
  
 
 
 
 

 “De Analecten van Confucius”, is een geschrift dat ons door zijn leerlingen is nagelaten. Het is een 

verhandeling over de’ kunst van het leven volgens Confucius’. Het draait bij hem om de ontwikkeling van zes deugden: 

mededogen, respectvolle omgang met je ouders, rechtvaardigheid, bezonnen handelen en spreken, toewijding, 

wederzijds respect en goede relaties tussen ouders en kinderen en tussen burgers en staat. Volgens hem zouden deze 

deugden de wereld een stuk vreedzamer maken. 

Hij zag vooral in kinderen en jonge mensen hoop voor de toekomst. Zij zijn nog niet door machtswellust en 

grootheidswaan aangetast. Deze jonge mensen zijn hard nodig om idealen te kunnen verwezenlijken. Het ontmoeten 

van de ander en in de dialoog de verbinding met die ander kunnen voelen en ervaren, staat centraal in zijn leer. Een 

van zijn uitspraken is “Ik heb nog nooit een mens ontmoet van wie ik niets geleerd heb”. Hij was zelf een goed 

voorbeeld van zijn filosofie dat een mens zich bij het zoeken naar de zin van het leven in de eerste plaats door zijn 

eigen ervaring moet laten leiden. Hij bood zijn diensten ook aan vorsten en heersers aan. Vanwege de faam die hij na 

zijn studie in zijn land verwierf als leraar, filosoof en kenner van de klassieke werken werd hij uiteindelijk benoemd tot 

minister van justitie. Het voorkomen van moreel verval en criminaliteit door middel van opvoeding en integer 

leiderschap kon hij nu aan de praktijk toetsen. Wat voor hem altijd een leidraad is geweest, is dat als je de wereld wilt 

verbeteren, je bij jezelf moet beginnen. Als leider moet je het voorbeeld geven, het voortouw nemen in plaats van 

alleen maar mooie praatjes af te steken: 

 “Vertel het ze en ze zullen het vergeten. Laat het ze zien en ze zullen het onthouden. Laat ze meedoen en ze 

begrijpen het”1. 

                                                
1   Hulskramer, George, Leerschool van het leven, Happinez, Naarden: Ruud Hollander, Lim Olsthoorn,  jaargang 8, nummer 7-  
 2010, p. 93-97 
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Dankwoord 
 

Sinds 2003 ben ik in het onderwijs werkzaam en in de afgelopen jaren ben ik tegen de 

onduidelijkheid aangelopen die er is over godsdienst, levensbeschouwing en geestelijke stromingen. De 

onduidelijkheid bestond vooral uit de verwarrende en soms misleidende terminologie, de heersende 

onwetendheid bij de leerkrachten over de wetgeving en kerndoelen en de wellicht bestaande discrepantie 

hiertussen. Ook liep ik tegen een bepaalde aversie aan: er bleken toch aardig wat leerkrachten te zijn die 

vonden dat levensbeschouwing per definitie niet op de openbare basisschool thuishoort. Men schaarde 

alles over de andere cultuur en levensbeschouwingen onder ‘godsdienstlessen’ en om die reden werd de 

diversiteit in de samenleving en dus in de klas eigenlijk volkomen genegeerd. Zelf had ik hier andere 

ervaringen mee, maar in mijn zoektocht naar goede materialen voor levensbeschouwelijk onderwijs op de 

openbare basisschool ontdekte ik dat dit er nagenoeg niet is. Dat werd de insteek voor mijn studie. Ik 

wilde mezelf goed onderleggen zodat ik een goed doordachte methode levensbeschouwing met 

doorlopende ontwikkelingslijnen zou kunnen gaan maken, die gericht is op de diversiteit van de 

samenleving, zoals deze vooral weerspiegeld wordt in de openbare scholen. 

Daarnaast werd mij echter ook duidelijk dat er een groot verschil is tussen de missie en visie van 

scholen, de zogenaamde geformaliseerde identiteit en de geleefde identiteit. Deze zaken leiden mijns 

inziens tot een nog grotere vaagheid over de plek die levensbeschouwelijk onderwijs in het openbare 

curriculum zou moeten hebben of krijgen, omdat iemands levensbeschouwing toch een wezenlijk 

deelaspect is van zijn persoonlijke identiteit. 

