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1. Samenvatting  

 

VOS/ABB vindt dat alle leerlingen de mogelijkheid horen te krijgen om zich op 

levensbeschouwelijk gebied te ontwikkelen, juist ook in het openbaar voorgezet onderwijs. 

Het openbaar onderwijs heeft de opdracht gekregen tot actieve pluriformiteit; namelijk te 

onderwijzen over levensbeschouwelijke tradities en te werken aan de persoonlijke 

levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen. Dit staat beschreven in artikel 42, 46 en 

47 in de Wet op het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek heeft de huidige situatie en de 

gewenste situatie wat betreft levensbeschouwelijk onderwijs in het openbaar onderwijs in 

kaart gebracht door middel van interviews met schoolleiders en docenten van acht 

voortgezet onderwijs scholen.  

 

Van de acht geselecteerde en geïnterviewden scholen zijn zes scholen daadwerkelijk 

openbare scholen. Er is één openbare school waarbij levensbeschouwing een expliciet vak is. 

Op deze school wordt in het eerste jaar het vak ‘verzorging en levo’ aangeboden. Er zijn drie 

openbare scholen waarbij levensbeschouwelijk onderwijs impliciet aanwezig is, namelijk in 

de vakken maatschappijleer en geschiedenis. Bij twee openbare scholen wordt er weinig tot 

bijna niets aan levensbeschouwelijk onderwijs gedaan. 

 

De gewenste situatie wat betreft levensbeschouwelijk onderwijs op het openbaar onderwijs 

is voornamelijk impliciet. De scholen zien graag datgene wat bereikt kan worden met 

levensbeschouwelijk onderwijs, namelijk meer respect, begrip en nuance, op zo’n manier 

aanwezig is in de school dat de docenten en leerlingen het uitdragen, zonder er een specifiek 

vak voor te creëren. Wel vinden alle scholen levensbeschouwelijk onderwijs zeer belangrijk. 

Daarom zouden de meeste scholen graag meer tijd en ruimte willen hebben voor een vak als 

maatschappijleer of burgerschapsvorming, waar levensbeschouwelijk onderwijs dan 

onderdeel van wordt. 

 

Na aanleiding van de interviews met de schoolleiders en docenten van de acht geselecteerde 

scholen zijn er tien maatregelen opgesteld voor VOS/ABB. Omdat niet alle tien maatregelen 

haalbaar zijn voor het advies, is er gekozen om het advies te laten bestaan uit drie 

maatregelen. De eerste maatregel is overheid-gericht namelijk het advies aan VOS/ABB om 

te lobbyen bij de overheid voor een ontwikkelingsimpuls op het gebied van 

burgerschapsvorming. De tweede maatregel van het advies is leden-gericht: de 

zichtbaarheid van de diensten en informatie waar VOS/ABB over beschikt met betrekking tot 

levensbeschouwelijk onderwijs verbeteren. De laatste maatregel adviseert VOS/ABB om het 

levensbeschouwelijk onderwijs als onderdeel te zien van burgerschapsvorming met behoud 

van eigen karakter.  
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2. Inleiding 

2.1. VOS/ABB 

VOS/ABB is de vereniging voor openbaar en algemeen toegankelijke scholen. Zij is een 

koepelorganisatie die professionele deskundigheid aanbiedt op verschillende terreinen van 

zowel het primair als het voortgezet onderwijs waar bestuur, management en 

medezeggenschap van onderwijsinstellingen mee te maken kunnen krijgen. Deze 

deskundigheid kan bestaan uit juridische of onderwijskundige hulp, advies over bestuurlijke 

organisatie, doelmatige medezeggenschap, financiën, media, ICT en onderwijshuisvesting. 

VOS/ABB is een vereniging van leden en behartigt de belangen van bijna 300 besturen met 

in totaal ruim 2200 scholen.  

De missie van VOS/ABB is: goed onderwijs voor álle kinderen. Hier zet deze 

organisatie zich actief voor in en dit betekent dat zij graag ziet dat openbare scholen zich 

open en toegankelijk opstellen voor alle leerlingen en het personeel, en dat scholen kwaliteit 

leveren op beide gebieden. Ook stelt VOS/ABB dat onderwijs niet op zichzelf staat maar in 

relatie staat met alle aspecten van de samenleving. Dit is terug te zien in hun kernwaarden 

en visie op levensbeschouwelijk onderwijs op het openbaar onderwijs.1 VOS/ABB heeft, 

deels vanuit de wetgeving2, zes kernwaarden opgesteld waarop openbare scholen kunnen 

bouwen:3 

 Iedereen is welkom. De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun 

levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele 

geaardheid.  

 Iedereen is benoembaar. Benoembaarheid op de openbare school staat open voor 

iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, 

geslacht of seksuele geaardheid.  

 Wederzijds respect. De openbare school houdt rekening met en gaat uit van 

wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, 

ouders en personeelsleden.  

 Waarden en normen. De openbare school besteedt actief aandacht aan 

uiteenlopende levensbeschouwelijk, godsdienstige en maatschappelijke waarden.  

 Van en voor de samenleving. De openbare school is van en voor de samenleving en 

betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over 

doelstellingen en werkomstandigheden en stemt af met externe betrokkenen en 

belanghebbenden.  

                                                           
1
 Website VOS/ABB: Over VOS/ABB: Wat doet VOS/ABB?, gezien op 31 maart 2017: 

https://www.vosabb.nl/over-vosabb/wat-doet-vosabb/  
2
 Wet op het primair onderwijs: Artikel 50 en 51, gezien 24 februari 2017: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01 
Wet op het voortgezet onderwijs: Artikel 42, 46 en 47, gezien 24 februari 2017: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-01-01 
3
 K. te Bos en M. Huigsloot. (2008). Over Openbaar Onderwijs. Woerden: VOS/ABB, p.7. 

https://www.vosabb.nl/over-vosabb/wat-doet-vosabb/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-01-01
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 Levensbeschouwing en godsdienst. De openbare school biedt de gelegenheid om 

levensbeschouwelijk vormings- of godsdienstonderwijs te volgen.  

VOS/ABB vindt dat alle leerlingen de mogelijkheid horen te krijgen om zich op 

levensbeschouwelijk gebied te ontwikkelen, juist ook in het openbaar voortgezet onderwijs. 

Volgens VOS/ABB is het kenmerkend voor het openbaar onderwijs dat gelijkwaardigheid van 

achtergronden en zienswijze centraal staat. Dit komt ook terug in de kernwaarden ‘iedereen 

is welkom’, ‘iedereen is benoembaar’ en ‘wederzijds respect’. Deze gelijkwaardigheid 

betekent niet direct dat de school neutraal is; elke school heeft zijn eigen identiteit. Maar 

gelijkwaardigheid en wederzijds respect kan wel overgaan in ontmoeting, dialoog en 

aandacht voor diversiteit. Dit vindt VOS/ABB zeer belangrijk en dit kan tot uiting komen in 

levensbeschouwelijk onderwijs.4  

Daarnaast vindt VOS/ABB dat elke school open moet staan voor alle leerlingen en dat 

zij een voorbeeld moet zijn van de democratische en pluriforme samenleving. Hieraan wordt 

niet alleen het gelijkwaardigheidsprincipe verbonden maar ook de kernwaarden ‘waarden 

en normen’ en ‘van en voor de samenleving’. Waarden en normen zijn belangrijk voor 

levensbeschouwing omdat dit een visie geeft op wat goed leven is. En levensbeschouwelijke 

ontwikkeling van leerlingen draagt bij op de manier hoe zij in de samenleving staan.5  

Tot slot biedt ook de laatste kernwaarde ‘levensbeschouwing en godsdienst’ inzicht 

in de visie van VOS/ABB op levensbeschouwelijk onderwijs in het openbaar voortgezet 

onderwijs. Zoals al eerder is aangegeven vindt VOS/ABB het belangrijk dat alle leerlingen de 

mogelijkheid krijgen tot levensbeschouwelijk onderwijs, juist in het openbaar onderwijs. 

Daarom begeleidt VOS/ABB bijvoorbeeld ook scholen voor primair onderwijs om samen met 

openbare scholen en met docenten GVO en HVO aanbod te ontwikkelen. Deze begeleiding is 

ook mogelijk voor het voortgezet onderwijs; hoe dit aanbod er precies uit zal zien, is onder 

andere afhankelijk van de vraag van openbare scholen.6  

 

 

2.2. Het openbaar onderwijs 

Nederland kent een duaal onderwijsstelsel; dit is het onderscheid tussen het vanwege de 

overheid gegeven onderwijs (openbaar onderwijs) en het niet vanwege de overheid gegeven 

onderwijs (bijzonder onderwijs). Het ontstaan van het duaal onderwijsstelsel kan worden 

gevonden in de ‘schoolstrijd’ die plaatsvond in Nederland in de negentiende eeuw. Deze 

strijd ging om de vrijheid van het onderwijs en in 1848 werd dit expliciet gegarandeerd in de 

Grondwet onder artikel 194.7 Hierdoor kreeg ook het neutraliteitsbeginsel van het openbaar 

                                                           
4
 F. Breemer en M. Lammers. (2016). School! In: School!Gids. Een toekomstvisie op ons onderwijsbestel. 

Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB, p. 5-9; VOS/ABB. Brochure: Levensbeschouwing juist in het 
openbaar onderwijs. 
5
 Breemer en Lammers, School!, p. 5-9; VOS/ABB. Brochure: Levensbeschouwing juist in het openbaar 

onderwijs. 
6
 VOS/ABB. Brochure: Levensbeschouwing juist in het openbaar onderwijs. 

7 S. van Bijsterveld. (2013). Een vergeten episode uit de schoolstrijd: de ontdekking van ‘openbaar’ en 

‘bijzonder’ onderwijs. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid jr. 4, nr. 3, p. 17-18.  
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onderwijs een positie in de wet. In 1920 werden het openbaar en bijzonder onderwijs 

financieel gelijkgesteld. Om de identiteit van het openbaar onderwijs af te zetten tegen de 

identiteit van het bijzonder onderwijs werd gesteld dat het openbaar onderwijs ‘neutraal’ 

was als het gaat om maatschappelijke en levensbeschouwelijke visies; bijzonder onderwijs 

werd juist opgevat als ‘zendend’.8 

Dit onderscheid zorgde ervoor dat openbaar onderwijs voortaan met neutraal werd 

geïdentificeerd waarbij het begrip neutraliteit zo werd uitgelegd waardoor het idee ontstond 

dat alle vormen van levensbeschouwelijk onderwijs buiten het openbaar onderwijs zou 

moeten plaatsvinden. Het idee dat het openbaar onderwijs een actief neutrale houding 

moet aannemen, en het bijzonder onderwijs daartegenover een ‘zendende’ houding heeft 

ten opzichte van religie en levensbeschouwing, heeft te maken met verschillende factoren. 

Historische processen zoals de schoolstrijd, de verzuiling en de daarna opkomende 

secularisatie, het beginsel scheiding van kerk en staat en het liberalisme hebben hier onder 

andere invloed op gehad. De problemen en de religieuze ongeletterdheid binnen de huidige 

Nederlandse samenleving en de opdracht die de overheid in de Wet op het voortgezet 

onderwijs heeft vastgesteld, vragen echter om een meer actief pluriforme houding van het 

openbaar voortgezet onderwijs. 

Dit paradigma waarbij het openbaar onderwijs wordt gezien als actief-neutraal leeft 

nog steeds in Nederland ondanks dat er wel ruimte wordt gegeven voor levensbeschouwelijk 

onderwijs. Het openbaar onderwijs heeft echter de opdracht gekregen tot actieve 

pluriformiteit, te onderwijzen over levensbeschouwelijke tradities en te werken aan de 

persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen. Dit staat beschreven in 

artikel 42, 46 en 47 in de Wet op het voortgezet onderwijs. In plaats van ‘actief neutraal’ zou 

het openbaar onderwijs ‘actief pluriform’ moeten zijn. Want juist als openbare scholen 

neutraliteit willen uitdragen, moeten zij aandacht schenken aan alle culturele, 

levensbeschouwelijke en religieuze thema’s, normen en waarden.  

De Nederlandse overheid heeft gekozen voor een inclusief neutraliteitsmodel waarbij 

gelovigen van alle culturele, levensbeschouwelijke en religieuze stromingen gelijk worden 

behandeld en dezelfde mogelijkheden en steun krijgen. Actieve pluriformiteit hoort bij het 

Nederlandse inclusieve neutraliteitsmodel. Daarnaast zijn openbare scholen veel meer 

ontmoetingsscholen dan het bijzonder onderwijs omdat het openbaar onderwijs open staat 

voor iedereen ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Openbare scholen zijn bij uitstek 

de plekken waar ontmoeting tussen verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen 

plaatsvindt. Deze variëteit van leerlingen geeft een goede afspiegeling van de Nederlandse 

samenleving. En ontmoeting met minderheden op scholen kan juist het onderling respect, 

begrip en acceptatie bevorderen. Daarom zou het openbaar onderwijs zich moeten richten 

op het ideaal van de ontmoetingsschool en deze identiteit aannemen, waarbij er expliciete 

aandacht is voor de culturele en levensbeschouwelijke diversiteit.9  

                                                           
8 M. Lammers. (2013). ‘Juist in het openbaar onderwijs’. In: Narthex jr. 13, nr. 3, p. 41-43.  
9
 W. van der Burg. (2009). Het ideaal van de neurale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op 

godsdienst en cultuur. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 40-44. 
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Uit de Wet op het voorgezet onderwijs en vanuit het beleid van VOS/ABB komt duidelijk 

naar voren dat het openbaar voortgezet onderwijs de opdracht heeft gekregen om actief 

pluriform te zijn. Tot nu toe blijkt dat in de praktijk deze opdracht anders wordt 

geïnterpreteerd. Het doel van dit onderzoek is om zowel de huidige situatie als de wenselijke 

situatie van de openbare scholen wat betreft het levensbeschouwelijk onderwijs in kaart te 

brengen. Dit kan ook inzicht verschaffen in de redenen van openbaar voortgezet onderwijs 

scholen om weinig tot geen levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden.  
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3. Levensbeschouwelijk onderwijs 

3.1. Wat is levensbeschouwing? 

Waarschijnlijk de meeste gebruikte term in dit onderzoek is het begrip ‘levensbeschouwing’. 

Dit is direct ook één van de lastigere begrippen; er bestaat namelijk geen consensus over 

wat allemaal wel en niet valt onder levensbeschouwing. In het Van Dale woordenboek wordt 

levensbeschouwing als volgt gedefinieerd: iemands beoordeling en opvatting van het 

bestaan.10 Omdat ik in dit onderzoek vaak spreek over levensbeschouwing in verband met 

levensbeschouwelijk onderwijs, heb ik de definitie van het begrip levensbeschouwing 

gehaald uit: Geloof je het zelf?! Levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs.11 In dit boek 

wordt levensbeschouwing beschreven als ‘een samenhangend geheel van ideeën, 

ervaringen, waarden en beelden dat een persoon ontwikkelt over zichzelf, over het 

samenleven met anderen en over de wereld’.12  

Levensbeschouwing wordt hier gezien als een persoonlijk levensverhaal dat zich 

langzaam steeds verder ontvouwt door persoonlijke ervaringen, ontmoeting met anderen en 

existentiële vragen. De mensen om je heen, zowel mensen die dichtbij staan als personen 

die ontmoet zonder daar lang bij stil te staan, hebben invloed op hoe jij jezelf, jouw manier 

van samenleven met anderen en jouw kijk op de wereld ontwikkelt. Iedereen heeft een 

‘beschouwing op het leven’ en dit stuurt ieders gedrag en keuzes in het alledaagse leven. 

