVO wordt aangeboden op school. Van de vier moge- 
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 ALVO Geen LEVO Totaal 

ja 0 2 2 

weet niet 2 11 13 

ja 1 5 6 

weet niet 1 7 8 

ja 1 1 2 

weet niet 1 11 12 

nee 1 0 1 

ja 1 3 4 

weet niet 1 9 10 

 

 

lijke redenen wordt de reden dat ouders niet weten dat GVO/HVO mogelijk is het 

meest genoemd. 
 

 
Tabel 4.8 Redenen waarom er geen GVO en/of HVO wordt aangeboden op school, per school 

(n=58)5
 

 

 

Geen/weinig behoefte bij ouders 
 

 

Ouders weten niet dat het mogelijk is 
 

 

School vindt het niet belangrijk 
 

 

De school geeft algemene levens- 

beschouwelijke vorming 
 

 
 
 
 
 

4.3 Belang van levensbeschouwelijk onderwijs en motieven voor 
deelname 

 

 
De ouders in dit onderzoek hebben al dan niet bewust gekozen voor een openbare 

basisschool. In Tabel 4.9 is per school weergegeven of de ouders het openbaar ka- 

rakter van de school van belang vonden bij hun keuze voor de school. Voor de ou- 

ders van de ALVO-school, de HVO-school en de GVO/HVO-school was het open- 

bare karakter van de school gemiddeld van belang. De ouders van de kinderen die 

op de GVO-school zitten vonden het gemiddeld niet onbelangrijk maar ook niet be- 

langrijk. Voor de school die geen LEVO biedt geldt dat ouders het enigszins onbe- 

langrijk vonden bij de keuze voor de school of de school een openbaar karakter 

heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Deze vraag is niet gesteld aan de GVO-, de HVO- en de GVO/HVO school 



67  

 

Tabel 4.9  Belang van het openbare karakter van de school bij keuze.  Gemiddelde score en 

standaarddeviatie, vijfpuntsschaal, 1=’onbelangrijk’, 5=’heel belangrijk’’; n=124) 
 

 N M s.d. 

ALVO 29 4.2 0.86 

GVO 27 2.9 1.42 

Geen LEVO 16 2.4 1.41 

HVO 13 4.1 0.86 

GVO en HVO 39 4.0 1.11 

Totaal 124 3.6 1.32 

N=aantal, M=gemiddelde score, s.d.= standaarddeviatie.    

 

In het onderzoek is ook expliciet gevraagd in hoeverre ouders onderwijs in levens- 

beschouwing waarderen. Daartoe is een aantal uitspraken voorgelegd over de waar- 

dering van ouders voor verschillende aspecten van het onderwijs. De gemiddelde 

score is ongeveer gelijk voor de genoemde aspecten (zie Tabel 4.10).  Gemiddeld 

scoren de ouders op alle items ongeveer  4, dat wil zeggen ‘mee eens’. Er zijn in dit 

opzicht  nauwelijks verschillen tussen scholen. De behoorlijke hoge score op de di- 

verse vaardigheden voor levensbeschouwelijke vorming onderstrepen het belang dat 

ouders in het openbare onderwijs hechten aan levensbeschouwelijke vorming. 
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Tabel 4.10 Waardering voor onderwijs in levensbeschouwing per school. Gemiddelde score en 

standaarddeviatie, vijfpuntsschaal, 1=’helemaal oneens’, 5=’helemaal eens’; 

n=123 

  ALVO HVO 

Geen  

LEVO HVO 

GVO en 

HVO Totaal 

Ik vindt het belangrijk  

dat mijn kind 

      begeleid wordt bij het 

ontwikkelen van een   

eigen waardebesef 

3.7 (1.47) 4.0 (1.02) 3.9 (1.69) 4.50(0.80) 4.5(0.90) 4.12 (1.21) 

begeleid wordt bij de 

ontwikkeling van een 

eigen levensovertuiging 

3.8 (1.40) 3.4 (1.28) 3.8 (1.18) 4.1 (0.86) 4.1 (0.97) 3.82 (1.17) 

gestimuleerd wordt om 

door te denken 
4.0 (1.24) 4.1(1.19) 4.5 (0.92) 4.15 (1.21) 4.5 (0.78) 4.26 (1.05) 

gestimuleerd wordt om  

in dialoog / discussie  

met anderen te gaan 

3.9 (1.21) 4.3 (1.06) 4.2 (1.22) 4.15 (1.21) 4.3 (0.95) 4.17 (1.09) 

gestimuleerd wordt zich 

in levensbeschouwelijke 

vragen te verdiepen 

3.8 (1.19) 3.9 (0.99) 4.1 (1.00) 4.00 (1.22) 4.2 (0.80) 4.01 (1.01) 

Totaal aantal 27 26 15 12 41 123 

 
Aan de ouders zijn ook vragen voorgelegd over verschillende manieren waarop in 

het openbaar onderwijs kan worden gewerkt aan de levensbeschouwelijke ontwikke- 

ling van kinderen. Ouders kunnen verschillend denken over de rol die levensbe- 

schouwelijk onderwijs moet vervullen. Hiervoor zijn de ouders uitspraken voorge- 

legd die gebaseerd zijn op de vier modellen over de relatie tussen onderwijs en le- 

vensbeschouwing (zie 1.3.3). Ook voor deze opvattingen wat betreft de levensbe- 

schouwelijke ontwikkeling van kinderen is het gemiddelde score van de ouders on- 

geveer 4, dat wil zeggen dat ouders het gemiddeld behoorlijk eens zijn met de opvat- 

ting. Er is dus geen sterke voorkeur voor één van de vier modellen. Tussen de scho- 

len zijn nauwelijks verschillen. 
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Tabel 4.11  Opvattingen over levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen per school. 

