
15NAAR SCHOOL!

LEVENSBESCHOUWING

Angelique Hofman: schoolleiders en docenten 
geïnterviewd

‘Je kunt het LEF noemen: 
levensbeschouwing, ethiek en filosofie’

VOS/ABB moet lobbyen voor een 
ontwikkelingsimpuls op het gebied van 

burgerschapsvorming in het voortgezet 
onderwijs. Dat adviseert Angelique 

Hofman op basis van een onderzoek 
dat zij als stagiaire bij VOS/ABB heeft 

uitgevoerd. 

H
ofman studeert Religie en Beleid aan de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen. In het kader van 
haar stage deed zij voor VOS/ABB kwalitatief 
onderzoek naar wat openbare scholen voor 

voortgezet onderwijs doen op het gebied van levensbe-
schouwelijk onderwijs. Ook wilde zij weten wat hun wensen 
op dit terrein zijn. 
Ze interviewde schoolleiders en docenten van acht scholen. 
‘Uit die gesprekken is gebleken dat levensbeschouwelijk 
onderwijs onderdeel kan zijn van burgerschapsvorming. 
De meeste respondenten gaven ook aan dat zij de term 
‘burgerschapsvorming’ neutraler vinden. Deze term kan 

Meer doen met 
levensbeschouwing 

en burgerschap

gebruikt worden om als openbare school 
levensbeschouwelijk onderwijs aan te bie-
den.’ Andere mogelijkheden die zij noemt, 
zijn ‘LEF’ (Levensbeschouwing, Ethiek en 
Filosofie) en ‘mensvorming’.

Meer tijd en ruimte
Uit de interviews kwam naar voren dat er in 
het voortgezet onderwijs maar weinig geld 
beschikbaar is voor levensbeschouwelijk 
onderwijs en burgerschapsvorming, terwijl 
de scholen er wel meer mee willen. Daarom 
pleit Hofman voor een lobby om er meer 
geld voor los te krijgen. ‘Het ideaal is dat 
er meer tijd en ruimte wordt vrijgemaakt 
voor een expliciet vak of voor de aanwe-
zigheid van levensbeschouwelijk onderwijs 
in andere vakken’, zo schrijft ze in haar 
adviesrapport.
Een ander onderdeel van haar advies is 
dat VOS/ABB meer zichtbaar en kenbaar 
moet maken bij scholen voor voortgezet 
onderwijs welke mogelijkheden zij hebben 
om burgerschapsvorming en/of levensbe-
schouwelijk onderwijs te verbeteren. 
Angelique Hofman heeft haar onderzoek 
tijdens een bijeenkomst bij VOS/ABB 
gepresenteerd. Daar is op basis van haar 
adviezen besproken hoe de vereniging 
hier invulling aan kan geven. In het nieuwe 
schooljaar wil VOS/ABB hier concreet mee 
aan de slag.
Het adviesrapport Levensbeschouwelijk 
onderwijs in het openbaar onderwijs van 
Angelique Hofman staat op www.vosabb.nl.
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Goedemorgen op school!

Een voorbeeld van het aanbod van VOS/ABB op het gebied van 
burgerschapsvorming en levensbeschouwelijk onderwijs is de 
app Goedemorgen op school!. 
Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen op de website 
www.goedemorgenopschool.nl kennismaken met gratis lesmateriaal 
dat in deze app beschikbaar zal komen. In de School!Week van 20 tot 
en met 24 maart was het thema ‘Vertel!’ en in de week van 15 tot en 
met 19 mei ging het over vooroordelen. Deze week (12 tot en met 16 
juni) is het thema ‘Thuis’. 
VOS/ABB ontwikkelt de app Goedemorgen op school! in samenwer-
king met uitgeverij Creathlon. Ga voor meer informatie naar 
www.vosabb.nl en zoek op ‘Goedemorgen op school!’.