Een levensbeschouwing kan ook beïnvloed worden door een religieuze traditie. Geloof kan 

onderdeel zijn van iemand zijn persoonlijke levensbeschouwing. Een levensbeschouwing is 

echter breder dan een religie.13 Hoewel sommige wetenschappers religie een zeer brede 

definitie kunnen meegeven, zijn deze definities alsnog smaller dan het begrip 

levensbeschouwing. Dit is bijvoorbeeld ook te zien in het Van Dale woordenboek. Hier wordt 

het begrip religie uitgelegd als ‘geloofsleer of godsdienst’.14 En volgens hetzelfde 

woordenboek is godsdienst: ‘1. het geheel van de plechtigheden, leerstellingen van een 

godsverering; geloof, religie, 2. godsdienstonderwijs als schoolvak’.15 Religies worden dus 

voornamelijk gezien als leerstellingen en visies die gebaseerd zijn op het geloof in het 

bovennatuurlijk zoals een God. Daarentegen kan levensbeschouwing duiden op elke visie op 

het leven, zowel theïstische, atheïstische en agnostische visies.  

 

                                                           
10

 Van Dale woordenboek: Levensbeschouwing, gezien 28 februari 2017: 
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=levensbeschouwing&lang=nn  
11

 Dit boek is van redacteurs Bas van den Berg, Ina ter Avest en Tamar Kopmels. Het is een basisboek voor 
studenten van de pabo in Nederland.  
12

 B. van den Berg, I. ter Avest en T. Kompels. (2013). Geloof je het zelf?! Levensbeschouwelijk leren in het 
basisonderwijs. Bussum: Uitgeverij Countinho bv., p. 21.  
13

 Van den Berg, Avest en Kompels, Geloof je het zelf?!, p. 21-22.  
14

 Van Dale woordenboek: Religie, gezien 28 februari 2017: 
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=religie&lang=nn  
15

 Van Dale woordenboek: Godsdienst, gezien 28 februari 2017: 
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=godsdienst&lang=nn  

http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=levensbeschouwing&lang=nn
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=religie&lang=nn
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=godsdienst&lang=nn
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3.2. Waarom levensbeschouwelijk onderwijs?  

Door de in de afgelopen decennia toegenomen secularisatie is religie van de publieke sfeer 

meer en meer naar private sfeer gedreven. Hierdoor is ook het idee van religieuze 

geletterdheid, kennis over religie, tot taak van ouders geworden in plaats van de overheid. 

Echter zijn veel ouders nog erg onzeker en verlegen met hun rol in de geloofsopvoeding en 

dit betekent dat veel kinderen geen tot weinig kennis over religie meekrijgen, zeker als de 

ouders niet betrokken zijn bij een religieuze gemeenschap.16 En dat terwijl nu blijkt dat de 

secularisatiethese niet helemaal meer opgaat voor de westerse samenleving. Europese 

landen worden steeds vaker geconfronteerd met religieuze pluriformiteit in het publieke 

domein, zo stelt godsdienstsocioloog José Casanova.17 Volgens hem liggen de problemen en 

discussies over religie in de huidige westerse samenleving niet zo zeer bij religie zelf. 

Casanova is van mening dat deze problemen worden veroorzaakt door het terugdringen van 

religie naar de privésfeer en door hoe wij als samenleving denken over moderniteit, 

secularisme en democratisering.18  

Juist kennis over en van verschillende religies en levensbeschouwingen, over 

verschillende waarden, gebruiken en tradities, kunnen zorgen voor meer acceptatie, respect 

en dialoog met anderen. Dit is een van de redenen waarom levensbeschouwelijk onderwijs 

belangrijk is. Het is niet alleen interessante kennis; het is nuttige bagage voor leerlingen die 

moeten gaan participeren in religieuze pluriforme en multiculturele Nederlandse 

samenleving en hun klaar te maken voor dit leven. Levensbeschouwelijk onderwijs is 

daarvoor een handig hulpmiddel; leerlingen leren daar na te denken over de samenleving, 

over goed en kwaad, over hoe conflicten te hanteren en hoe met vriendschappen om te 

gaan. Daarnaast kan levensbeschouwelijk onderwijs leerlingen ondersteunen in hun 

persoonlijke ontwikkeling, vooral op het gebied van zingeving, geloof en ethiek. 

Levensbeschouwelijk onderwijs geeft leerlingen de ruimte om op zoek te gaan naar jezelf, te 

twijfelen over bepaalde aspecten van het leven en om levenservaringen te delen. 

Identiteitsontwikkeling is een belangrijk functie van het onderwijs en levensbeschouwelijk 

onderwijs kan hierin en grote rol spelen.  

Daarnaast kan levensbeschouwelijk onderwijs aandacht geven aan het idee van 

pluriforme samenleving, visies van anderen, de actualiteit, het nuanceren van bepaalde 

zaken en het dialoog aangaan met elkaar. Tijdens het vak levensbeschouwing krijgen 

kinderen de kans om hun eigen levensbeschouwing te vormen en die van anderen te horen 

en te begrijpen. Hierdoor leren zij om respect te hebben voor anderen en om begrip te 

ontwikkelen voor iemand anders’ standpunten. Daarnaast is er tijdens lessen 

levensbeschouwing meer ruimte om aandacht te geven aan de actualiteit. Levensthema’s 

die in het nieuws worden aangehaald kunnen verder besproken worden tijdens deze lessen. 

Door over levensthema’s te praten, hebben docenten ook de kans om bepaalde nuances aan 

                                                           
16

 S. Terpstra. (2013). ‘Doet het vak godsdienst er toe?’ in: Narthex jr. 13, nr. 3, p. 13.  
17

 Interview met José Casanova: ‘Bijt religie de democratie?’ door Wilfred van de Poll, 19 juli 2011, gezien op 15 
januari 2017: http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2810347/2011/07/19/Bijt-religie-de-
democratie.dhtml  
18

 J. Casanova. (2009).  Europas Angst vor der Religion. Berlin University Press, p. 19, 30.  

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2810347/2011/07/19/Bijt-religie-de-democratie.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2810347/2011/07/19/Bijt-religie-de-democratie.dhtml
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te brengen. Vanuit de media wordt er vaak telkens dezelfde beelden, veronderstellingen of 

meningen meegegeven. In sommige huishoudens kunnen deze beelden goed worden 

gefilterd. Maar er zijn ook veel huishoudens die bepaalde beelden alleen maar versterken.  

Juist bij levensbeschouwelijk onderwijs kan er aandacht worden gegeven aan de 

actualiteit en kan de docent nuances aanbrengen. Op deze manier kunnen de leerlingen de 

samenleving beter begrijpen en zijn ze hier ook beter op voorbereid. Tot slot heeft elke 

leerling een eigen levensbeschouwing. Levensbeschouwelijk onderwijs geeft iedere leerling 

de kans om zijn eigen persoonlijke levensbeschouwing te ontwikkelen en leert de kinderen 

om een eigen gefundeerde mening te vormen. Deze mening moet doordacht zijn en 

beargumenteerd kunnen worden door de leerling zelf. Daarom is levensbeschouwelijk 

onderwijs van groot belang.  

De vorm waarin dit levensbeschouwelijk onderwijs wordt gegeven, is te bepalen door 

de school zelf. Er zijn scholen die er voor kiezen om levensbeschouwelijk onderwijs als een 

apart vak aan te bieden onder de naam ‘levensbeschouwing’ of ‘LEF’ (Levensbeschouwing, 

Ethiek en Filosofie). Er zijn ook scholen die juist hebben gekozen om verschillende 

levensbeschouwelijke aspecten onder te brengen bij andere vakken die al in het curriculum 

staan zoals Geschiedenis, Maatschappijleer en zelfs Aardrijkskunde, Biologie of Filosofie. 

Belangrijk is dat er aandacht wordt gegeven aan het vakgebied levensbeschouwelijk 

onderwijs omdat dit onderwijs zoveel bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de 

leerling.  

 
 

3.3. Modellen levensbeschouwelijk/religieus onderwijs 

Binnen het wetenschappelijk debat bestaan verschillende visies op religieus (of 

levensbeschouwelijk) onderwijs. Er is een aantal wetenschappers die verschillende modellen 

hebben ontwikkeld op dit gebied. De modellen over levensbeschouwelijk onderwijs die voor 

dit onderzoek zijn gebruikt, zijn gehaald uit de theorieën van Michael Grimmitt, Wiel 

Veugelers en Carl Sterkens.  

 

3.3.1. Grimmitt: 

De theorie van Michael Grimmitt is wellicht het meest bekende model. Grimmitt verdeelt 

het religieus onderwijs (maar dit kan even goed ook gelden voor het levensbeschouwelijk 

onderwijs) in drie vormen:  leren in, leren over en leren van een religie of 

levensbeschouwing. ‘Leren in’ is volgens Grimmitt de wijze van religieus onderwijs waarbij 

een kind in een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke traditie wordt onderwezen en 

opgevoed. Grimmitt’s tweede vorm ‘leren over’ betekent dat leerlingen religieus of 

levensbeschouwelijk onderwijs krijgen waarbij zij kennis vergaren over verschillende 

religieuze of levensbeschouwelijke tradities. Hier komt geen persoonlijke vorming of 

ontwikkeling bij kijken. ‘Leren van’ is de derde vorm waarbij leerlingen door middel van 

levensbeschouwelijk onderwijs leren van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke 
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tradities. Hierdoor leert de leerling ook over zichzelf, over zijn eigen religieuze tradities en 

zijn eigen persoonlijke levensbeschouwing.19  

3.3.2. Veugelers: 

Wiel Veugelers is bijzonder hoogleraar Humanistisch Vormingsonderwijs. Veugelers heeft 

het model van Grimmitt overgenomen en enkele aanpassingen gemaakt. Veugelers heeft 

het levensbeschouwelijk onderwijs opgedeeld in vier verschillende vormen. De eerste is 

‘opvoeden in een religie’. Deze komt overeen met ‘leren in’ van Grimmitt. De tweede vorm 

gaat over ‘leren over verschillende religies’ en komt ook overeen met de tweede vorm van 

Grimmitt. De laatste twee vormen van het model van Veugelers zijn echter wel anders dan 

het ‘leren van’ van Grimmitt, hoewel ze wel gezien kunnen worden als varianten hiervan. 

Deze twee varianten zijn: persoonlijke religieuze ontwikkeling binnen een religieuze traditie 

en persoonlijke religieuze ontwikkeling binnen een democratisch kader.20 Bij de eerste 

variant gaat het voornamelijk om de eigen keuzes van de leerling en zijn persoonlijke 

levensbeschouwelijke ontwikkeling. Dit is een mengvorm van het leren in, van en over zoals 

Grimmitt dat uitlegt. Bij de tweede variant ligt de focus ook op de persoonlijke 

levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerling alleen hierbij staan de docent en de 

school uitdrukkelijk volledig neutraal tegenover de verschillende religies en 

levensbeschouwingen. Daarnaast wordt er meer aandacht gegeven aan de dialoog en 

democratisch oplossen van meningsverschillen.21  

 

3.3.3. Sterkens: 

Carl Sterkens is universitair hoofddocent Empirische en praktische religiewetenschap aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Het model van Sterkens spreekt ook over drie verschillende 

vormen van religieus (of levensbeschouwelijk) onderwijs en lijkt ook zeker overeenkomsten 

te hebben met het model van Grimmitt. Sterkens onderscheidt het monoreligieus, het 

multireligieus en het interreligieus model. Het monoreligieus onderwijs heeft de focus liggen 

op de religieuze identiteit die de school uitdraagt. Binnen deze vorm zullen de leerlingen 

leren in de religieuze (of levensbeschouwelijke) traditie van de school en zullen de kinderen 

dit proberen zich eigen te maken. De sociale context van deze vorm is een samenleving 

waarbij geen religieuze pluriformiteit voorkomt. De leerlingen worden daarom aangespoord 

om te leven volgens de normen, waarden en overtuigingen van de normatieve religieuze 

traditie en om deel te nemen aan de religieuze gebruiken. Omdat deze religieuze traditie de 

basis is en als absolute waarheid wordt beschouwd binnen deze vorm van religieus 

onderwijs, is contextualisatie verder niet nodig. Daarom wordt deze vorm ook wel gezien als 

een traditionalistisch concept. De zwakke kant van het monoreligieus onderwijs is het gebrek 

                                                           
19

 M. Grimmitt (1987). Religious Education and Human Development: The Relationship Between Studying 
Religions and Personal, Social and Moral Education. Great Wakering: McCrimmons, p. 225-226, 260.  
20

 W. Veugelers & E. Oostdijk. (2013). ‘Humanistische Levensbeschouwelijke Vorming. Levensbeschouwelijke 
vorming in het Nederlandse openbaar onderwijs, in het bijzonder HVO’ in: Pedagogiek, jr. 33, nr.2, p. 143, 147, 
151; W. Veugelers. (2008). ‘Docenten levensbeschouwing en onderwijs’ in: Ethiek en Maatschappij, jr. 11, nr. 3, 
p. 26-28, 36-38. 
21

 Veugelers, Docenten levensbeschouwing en onderwijs, p. 26, 37-38. 
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aan aandacht voor de religieuze pluriformiteit die op dit moment in vele samenlevingen 

aanwezig is.22   

De tweede vorm van de theorie van Sterkens, het multireligieus model, legt wel de nadruk 

op de religieuze pluraliteit die terug te vinden is in bijvoorbeeld de huidige Nederlandse 

maatschappij. Dit model probeert de leerlingen ‘religieuze geletterdheid’ bij te brengen door 

de kinderen te informeren over verschillende religies en levensbeschouwingen en door 

begrip te ontwikkelen voor verschillende waarden en overtuigingen. Het multireligieus 

onderwijs heeft als normatieve basis dat er niet één absolute waarheid is (wat wel de basis is 

van het monoreligieus model) maar dat er meerdere wegen zijn die naar de uiteindelijke 

‘verlossing’ leiden. Het multireligieus onderwijs bereidt de leerlingen wel voor op een 

religieuze pluriforme samenleving. Echter is de zwakte van dit model dat leerlingen wel leren 

over religieuze en levensbeschouwelijke tradities en gebruiken maar er niet zelf aan 

deelnemen. Er wordt wel informatie verstrekt aan de leerlingen maar er worden geen 

ervaringen opgedaan of uitgewisseld.23   

 De laatste vorm van Sterkens is het interreligieuze model. Interreligieus onderwijs 

staat voor dialoog voeren met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke 

overtuigingen Hierdoor wordt de religieuze of levensbeschouwelijke identiteit van de 

leerling gevormd. Binnen dit model worden de normen, waarden en overtuigingen van 

zowel het eigen geloof als wel van andere religies en levensbeschouwingen kritisch 

geanalyseerd door middel van dialoog voeren. Hierdoor probeert het interreligieus 

onderwijs de leerlingen respect en begrip voor andere opvattingen, religies en 

levensbeschouwingen bij te brengen. Daarnaast wil dit model de kinderen zelf laten 

nadenken over hun eigen levensbeschouwing. Het interreligieus onderwijs combineert de 

verschillende (sterke) kanten van de eerdere twee modellen. Het model laat de leerlingen 

zelf ervaren en een persoonlijke ontwikkeling doormaken en tegelijkertijd leren ze over 

andere religies en levensbeschouwingen. Dit is ook de normatieve basis voor het 

interreligieuze model; namelijk toegewijd zijn aan de eigen persoonlijke levensbeschouwing 

of religieuze traditie en tegelijkertijd het erkennen van religieuze pluraliteit in de 

samenleving.24   

 In tabel 1 (zie pagina 12) is er een overzicht gegeven van de kenmerken van het 

monoreligieus, multireligieus en het interreligieus model. De kernmerken zijn gebaseerd op 

de norm, kernwaarden, sociale context en persoonsvorming van elk model zoals gegeven 

door Sterkens.25  

 

 

 

 

                                                           
22

 C. Sterkens. (2001). Interreligious Learning. The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education. 
Leiden: Brill, p. 49-55.  
23

 Sterkens, Interreligious Learning, p. 55-62.  
24

 Idem, p. 63-67.  
25

 Idem, p. 49-67.  
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Tabel 1: Theorie religieonderwijs Sterkens 

 

 

 

 

 

 Monoreligieus Multireligieus  Interreligieus 

Norm De religieuze traditie wordt 
als de absolute waarheid 
gezien. 