Gemiddelde score en (standaarddeviatie), vijfpuntsschaal, 1=’helemaal oneens’, 

5=’helemaal eens’;n=125 
 

  ALVO GVO Geen LEVO HVO GVO en HVO Totaal 

Opvoeden in een 

levensbeschouwing 
3.9 (1.06) 3.6 (0.66) 3.6 (0.88) 4.1 (0.67) 3.9 (0.87) 3.8 (0.87) 

Leren over 

verschillende 

levensbeschouwingen 

4.0 (1.13) 4.4 (0.84) 4.2 (0.75) 4.6 (0.77) 4.5 (0.84) 4.4 (0.91) 

Persoonlijke levens-

beschouwelijke ont-

wikkeling binnen 

levensbeschouwelijke 

traditie 

3.8 (1.17) 4.3 (0.75) 4.1 (0.85) 4.3 (0.86) 4.4 (0.85) 4.2 (0.92) 

Persoonlijke levens-

beschouwelijke ont-

wikkeling binnen 

democratisch kader 

4.2 (0.96) 4.4 (0.66) 4.2 (0.74) 4.5 (0.66) 4.5 (0.77) 4.4 (0.78) 

Totaal aantal 28 27 16 13 41 125 

 

 
 

4.4     Beoordeling van het programma 
 

 
De ouders is gevraagd wat zij het meest sterk en/of meest belangrijk aan de G/HVO 

of levensbeschouwelijke lessen vinden. Ouders zeggen het belangrijk te vinden dat 

kinderen kennis  maken  met  de  verschillende godsdiensten. Een  aantal  daarvan 

noemt daarbij het leren respect te hebben voor andere religies, en van waarden en 

normen. Ook tolerantie wordt genoemd. Een aantal ouders vindt dat het HVO - of 

GVO-onderwijs behoort tot de algemene ontwikkeling, dat de kennis erdoor ver- 

breed wordt. 

 
In Tabel 4.12 wordt weergegeven of de ouders thuis spreken over de lessen. Over 

het algemeen spreken de ouders thuis over de lessen. De ouders die met hun kind 

praten over de lessen vermelden dat gesproken wordt over de inhoud van de lessen, 

welke thema’s en onderwerpen aan bod zijn gekomen, wat er besproken of gedaan 

is. Een enkele ouder zegt over de lessen te praten om dingen in perspectief te kunnen 

plaatsen. 
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Tabel 4.12 Aandacht thuis voor de lessen GVO, HVO of levensbeschouwing6
 

 

ALVO GVO HVO GVO en HVO Totaal 

Ik spreek thuis niet over de lessen   10 (33%)    4 (27%)    2 (22%) 22 (54%) 38 (40%) 

Ik spreek thuis wel over de lessen   20 (67%)   11 (73%)   7 (78%) 19 (46%) 57 (60%) 
 

 

Ook de vraag of er iets moet veranderen aan de lessen is aan de ouders van vier 

scholen gesteld. De meeste ouders geven aan dat ze niet weten of er wel of niet iets 

moet veranderen aan de lessen. 

 

Tabel 4.13 Mening over mogelijk verandering voor de lessen GVO, HVO of levensbeschou- 

wing7
 

 

ALVO   GVO  HVO   GVO en HVO  Totaal 

Er moet niets veranderen in de les    9 (30%)  0 (0%) 4 (44%) 8 (20%) 21 (22%) 

Er moet iets veranderen in de les 4 (13%) 5 (33%)   1 (11%) 6 (15%) 16 (17%) 

Geen mening over verandering 17 (57%)   10 ( 67%)  4 (44%) 27 (66%) 58 (61%) 
 

 

De ouders die vinden dat er iets moet veranderen in de lessen HVO en GVO ver- 

melden dat de lessen niet alleen in groep 7 en/of 8 gegeven zouden moeten worden, 

maar ook in de lagere groepen. Ook vinden ouders dat er minder nadruk zou moeten 

zijn op één geloof. Er zou onderwijs gegeven moeten worden over de diverse gods- 

diensten die er in de wereld zijn, wat zij inhouden en wat de onderlinge verschillen 

zijn. Het christendom zou onderdeel gemaakt moeten worden van een groter geheel. 

Een enkele ouder vindt juist dat er meer ingespeeld zou moeten worden op de eigen 

religie. Enkele ouders vinden dat er meer informatie aan de ouders gegeven zou 

moeten worden, zij vinden dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de inhoud van 

het onderwijs. 

 
Aan de ouders van de beide scholen zonder aanbod van GVO/HVO is gevraagd of er 

op de openbare school  aandacht moet zijn voor alle levensbeschouwingen (zie Ta- 

bel 4.14) Het gemiddelde voor ouders van beide scholen ligt rond 3.5, dat wil ze g- 

gen dat men tussen ‘neutraal’ en ‘een beetje eens’. 
 