De nieuwsgierigheid naar wat men hier op de openbare basisscholen zelf van vindt en hoe men 

dan omgaat met het profileren van de openbare identiteit en wat het levensbeschouwelijke deelaspect 

van die identiteit betekent in het onderwijscurriculum, was voor mij de reden dit te onderzoeken.  

Mijn dank gaat vooral uit naar Teun, mijn lieve partner die mij in alles op een stimulerende en 

positieve wijze onvoorwaardelijk heeft gesteund en mij ook van de nodige opbouwende kritiek voorzag. 

Tevens wil ik mijn duocollega Kitty danken voor haar flexibiliteit in het ruilen van werkdagen en mijn 

directrice Hellen die mij alle ruimte heeft gegeven en ook heel vaak een klankbord voor mij kon zijn.  

En medestudent Marietje dank ik voor de vriendschap en het enthousiast delen van haar kennis; 

zowel  inhoudelijk als praktisch op het gebied van het werken met SPSS.   

De Vereniging voor het Openbaar Onderwijs heeft samen met VOS/ABB mijn onderzoek gesteund 

en via hen kon ik alle openbare scholen in Nederland benaderen. Dank voor het enthousiasme van Ton 

Gelmers en Lizzy Wijnen hierin.  

De deskundige, inspirerende en zeer kritische begeleiding van zowel prof. dr. Cok Bakker als 

prof. dr. Wiel Veugelers wil ik hier ook zeker niet onvermeld laten. Mijn hartelijke dank daarvoor!  

Ook mijn vrienden en mijn ouders bedank ik voor hun liefde en interesse. Als laatste nog een klein 

dankwoordje aan mijn zoon Aloysha. Je bent thuis gekomen en jij weet als geen ander wat dit voor mij 

betekent! 
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Proloog 

De verschillende culturen, etniciteiten en levensbeschouwingen hebben altijd al een enorme 

aantrekkingskracht op mij gehad. Het intrigeerde mij vooral wat de mensen beweegt en wat de 

levensbeschouwingen voor hen betekenden. Hoe geeft de ander betekenis en zin aan zijn leven? 

Ik vind de mens in basis goed en interessant. Het universele uitgangspunt dat ieder mens gewoon 

gelukkig wil zijn, vind ik dan ook een mooie manier van in het leven staan. Maar ik ben me wel bewust van 

een bevoorrechte positie in het rijke Westen, waar ik niet de zorg heb om elke dag te overleven en te 

moeten vechten voor het recht op mijn eigen levensvisie. Ik vind het om die reden juist heel belangrijk een 

transnationaal bewustzijn te ontwikkelen bij kinderen en ze in pluriformiteit te laten leren met en over de 

ander met zijn cultuur, etniciteit/nationaliteit en levensbeschouwing in Nederland en de rest van de 

wereld.  

Daarom heb ik er voor gekozen in het openbare basisonderwijs te werken en met de kinderen te 

filosoferen over het leven, de zin en betekenisgeving hiervan. Juist hier vind ik de pluriformiteit in 

culturen, etniciteiten en levensovertuigingen die in onze hedendaagse samenleving voorkomen terug.  

De open houding van de kinderen is inspirerend. Kinderen willen heel graag van alles weten over 

andere culturen en levensovertuigingen. De vooringenomenheid en terughoudendheid naar de ander 

komen in principe niet uit hen zelf voort, maar uit de volwassenen om hen heen. Bij de kinderen kom ik 

hooguit ‘verwondering in verbondenheid’ over het anders zijn tegen. Dat is heel positief, waar menig 

volwassene een voorbeeld aan zou moeten nemen. Deze verwondering kan uitdagen de ander te willen 

ontmoeten, te willen leren kennen en begrijpen. Hierdoor kan werkelijk respect ontstaan en dat draagt bij 

aan een humanere samenleving, met nieuwe mores die gebaseerd is op hoop op een toekomst met die 

ander in plaats van op angst vóór die ander. De publieke moraal zou er een kunnen zijn van sociale 

zelfontplooiing op basis van zorg voor jezelf en de ander. 