Religieus relativisme; er is niet 
één waarheid maar er zijn 
meerdere wegen die leiden naar 
hetzelfde doel namelijk de 
redding van de mens.  
 

Pluralisme; zowel toegewijd zijn 
aan je eigen religieuze identiteit 
en gemeenschap als het 
erkennen van religieuze 
pluraliteit.  
 

Kernwaarden - Overdragen van 
religieuze waarden 

- Absolute waarheid 
- Opvoeden 

 

- Respectvolle houding 
- Kennis/informatie over 

religies. 
 

- Wederzijds respect 
- Dialoog aangaan 

 

Context - Eigen religie en 
geloofsgemeenschap. 

- Andere religies worden 
gezien vanuit eigen 
religieuze achtergrond.  

- Verdeelde (verzuilde) 
samenleving.  

 

- Religieuze pluraliteit in de 
samenleving.  

- Religieuze betrokkenheid is 
verwaarloosbaar; het maakt 
meer niet uit.   

 

- Eigen religie en 
geloofsgemeenschap. 

- Religieuze pluraliteit in de 
samenleving. 

- Interreligieuze 
ontmoetingen tussen eigen 
religie en religieuze 
pluraliteit.  

 

Persoonsvorming - Dieper groeien in 
geloof.  

- Diepere band met 
eigen 
geloofsgemeenschap. 

- Construeren van een 
religieuze identiteit die 
overeenkomt met het 
eigen geloof. 

 

- Ontwikkelen van religieuze 
geletterdheid.  

- Introduceren van meerdere 
religies aan leerlingen. 

- Stimuleren van interesse in 
leren over verschillende 
religies.  

 

- Construeren van religieuze 
identiteit door relatie met 
eigen religie en dialoog met 
andere religieuze tradities.  

- Kritisch analyseren van 
(eigen) religieuze tradities. 

- Effectief leren 
communiceren tussen 
eigen en andere religies.  

 

 Tekortkoming: Dit model 
biedt geen plaats voor 
religieuze pluraliteit.  
 

Tekortkoming: De leerlingen 
ontwikkelen geen eigen religieuze 
identiteit of ontwikkelen geen 
persoonlijke levensbeschouwing.  
 

Sterk: zowel het begrijpen en 
kritisch analyseren van de eigen 
religieuze identiteit en 
persoonlijke ervaringen, als wel 
van andere religieuze tradities is 
belangrijk.   
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De modellen beschreven door Sterkens kunnen worden gekoppeld aan de onderscheidingen 

in het levensbeschouwelijk onderwijs van Grimmitt. Bij het monoreligieus model gaat het 

voornamelijk om ‘leren in’. Het multireligieus model komt overeen met het ‘leren over’ van 

Grimmitt en het interreligieus model met het ‘leren van’. Belangrijke aspecten die in de 

modellen van Sterkens naar voren komen zijn waarden en overtuigingen, de normatieve 

basis en de context van de modellen. Deze modellen en aspecten zijn belangrijk voor het 

onderzoek om te kijken naar de visieontwikkeling van VOS/ABB wat betreft 

levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen en wat de huidige en wenselijke 

situatie is van de verschillende openbare scholen die worden geïnterviewd. Dit kan geplaatst 

worden in het theoretische kader dat hierboven beschreven is. De modellen van Grimmitt, 

Veugelers en Sterkens komen zeer met elkaar overeen. Dit is ook te zien in het volgende 

overzicht (tabel 2): 

 
 

Tabel 2: Modellen levensbeschouwelijk onderwijs 

 

Grimmitt Veugelers Sterkens 

‘Leren in’ religie(s) Opvoeden in levensbeschouwing Monoreligieus 

‘Leren over’ religie(s) Leren over verschillende 

levensbeschouwingen 

Multireligieus 

‘Leren van’ religie(s) Persoonlijke levensbeschouwelijke 

ontwikkeling binnen een 

levensbeschouwelijke traditie/binnen een 

democratisch kader 

Interreligieus 
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4. Vraagstelling: 

4.1. Kader 

Levensbeschouwing is geen verplicht vak in het voortgezet onderwijs. Vooral op het 

openbaar onderwijs wordt zeer weinig aandacht besteed aan levensbeschouwelijk 

onderwijs. Doordat religie in het publieke domein steeds meer aanwezig lijkt te zijn, neem 

als voorbeeld de vluchtelingenstromen die Nederland binnenkomen, is de discussie ontstaan 

in het religie- en levensbeschouwelijk onderwijsveld over het belang van (religie en) 

levensbeschouwelijk onderwijs. Vanuit religie-wetenschappelijk oogpunt wordt 

verondersteld dat kennis over religie en levensbeschouwing nodig is om de huidige 

Nederlandse samenleving te kunnen begrijpen en om later ook als volwassenen in deze 

samenleving op een goede manier te kunnen participeren. In de discussie wordt de 

veranderde rol van religie ook onderkend en wordt er nagedacht over hoe dit vakgebied 

meer aandacht kan krijgen en een grotere rol kan spelen in de groei van de leerlingen naar 

volwassenheid.26  

Vanuit wetgeving en daaruit voortvloeiende kernwaarden van het openbaar 

onderwijs, heeft VOS/ABB opvattingen over hoe levensbeschouwing in het openbaar 

onderwijs zou moeten worden vormgegeven. Ook vanuit de discussie over het religie- en 

levensbeschouwelijk onderwijs komt naar voren dat in de wenselijke situatie er meer 

aandacht is voor religie en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. VOS/ABB stelt 

zich daarom de vraag wat de huidige situatie is van het levensbeschouwelijk onderwijs op 

openbare scholen in het voortgezet onderwijs en wat zij zien als wenselijk situatie. VOS/ABB 

is daarom geïnteresseerd in het handelingsprobleem van openbare scholen, namelijk: welke 

visie, wensen en behoeften hebben openbare scholen in het voorgezet onderwijs met 

betrekking tot het levensbeschouwelijk onderwijs.  

 

4.2. Onderzoeksvraag 

Op basis van het geschetste kader luidt de onderzoeksvraag als volgt: wat is de huidige 

situatie en welke wensen en behoeften hebben openbare scholen voor voortgezet onderwijs 

wat betreft het levensbeschouwelijk onderwijs? Het doel van het onderzoek is om aan de 

ene kant de huidige situatie van de openbare voorgezet onderwijs scholen op het gebied van 

levensbeschouwing in kaart te brengen, aan de andere kant wordt er gekeken of deze 

huidige situatie wenselijk is. Zo niet, dan wordt er onderzocht welke wensen en behoeften 

de school heeft en welke maatregelen gerealiseerd moeten worden om de huidige situatie 

te veranderen in de wenselijke situatie. Dit kan ook inzicht verschaffen in de redenen 

waarom een openbare school wel of geen levensbeschouwelijk onderwijs aanbiedt. Om 

zowel de huidige situatie als de mogelijke wenselijke situatie te onderzoeken, zijn de 

volgende deelvragen van belang: 

                                                           
26

 M.A. Davidsen, J. den Ouden, T. Visser en M. Lammers. (2017). ‘Religie en levensbeschouwing: rationale voor 
een kerncurriculum vo.’ In: Narthex jr. 17, nr. 1, p. 17-26.  
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Deelvragen: 

1. Wat is vanuit de wet- en regelgeving de opdracht, met betrekking tot levensbeschouwelijk 

onderwijs, voor het openbaar voortgezet onderwijs? 

Deze deelvraag kan specifiek worden gericht aan VOS/ABB en het antwoord op deze 

deelvraag kan achtergrondinformatie geven en een kader verstrekken waarin het 

levensbeschouwelijk onderwijs in het openbaar voorgezet onderwijs kan worden geplaatst.  

 

2. Wat gebeurt er op dit moment in de praktijk op het gebied van levensbeschouwelijk 

onderwijs in het openbaar voortgezet onderwijs? 

Het doel van deze deelvraag is te onderzoeken wat de huidige situatie is met betrekking tot 

het levensbeschouwelijk onderwijs op de geselecteerde openbare scholen. De respondenten 

voor deze deelvraag zijn zowel de docenten Levensbeschouwing en/of Maatschappijleer, als 

de schoolleiders van openbare scholen.  

 

3. Wat is de visie van de vertegenwoordigers uit het openbaar voorgezet onderwijs op het 

gebied van levensbeschouwelijk onderwijs? 

De doelgroep van deze deelvraag bestaat uit de schoolleiders van de geselecteerde 

openbare scholen. Het is van belang om de visie van de vertegenwoordigers van de scholen 

te weten om te vergelijken of dit overeenkomt met de huidige situatie.  

 

4. Wat zijn de wensen en/of de behoeften van vertegenwoordigers van het openbaar 

voorgezet onderwijs op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs? 

Het kan zijn dat de geselecteerde openbare school tevreden is met de huidige situatie op het 

gebied van levensbeschouwelijk onderwijs. Maar het kan ook zijn dat de school andere 

wensen of behoeften heeft. Daarom is deze deelvraag van belang. De respondenten voor 

deze deelvraag bestaat uit zowel de schoolleiders als de docenten Levensbeschouwing en/of 

Maatschappijleer.  

 

5. Welke maatregelen zijn er nodig om deze wensen en/of behoeften te realiseren? 

Als de school de huidige situatie toch wenst te veranderen, dan is de vraag welke 

maatregelen hiervoor genomen kunnen worden. Deze maatregelen kunnen gerealiseerd 

worden op schoolniveau maar zijn soms ook afhankelijk van het landelijk beleid. Voor deze 

deelvraag is het van belang om zowel de vakdocenten Levensbeschouwing en/of 

Maatschappijleer als de schoolleiders te bevragen.  

 

Uiteindelijk moeten de antwoorden op deze deelvragen leiden tot een antwoord op de 

hoofdvraag. Dit onderzoek kan daarna worden omgezet in een advies aan VOS/ABB 

waardoor zij beter op de hoogte zijn van de huidige situatie binnen het openbaar voorgezet 

onderwijs en de wenselijk situatie op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs. Op 
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basis van dit advies kan VOS/ABB haar visie en beleid wat betreft levensbeschouwelijk 

onderwijs aanscherpen en nog beter inspelen op de behoeften van het werkveld.  

5. Methode 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zal er gebruik worden gemaakt van half 

gestructureerde interviewgesprekken. Per geselecteerde school worden twee personen 

geïnterviewd, namelijk de schoolleider en een docent levensbeschouwing (of een docent 

maatschappijleer/geschiedenis als er geen docent levensbeschouwing aanwezig is). Er is 

voor deze methode gekozen omdat er door middel van een persoonlijk interviewgesprek, 

meer de diepte in kan worden gegaan met de geïnterviewde persoon. Als een vraag niet 

helemaal duidelijk is voor de ondervraagde persoon, kan deze worden uitgelegd. Als er een 

juist een interessant of misschien een onduidelijk antwoord wordt gegeven door de 

geïnterviewde, kan de interviewer hier dieper op in gaan door door te vragen.  

 
 

5.1. Selectie 

De interviewgesprekken zijn afgenomen met de schoolleiders en docenten 

Levensbeschouwing, Geschiedenis, Maatschappijleer of Engels van acht verschillende 

voortgezet onderwijs scholen.27 Dit aantal scholen is gekozen omdat ik in totaal acht weken 

had om de data te verzamelen en uit te werken. Hierdoor kon ik elke week bij een school 

langsgaan om interviews af te nemen. Omdat met dit onderzoek ook de huidige situatie wat 

betreft het levensbeschouwelijk onderwijs op het openbaar voortgezet onderwijs zo goed 

mogelijk in kaart zou worden gebracht, was het van belang dat de selectie van scholen zo 

neutraal mogelijk zou gebeuren. Er waren een aantal criteria waaraan de geselecteerde 

scholen moesten voldoen. 

 Ten eerste moet de school onderdeel zijn van een stichting of vereniging die lid is van 

VOS/ABB. Omdat het onderzoek van VOS/ABB uit gaat, worden alleen scholen gekozen die 

ook tot het ledenbestand horen van VOS/ABB. Daarnaast moet de school een voorgezet 

onderwijs school zijn want dit is de focus van het onderzoek. Een derde criterium is dat de 

school of scholengemeenschap zoveel mogelijk verschillende onderwijsniveaus aanbieden 

(bijvoorbeeld niet enkel een praktijkschool). Deze criterium was gesteld zodat de huidige 

situatie van het levensbeschouwelijk onderwijs op het openbaar voortgezet onderwijs zo 

volledig mogelijk in kaart kan worden gebracht. Omdat na deze criteria de lijst van mogelijk 

scholen nog steeds groot was, heb ik geprobeerd om scholen te selecteren op basis van 

spreiding over het land zodat ik zoveel mogelijk verschillende regio’s zou aandoen.  

 In de praktijk was het daadwerkelijk inplannen van interviewgesprekken met de 

geselecteerde scholen lastiger dan het lijkt. Ik heb 22 scholen gebeld en meerdere keren 

gemaild om een afspraak te maken en uiteindelijk is dit bij acht scholen gelukt. Ondanks dat 

                                                           
27

 In twee gevallen heb ik enkel de docent gesproken omdat op het laatste moment bleek dat de schoolleider 
niet kon.  
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deze acht scholen allemaal lid zijn van VOS/ABB waren er twee scholen hiervan die geen 

openbare school zijn. Ik heb besloten hen toch te interviewen en mee te nemen in mijn 

onderzoek omdat zij juist andere perspectieven kunnen geven. Daarnaast waren deze 

scholen wel lid van VOS/ABB dus dit is voor de organisatie nog steeds relevant. Achteraf 

bleek ook dat niet alle scholen waarmee ik een afspraak had gemaakt verschillende 

onderwijsniveaus aanboden. Dit kwam bijvoorbeeld doordat één school meerdere 

vestigingen had waarbij de verschillende niveaus waren gescheiden. Uiteindelijk heb ik wel 

interviews gehad met docenten en schoolleiders van zowel vmbo, havo en vwo dus alle 

onderwijsniveaus komen alsnog aan bod. Doordat van de 22 aangeschreven scholen er 

uiteindelijk maar acht scholen waren waarbij ik langs kon komen om een interview te 

houden, heb ik ook niet alle provincies kunnen aandoen en heb ik soms scholen uit dezelfde 

regio. Dit was enkel een criterium om de lijst van geselecteerde scholen te verkleinen dus dit 

is verder geen probleem voor het onderzoek zelf.  

 Voor het onderzoek heb ik de volgende scholen bezocht en interviewgesprekken 

gehouden met de schoolleider en een docent Levensbeschouwing, Maatschappijleer, 

Geschiedenis of Engels:28 

 

Dalton Lyceum Barendrecht – Barendrecht, Zuid-Holland  

Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare school voor vwo (atheneum en 

gymnasium), havo en mavo. Daarnaast hanteert deze school de uitgangspunten van het 

daltononderwijs. Hierbij staat de leerling centraal. Bij het Dalton Lyceum Barendrecht 

heb ik een gezamenlijk interviewgesprek gehouden met de schoolleider en een docent 

Maatschappijleer. 

 

ISG Arcus – Lelystad, Flevoland 

Het ISG Arcus is een interconfessionele school (protestants christelijk en rooms-

katholiek) voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het ISG Arcus behoort tot 

de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL), een stichting die lid is van 

VOS/ABB. Bij het ISG Arcus heb ik een gezamenlijk interviewgesprek gehouden met de 

schoolleider en een docent Godsdienst.  

 

Jan van Brabant College (vestiging Deltaweg)  – Helmond, Noord-Brabant 

Het Jan van Brabant College is een openbare school. De vestiging Deltaweg van het Jan 

van Brabant College is een mavo/vmbo school met lwoo (leerweg ondersteunend 

onderwijs). Bij het Jan van Brabant College (vestiging Deltaweg) heb ik een apart 

interviewgesprek gehad met de schoolleider en een docent Maatschappijleer.  