 
 
 
 
 
 

6 Deze vragen zijn niet voorgelegd aan de school waar geen LEVO gegeven wordt 
7 Deze vragen zijn niet voorgelegd aan de school waar geen LEVO gegeven wordt 
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Tabel 14 Openbare school aandacht voor alle levensbeschouwingen. 

Gemiddelde score en standaarddeviatie op een vijfpunts Likertschaal waarbij 1 

staat voor ’helemaal oneens’ en 5 voor ’helemaal eens’), n=45. 
 

 N M s.d. 

ALVO 29 3.6 1.45 

Geen LEVO 16 3.5 1.41 

Totaal 45 3.6 1.42 

 
Op de scholen zonder aanbod van GVO/HVO is de ouders ook gevraagd of zij wil- 

len dat hun kind GVO of HVO kan volgen op school. Op de ene school zou iets 

minder dan de helft van de ouders dat wel willen en op de andere school bijna 40% 

van de ouders. Als redenen om wel HVO of GVO te volgen noemen ouders dat kin- 

deren iets moeten weten van meerdere godsdiensten; om moeten gaan met het be- 

staan van verschillende religies; of dat inbreng van de school op dit terrein positief 

is, zodat het niet alleen iets is voor thuis. Redenen om geen HVO of GVO te bieden 

liggen op hetzelfde terrein. Zo vinden verschillende ouders dat het niet nodig is 

HVO of GVO te volgen, omdat er thuis al aandacht voor is. Andere ouders vinden 

dat HVO of GVO niet nodig is, omdat het een openbare school is, of omdat de 

school zich moet richten op andere dingen. Er zijn ook ouders die het van belang 

vinden dat de school aandacht besteedt aan verschillende levensbeschouwingen, 

maar niet in het kader van HVO of GVO. 

 
Tabel 4.15 Mogelijkheid om GVO/HVO te volgen 

 

 
 
ALVO 

 
Geen 

LEVO Totaal 

Voor mijn kind hoeft het niet mogelijk te zijn om 

GVO/HVO te volgen 

 

15 (54%)   10 (63%)  25 (57%) 

Ik zou willen dat het mogelijk is om GVO/HVO te volgen 13 (46%)    6 (38%)   19 (43%) 
 

 

Aan de ouders van de kinderen die op scholen zitten waar een aanbod voor 

GVO/HVO is gevraagd of zij het zinvol vinden dat alle leerlingen levensbeschouwe- 

lijk onderwijs krijgen van hun eigen groepsleerkracht, dus niet alleen de leerlingen 

die aangemeld zijn voor HVO of GVO (zie tabel 4.16). Alleen op de GVO-school 

vindt het overgrote deel (75%) van de ouders het een zinvolle mogelijkheid. Op de 

HVO-school vinden de meeste ouders het geen zinvolle mogelijkheid (63%) en op 

de school waar HVO en GVO wordt gegeven zijn de meningen van de ouders ver- 

deeld, de ene helft vindt het wel zinvol en de andere helft niet. 
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Tabel 4.16 Opvattingen over aandacht voor alle levensbeschouwingen voor alle leerlingen 

GVO   HVO GVO en HVO   Totaal 

Aandacht voor alle levensbeschouwingen nee 6 (25%) 5 (63%)  19 (51%) 30 (44%) 

ja 18 (75%)   3 (38%) 18 (49%) 39 (57%) 
 

 

De ouders die het zinvol vinden alle leerlingen levensbeschouwelijk onderwijs te 

bieden, geven als reden dat het goed is voor de algemene ontwikkeling van kinde- 

ren; dat het onderdeel van het schoolprogramma moet worden; en dat het belangrijk 

is dat iedereen de les volgt en niet alleen een klein groepje. Andere ouders vinden 

het juist niet zinvol dat alle leerlingen levensbeschouwelijk onderwijs krijgen. Vaak 

vinden deze ouders dat ieder een eigen keuze moet kunnen maken rond godsdienst 

en levensbeschouwing, in het algemeen, of omdat er gekozen is voor openbaar on- 

derwijs. 
 

 
 

4.5     De godsdienst en levensbeschouwelijke richting van de ouders 
 

 
De ouders is gevraagd naar hun eigen godsdienst en/of levensbeschouwelijke rich- 

ting. In Tabel 4.17 zijn de voorkomende levensbeschouwingen weergegeven. Een 

kwart van de ouders identificeert zich niet met een bepaalde godsdienst of levensbe- 

schouwing. De meest voorkomende religie is het Christelijk geloof (32%), daarna de 

Islam (17%) en als derde een Humanistische levensbeschouwing (14%). Van de ou- 

ders die aangeven Christelijk te zijn, is meer dan de helft van de ouders Rooms Ka- 

tholiek. 
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  Tabel 4.17 Aantal respondenten naar religie of levensbeschouwelijke richting (n=143)   
 

   N   %   

Humanistisch 20 13.6 

Islamitisch 25 17.0 

Protestants-Christelijk 13 8.8 

Rooms Katholiek 27 18.4 

anders Christelijk  7  4.8 

Hindoeïstisch 2 1.4 

Boeddhistisch 4 2.7 

Geen levensbeschouwing 38 25.9 

 Anders  11  7.5   
 

 

Onder ‘anders’ worden verschillende soorten godsdienst en levensbeschouwing ge- 

noemd. Sommige antwoorden zijn specifiek, bijvoorbeeld ‘Christelijk, Jehova’s Ge- 

tuigen’. Andere ouders hebben een globalere levensovertuiging, zoals ‘van alle reli- 

gies iets’, ‘een levensbeschouwing waarin geen God voorkomt’, ‘geen eigen ge- 

loofsovertuiging, maar wel respect voor alle overtuigingen’. 

Een deel van de respondenten voelt zich verbonden met meer richtingen. 14% van 

de respondenten rekent zichzelf tot twee religies, en 2% tot drie religies. 

 
  Tabel 4.18  Aantal religies per persoon (n=123)                                                                            

 

                                                                                                    N                              %                  

Geen religie 28 22.8 

Een religie 80 65.0 

Twee religies 13 10.6 

Drie religies 2 1.6 
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4.6     De mening van ouders over Islamitisch vormingsonderwijs (IVO) 
 

 
Op de school waar zowel Islamitisch Vormingsonderwijs als Godsdienstig Vor- 

mingsonderwijs gegeven werd, is een interview gehouden met een aantal ouders. De 

taalvaardigheid van de ouders bleek niet toereikend voor het invullen van een schrif- 

telijke vragenlijst (zie 2.2). 

Gevraagd naar de wenselijkheid van GVO-onderwijs, in dit geval Islamitisch on- 

derwijs, zegt één ouder het niet goed te vinden  dat er in de lessen over Kerstmis ge- 

leerd wordt. De achtergronden van het kerstfeest worden soms vanuit GVO en IVO 

aan de orde gesteld. Ouders houden dit liever apart. Kinderen hebben nu eenmaal 

een Islamitische achtergrond, en in apart onderwijs zou de drempel om vragen te 

stellen lager zijn. 

Over de lessen wordt thuis wel gepraat, bijvoorbeeld over respect, emoties (omgaan 

met boosheid, pesten), en de betekenis van soera’s. 

Positief aan de IVO-lessen vinden ouders dat de school een betere plek is om dit 

soort dingen te leren dan thuis. School heeft volgens de ouders betere manieren, 

geeft betere uitleg op het niveau van de kinderen, voor ouders is het lastiger om hun 

kinderen dingen te leren. Kinderen zijn op school gemotiveerder omdat ze het samen 

doen. De moskee is minder geschikt, omdat daar op de oude manier geleerd wordt. 

Kennis wordt daar overgedragen zonder methode of zonder het leuk te maken. Op 

school leren de kinderen ook respect hebben voor andere mensen met andere gelo- 

ven. 

Een sterk punt van de IVO-lessen vinden de ouders dat de leerlingen leren over res- 

pect, omgaan met anderen en over de islam. Zij leren bijvoorbeeld de voorschriften, 

wat moet en mag. Bij ieder onderwerp haalt de docent wel iets uit de Koran, de leer- 

lingen hoeven het niet als regels te leren, en dat vinden de ouders positief. 

De ouders zouden wel meer lestijd voor IVO willen. Sommige ouders vinden het 

wel jammer dat de kinderen in de lessen geen Arabisch leren, hoewel de ouders zeg- 

gen dat zij het zelf ook niet allemaal beheersen. Ook beseffen zij dat Arabisch leren 

heel veel tijd kost. De docent noemt teksten uit de Koran wel in het Arabisch. 

De ouders vertellen tevreden te zijn over de lessen, zij willen graag dat de lessen 

blijven. Zij zijn tevreden over de inhoud van de lessen en over de gehanteerde werk- 

vormen. 

Het contact met de docent is goed. Het contact gaat altijd uit van de directeur of van 

de docent IVO, de ouders nemen niet zelf contact op over de lessen. 
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5    Conclusies en discussie 
 
 
 
 

In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe openbare basisscholen invulling geven 

aan levensbeschouwelijke vorming. Scholen kunnen, in samenspraak met de ouders, 

kiezen voor verschillende mogelijke invullingen van levensbeschouwelijke vorming. 

In het onderzoek is in overleg met de aanvragers de Vereniging Openbaar Onderwijs 

(VOO) en het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs gekozen voor het 

verkennen van de diverse mogelijkheden. De onderzochte invullingen zijn: 

 Alleen Godsdienstig Vormingsonderwijs  

 (GVO) Alleen Humanistisch Vormingsonderwijs HVO) 

 Godsdienstig Vormingsonderwijs en Humanistisch Vormingsonderwijs 

(GHVO) 

 Islamitisch Vormingsonderwijs (IVO en GVO) 

 Algemene levensbeschouwelijke vorming, ontmoetingsonderwijs (ALVO)  

 Geen aanbod (Geen LEVO) 

 
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste gesprekken op de scholen met 

de schoolleider en docenten levensbeschouwelijke vorming. Ten tweede een vragen- 

lijstonderzoek onder ouders. 
 

 
 

5.1     Interviews op de scholen 
 

 
De interviews met leerkrachten vormingsonderwijs en de schoolleiders geven een 

beeld van de praktijken op de scholen. In de analyse van de interviews op de scholen 

bespreken we eerst de interviews met de schoolleiders en vervolgens de interviews 

met de docenten vormingsonderwijs. 