 

Regius College Schagen (vestiging Oranjelaan) – Schagen, Noord-Holland 

Het Regius College Schagen is een openbare scholengemeenschap voor praktijkonderwijs 

tot en met gymnasium. Het Regius College Oranjelaan is de vestiging voor vmbo 

                                                           
28

 Op alfabetische volgorde.  
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theoretische leerweg. Bij het Regius College Schagen heb ik een gezamenlijk 

interviewgesprek gehouden met de schoolleider, een docent Maatschappijleer en een 

docent Verzorging en Levo (levensbeschouwelijke vorming).  

RSG Enkuizen – Enkhuizen, Noord-Holland 

RSG Enkhuizen is een openbare scholengemeenschap voor vmbo theoretische leerweg, 

havo, atheneum en tweetalig onderwijs. Bij het RSG Enkhuizen heb ik een 

interviewgesprek gehad met een docent Engels (die een Young Life stroom heeft opgezet 

in het eerste jaar).29 

 

Singelland Burgum – Burgum, Friesland 

Singelland Burgum is een openbare school voor vmbo en havo. De havo bovenbouw doet 

Singelland Burgum in samenwerking met CSG Liudger, een christelijke 

scholengemeenschap. Bij het Singelland Burgum het ik een apart interviewgesprek gehad 

met de schoolleider en een docent Maatschappijleer/Geschiedenis.  

 

Strabrecht College – Geldrop, Noord-Brabant 

Het Strabrecht College is een samenwerkingsschool (rooms-katholiek, protestants-

christelijk en algemeen). Het is een school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. 

Bij het Strabrecht College heb ik een apart interviewgesprek gehouden met de 

schoolleider en met een docent Levensbeschouwing.  
 

Winkler Prins (deelschool vwo)  - Veendam, Groningen 

Het Winkler Prins is een openbare school voor alle vormen van het voortgezet onderwijs; 

van gymnasium tot en met praktijkonderwijs. Bij het Winkler Prins heb ik een 

interviewgesprek gehouden met een docent Geschiedenis van de deelschool vwo.  

 

De interviews met de schoolleiders en docenten van deze acht scholen vormen de data voor 

het onderzoek.  

 

 

5.2. Interviewvragen 

De interviewvragen zijn opgesteld aan de hand van de hoofdvraag en de verschillende 

deelvragen die daaruit zijn gekomen. De interviewvragen zijn opgesteld volgens vijf 

verschillende thema’s: de identiteit van de school, de visie op levensbeschouwelijk 

onderwijs, de huidige situatie, de gewenste situatie en de oplossingsvoorwaarden. Deze 

thema’s komen overeen met de deelvragen. Nadat de interview vragen waren opgesteld, 

heb ik deze nog eens doorgenomen met beleidsmedewerker van VOS/ABB en mijn 

stagementor Marleen Lammers. Daarna heb ik de interviewvragen nog eens aangescherpt. 

                                                           
29

 Young Life stroom is een traject voor eerste en tweedejaars leerlingen en is een mengvorm van 
levensbeschouwing en burgerschapsvorming. Zie: https://www.rsg-enkhuizen.nl/nl/talent/de-4-
stromen/young-life-stroom.htm  

https://www.rsg-enkhuizen.nl/nl/talent/de-4-stromen/young-life-stroom.htm
https://www.rsg-enkhuizen.nl/nl/talent/de-4-stromen/young-life-stroom.htm
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Tot slot heb ik een proefinterview gehouden met de directeur van VOS/ABB, Hans 

Teegelbeckers, om erachter te komen of de interviewvragen de gewenste antwoorden 

zouden kunnen opleveren en of de vragen te begrijpen zijn voor de geïnterviewde. De 

informatie die uit de interviewgesprekken wordt gewonnen, wordt meegenomen in het 

advies voor VOS/ABB.  

 De interviewvragen zijn dus verdeeld in vijf hoofdthema’s. Bij elke thema is er één of 

meer hoofdvragen; deze vragen zijn sowieso gesteld in het interview. Onder een aantal 

hoofdvragen staan doorvragen. Deze doorvragen zijn niet altijd gesteld; soms was dit niet 

meer nodig omdat de geïnterviewde deze doorvragen al had beantwoord bij de hoofdvraag. 

Daarnaast staat er onder sommige hoofdvragen of doorvragen een kopje ‘denk aan’. Dit is 

bedoeld voor de interviewer zelf om de vraag extra uit te leggen, het gesprek op gang te 

houden of om de geïnterviewde te helpen met een voorbeeld als hij of zij zelf niet op een 

antwoord kan komen. Tijdens de interviews kwam telkens het vak ‘Burgerschapsvorming’ 

naar boven. Daarom heb ik in de interviews een aantal vragen over burgerschapsvorming 

gesteld, ook in relatie met levensbeschouwelijk onderwijs. Deze vragen waren niet 

opgenomen in de officiële interviewvragen maar kwamen telkens tijdens het doorvragen wel 

aan bod.  

 

 

1. Identiteit school 

Hoofdvraag: Wat is de identiteit van uw school? 

Doorvragen: 

- Wat houdt dat in? 

- Hoe komt dat tot uiting in de praktijk? 

 

Hoofdvraag: Welke waarden, normen en overtuigingen vindt u belangrijk dat de school 

uitdraagt en die de leerlingen meekrijgen? 

Denk aan: gelijkwaardigheid, gelijke kans en mogelijkheden 

Hoofdvraag: Zijn dat de kernwaarden van uw school? 

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn: 1. Iedereen is welkom, 2. Iedereen 

is benoembaar, 3. Wederzijds respect, 4. Waarden en normen, 5. Van en voor de 

samenleving, 6. Levensbeschouwing en Godsdienst.  

 

Hoofdvraag: Wat is de (levensbeschouwelijke) sociale context waar u uw leerlingen op wilt 

voorbereiden?  

Denk aan: 

 Eén autonome religieuze traditie, geen contextualisatie nodig. 

 Meerdere religies en levensbeschouwingen die allemaal eigen invulling geven 

aan het leven. 

 Religie/levensbeschouwing speelt geen rol in het publieke domein (is privé). 
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Hoofdvraag: Hoe wilt u dat de leerlingen de school verlaten?  

Denk aan: Waar ligt de focus op: resultaat of burgerschapsvorming? 

 

 

2. Visie op levensbeschouwelijk onderwijs 

Hoofdvraag: Wat is de visie van uw school op levensbeschouwelijk onderwijs? 

Doorvragen:  

- Wat is uw visie op levensbeschouwelijk onderwijs? 

Doorvragen: 

- Vindt u dat levensbeschouwelijk onderwijs kennis geeft over verschillende religies of 

levensbeschouwingen? 

- Vindt u dat levensbeschouwelijk onderwijs bedoeld is om de persoonlijke 

levensbeschouwing van leerlingen te ontwikkelen? 

- Vindt u dat bij levensbeschouwelijk onderwijs ook het dialoog aangaan tussen 

verschillende levensbeschouwingen hoort? 

 

Hoofdvraag: Wat verstaat u onder levensbeschouwelijk onderwijs? 

 

Hoofdvraag: Wat denkt u dat u met levensbeschouwelijk onderwijs kunt bereiken? 

 

Hoofdvraag: Wat is volgens u de houding van het openbaar onderwijs ten opzichte van 

levensbeschouwelijk onderwijs? 

Doorvragen:  

- Is dit meer passief pluriform (dus geen/zo min mogelijk levensbeschouwelijk 

onderwijs) of meer actief pluriform (juist wel levensbeschouwelijk onderwijs)? 

- Wat vindt u? 

 

Hoofdvraag: Vindt u levensbeschouwelijk onderwijs van belang? 

 

 

3. Huidige situatie 

Hoofdvraag: Is er sprake van levensbeschouwelijk onderwijs op uw school?  

 

Hoofdvraag: Zo ja, bent u tevreden met de huidige situatie? Waarom wel/niet? 

 

Hoofdvraag: Zo nee, waarom biedt u school geen levensbeschouwelijk onderwijs aan? 

Doorvragen: 

- Is er te weinig tijd voor levensbeschouwelijk onderwijs? 

- Is er te weinig belangstelling? En van wie dan? 

- Is dit wel of geen prioriteit voor de school? Waarom wel/niet? 

- Zijn er docenten voor deze functie?  
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4. Gewenste situatie 

Hoofdvraag: Stel dat alles mogelijk is, wat is dan de ideale situatie wat betreft 

levensbeschouwelijk onderwijs op uw school? 

Doorvragen: 

- Zouden jullie de huidige situatie wat betreft het levensbeschouwelijk onderwijs (of 

het gebrek hieraan) willen veranderen? 

- Wat zijn de wensen van schoolleiders met betrekking tot dit onderwerp? En van de 

docenten? 

- Wat zijn de behoeften van schoolleiders met betrekking tot dit onderwerp? En van 

de docenten? 

Denk aan: wensen/behoeften van ouders, leerlingen, etc.  

 

 

5. Oplossingsvoorwaarden 

Hoofdvraag: Wat is er nodig om de gewenste situatie wat betreft het levensbeschouwelijk 

onderwijs op de school te realiseren? 

Doorvragen: 

- Welke belemmeringen zijn er? 

- Hoe kan er tijd vrijgemaakt worden voor levensbeschouwelijk onderwijs? 

- Hoe kan er belangstelling komen voor levensbeschouwelijk onderwijs? 

- Wil de school levensbeschouwelijk onderwijs meer prioriteit geven? Zo ja, hoe dan? 

- Kunnen er docenten worden aangetrokken voor deze functie? 

- Is het mogelijk om projecten te doen? 

 

Hoofdvraag: Zijn er nog zaken over levensbeschouwelijk onderwijs die wij nog niet 

besproken hebben en die u graag nog wilt meegeven? 

 
 

5.3. Analyse 

De interviewgesprekken zijn opgenomen en zijn uitgeschreven in transcripts. Omdat de 

opzet van het interview half gestructureerd is, zullen er naast overeenkomstige antwoorden 

ook veel verschillende resultaten naar voren komen. Daarom werk ik in dit onderzoek met 

codes. Allereerst heb ik een aantal hoofdcodes opgesteld die zijn gebaseerd op de 

interviewvragen die ik heb gesteld aan de scholen. De volgende hoofdcodes zijn gebruikt:  

- Identiteit 

- Identiteit: Praktijk 

- Kernwaarden 
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- Context 

- Focus 

- Visie levensbeschouwelijk onderwijs 

- Wat is levensbeschouwelijk onderwijs 

- Uitkomst levensbeschouwelijk onderwijs 

- Houding openbaar onderwijs 

- Waarom levensbeschouwelijk onderwijs 

- Huidige situatie levensbeschouwelijk onderwijs 

- Gewenste situatie levensbeschouwelijk onderwijs 

- Belemmering 

- Oplossing 

 

Onder elke hoofdcodes staan deelcodes die onderdeel zijn van de hoofdcodes. Deze 

deelcodes zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn door de geïnterviewden (zie 

bijlage 1: overzicht coderen). Allereerst heb ik in het computerprogramma Atlas.ti30 in alle 

transcripts hoofdcodes en deelcodes toegewezen aan stukken tekst die relevant waren voor 

het onderzoek. Daarna heb ik alle stukken tekst die een code hadden bij elkaar geplaatst 

onder de juiste hoofdcode en deelcode, zodat ik per code alle informatie had van de acht 

verschillende scholen over dat specifieke onderwerp. Als derde stap heb ik alle citaten en 

stukken tekst van de transcripts omgezet in een lopend beschrijvend verhaal, nog steeds 

gesorteerd per hoofdcode en deelcode. Tot slot heb ik deze derde stap gebruikt om 

categorieën te maken (gebaseerd op de hoofdcodes en deelcodes). Het gaat om de volgende 

categorieën: 

- Identiteit 

- Context 

- Focus 

- Visie levensbeschouwelijk onderwijs 

- Levensbeschouwing vs. Burgerschapsvorming 

- Naam levensbeschouwelijk onderwijs 

- Wat is levensbeschouwelijk onderwijs 

- Uitkomst levensbeschouwelijk onderwijs 

- Houding openbaar onderwijs 

- Belang levensbeschouwelijk onderwijs 

- Waarom levensbeschouwing als expliciet vak 

- Waarom levensbeschouwing niet als expliciet vak 

- Huidige situatie levensbeschouwelijk onderwijs 

- Gewenste situatie levensbeschouwelijk onderwijs 

- Belemmeringen 

- Oplossingen 

                                                           
30

 Een computerprogramma dat gebruikt kan worden bij wetenschappelijke onderzoeken om kwalitatief data te 
analyseren.  
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Op basis van deze categorieën heb ik ook direct mijn bevindingen geschreven. Deze 

bevindingen zijn te vinden in het volgende hoofdstuk.  

6. Bevindingen 

Identiteit: 

Van de acht scholen, waarvan de schoolleiders en/of docenten zijn geïnterviewd, waren er 

zes scholen die zichzelf identificeerden als openbare scholen, één als samenwerkingsschool 

en één als interconfessionele school. In paragraaf 2.1 van de inleiding zijn de kernwaarden 

van het openbaar onderwijs besproken. Tijdens de interviews kwamen vooral de 

kernwaarden ‘Iedereen is welkom’ en ‘Wederzijds respect’ sterk naar voren als er werd 

gevraagd naar de identiteit en de kernwaarden van de school. Dit werd genoemd samen met 

het gegeven dat de scholen een veelheid aan leerlingen met verschillende 

levensbeschouwelijke en culturele achtergronden op school hebben of daar open voor 

staan; ontmoetingsscholen dus. Dit geldt niet alleen voor de openbare scholen; ook de 

samenwerkingsschool en de interconfessionele school gaven dit aan als hun belangrijkste 

kernwaarden en kenmerkend voor hun identiteit.  

Maar dat iedereen welkom is en dat iedereen zich ook welkom voelt, dat zijn twee 

verschillende dingen. Er waren drie openbare scholen die duidelijke voorbeelden gaven over 

waarom op het openbaar onderwijs iedereen zich ook welkom en geaccepteerd voelt. Dit 

komt omdat gelovige minderheden juist op het confessioneel onderwijs buiten de boot 

vallen omdat zij niet passen bij de geloofsbeleving van de school. Dit is op het openbaar 

onderwijs niet het geval omdat daar geen religieuze of levensbeschouwelijke identiteit de 

grondslag is van de school. Zoals een schoolleider van een openbare school zegt: “Ik heb hier 

ouders met een christelijke achtergrond die specifiek niet kiezen voor een school met de eigen 

achtergrond maar heel specifiek kiezen voor de openbare school. Ik ken hier genoeg kinderen die uit 

streng religieuze gezinnen komen maar hier op een openbare school zitten. Omdat ook bij hun blijkt 

dat op een christelijke school er ook bepaalde stromingen zijn waarvan zij het gevoel hebben dat hun 

kinderen daar niet welkom zijn. En dat bedoelde ik ook dat als openbare school […]we niemand 

kunnen uitsluiten.” 

 

Context: 

Alle geïnterviewde scholen waren van mening dat de Nederlandse samenleving erg divers is 

wat betreft verschillende levensbeschouwelijke stromingen, visies en achtergronden. De 

meeste scholen willen hun leerlingen voorbereiden op zo’n pluriforme samenleving. Vooral 

bij de samenwerkingsschool en de interconfessionele school werd het belang onderstreept 

van het voorbereiden van de leerlingen op de Nederlandse pluriforme samenleving, zeker op 

het gebied van religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. En ook een aantal openbare 

scholen vindt dit zeer belangrijk. Daarbij gaven deze openbare scholen aan dat juist vanuit 

hun neutrale positie als openbare school, zij de leerlingen alle religies en 

levensbeschouwingen kunnen laten zien. Een docent van een openbare school zegt 
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bijvoorbeeld: “Vanuit de neutraliteit die we hier op school hebben, kun je juist alles laten zien en 

kunnen kinderen daar zelf een mening over vormen en dat vind ik wel heel belangrijk.” Wel gaven de 

scholen aan dat de sociale context van de omgeving van invloed is op de sociale context van 

de school en dat daarom de focus van scholen qua voorbereiding op de samenleving kan 

verschillen van elkaar.  