 
Schoolleiders 

Scholen kiezen echt een bepaalde vorm van levensbeschouwelijk onderwijs, deze is 

vaak tot stand gekomen in een langdurig proces. Er is steeds sprake van een ge- 

schiedenis. Scholen maken hier, zij het niet altijd heel bewust, beleid in. Deze analy- 

se geldt in ieder geval voor de scholen in het onderzoek. Wij realiseren ons dat het 

feit dat zij mee willen werken aan het onderzoek kan betekenen dat de beleidsvoe- 

rende praktijk op deze scholen groter is dan op de gemiddelde openbare basisschool. 
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Uit ons onderzoek kan in ieder geval niet de conclusie worden getrokken dat er geen 

beleid is ten aanzien van levensbeschouwelijke vorming. 

 
De uitwerking van dit beleid vertoont echter grote verschillen. De scholen zijn ook 

geselecteerd op deze verschillen. Duidelijk is in ieder geval dat de context een grote 

rol speelt. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde levensbeschouwelijke stro- 

mingen onder de ouders waardoor de school bepaalde keuzes van levensbeschouwe- 

lijke vorming aanbiedt. Maar ook de visie van de school zoals bij het gecombineerde 

aanbod van gvo en hvo en bij de algemene levensbeschouwelijke vorming. In beide 

voorbeelden is ook de invloed van het schoolbestuur van invloed op de gemaakte 

keuzes. 

Maar ook de visie van het team en in het bijzonder van de schoolleider is van in- 

vloed, wij zien dit nadrukkelijk bij de school zonder levensbeschouwelijke vorming, 

maar ook in de verhalen van de andere schoolleiders. Zo wil de GVO-school bij- 

voorbeeld nadrukkelijk een discussie over hoe de school omgaat met levensbe- 

schouwelijke vorming. De IVO-school bezint zich gezien een andere leerlingenin- 

stroom en het samengaan met een Katholieke stichting op haar nieuwe levensbe- 

schouwelijke positie. De IVO-school startte met IVO vanwege de veranderde leer- 

lingpopulatie. De HVO-school vindt HVO echt iets voor het openbaar onderwijs, 

zeker als de HVO-leerkracht ook veel aandacht besteedt aan andere levensbeschou- 

wingen. De ALVO-school, ook ouders, had moeite met het feit dat een groep leer- 

lingen uit de klas werd gehaald voor GVO. De school zette sterk in op algemene le- 

vensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen. Ouders steunden deze verande- 

ring.   De docenten waarderen de lessen ontmoetingsonderwijs en de school heeft 

zeggenschap over de inhoud van het ontmoetingsonderwijs. De school die geen LE- 

VO biedt, besteedt aandacht aan levensbeschouwingen binnen wereldoriëntatie. Zij 

biedt geen GVO of HVO aan omdat zij de leertijd aan andere vakken wil besteden 

en de keuzevakken moeilijk te organiseren zijn. 

 
De organiseerbaarheid van de keuzevakken is voor meer schoolleiders relevant. Ze- 

ker als de keuzevakken niet parallel in het rooster kunnen, de klassestructuur wordt 

dan veel doorbroken. Scholen doen vaak veel aan levensbeschouwelijke onderwer- 

pen in activiteiten buiten de keuzevakken. De GHVO-school met name noemt veel 

voorbeelden. 

 
Inhoudelijk valt op dat alle schoolleiders pleiten voor aandacht voor diverse levens- 

beschouwingen en het leren omgaan en waarderen van deze levensbeschouwingen. 

Een verschil tussen scholen is in hoeverre dat vanuit de eigen door leerling en ou- 
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ders gekozen levensbeschouwing is of dat het uitgangspunt is een interlevensbe- 

schouwelijke dialoog. 

 
Als scholen keuzemogelijkheden bieden voor levensbeschouwelijke vorming dan 

realiseren zij zich dat ook in het ‘gewone’ onderwijs aandacht dient te zijn voor le- 

vensbeschouwelijke vorming, in het bijzonder voor een interlevensbeschouwelijke 

dialoog. Scholen verschillen echter in de wijze waarop en de uitgebreidheid waar- 

mee zij daaraan vormgeven. Dit kan in de ‘gewone’ lessen, rondom feesten en in de 

samenwerking tussen verschillende levensbeschouwelijke keuzevakken. Dit is terug 

te zien in het voorbeeld van de samenwerking GVO en IVO. 

 
Schoolleiders hebben een ingewikkelde verhouding met de levensbeschouwelijke 

keuzevakken. Zij erkennen dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid berust bij de 

vakdocent en de zendende instantie. Maar tegelijkertijd willen zij dat er een goede 

samenwerking en inhoudelijke afstemming is van de leerkrachten van de basisschool 

en de valdocenten levensbeschouwelijke vorming. 

 
De schoolleiders in dit onderzoek die terughoudend zijn ten aanzien van de levens- 

beschouwelijke keuzevakken, doen dit vanuit een duidelijke pedagogische visie. Zij 

bepleiten ofwel een interlevensbeschouwelijke dialoog, of zij bepleiten een schei- 

ding tussen onderwijs en levensbeschouwing. Deze standpunten zijn tenslotte ook in 

de politieke en pedagogische discussie over de relatie onderwijs en levensbeschou- 

wing veelvuldig te horen. Voor een pleidooi voor een interlevensbeschouwelijke di- 

aloog zie bijvoorbeeld Grimett (1981), Jackson (2004), Bakker (2004) en Miedema 

(2004). Voor een scheiding van onderwijs en levensbeschouwing wordt veelvuldig 

verwezen naar Frankrijk. 

 
In het openbaar onderwijs hebben ouders de mogelijkheid te kiezen voor keuzevak- 

ken levensbeschouwelijke onderwijs. Dit recht is wettelijk vastgelegd. Hoe de scho- 

len deze mogelijkheid onder de aandacht brengen van ouders kunnen de scholen zelf 

beslissen. In het onderzoek onder ouders is onder meer nagegaan in hoeverre ouders 

vinden dat zij geïnformeerd zijn. 

 
Docenten en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 

De docenten van buiten brengen duidelijk specifieke inhouden de school in. Wat 

ook opvalt is dat de invulling en de ervaringen ermee sterk afhangt van de individue- 

le docent. Vanuit de zendende instantie is er wel curriculummateriaal maar de do- 

centen ervaren een grote vrijheid, zeker bij het HVO. De docenten van de levensbe- 
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schouwelijke keuzevakken spreken met enthousiasme over hun vak en het werken 

met kinderen. De docenten accentueren duidelijk het vormende karakter van hun 

vakken: stimuleren om zelf na te denken, een eigen visie te ontwikkelen. De docen- 

ten zijn positief over hun lesgeven en de effecten die zij realiseren. 

In de verhalen van de docenten klinkt inhoudelijk duidelijk de eigen levensbe- 

schouwing door. In de godsdienstige levensbeschouwing worden verhalen doorge- 

geven, in HVO worden de leerlingen vooral uitgedaagd om zelf na te denken. De 

knelpunten liggen vooral in de context van hun lessen. De docenten levensbeschou- 

welijke vormingsonderwijs die van buiten komen signaleren dat zij enerzijds moge- 

lijkheden hebben eigen accenten te leggen in het curriculum en in te spelen op de 

interesses van de leerlingen, maar anderzijds dat zij soms toch relatief los staan van 

het docententeam in de school. Ook vanuit de school wordt aangegeven dat afstem- 

ming wenselijk is. Het tweede relatieve isolement betreft de zendende instanties. Zij 

geven wel aanwijzingen voor het curriculum, maar de mate waarin docenten ervaren 

dat zij deel uitmaken van een specifieke beroepsgroep lijkt te verschillen. 

Soms worden ook samengewerkt door de verschillende soorten vormingsonderwijs. 

Juist om overeenkomsten en verschillende accenten te laten zien, en om te verbin- 

den. De samenwerking van IVO en GVO is daarvan een mooi voorbeeld. De vakdo- 

centen zijn van mening dat zij werken vanuit een specifieke levensbeschouwing, 

maar dat er aandacht moet zijn voor andere levensbeschouwingen. 

Een specifiek knelpunt vormen de soms erg kleine groepen. Als ouders een bepaalde 

levensbeschouwelijke keuzevak willen hebben dan moet de school dit aanbieden. 

Wanneer dan de belangstelling gering is kan de door docenten gewenste dialoog 

moeilijk worden gerealiseerd. 

De docenten van de levensbeschouwelijke keuzevakken hebben weinig contacten 

met ouders, en betreuren dat. Dit is eigenlijk vreemd omdat dit onderwijs wordt ge- 

geven op verzoek van de ouders. 
 

 
 

5.2     Hoe denken de ouders over de levensbeschouwelijke vorming? 
 

 
Ouders van de scholen hebben een vragenlijst ontvangen. Op de IVO-school zijn 

geen vragenlijsten verspreid i.v.m. te verwachten taalproblemen. Daar heeft een ge- 

sprek met een aantal ouders plaatsgevonden (zie 4.6). Op de meeste scholen is de res-

pons van de ouders ongeveer 20%, de school die zowel gvo als hvo aanbiedt heeft 

echter een respons van 50%. 
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Beeld van aanbod 

Bijna 60% van de respondenten geeft aan op de hoogte zijn van de mogelijkheid om 

G/HVO te volgen op de openbare school. Maar er zijn hierbij zeer grote verschillen 

tussen de scholen die een vorm van G/HVO aanbieden en scholen die dit niet doen. 

Op de drie scholen met G/HVO is dat gemiddeld 81%. Op de school zonder LEVO 

geeft geen enkele respondent aan dat hij of zij is geïnformeerd. Op de school met al-

gemene levensbeschouwelijke vorming is 38% geïnformeerd. De conclusie kan 

worden getrokken dat de ouders op scholen waar geen G/HVO wordt aangeboden 

onvoldoende geïnformeerd zijn. 

 
Hebben de ouders een juist beeld van hoe levensbeschouwing wordt aangeboden? 

Op de scholen met  GVO en/of HVO geven veruit de meeste ouders die aangeboden 

vorm juist aan. Op de school die zowel GVO als HVO aanbiedt is dit zelfs 100%. 

Deze ouders hebben dus een correct beeld van hoe levensbeschouwing wordt aange- 

boden. 

 
Dit is echter niet het geval op de scholen waar algemene levensbeschouwing wordt 

gegeven en op de school waar geen LEVO gegeven wordt. Op de ALVO-school 

geeft maar liefst 71% van de ouders aan dat er GVO of HVO lessen worden gege- 

ven. Geen van de ouders geeft aan dat de school algemeen levensbeschouwelijke 

vorming aanbiedt. Ouders hebben dus, in termen van levensbeschouwelijke vorming 

geen goed beeld van het aanbod van de school. De school die geen enkele vorm van 

levensbeschouwelijke vorming aanbiedt, slaagt er toch in om bij 31% van de ouders 

het beeld te scheppen dat algemene levensbeschouwelijke vorming wordt aangebo- 

den. 