 

 

Focus: 

Tijdens de interviews werd ook de vraag gesteld of de focus van de school lag op resultaten 

of op burgerschapsvorming. Er waren drie scholen, waaronder de samenwerkingsschool, die 

direct zeiden dat de focus van hun school lag bij burgerschapsvorming. Bij de andere vijf 

scholen ging het uiteindelijk meer om een combinatie van resultaten en 

burgerschapsvorming. Vier van deze scholen zeiden dat de focus eigenlijk ligt bij resultaten 

maar tijdens de interviews kwamen zij hierop terug, omdat ze tot nadenken werden gezet 

door de vervolgvragen die werden gesteld in het interview. Bij de vervolgvragen kwamen 

meer vragen over levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming aanbod. Een van 

de schoolleiders zei bijvoorbeeld: “Ik zei dat we de nadruk hier leggen op het examen.. maar dan 

denk ik wel ja, het examen kan soms ook mijn rug op. Want uiteindelijk wil je ze mensen maken.” 

Vaak werd burgerschapsvorming daarna even belangrijk of soms zelfs belangrijker gevonden 

dan resultaten. De scholen vonden het voornamelijk belangrijk om leerlingen 

verantwoordelijke mensen te maken die zichzelf kunnen redden en nadenken over waarom 

ze dingen doen.  

 

Visie levensbeschouwelijk onderwijs: 

Tijdens de interviews is er, als er werd gevraagd naar de visie van de geïnterviewde over het 

levensbeschouwelijk onderwijs, bewust doorgevraagd of de respondenten kennis over 

verschillende religies en levensbeschouwingen (multireligieus model), persoonlijke 

ontwikkeling op het gebied van verschillende levensbeschouwingen en het dialoog aangaan 

met leerlingen (interreligieus model) vonden horen tot levensbeschouwelijk onderwijs. Alle 

respondenten zijn voorstander om leerlingen kennis over verschillende religies en 

levensbeschouwingen bij te brengen (multireligieus model). Echter was bij één openbare 

school alleen de docent voorstander van deze visie; de schoolleider vond dit niet nodig 

omdat hij vond dat iedereen begrip kan opbrengen voor de religie van iemand anders, ook 

zonder daar kennis over te hebben.  

 Er is één openbare school die niet meer wil doen aan levensbeschouwelijk onderwijs 

dan kennis geven over verschillende religies en levensbeschouwingen. De school vindt dat 

persoonlijke ontwikkeling op het gebied van levensbeschouwing en dialoog aangaan niet 

thuishoort op het openbaar onderwijs en dat dit niet de taak  is van de openbare school. 

Deze school vindt dat geloof echt een privéaangelegenheid is. De zeven andere 

ondervraagde scholen vinden persoonlijke ontwikkeling wel onderdeel van 

levensbeschouwelijk onderwijs en zij vinden dat dit ook op een openbare school (op een 
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neutrale manier) aan de orde mag komen. Er zijn zelfs drie openbare scholen die aangeven 

dat zij dit het belangrijkste onderdeel vinden van het onderwijs zelf, zoals deze docent zegt: 

“Ik denk dat je de balans zelf kan bepalen. Maar ik zou meer gaan voor de persoonlijke vorming, 

ontwikkeling, dan echt onderwijs op het gebied van levensbeschouwingen, dus religies. Ook al vind ik 

dat ook heel mooi en belangrijk.” 

 Deze drie scholen geven ook aan dat het dialoog tussen leerlingen (en docenten) juist 

van belang is. Er werden hier nog wel enkele opmerkingen bij geplaatst, namelijk dat het aan 

de leeftijd van de leerlingen ligt hoe mondig ze zijn en hoe makkelijk het is om een dialoog te 

houden. Hoe ouder de leerlingen, hoe beter dit gaat. Daarnaast is er kennis over religies en 

levensbeschouwingen nodig om de dialoog aan te kunnen gaan. Ook was er een openbare 

school die vindt dat er voor moet worden gewaakt dat de school geen podium is voor 

religieuze uitingen. Tijdens de interviews is er niet speciaal gevraagd naar 

levensbeschouwelijke ervaringen opdoen of bezoeken brengen aan religieuze of 

levensbeschouwelijke instanties en of dat onderdeel moet zijn van het levensbeschouwelijk 

onderwijs. Wel kwam dit bij twee scholen ter sprake. De eerste openbare school was hier 

erg op tegen en vond dit niet de taak van de school of van het openbaar onderwijs. De 

andere openbare school had net een projectweek gehad waarbij de leerlingen naar 

verschillende religieuze gebouwen waren geweest. De docent van deze school vond dat dit 

juist voor alle leerlingen een belangrijk onderdeel is van de algemene vorming.  

 

Levensbeschouwing vs. Burgerschapsvorming: 

Bij de gesprekken met de scholen over levensbeschouwelijk onderwijs kwam ook vaak het 

onderwerp burgerschapsvorming vaak aan de orde. Van de ondervraagde scholen zijn er drie 

openbare scholen die vinden dat levensbeschouwelijk onderwijs onderdeel kan zijn van 

burgerschapsvorming. Twee scholen hiervan vinden zelfs dat er geen verschil zit tussen 

levensbeschouwing en burgerschapsvorming. Daarnaast zijn er ook drie scholen, waaronder 

de samenwerkingsschool, die vinden dat er wel degelijk een verschil zit tussen 

levensbeschouwing en burgerschapsvorming. Zij vinden dat levensbeschouwelijk onderwijs 

dieper gaat; het raakt meer de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. 

Levensbeschouwing is wat een leerling ziet, ervaart en waarover met anderen wordt 

gepraat. Het gaat over wie je bent en wat je vindt, het gaat over identiteit. De leerling is 

hierbij vrij om zichzelf te ontdekken en zich persoonlijk te ontwikkelen tot wie hij of zij wil 

zijn.  

 Burgerschapsvorming is meer gericht op hoe je een goede burger kunt zijn. Het is 

meer statisch en gaat uit van een gemiddeld goede burger en wat sociaal wenselijk is. 

Burgerschapsvorming gaat over hoe je je identiteit uitdraagt en hoe de samenleving wil dat 

je je gedraagt. De leerling wordt opgevoed tot een verantwoordelijke burger die in de 

maatschappij kan staan en dat heeft minder te maken met religies en levensbeschouwingen. 

Levensbeschouwelijk onderwijs zorgt voor meer vierdieping in vergelijking met 

burgerschapsvorming. Een schoolleider zegt dit over het verschil: “Levensbeschouwelijk 

onderwijs raakt toch een ander stuk van je persoon, van je leven. Het gaat dieper. 

Burgerschapsvorming gaat over hoe je als mens een goede burger gaat zijn. Hoe je een goede 
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medeburger gaat zijn voor andere mensen, voor je buurman, voor je collega enz. En dat is ook heel 

belangrijk overigens. Maar levensbeschouwing gaat echt een paar lagen dieper. Het heeft inderdaad 

te maken met persoonlijke ontwikkeling. En dat is enorm verrijkend als dat goed wordt gedaan. Er 

komen een paar dimensies bij.” 

 

Naam levensbeschouwing: 

Tijdens de meeste interviews werd er gevraagd naar het verschil tussen levensbeschouwing 

en burgerschapsvorming. Bij een vijf scholen, waaronder vier openbare scholen, kwam het 

gesprek op de naam van het vak ‘Levensbeschouwing’. Al deze scholen zijn voor een andere 

naam dan levensbeschouwing en dat heeft verschillende redenen. Vier scholen vinden 

‘Levensbeschouwing’ teveel connotatie hebben met religieus onderwijs of enkel leren over 

wereldreligies. Zij vinden ‘Burgerschap’ neutraler klinken en de meeste scholen zijn dan ook 

voor meer burgerschapsvorming (maar wel inhoudelijk ook levensbeschouwelijk onderwijs). 

Een docent van een openbare school zei daarover het volgende: “Interviewer: Zou het voor 

openbaar onderwijs makkelijker zijn om burgerschapsvorming aan te bieden dan levensbeschouwelijk 

onderwijs? Docent: Het is hetzelfde, dus hoe je het wilt noemen maakt niet heel veel uit maar ik zou 

dan denk ik wel kiezen voor het neutralere burgerschap.” 

De interconfessionele school gaat binnenkort fuseren met twee algemeen bijzondere 

scholen. Daarom wordt het vak godsdienst veranderd in ‘Mensvorming’. Deze schol vindt 

‘Burgerschap’ te beperkt en ‘Levensbeschouwing’ te gekleurd klinken. Daarnaast was er een 

docent van een openbare school die zegt dat de naam ‘Levensbeschouwing’ totaal niet in 

trek is bij ouders en kinderen. Daarom kan er beter gekozen worden voor een andere naam 

zoals ‘Burgerschap’ of LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie) omdat dat meer aansluit 

bij de huidige maatschappij en beter klinkt.   

 

Wat is levensbeschouwelijk onderwijs: 

Vier openbare scholen, de interconfessionele school en de samenwerkingsschool vinden dat 

levensbeschouwelijk onderwijs heel breed is. Zij verstaan onder levensbeschouwelijk 

onderwijs: kennismaken met verschillende religies en levensbeschouwingen, het 

beschouwen van het leven, een eigen persoonlijke visie op het leven ontwikkelen en die visie 

kunnen beargumenteren. Een van de docenten van een openbare school zegt bijvoorbeeld 

over levensbeschouwelijk onderwijs: “Levensbeschouwelijke vorming vind ik eigenlijk echt een 

ander vak dan godsdienstonderwijs, namelijk dat je kinderen verschillende levensbeschouwelijke 

vormen aanreikt en dat ze zelf daarin een keuze mogen maken en kunnen zeggen wat ze geloven en 

wat ze willen.”  

Een andere docent van een van deze openbare scholen zag levensbeschouwelijk 

onderwijs allereerst als religieonderwijs waarbij er wordt onderwezen over verschillende 

wereldreligies; dit was zijn referentiekader. Van een andere openbare school zag de 

schoolleider levensbeschouwelijk onderwijs ook als religieonderwijs waar vanuit een 

religieuze visie aan leerlingen wordt onderwezen. De laatste openbare school zag 

levensbeschouwelijk onderwijs als leerlingen voorbereiden op de samenleving. Niet om de 

waarden van het levensbeschouwelijk onderwijs centraal te stellen maar juist om de 
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waarden te verkennen (kennismaken met). De docent van deze openbare school vergeleek 

politieke vorming met levensbeschouwelijk onderwijs. Net zoals bij politieke vorming kun je 

bij levensbeschouwing laten zien aan de leerlingen welke verschillende partijen of 

levensbeschouwingen er zijn. De leerling kan dan zelf een eigen politieke opvatting of 

levensbeschouwing ontwikkelen op basis van een gefundeerde mening.  

 

Uitkomst levensbeschouwelijk onderwijs: 

Alle scholen zijn het erover eens dat levensbeschouwelijk onderwijs een positieve bijdrage 

kan leveren aan de ontwikkeling van leerlingen. Levensbeschouwing kan bijdragen aan meer 

respect, waardering en begrip voor elkaar. Daarnaast kan dit vakgebied nuance aanbrengen 

bij leerlingen omdat er bij deze lessen juist ruimte is voor discussie en dialoog. Bij 

levensbeschouwelijk onderwijs is er tijd om verschillende zaken bespreekbaar te maken en 

daardoor soms uitgesproken meningen van leerlingen te nuanceren, vinden de scholen. 

Levensbeschouwing kan zorgen voor meer openheid bij leerlingen omdat levensthema’s 

bespreekbaar worden gemaakt. Volgens een docent vond niet alleen hij dat, maar ook 

andere docenten van het vakgebied: “Ik ben op een congres geweest in Utrecht waar leraren 

levensbeschouwing waren. Waarvan een deel [van de leraren] aangaf: we hebben niets met religies, 

we geloven zelf ook niet. Maar het feit dat we dit doen op de scholen blijkt heel hard nodig te zijn. En 

diegenen die dat deden, zeiden: we genieten hiervan, we zorgen voor begrip voor elkaar, dat er 

openheid komt.” Door levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden, denken scholen dat 

leerlingen beter voorbereid zijn op de samenleving en een enkele school denkt zelfs dat 

levensbeschouwelijk onderwijs voor een betere wereld kan zorgen.  

 Er waren ook drie scholen, waaronder de samenwerkingsschool, die vinden dat 

levensbeschouwelijk onderwijs bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en 

zij vinden dit erg waardevol. Juist bij levensbeschouwelijk onderwijs kunnen leerlingen 

zichzelf een spiegel voorhouden en hun eigen visie ontwikkelen. Opvallend was dat er één 

docent was van een openbare school die als enige vond dat levensbeschouwelijk onderwijs 

niet per se voor extra begrip zou zorgen. Deze docent geloofde niet dat scholen die expliciet 

levensbeschouwing op hun programma hadden staan hun leerlingen beter voorbereiden op 

de samenleving. Hij vond dat dat meer lag aan de school en de docenten en dat dat niet 

afhangt van een bepaald vak.  

 

Houding openbaar onderwijs: 

Er zijn twee openbare scholen die vinden dat een openbare school geen actief beleid moet 

voeren om over religies of levensbeschouwelijk vraagstukken te praten. Beide scholen geven 

aan dat levensbeschouwelijk onderwijs, wat betreft persoonlijke ontwikkeling, dialoog en in 

sommige gevallen kennis over religies, niet op de openbare school thuis horen (actief 

neutraal). Maar op beide scholen wordt er wel rekening gehouden met de religieuze 

achtergronden van de leerlingen als het gaat om een stilteruimte of specifieke 

voedselvoorkeuren.  
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De andere vier openbare scholen staan wel open voor levensbeschouwelijk onderwijs 

in het openbaar onderwijs, ook als dit betekent kennis over verschillende religies en 

levensbeschouwingen, persoonlijke ontwikkeling en de dialoog aangaan. Deze scholen 

vinden dat juist op het openbaar onderwijs de leerlingen op een neutrale manier met alle 

religies en levensbeschouwingen kunnen kennismaken en dat dit moet worden 

gestimuleerd. Zij vinden dat leerlingen zich ook persoonlijk mogen ontwikkelingen wat 

betreft levensbeschouwingen omdat religies en levensbeschouwingen onderdeel zijn van de 

maatschappij en de scholen willen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de 

maatschappij (actieve pluriformiteit). Een docent van een openbare school zegt hierover: “En 

er zijn scholen die inderdaad zeggen: wij doen hier niets aan, we halen alles weg. Die gaan bijna de 

Franse kant op waar alle vormen van religie weggehaald worden. Maar eigenlijk wordt religie hier [in 

Nederland] gezien als onderdeel van de samenleving.” 

 

 

Belang levensbeschouwelijk onderwijs: 

Als er werd gevraagd naar het belang van het levensbeschouwelijk onderwijs kwamen daar 

veel dezelfde antwoorden uit, die ook al naar voren kwamen bij de vraag wat er bereikt kan 

worden met levensbeschouwelijk onderwijs. Bijvoorbeeld dat levensbeschouwelijk 

onderwijs zorgt voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, voor meer begrip, dat het 

nuance kan aanbrengen, dat het zorgt voor meer verdieping in het leven van leerlingen. 