 
Beleid ten aanzien van aanbod levensbeschouwelijke vakken 

Aan de ouders van de scholen die een vorm van G/HVO aanbieden is gevraagd wie 

bepaalt welke richting(en) wordt aangeboden. Veel ouders weten het niet. Een aantal 

keren wordt de directie genoemd. Alleen op de school die GVO en HVO aanbiedt 

zegt een redelijk aantal ouders (40%) dat ouders dit bepalen. Ouders geven ook aan 

dat de directie een voorselectie maakt en dat de keuze wordt gemaakt in overleg met 

ouderraad en medezeggenschapsraad. 

 
Aan de ouders is ook gevraagd of hun kind deelneemt aan de G/HVO-lessen. Op de 

HVO en de GHVO school is er, van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld, 

vrijwel steeds sprake van deelname. Op de GVO-school is dat slechts voor de helft 

van de leerlingen het geval. De helft van deze leerlingen van ouders die hebben ge- 
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reageerd ontvangt op deze school dus geen levensbeschouwelijke vorming. Alleen 

de GVO en HVO leerkrachten van de GHVO school hebben soms contacten met 

ouders over G/HVO. Veel contacten zijn er ook via de groepsleerkracht, maar veel 

ouders weten het ook niet. Op de twee scholen waar geen G/HVO wordt gegeven 

kunnen slechts weinig ouders aangeven waarom er geen G/HVO wordt gegeven. 

 
De tweedeling tussen scholen met G/HVO en zonder G/HVO die wij bij veel vragen 

vinden wordt doorbroken bij de vraag naar het belang van het openbare karakter bij 

de schoolkeuze. Voor de GHVO- school, de HVO-school en de ALVO-school was 

dit voor de ouders belangrijk bij de schoolkeuze, bij de GVO-school en de school 

zonder LEVO was dit van gering belang. Op basis van het onderzoek kunnen wij 

hiervoor geen verklaring geven. Waarschijnlijk spelen lokale omstandigheden een 

rol in de afweging. 

 
Inhoud levensbeschouwelijke vorming 

Levensbeschouwelijke vorming kan gericht zijn op specifieke doelen als het ont- 

wikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging te door denken, 

in dialoog met anderen te gaan, te verdiepen in levensbeschouwelijke vragen, en 

dergelijke.  Als gevraagd wordt hoe belangrijk bepaalde doelen zijn dan vinden ou- 

ders deze doelen allemaal behoorlijk belangrijk. Dit betekent dat ouders het relevant 

vinden dat het onderwijs aandacht besteedt aan dergelijke levensbeschouwelijke 

vaardigheden. Er zijn weinig verschillen tussen de doelen gevonden. Opvallend is 

dat wij nauwelijks verschillen zien tussen de scholen, ondanks het feit dat verschil- 

len invullingen van levensbeschouwelijke vorming plaatsvinden. 

 
Aan de ouders zijn ook de vier modellen voor levensbeschouwelijke vorming voor- 

gelegd. De twee modellen die ingaan op diversiteit in levensbeschouwingen scoren 

zeer hoog (4.4 op 5-puntsschaal). De persoonlijke ontwikkeling binnen een traditie 

scoort ook hoog (4.2). Het opvoeden in een levensbeschouwing blijft daar iets bij 

achter. Deze scoren zijn weer een bevestiging dat ouders, ook in het openbaar on- 

derwijs, levensbeschouwing belangrijk vinden. Aandacht voor verschillende levens- 

beschouwingen is daarbij relevant. Maar de specifieke levensbeschouwing waar 

vanuit het onderwijs wordt gegeven blijft behoorlijk belangrijk. Het belang van ken- 

nis over en respect voor andere levensbeschouwingen formuleren ouders ook in de 

open vraag. Aandacht voor levensbeschouwingen zien sommige ouders als algeme- 

ne ontwikkeling. 
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Gewenste veranderingen 

Wordt er thuis gesproken over de lessen G/HVO? Veel ouders (60%) doen dat, op- 

vallend dat de ouders van de G/HVO school die vaak hoog scoren, hier het laagst 

scoren. Op de vraag of er iets moet veranderen dan hebben ouders vaak geen me- 

ning. De ouders van de GVO-school vinden nog het meest dat er iets moet verande- 

ren. Als toelichting geven ouders aan dat G/HVO ook in de lagere klassen moet 

worden gegeven, er meer aandacht voor de diverse levensbeschouwingen moet zijn. 

Ouders willen ook meer worden geïnformeerd. 

 
De ouders van de twee scholen zonder G/HVO willen een beetje aandacht voor alle 

levensbeschouwingen. De school met algemene levensbeschouwing verschilt daarin 

niet van de school zonder LEVO. Aan de ouders van beide scholen is ook gevraagd 

of zij willen dat hun kind G/HVO kan volgen, ongeveer 40% van beide scholen 

vindt van wel. 