Daarnaast is levensbeschouwelijk onderwijs van belang volgens de ondervraagde scholen 

omdat het er voor zorgt dat leerlingen in aanraking komen met levensbeschouwelijke zaken 

en zij zich daarvan bewust worden. Een schoolleider zegt bijvoorbeeld: “Wat vooral van belang 

is dat kinderen in aanraking komen met [levensbeschouwing]. Inhoudelijk kun je pas dingen zeggen 

als je weet waar we het over hebben. Dus je zult moet proberen, hoe basaal ook, ze in aanraking te 

laten komen met. En dat kan godsdiensten zijn, dat kan ook seksuele voorkeuren zijn. Want ook dat 

speelt. En dat is dus breed, en dan kom ik dus op de levensbeschouwing. Het is een soort van 

awareness kweken: wat zou dat met anderen kunnen doen?” Ook komen religies en 

levensbeschouwingen terug in de actualiteit en door levensbeschouwelijk onderwijs kan de 

actualiteit beter worden begrepen. Levensbeschouwelijk onderwijs bereidt leerlingen voor 

op de samenleving en dat is een taak van de school; daarom is dit onderwijs van belang. Tot 

slot zorgt levensbeschouwing voor kennis over waar je vandaan komt en waardoor 

leerlingen leren over eigen cultuur en identiteit.  

 

Waarom levensbeschouwing als expliciet vak: 

Drie van de geïnterviewde scholen zijn voor levensbeschouwing als expliciet vak op het 

rooster (samenwerkingsschool, interconfessionele school en een openbare school). Deze 

scholen vinden dat het niet alleen bij kennis over religies en levensbeschouwingen moet 

blijven maar dat juist persoonlijke ontwikkeling en de dialoog aangaan van groot belang is. 

Religies en levensbeschouwingen zijn onderdeel van de samenleving en levensbeschouwelijk 

onderwijs heeft met normen en waarden te maken. Juist bij een expliciet vak is er genoeg 

ruimte en tijd om over deze zaken te praten en nuance aan te brengen. Dit komt omdat het 
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vakgebied levensbeschouwelijk onderwijs niet vastzit aan exameneisen zoals het vak 

maatschappijleer. Daarom kan bij levensbeschouwelijk onderwijs diepgang komen die bij 

andere vakken lastig is. Hier kunnen gesprekken worden gehouden met leerlingen waar er 

bij andere vakken geen tijd voor is.  

Zoals in een gesprek met een docent van een openbare school werd gezegd: 

“Interviewer: En levensbeschouwelijk onderwijs zou een vak zijn waar juist wel tijd is voor dit soort 

zaken? Docent: Ja. […] Laat het gaan. Het is toch mooi als een onderwerp leerlingen boeit en ze daar 

iets over te melden hebben. Waarom zou je dan zeggen: nee jongens, we gaan weer terug naar het 

boek. Dat is zonde. En ik merk dat daar gewoon weinig ruimte voor is.” Daarnaast zien de 

respondenten bij het vak levensbeschouwing ruimte voor de school om onderwerpen aan te 

snijden die juist voor de regio belangrijk is. 

 

 

 

Waarom levensbeschouwing niet als expliciet vak:  

Er zijn twee openbare scholen die vinden dat levensbeschouwing geen expliciet vak moet 

zijn. Dit komt omdat deze scholen het belangrijk vinden dat uitkomsten van het 

levensbeschouwelijk onderwijs, namelijk begrip, respect en nuance aanbrengen, te zien 

moet zijn in de algemene houding van de school. Een schoolleider zegt dit hierover: “Onze 

energie gaat naar andere vakken. En de vraag is: wat is de relevantie van een lesje in de week 

levensbeschouwelijk onderwijs. Ik heb liever dat we dat niet doen maar wel belijden en uitdragen en 

met elkaar een plezierige gemeenschap creëren. In plaats van dat we iedere week 

levensbeschouwelijk onderwijs neer te zetten door daar ook lessen van te maken. En vervolgens is er 

buiten die lessen chaos, is er geen begrip voor mekaar en wordt er van alles gedaan.” Daarnaast kan 

er beter worden gekeken naar wat er al wel wordt gedaan binnen de school aan 

levensbeschouwing of burgerschapsvorming en er voor zorgen dat burgerschapsvorming en 

levensbeschouwing binnen het huidige aanbod wordt versterkt en verbeterd. Een extra 

verplicht vak zal alleen maar discussie en ruzie over de inhoud en de vorm opleveren in 

plaats van dat er echt zaken op de scholen zullen worden verbeterd.  

 

Huidige situatie levensbeschouwelijk onderwijs: 

Op twee openbare scholen worden er geen religies en levensbeschouwingen behandeld, 

enkel soms een aantal levensthema’s bij maatschappijleer en bij projecten zoals 

multiculturalisme, religie en levensbeschouwing, etc. Bij drie openbare scholen is het 

levensbeschouwelijk onderwijs impliciet aanwezig; dit valt vaak onder de vakken 

geschiedenis en maatschappijleer. Hier komen dan voornamelijk de verschillende religies en 

levensbeschouwingen aan bod en krijgen de leerlingen daar kennis over mee. Bij 

maatschappijleer en mentorlessen worden er soms wel levensbeschouwelijke thema’s 

besproken zoals de zin van het leven. Daar is persoonlijke ontwikkeling dus voor een klein 

gedeelte aanwezig.  

 Bij drie scholen (waarvan één openbare school) is het levensbeschouwelijk onderwijs 

expliciet aanwezig als vak. Bij de openbare school is het in het eerste jaar een combinatievak 
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met verzorging. Op de samenwerkingsschool staat het vak levensbeschouwing vast op het 

rooster en bij de interconfessionele school is dat het vak godsdienst.  

 

Gewenste situatie levensbeschouwelijk onderwijs: 

Er zijn vier openbare scholen die graag het levensbeschouwelijk onderwijs impliciet willen 

verbeteren of anders zouden willen zien. Bijvoorbeeld dat docenten burgerschapsvorming 

de visie op levensbeschouwing uitdragen zonder dat daar specifiek een lesprogramma voor 

is. Dit geldt ook voor mentoraat. Daarnaast zijn deze openbare scholen voor meer 

maatschappijleer of burgerschapsvorming waardoor er meer aandacht kan worden besteed 

aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke vraagstukken, maar ook aan kennis over 

religies. Docenten geven aan dat er te weinig tijd is om alles te behandelen wat ze de 

leerlingen willen leren. Eén docent had het bijvoorbeeld over dat ze maar één jaar 

maatschappijleer kan geven waarbij ze niet eens het hele boek kan behandelen om 

daarnaast ook nog te kunnen inzetten op vaardigheden, debatteren en discussiëren.  

De samenwerkingsschool zou graag meer uren willen voor levensbeschouwelijk onderwijs en 

meer docenten die zijn opgeleid aan de universiteit van Humanistiek, omdat dit volgens 

docent wat neutraler is. De interconfessionele school gaat samen met twee algemene 

scholen waardoor zij het vak mensvorming in het eerste en tweede jaar krijgen. Zij zouden 

graag godsdienst als examenkeuzevak willen aanbieden. Er is één openbare school waarbij 

de docent graag zou willen dat levensbeschouwing een apart vak zou worden op de school. 

Daarnaast  zijn er drie scholen waarvan twee docenten en een schoolleider zeggen dat de 

gewenste/ideale situatie is bereikt en dat er verder niets aan de situatie verbeterd hoeft te 

worden. Twee van deze scholen bieden weinig tot geen levensbeschouwelijk onderwijs aan 

(en dan ook alleen impliciet). De andere openbare school doet alleen een project Religie en 

Levensbeschouwing.  

 

Belemmeringen: 

Er wordt een aantal belemmeringen genoemd waardoor de gewenste situatie lastig is om te 

realiseren. Een belangrijke belemmering is geld. De meeste openbare scholen staan open 

voor meer levensbeschouwelijk onderwijs of meer burgerschapsvorming waar 

levensbeschouwelijk onderwijs deel van kan uit maken. Dit is echter meestal niet haalbaar 

omdat scholen geen budget hebben om voor dit onderwijs extra docenten aan te trekken. 

Daarnaast zijn er ook vooroordelen over levensbeschouwelijk onderwijs. De 

samenwerkingsschool en de interconfessionele school geven aan dat er toch nog teveel over 

levensbeschouwelijk onderwijs wordt gedacht als religieonderwijs terwijl het zoveel breder 

is dan dat.  

Ten derde is tijd een belangrijke belemmering. Als levensbeschouwelijk onderwijs 

een expliciet vak zou worden of er meer tijd moet worden besteed aan 

burgerschapsvorming of maatschappijleer, gaat dit ten koste van andere uren of moeten er 

extra uren bij komen op een toch al druk rooster. Een docent van een openbare school zegt 

bijvoorbeeld: “En daarvoor heb je, voor die paar uurtje die we hebben, eigenlijk gewoon te weinig 
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tijd. Daarvoor is zo’n vak als maatschappijleer van mij ook van belang, dat dat blijft. En dat dat ook 

wordt dichtgetimmerd door exameneisen. Maar ik denk dat we […] een veel betere wereld zouden 

krijgen als we met z’n allen in gesprek zouden gaan over dit soort thema’s.” Als vierde wordt durf 

genoemd. Namelijk dat docenten meer moeten durven om het gesprek aan te gaan met 

leerlingen en het echt over bepaalde levensthema’s te gaan hebben. Tot slot speelt ook de 

omgeving van de school een rol bij het wel of niet open staan voor meer 

levensbeschouwelijk onderwijs. Dit heeft te maken met de achtergrond van ouders maar 

ook in hoeverre er veel leerlingen met verschillende achtergronden op de school zitten.  

 

Oplossingen: 

De meeste scholen vinden dat de overheid oplossingen kan bieden om de gewenste situatie 

te realiseren. Meestal gaat dat dan om geld, waarbij de overheid bepaalde eisen stelt aan 

levensbeschouwelijk onderwijs of burgerschapsvorming waar levensbeschouwelijk onderwijs 

deel van wordt. Daar moet de overheid geld voor vrijmaken wat door de scholen alleen aan 

dit vakgebied mag worden uitgegeven. Deze docent van een openbare school zegt hierover: 

“Ik denk dat er vanuit de overheid wat dingen besloten moeten worden. Burgerschapsvorming 

bijvoorbeeld, scholen moeten er aandacht aan besteden maar er is niet vastgelegd hoe dan precies. 

En dat is al zo ongeveer tien jaar zo. En er verandert bijna niks. En ik denk dat het met 

levensbeschouwelijke vakken ook zo is. Het staat niet zo vast. Tenminste, niet voor openbare scholen. 

Dus als er vanuit de overheid wordt gezegd: dit is het kader, dit moeten ze in elk geval weten. [En] je 

mag dan zelf bepalen wat dan de balans is tussen persoonlijke vorming en kennisoverdracht. Ik denk 

dat dat wel fijn is. En dat er dan ook vanuit de schoolleiding noodzaak is om het aan te pakken.”  

Daarnaast kan de overheid er voor kiezen om de eisen op het gebied van 

levensbeschouwing of burgerschapsvorming verplicht te stellen. Bijvoorbeeld door extra 

maatschappijleer uren verplicht te stellen, een verplicht eisenpakket te maken waar scholen 

zich aan moeten houden of door burgerschapsvorming een vast deel van het curriculum te 

maken. Een andere oplossing die werd gegeven was het bijscholen van docenten zodat ze 

meer zouden durven en weten hoe ze het gesprek moeten aangaan met leerlingen over 

levensbeschouwelijke vraagstukken en hoe ze dat in hun les kunnen in zetten.  
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7. Conclusie 

7.1. Opdracht openbaar onderwijs 

Zoals in de inleiding is aangegeven is het idee ontstaan dat alle vormen van 

levensbeschouwelijk onderwijs buiten het openbaar onderwijs zou moeten plaatsvinden. Dit 

idee van actief neutraal leeft nog steeds in Nederland. Echter heeft de overheid het 

openbaar onderwijs de opdracht gekregen tot actieve pluriformiteit. Dit betekent dat het 

openbaar onderwijs de opdracht heeft gekregen om haar leerlingen kennis te laten maken 

met religieuze en levensbeschouwelijke tradities en een persoonlijk levensbeschouwelijke 

visie te laten ontwikkelen. Juist het openbaar onderwijs kan op een neutrale manier 

leerlingen kennis laten maken met alle culturele, religieuze en levensbeschouwelijke 

thema’s, waarden en normen. In de artikelen 42, 46 en 47 in de Wet op het voorgezet 

onderwijs staat deze opdracht beschreven.  

 Daarnaast vindt VOS/ABB dat openbare scholen in het beginsel ontmoetingsscholen 

zijn met ruimte voor verschillen.31 Het openbaar onderwijs staat open voor iedereen 

waardoor dit juist dé plek is waar ontmoeting tussen leerlingen met verschillende 

achtergronden kan plaats vinden. Deze ontmoetingen tussen minderheden kan bijdragen 

aan meer begrip, respect en waardering voor elkaar. Daarom moet het openbaar onderwijs 

zich richten op deze identiteit als ontmoetingsschool waarbij er concrete aandacht is voor 

culturele, religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit.  

 

 

7.2. Huidige situatie levensbeschouwelijk onderwijs 

Voor dit onderzoek zijn docenten en schoolleiders van acht scholen geïnterviewd en is er 

gevraagd naar de huidige situatie wat betreft het levensbeschouwelijk onderwijs op deze 

scholen. Van deze acht scholen zijn zes scholen daadwerkelijk openbare scholen. Er is één 

openbare school waarbij levensbeschouwing een expliciet vak is. Op deze school wordt in 

het eerste jaar het vak ‘verzorging en levo’ aangeboden. Bij dit vak wordt er kennis 

meegegeven over verschillende religies en levensbeschouwingen en er wordt ook ruimte 

gemaakt voor persoonlijke ontwikkeling op het gebied van verschillende levensthema’s.  

Er zijn drie openbare scholen waarbij levensbeschouwelijk onderwijs impliciet 

aanwezig is, namelijk in de vakken maatschappijleer en geschiedenis. Bij geschiedenis wordt 

er kennisgemaakt met verschillende religies en levensbeschouwingen. Bij maatschappijleer, 

en soms ook bij mentorlessen, is er meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

Levensbeschouwelijke en maatschappelijke vraagstukken komen voorbij en er wordt 

getracht om leerlingen te leren om zelf kritisch na te denken. Bij twee openbare scholen 

wordt er weinig tot bijna niets aan levensbeschouwelijk onderwijs gedaan. Er worden geen 

religies en levensbeschouwingen behandeld. Alleen bij maatschappijleer, en soms bij 

                                                           
31

 VOS/ABB. 2008. Over Openbaar Onderwijs, p. 6-7. 
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projecten, komen er maatschappelijke en soms ook levensbeschouwelijke vraagstukken 

voorbij.  

7.3. Visie levensbeschouwelijk onderwijs 

De meeste scholen hebben een brede visie op het levensbeschouwelijk onderwijs. Volgens 

hun bestaat het levensbeschouwelijk onderwijs uit kennismaken met verschillende 

levensbeschouwingen en religies, de leerlingen een eigen persoonlijke levensbeschouwelijke 

visie op het leven laten ontwikkelen en hen leren om kritisch na te denken en hun mening en 

visie te kunnen beargumenteren. Er waren slechts een schoolleider en docent die bij 

levensbeschouwelijk onderwijs direct moesten denken aan religieus onderwijs. Bijna alle 

scholen vinden dat zowel kennis over verschillende religies en levensbeschouwingen, 

persoonlijke ontwikkeling op het gebied van levensbeschouwing en het dialoog aan gaan 

met leerlingen (interreligieus model) aspecten zijn die behoren tot het levensbeschouwelijk 

onderwijs. Er was slechts één middelbare school die niet verder wilde gaan dan kennis 

meegeven over levensbeschouwingen en religies (multireligieus model). Volgens deze school 

was geloof een privé aangelegenheid en behoorde dit niet tot het takenpakket van de 

openbare school.  

 De meeste openbare scholen vinden dat levensbeschouwelijk onderwijs onderdeel 

kan zijn van burgerschapsvorming. Er zijn twee scholen die geen verschil zien tussen 

levensbeschouwing en burgerschapsvorming. Maar er zijn ook twee scholen die vinden dat 

er wel degelijk verschil tussen zit. Toch zou levensbeschouwing wel deel kunnen uitmaken 

van een vak burgerschapsvorming. Voornamelijk omdat burgerschapsvorming neutraler 

klinkt voor openbare scholen dan levensbeschouwing. De meeste openbare scholen zijn niet 

tegen levensbeschouwelijk onderwijs; in tegendeel, de meeste scholen vinden het juist zeer 

van belang. Alleen heeft het woord ‘levensbeschouwing’ teveel connotatie met 

confessioneel onderwijs en godsdienstonderwijs terwijl de meeste scholen 

levensbeschouwelijk onderwijs veel breder zien. Daarom zouden zij liever een vak 

‘burgerschap’ zien waarbij levensbeschouwelijk onderwijs een onderdeel wordt van het 

burgerschapsvorming onderwijs. 

 

 

7.4. Gewenste situatie levensbeschouwelijk onderwijs:  

De gewenste situatie wat betreft levensbeschouwelijk onderwijs op het openbaar onderwijs 

is voornamelijk impliciet. De scholen zien graag datgene wat bereikt kan worden met 

levensbeschouwelijk onderwijs, namelijk meer respect, begrip en nuance, op zo’n manier 

aanwezig is in de school dat de docenten en leerlingen het uitdragen, zonder er een specifiek 

vak voor te creëren. Wel vinden alle scholen levensbeschouwelijk onderwijs zeer belangrijk. 

Daarom zouden de meeste scholen graag meer tijd en ruimte willen hebben voor een vak als 

maatschappijleer of burgerschapsvorming, waar levensbeschouwelijk onderwijs dan 

onderdeel van wordt. Er zijn drie scholen waarvan de schoolleider en twee docenten zeggen 

dat de gewenste situatie al is bereikt. Alsnog stonden deze scholen positief tegenover meer 

burgerschapsvorming.  
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7.5. Realiseren gewenste situatie:  

De meeste scholen zouden graag meer tijd en ruimte zien voor burgerschapsvorming of 

maatschappijleer op hun school waarbij zij ook aandacht kunnen geven aan 

levensbeschouwelijk onderwijs. De scholen geven aan dat hiervoor voornamelijk de overheid 

een oplossing kan bieden. Om tijd en ruimte te creëren is er geld nodig. Als de overheid 

burgerschapsvorming echt zo belangrijk vindt, dan moet de overheid hier ook geld voor 

vrijmaken. Echter mag de financiële bijdrage van de overheid dan wel alleen uitgegeven 

worden aan dit specifieke vakgebied (burgerschapsvorming en levensbeschouwelijk 

onderwijs). De overheid kan bepaalde eisen stellen aan scholen om voor een financiële 

bijdrage in aanmerking te komen.  

  Daarnaast kan de overheid ervoor kiezen om sowieso bepaalde eisen op te stellen op 

het gebied van burgerschapsvorming en/of levensbeschouwelijk onderwijs. Bijvoorbeeld 

door het verplicht te stellen van extra uren maatschappijleer in de bovenbouw, een verplicht 

eisenpakket op het gebied van burgerschapsvorming of levensbeschouwelijk onderwijs waar 

de school zich aan moet houden of door burgerschapsvorming een verplicht onderdeel te 

maken van het curriculum voor alle leerjaren en onderwijsniveaus. Tot slot vinden scholen 

het belangrijk dat ook de docenten goed kunnen meekomen met alle vernieuwingen in het 

onderwijs en de vraagstukken waar leerlingen mee te maken krijgen. Docenten moeten het 

aandurven om het gesprek aan te gaan met leerlingen, om uitgesproken meningen te 

nuanceren en om de school een plek te maken waar de leerlingen echt zichzelf kunnen zijn 

en zich kunnen ontwikkelen. Hiervoor zouden docenten zich kunnen bijscholen. Docenten 

hebben daarin een grotere bijdrage aan dan ze zelf beseffen.  

Kinderen hebben niet alleen te maken met een pluriforme maatschappij, maar ook 

met een snelle maatschappij waarin veel keuzemogelijkheden zijn en informatie onbeperkt 

is. Scholen vinden het van belang dat zij de leerlingen goed kunnen voorbereiden op een 

maatschappij. Zij denken dit te kunnen bereiken door meer burgerschapsvorming, zowel 

impliciet als expliciet en docenten die leerlingen goed kunnen en durven te begeleiden.  
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8. Aanbeveling 

8.1. Maatregelen 

Na aanleiding van de bevindingen die zijn voortgekomen uit interviews met de schoolleiders 

en docenten van de acht geselecteerde scholen, ben ik tot een aantal maatregelen gekomen 

die van toepassing kunnen zijn op het beleid van VOS/ABB. Deze maatregelen zijn 

onderverdeeld in drie categorieën: overheid-gericht, leden-gericht en VOS/ABB- gericht.  

 

 

8.1.1. Overheid-gerichte maatregelen: 

 

Maatregel 1: Ontwikkelingsimpuls burgerschapsvorming 

In de interviews kwam duidelijk naar voren dat burgerschapsvorming voor alle scholen een 

belangrijk vakgebied is. De scholen zijn het erover eens dat Nederland een pluriforme 

samenleving is en de scholen willen hun leerlingen goed voorbereiden op deze samenleving. 

Daarnaast werd burgerschap ook zeer belangrijk gevonden als er werd gevraagd naar hoe de 

school wil dat de leerlingen de school verlaten. Zelfs de scholen die zeiden dat hun focus bij 

resultaten lag, kwamen hier later weer op terug om aan te geven dat zij 

burgerschapsvorming minstens net zo van belang vonden. Ze zien graag dat ze 

verantwoordelijke, kritische en goede burgers afleveren aan de maatschappij. Daarnaast 

hebben veel scholen aangegeven dat zij graag meer tijd en ruimte zien voor het vak 

maatschappijleer of burgerschapsvorming. Daarom moet VOS/ABB inzetten op een 

ontwikkelingsimpuls wat betreft burgerschapsvorming op het voortgezet onderwijs. Het 

ideaal is dat er meer tijd en ruimte wordt vrijgemaakt voor een expliciet vak of voor de 

aanwezigheid van levensbeschouwelijk onderwijs in andere vakken. Daarin kan VOS/ABB 

samenwerken met relevante partners uit haar netwerk zoals de Alliantie Burgerschap en de 

SLO.  

Positieve effecten: Deze maatregel geeft scholen de gelegenheid om hun leerlingen nog 

beter voor te bereiden op de Nederlandse samenleving en geeft docenten meer ruimte en 

tijd om belangrijke zaken bespreekbaar te maken.   

Negatieve effecten: Om deze maatregel werkelijkheid te laten worden, is veel invloed nodig 

bij de overheid. Daarnaast gaat dit tijd en geld kosten en het is maar de vraag of de overheid 

daar positief tegenover staat.   

 

 

Maatregel 2: Levensbeschouwelijk onderwijs als vast onderdeel van burgerschapsvorming 

Dit onderzoek was gericht op levensbeschouwelijk onderwijs in het openbaar onderwijs. 

Tijdens de vragen over de visie van scholen op het levensbeschouwelijk onderwijs, wat 

scholen denken te kunnen bereiken met levensbeschouwelijk onderwijs en of zij 

levensbeschouwelijk onderwijs van belang vinden, reageerden bijna alle scholen zeer 

positief. Dit is terug te zien in wat scholen denken over de opbrengst van 
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levensbeschouwelijk onderwijs, namelijk o.a. meer begrip, respect en nuance bij leerlingen. 

Maar ook in wat scholen denken dat levensbeschouwelijk onderwijs inhoudt. De meeste 

scholen zijn niet alleen positief over levensbeschouwelijk onderwijs maar zien daar ook 

graag meer tijd en ruimte voor, in sommige gevallen als onderdeel van 

burgerschapsvorming.  

 In de Narthex32 staat een rationele geschreven voor een kerncurriculum Religie en 

Levensbeschouwing op het voortgezet onderwijs. Deze rationale is geschreven door Marleen 

Lammers van VOS/ABB in samenwerking met Verus33 en twee docenten van de Universiteit 

Leiden. Hierin staat opgesteld dat er een kerncurriculum Religie en Levensbeschouwing 

moet komen voor heel het voortgezet onderwijs in Nederland. Scholen zouden dan aandacht 

moeten besteden aan de volgende levensbeschouwelijke elementen: leerlingen kennis laten 

maken met verschillende religies en levensbeschouwingen, leerlingen een persoonlijke 

(levensbeschouwelijke) visie op het leven laten ontwikkelen, bepaalde levensbeschouwelijke 

en maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar maken, de dialoog aangaan met leerlingen 

en eventueel leerlingen kennis laten maken met levensbeschouwelijke of maatschappelijke 

organisaties waarbij nog meer ruimte is voor dialoog. Scholen mogen zelf kiezen of ze dit 

levensbeschouwelijk pakket binnen burgerschapsvorming aanbieden of dat ze een expliciet 

vak ‘Levensbeschouwing’ maken.34 

 Het advies aan VOS/ABB is om zeker te blijven in te zetten op een kerncurriculum 

voor levensbeschouwelijk onderwijs maar om hierbij ook in acht te nemen hoe dit 

kerncurriculum kan passen op het openbaar onderwijs. Scholen hebben aangegeven positief 

tegenover levensbeschouwelijk onderwijs te staan maar wel in een openbaar onderwijs 

vorm, als bijvoorbeeld onderdeel van burgerschapsvorming.  

 

Positieve effecten: Meer aandacht voor levensbeschouwelijk onderwijs kan leiden tot meer 

begrip, respect en nuance bij leerlingen. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op de 

maatschappij. Daarnaast wordt met deze maatregel de opdracht van het openbaar 

onderwijs in praktijk gebracht.  

Negatieve effecten: Niet alle openbare scholen zullen het eens zijn met de inhoud van het 

levensbeschouwelijk onderwijs.  

 

 

8.1.2. Leden-gerichte maatregelen: 

 

Maatregel 3: Visie en belang levensbeschouwelijk onderwijs volgens VOS/ABB uitdragen 

Tijdens de interviews werd duidelijk dat niet alle geïnterviewden wisten wat de visie en 

uitleg van VOS/ABB is wat betreft levensbeschouwelijk onderwijs. Ook werd het duidelijk dat 

levensbeschouwelijk onderwijs voor veel schoolleiders en docenten nog teveel connotatie 
                                                           
32

 Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie.  
33

 Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.  
34

 M.A. Davidsen, J. den Ouden, T. Visser en M. Lammers. (2017). ‘Religie en levensbeschouwing: rationale voor 
een kerncurriculum vo.’ In: Narthex jr. 17, nr. 1, p. 17-26. 
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heeft met confessioneel onderwijs. Daarnaast bleek uit de interviews dat er nog steeds 

vooroordelen bestaan tegenover levensbeschouwelijk onderwijs. Meerdere keren 

benadrukten de openbare scholen dat hun vorm van aanwezige levensbeschouwelijk 

onderwijs echt anders is dan het godsdienstonderwijs en dat ze het daarvan willen 

loskoppelen. VOS/ABB ziet het levensbeschouwelijk onderwijs al als losgekoppeld van 

godsdienstonderwijs en van confessioneel onderwijs in het algemeen. Voor VOS/ABB is 

levensbeschouwelijk onderwijs juist een vorm die past bij het openbaar onderwijs en de 

opdracht die het openbaar onderwijs heeft meegekregen. Dit is alleen nog niet duidelijk bij 

de leden van VOS/ABB. VOS/ABB moet haar leden vertellen wat de visie is van VOS/ABB op 

levensbeschouwelijk onderwijs, wat het belang is van levensbeschouwelijk onderwijs en 

waarom het past bij het openbaar onderwijs. Op deze manier kunnen vooroordelen steeds 

meer worden weggenomen en zal het levensbeschouwelijk onderwijs voor de leden van 

VOS/ABB waarschijnlijk steeds neutraler gaan klinken.  

 

Positieve effecten: De leden gaan het de visie van VOS/ABB en het belang van 

levensbeschouwelijk onderwijs beter begrijpen.  

Negatieve effecten: Er zijn scholen die niet met levensbeschouwelijk onderwijs willen doen 

en die vinden deze informatie wellicht ongemakkelijk of storend.  

 

 

Maatregel 4: Opdracht openbaar onderwijs uitdragen 

Naast dat VOS/ABB haar leden zal moeten informeren over de visie en het belang van 

levensbeschouwelijk onderwijs volgens VOS/ABB, moet zij haar leden ook vertellen over de 

opdracht van het openbaar onderwijs. Zo kan VOS/ABB laten zien dat dit niet alleen haar 

eigen visie is op levensbeschouwelijk onderwijs maar dat dit staat opgesteld in de 

Nederlandse grondwet en als opdracht wordt gegeven door de overheid. Als daarnaast de 

overheid meer geld, ruimte en tijd maakt voor burgerschapsvorming waarbij 

levensbeschouwelijk onderwijs een vast onderdeel wordt, bestaat er nog meer kans dat 

scholen dit gaan incorporeren in hun schoolsysteem.  

 

Positieve effecten: De leden zullen de opdracht van het openbaar onderwijs en de visie van 

VOS/ABB wat betreft levensbeschouwelijk onderwijs beter begrijpen.  

Negatieve effecten: Dit kan veel tijd en werk kosten voor VOS/ABB.  

 

 

Maatregel 5: Zichtbaarheid diensten VOS/ABB 

Uit het onderzoek is gebleken dat scholen positief zijn over burgerschapsvorming en 

levensbeschouwelijk onderwijs. Een aantal scholen zou hier zelfs meer mee willen doen. Het 

advies aan VOS/ABB is om meer zichtbaar en kenbaar te maken bij scholen welke 

mogelijkheden zij hebben om burgerschapsvorming en/of levensbeschouwelijk onderwijs op 

hun school te verbeteren. Daarnaast biedt VOS/ABB zelf ook diensten aan om scholen hierbij 
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te begeleiden. Er is bijvoorbeeld een project  burgerschapsvorming. VOS/ABB moet haar 

diensten beter zichtbaar en kenbaar maken bij haar leden en zorgen dat deze diensten meer 

aandacht krijgen van leden.   

 

Positieve effecten: De scholen zullen door deze maatregel meer inzicht krijgen in wat ze 

kunnen doen met burgerschapsvorming of levensbeschouwelijk onderwijs op hun school en 

hoe VOS/ABB hen hierbij kan helpen.  

Negatieve effecten: - 

 

 

Maatregel 6: Bijscholing ontwikkelen 

Bij een aantal interviews hadden schoolleiders en docenten het over de snel veranderende 

maatschappij. Tegenwoordig is voor kinderen de pluriforme Nederlandse samenleving niet 

de enige uitdaging. In de huidige maatschappij is informatie onbeperkt en groeit het aantal 

keuzemogelijkheden exponentieel. Er zijn zoveel meningen, zoveel beelden, zoveel 

informatie en het wordt steeds lastiger voor kinderen om te filteren wat waar is of om 

bepaalde uitgesproken ideeën te nuanceren. Juist een school is de aangewezen plek om 

kinderen te begeleiden, om zaken bespreekbaar te maken, om openheid te creëren, om 

nuance aan te brengen bij leerlingen. Hiervoor wordt alleen erg veel gevraagd van de 

docenten en de scholen zelf. Om docenten goed voor te bereiden op gesprekken met 

leerlingen, om ze meer durf mee te geven om deze gesprekken aan te gaan en een goede 

communicatie te hebben met leerlingen, is bijscholing nodig zeggen verschillende docenten 

en schoolleiders. Het advies voor VOS/ABB is om dit probleem verder in kaart te brengen, te 

inventariseren waar de knelpunten liggen en een bijscholing te ontwikkelen voor haar leden. 

Dit kan eventueel in samenwerking met verschillende lerarenopleiding zoals de Universiteit 

van Humanistiek.  

 

Positieve effecten: Docenten zullen leerlingen beter kunnen begeleiden als deze maatregel 

daadwerkelijk wordt omgezet in een bijscholing voor docenten.  

Negatieve effecten: Deze inventarisatie en de ontwikkeling van de bijscholing kost geld en 

tijd.  