 
Omgekeerd is aan de ouders van de G/HVO scholen gevraagd of zij het zinvol vin- 

den dat alle leerlingen levensbeschouwelijke vorming krijgen van de groepsleer- 

kracht. Daarover zijn de meningen verdeeld. De grootste groep is op de GVO- 

school. De ouders die het zinvol vinden alle leerlingen levensbeschouwelijk onder- 

wijs te bieden, geven als reden dat het goed is voor de algemene ont wikkeling van 

kinderen; dat het onderdeel van het schoolprogramma moet worden; en dat het be- 

langrijk is dat iedereen de les volgt en niet alleen een klein groepje. Andere ouders 

vinden het juist niet zinvol dat alle leerlingen levensbeschouwelijk onderwijs krij- 

gen. Vaak vinden deze ouders dat ieder een eigen keuze moet kunnen maken rond 

godsdienst en levensbeschouwing, in het algemeen, of omdat er gekozen is voor 

openbaar onderwijs. 

 
Ouders van de IVO-school gaven in een gesprek aan zij IVO erg belangrijk vinden 

en er zelfs meer tijd aan willen besteden. De school kan beter dan de ouders en de 

moskee ingaan op levensbeschouwing. Op school leren de leerlingen ook respect 

voor andere levensbeschouwingen, maar IVO vanuit een Islamitische opvatting sluit 

aan bij de thuisachtergrond. 
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5.3     Discussie en aanbevelingen 
 

 
Dit onderzoek is verkennend van karakter en als onderzoekers willen wij ons hier 

niet uitspreken voor een bepaalde vorm van levensbeschouwelijke vorming. Wij ge- 

ven wel een paar discussiepunten en aanbevelingen: 

1. Ouders hebben het recht om aan de openbare basisschool te vragen keuze- 

vakken levensbeschouwelijke vorming aan te bieden. Uit het onderzoek 

blijkt dat op scholen waar deze vakken niet worden aangeboden ouders 

slecht geïnformeerd zijn over deze mogelijkheid. Wij zeggen niet dat de 

school deze ouders onvoldoende informeert, wij constateren dat ouders zich 

slecht geïnformeerd voelen. Vanuit het oogpunt van uitvoeren van over- 

heidsbeleid en vanuit een goede relatie school en ouders is een intensive- 

ring van de voorlichting over deze mogelijkheden wenselijk. Veelvuldig 

wordt gepleit voor een sterkere band tussen school en ouders, levensbe- 

schouwelijke vorming in al zijn variëteit lijkt daarvoor een zeer betekenis- 

vol onderwerp. 

 
2. De keuze voor een bepaalde invulling van levensbeschouwelijk onderwijs 

hangt nauw samen met de pedagogische visie van de school. De onderzoch- 

te scholen hebben een eigen traditie hierin en een eigen visie. Een regelma- 

tige reflectie op de visie en praktijken kan keuzes bewuster maken. Gezien 

het thema, levensbeschouwelijke vorming, is een dialoog tussen bestuur, 

schoolleider, docententeam en ouders wenselijk. Interessant is de vraag hoe 

de vakdocenten levensbeschouwelijke vorming hierbij worden betrokken. 

Zeker op scholen waar een traditie is van bepaalde levensbeschouwelijke 

keuzevakken ligt het voor de hand dat ook deze vakdocenten betrokken 

worden bij deze vorm van interlevensbeschouwelijke dialoog. Deze dialoog 

wordt pas echt interlevensbeschouwelijke als ook vakdocenten van andere 

levensbeschouwingen worden uitgenodigd voor deze dialoog. 

 
3. Veel betrokkenen, zowel ouders, schoolleiders en vakdocenten, pleiten voor 

een grotere interlevensbeschouwelijke dialoog in de scholen. Zelfs de keuze-

vakken vanuit een levensbeschouwing zouden aandacht moeten be- steden 

aan meerdere levensbeschouwingen en toewerken naar meer waar- dering 

voor diversiteit in levensbeschouwelijke zin. Maar er is bij alle groepen dui-

delijk ook de wens om naast keuzevakken levensbeschouwelijk onderwijs 

ook in het ‘gewone’ onderwijs aandacht te besteden aan een in- terlevensbe-

schouwelijke dialoog. Juist in het ‘gewone’ onderwijs komen al- 
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le leerlingen samen en kunnen zij van elkaar leren. Levensbeschouwelijke 

vorming is dan geen kwestie van keuzevakken of algemene levensbe- 

schouwelijke vorming, maar van en-en. Zij kunnen elkaar vanuit hun spe-

cifieke invalshoek aanvullen. 

 
4. Wij redeneren in deze discussie binnen de huidige wettelijke kaders waarin 

ouders het recht hebben op keuzevakken levensbeschouwelijke vorming en 

scholen aandacht moeten besteden aan geestelijke stromingen en het maken 

van verbindingen tussen diverse culturele, sociale en levensbeschouwelijke 

groepen. Het kiezen voor een van beide opties, keuzevakken levensbe- 

schouwing of algemene levensbeschouwing, vraagt om een politiek debat 

en besluitvorming. Het raakt de relatie van onderwijs en levensbeschou- 

wing en het karakter van het openbaar onderwijs, en zelfs van het bijzonder 

onderwijs. Uiteraard is een discussie over onderwijs en levensbeschouwe- 

lijke vorming wenselijk, maar dat gaat de reikwijdte van dit onderzoek te 

boven. 
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