 

 

Maatregel 7: Leden enthousiasmeren 

Om te bereiken dat leden meer gebruik gaan maken van de diensten van VOS/ABB en dat de 

scholen meer aandacht gaan besteden aan burgerschapsvorming en levensbeschouwelijk 

onderwijs, is het van belang dat VOS/ABB haar leden enthousiast maakt over 

levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming. VOS/ABB moet niet alleen haar 

leden informeren over de visie op levensbeschouwelijk onderwijs, de opdracht van het 

openbaar onderwijs en de diensten die VOS/ABB aanbiedt op dit gebied. VOS/ABB moet ook 
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duidelijk maken aan leden waarom burgerschapsvorming en levensbeschouwelijk onderwijs 

zo belangrijk is voor scholen en haar leden hier proberen enthousiast over te maken.  

 

Positieve effecten: Een deel van de leden zal het belang van levensbeschouwelijk onderwijs 

en burgerschapsvorming inzien, hier enthousiast over worden en meer gebruiken maken van 

de informatie en diensten van VOS/ABB. 

Negatieve effecten: Er zullen ook scholen zijn die vinden dat zij al genoeg doen met 

burgerschapsvorming of niets willen doen met levensbeschouwelijk onderwijs en voor hun 

zou deze maatregel storend of ongemakkelijk kunnen zijn.  

  

 

8.1.3. VOS/ABB-gerichte maatregelen: 

 

Maatregel 8: Veranderen naam levensbeschouwelijk onderwijs 

Omdat de naam ‘levensbeschouwing’ en de term ‘levensbeschouwelijk onderwijs’ voor de 

meeste geïnterviewde scholen een connotatie heeft met religieonderwijs of 

godsdienstonderwijs en omdat de meeste schoolleiders en docenten ‘levensbeschouwing’ 

niet neutraal vinden klinken, kan VOS/ABB ervoor kiezen om een andere naam te geven aan 

het vakgebied levensbeschouwelijk onderwijs. VOS/ABB zou kunnen kiezen voor 

Burgerschapsvorming. Het probleem is alleen dat dit vakgebied ontzettend breed is en niet 

alle scholen vinden burgerschapsvorming en levensbeschouwing hetzelfde. VOS/ABB zou 

kunnen kiezen voor de naam LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie). Maar de naam 

moet ook goed bij de inhoud passen en bij de visie van VOS/ABB. Daarom zou VOS/ABB 

moet nagaan of deze naam past bij wat zij bedoelt met levensbeschouwelijk onderwijs en of 

de naam LEF dit ook inhoudt. Een andere oplossing zou zijn om een naam te gebruiken die 

nog niet zo bekend of bijna nooit gebruikt (bijvoorbeeld ‘mensvorming’). Het nadeel hiervan 

is dat scholen zich niet zo goed kunnen voorstellen wat zo’n vakgebied precies inhoudt 

omdat de naam niet bekend of nooit gebruikt is. Dit kan ook weer een voordeel zijn omdat 

er geen vooroordelen meer zullen hangen aan het vakgebied en VOS/ABB zelf de inhoud van 

het vakgebied zou kunnen inrichten naar haar eigen visie.  

 

Positieve effecten: En nieuwe naam voor het vakgebied levensbeschouwelijk onderwijs kan 

de vooroordelen wegnemen en het vakgebied meer passend maken binnen het openbaar 

onderwijs. 

Negatieve effecten: Het lastig om een goede naam te bedenken die neutraal is, niet te breed 

is, niet te beperkt is en die duidelijk aangeeft waar het vakgebied voor staat.  

 

 

Maatregel 9: Eigen visie en opdracht openbaar onderwijs versterken 

VOS/ABB vindt levensbeschouwelijk onderwijs van belang en draagt dit ook uit. Een 

voorbeeld hiervan is de brochure ‘Levensbeschouwing juist in het openbaar onderwijs’. In 
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deze brochure, zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs, wordt de 

visie van VOS/ABB op het levensbeschouwelijk onderwijs duidelijk. Vanuit de interviews die 

zijn gehouden met de acht scholen is het duidelijk geworden dat scholen zelf 

levensbeschouwelijk onderwijs ook van belang vinden, ondanks dat er soms nog wat 

vooroordelen aan kleven. Daarom moet VOS/ABB zich sterk blijven maken voor de eigen 

visie op het levensbeschouwelijk onderwijs en voor de opdracht die het openbaar onderwijs 

heeft wat betreft levensbeschouwelijk onderwijs. Het is belangrijk voor VOS/ABB om de 

meningen van hun leden te blijven horen en deze ook mee te blijven nemen in de eigen visie 

op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs.  

 

Positieve effecten: Een duidelijke en sterke visie maakt het voor VOS/ABB makkelijker om 

concrete doelen en maatregelen te stellen en daarvoor te gaan.  

Negatieve effecten: Het kan storend zijn voor leden dat VOS/ABB een sterke en uitgesproken 

mening heeft over levensbeschouwelijk onderwijs omdat sommige leden het hier niet mee 

eens zijn.   

 

 

Maatregel 10: Levensbeschouwelijk onderwijs als onderdeel van burgerschapsvorming 

Binnen VOS/ABB zelf moet het duidelijk worden dat levensbeschouwelijk onderwijs als 

onderdeel van burgerschapsvorming kan worden gezien. Er is nog steeds een verschil tussen 

burgerschapsvorming en levensbeschouwelijk onderwijs (ondanks dat sommige scholen dat 

niet zien) maar voor de meeste scholen kan levensbeschouwing prima onder 

burgerschapsvorming passen. Dit maakt het voor openbare scholen ook makkelijker om 

levensbeschouwelijk onderwijs in hun lesprogramma te incorporeren. Daarnaast bestaat 

burgerschapsvorming volgens de SLO uit drie pijlers: identiteit, participatie en democratie. 

Deze pijlers kunnen goed in verband worden gebracht met drie aspecten van het 

levensbeschouwelijk onderwijs. Identiteit kan staan voor de persoonlijke ontwikkeling van 

leerlingen op het gebied van levensbeschouwingen. Participatie staat in verband met het 

dialoog aan gaan tussen leerlingen. En democratie kan staan voor de veelheid van religies en 

levensbeschouwingen die er zijn in de samenleving en leerlingen daar kennis mee laten 

maken. Het advies aan VOS/ABB is dan ook om intern levensbeschouwelijk onderwijs als 

onderdeel te zien binnen burgerschapsvorming. Zo kunnen bijvoorbeeld het project 

Burgerschap en het project Levensbeschouwing samen worden gebracht tot één project die 

aangeboden kan worden aan scholen.  

 

Positieve effecten: Het samenbrengen van burgerschapsvorming en levensbeschouwelijk 

onderwijs kan de diensten van VOS/ABB aantrekkelijker maken voor openbare scholen.  

Negatieve effecten: Het kan zijn dat door levensbeschouwelijk onderwijs onderdeel te 

maken van burgerschapsvorming, het eigen karakter van levensbeschouwelijk onderwijs 

ondergesneeuwd kan raken en het verschil tussen beide vakgebieden steeds minder 

zichtbaar en duidelijk wordt.  
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8.2. Advies 

 

Er zijn tien maatregelen opgesteld voor VOS/ABB na aanleiding van de interviews met de 

acht geselecteerde scholen. Omdat niet alle tien de maatregelen haalbaar zijn voor een 

advies, heb ik ervoor gekozen om voor elk van de drie categorieën (overheid-, leden-, 

VOS/ABB-gericht) één maatregel te kiezen die het meest haalbaar, relevant of het meest van 

belang is voor VOS/ABB. Deze aanbeveling adviseert VOS/ABB om: 1) te lobbyen bij de 

overheid voor een ontwikkelingsimpuls op het gebied van burgerschapsvorming, 2) de 

zichtbaarheid van de diensten en informatie waar VOS/ABB over beschikt met betrekking tot 

levensbeschouwelijk onderwijs te verbeteren, 3) levensbeschouwelijk onderwijs te zien als 

onderdeel van burgerschapsvorming met behoud van eigen karakter.  

 

8.2.1. Argumentatie 

Uit het onderzoek is gebleken dat de scholen veel waarde hechten aan 

burgerschapsvorming. Tegelijkertijd vinden scholen dat levensbeschouwelijk onderwijs deel 

kan worden van burgerschapsvorming. Door als VOS/ABB zijnde te gaan lobbyen voor een 

ontwikkelingsimpuls op het gebied van burgerschapsvorming kan er meer aandacht komen 

voor dit vakgebied en indirect kan dit ook zorgen voor meer aandacht voor 

levensbeschouwelijk onderwijs. Daarnaast moet VOS/ABB haar diensten beter kenbaar 

maken bij haar leden. Op dit moment zijn veel openbare scholen tevreden met de huidige 

situatie wat betreft levensbeschouwelijk onderwijs. Maar het kan altijd beter en dit geldt 

ook voor burgerschapsvorming, hebben meerdere scholen aangegeven. VOS/ABB kan 

scholen hierin begeleiden en heeft hier ook speciale projecten voor. Het is van belang dat 

scholen dit weten en hier echt aandacht aan gaan besteden. Ten derde is het voor VOS/ABB 

van belang om levensbeschouwelijk onderwijs niet apart te zien van burgerschapsvorming. 

Dit doen de meeste openbare scholen namelijk ook niet; zij denken dat dit hetzelfde is of dat 

levensbeschouwing deel uitmaakt van burgerschapsvorming. Het is goed voor VOS/ABB om 

helder te hebben wat het verschil is tussen burgerschapsvorming en levensbeschouwelijk 

onderwijs maar VOS/ABB moet levensbeschouwing ook gaan zien als onderdeel van 

burgerschapsvorming.  

 

8.2.2. Planning 

Tijdens de eindpresentatie van dit onderzoek zal dit advies worden gepresenteerd aan 

VOS/ABB. Het is de bedoeling dat VOS/ABB met deze drie maatregelen het aankomende jaar 

aan de slag gaat (2017/2018). Tijdens de presentatie zal er met de werknemers van VOS/ABB 

gediscussieerd worden over de concrete uitvoering van dit advies.  
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Bijlage 1: Overzicht coderen 

 

De hoofdcodes zijn gebaseerd op de interviewvragen. De codes die onderdeel zijn van de 

hoofdcodes zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn door de geïnterviewden.  

 

Code: Identiteit 

(Hoofdvraag: Wat is de identiteit van uw school?) 

 

- Openbaar 

 Geen identiteit 

- Samenwerkingsschool 

- Interconfessionele school 

 

 

Code: Identiteit: praktijk 

(Doorvragen: Wat houdt dat in? Hoe komt dat tot uiting in de praktijk?) 

 

- Geen levensbeschouwing 

- Iedereen is welkom 

- Verschillende achtergronden 

- Mogen zijn 

- Gelijkwaardig 

- Overtuiging 

 

 

Code: Kernwaarden 

(Hoofdvraag: Welke waarden, normen en overtuigingen vindt u belangrijk dat de school 

uitdraagt en die de leerlingen meekrijgen? Zijn dat de kernwaarden van uw school?) 

 

- Respect 

- Ruggengraat 

- Veilig 

- Mogen zijn 

- Verdraagzaam 

- Autonomie 

- Kennen van leerlingen 

- Gelijkwaardigheid 

- Gesprek aangaan 

- Omgang 

- Grondwet 
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Code: Context 

(Hoofdvraag: Wat is de (levensbeschouwelijke) sociale context waar u uw leerlingen op wilt 

voorbereiden?) 

 

- Multicultureel 

- Divers 

- Vrije samenleving 

- Eigen omgeving 

 

 

Code: Focus 

(Hoofdvraag: Hoe wilt u dat de leerlingen de school verlaten? Denk aan: Waar ligt de focus 

op: resultaat of burgerschapsvorming?) 

 

- Burgerschapsvorming 

- Resultaten 

- Combinatie 

 

 

Code: Visie levensbeschouwelijk onderwijs 

(Hoofdvraag: Wat is de visie van uw school op levensbeschouwelijk onderwijs? 

Doorvragen: Vindt u dat levensbeschouwelijk onderwijs kennis geeft over verschillende 

religies of levensbeschouwingen? Vindt u dat levensbeschouwelijk onderwijs bedoeld is om 

de persoonlijke levensbeschouwing van leerlingen te ontwikkelen? Vindt u dat bij 

levensbeschouwelijk onderwijs ook het dialoog aangaan tussen verschillende 

levensbeschouwingen hoort?) 

 

- Geloof is privé 

- Kennis over religies/levensbeschouwingen 

- Persoonlijke ontwikkeling 

- Dialoog 

- Bezoeken/ervaringen 

- Naam 

- Burgerschapsvorming 

 vs. Levensbeschouwing 

 Culturen 

 Belang 

 Nuance 
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Code: Wat is levensbeschouwelijk onderwijs 

(Hoofdvraag: Wat verstaat u onder levensbeschouwelijk onderwijs?) 

 

- Meer dan religie 

- Visie op leven 

- Cultuur 

- Religieonderwijs 

- Voorbereiden op samenleving 

 Vergelijking politieke vorming 

 

 

Code: Uitkomst levensbeschouwelijk onderwijs 

(Hoofdvraag: Wat denkt u dat u met levensbeschouwelijk onderwijs kunt bereiken?) 

 

- Respect 

- Nuance 

- Begrip 

 Geen extra begrip 

- Persoonlijke ontwikkeling 

 Spiegel 

- Mogen zijn 

- Tolerantie 

 

 

Code: Houding openbaar onderwijs 

(Hoofdvraag: Wat is volgens u de houding van het openbaar onderwijs ten opzichte van 

levensbeschouwelijk onderwijs? 

Doorvragen: Is dit meer passief pluriform (dus geen/zo min mogelijk levensbeschouwelijk 

onderwijs) of meer actief pluriform (juist wel levensbeschouwelijk onderwijs)?) 

 

- Passief pluriform 

- Impliciet aanwezig 

- Expliciet aanwezig 

- Actief pluriform 

- Open 

- Geen neutraliteit 
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Code: Waarom levensbeschouwelijk onderwijs 

(Hoofdvraag: Vindt u levensbeschouwelijk onderwijs van belang?) 

 

- Belang 

 Kennis over religies 

 Nuance 

 Persoonlijke ontwikkeling 

 Verdieping 

 Begrip 

 Voorbereiden 

- Expliciet: vak 

- Impliciet: geen vak 

 Openbaar onderwijs 

 

 

Code: Huidige situatie levensbeschouwelijk onderwijs 

(Hoofdvraag: Is er sprake van levensbeschouwelijk onderwijs op uw school? Bent u tevreden 

met de huidige situatie? Waarom wel/niet?) 

 

- Impliciet 

 Aanwezig in andere vakken 

 Aanwezig in andere projecten 

 Aanwezig bij docenten 

- Tevreden situatie impliciet 

 

- Expliciet 

 Aanwezig in vak 

 Aanwezig in project 

- Tevreden situatie expliciet 
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Code: Gewenste situatie levensbeschouwelijk onderwijs 

(Hoofdvraag: Stel dat alles mogelijk is, wat is dan de ideale situatie wat betreft 

levensbeschouwelijk onderwijs op uw school?) 

 

- Impliciet 

 Docenten 

 Mentoraat 

 Maatschappijleer 

 Kennis over religies 

 Visie school 

 Burgerschapsvorming 

- Expliciet 

 Uren 

 Docenten 

 Vak 

- Bereikt 

 

 

Code: Belemmering 

(Doorvragen: Welke belemmeringen zijn er?) 

 

- Geld 

- Durf 

- Vooroordelen 

- Tijd 

- Omgeving 

 

 

Code: Oplossingen 

(Hoofdvraag: Wat is er nodig om de gewenste situatie wat betreft het levensbeschouwelijk 

onderwijs op de school te realiseren?) 

 

- Overheid 

 Geld 

 Verplicht vak: Maatschappijleer 

 Verplicht kader 

 Burgerschap onderdeel curriculum 

- Docenten 

 Durf  

 Scholing 

 