Volgens mij is het daarom echt noodzakelijk voor deze levenshouding een letterlijke basis te 

leggen in het onderwijs waar kinderen zich vormen tot sociale, kritische en verantwoordelijke mede-

(wereld-)burgers. Het kunnen ontwikkelen van eigen morele waarden, idealen en levensvisie is onmisbaar 

om echt tolerante volwassenen te kunnen worden. Misschien kan dit wel het best juist in het openbaar 

onderwijs, waar iedereen welkom is, ongeacht diens levensbeschouwing en de school daarmee idealiter 

een reële afspiegeling is van de samenleving.  

Mijn afstudeerscriptie is dan ook het sluitstuk van een gecombineerde studie Religies in 

Hedendaagse Samenlevingen aan de Universiteit Utrecht en Humanistiek aan de Universiteit voor 

Humanistiek. Mijn onderzoek dat ik hierin wil toelichten geeft wellicht meer duidelijkheid over de vraag 

hoe men in het openbaar onderwijs tegen ‘levensbeschouwing’ aankijkt en hoe men dit deelaspect van de 

identiteit van het openbaar onderwijs èn het kind dan vorm wil en kan geven.  

Ik hoop dat mijn onderzoeksresultaten een aanzet kunnen zijn tot een herwaardering van de 

inhoudelijkheid van het levensbeschouwelijke deelaspect van de identiteit van het openbaar onderwijs.  
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Samenvatting  

Confucius heeft als filosoof zijn “kunst van het leven beschouwen” uiteengezet. Deze manier van 

in het leven staan, kan in onze complexe samenleving nog krachtiger worden ingezet. Het draaide bij hem 

om de ontwikkeling van een aantal waarden. De belangrijkste in zijn filosofie zijn mededogen, 

rechtvaardigheid, toewijding, wederzijds respect en een goede relatie tussen burgers onderling en de 

staat. Volgens hem zouden deze waarden de wereld een stuk vreedzamer maken. Hij zag vooral in 

kinderen de hoop voor een betere samenleving in de toekomst en stelde dat, wanneer we de wereld 

willen verbeteren, we bij onszelf moeten beginnen. Beginnen in het klein en letterlijk aan de basis waar de 

professionals deze idealen vóórleven en niet alleen maar mooie praatjes afsteken in de vorm van 

waarden- en kennisoverdracht. 

 Het met zorg uitgekozen voorblad van mijn scriptie is een schilderij van de Chinese kunstenaar 

Li Wei San, waarop verbeeld wordt dat Jezus in gesprek is met Confucius. De verbeelding heeft een 

verwijzende functie naar het processuele discours, waarin het niet alleen om de dialoog gaat, maar ook 

over het ècht willen begrijpen van de verschillen en overeenkomsten in het hele sociale handelen van de 

ander in zijn cultuur en levensbeschouwing. In het processuele discours gaat het om de erkenning van de 

ander en jezelf in een web van verschillende identificaties in het sociale leven. Kinderen maken al jong 

keuzes met wie en waarmee zij zich willen identificeren. Ze maken ook keuzes wanneer en òf zij actief 

willen participeren in het proces van de identificering van de gehele cultuur en samenleving. 

 

In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag hoe men in onze huidige 

samenleving op de openbare basisscholen de openbare identiteit ziet en op welke wijze de 

levensbeschouwelijke component hiervan dan vorm gegeven wordt.  

Vanuit het sociaal-culturele perspectief zet de diversiteit aan culturele, etnische en 

levensbeschouwelijke achtergronden van onze medeburgers ons voor een multicultureel raadsel. Deze 

moderne en complexe samenleving waarin wij leven vraagt om een humane omgang met elkaar en hoe 

we de status van humaniteit, tolerantie en gelijkwaardigheid tussen de verschillende culturen, etnische en 

levensbeschouwelijke identiteiten kunnen blijven waarborgen. Door het ontbreken van de grote verhalen 

en tradities en het gemis aan verbondenheid zijn er grote zorgen over de waarden en normen. Er is een 

grote behoefte aan het zoeken naar erkenning, identiteit en nieuwe antwoorden op deze nieuwe vragen. 

Dat kan niet in een kant-en-klaar ethisch pakketje worden overhandigd. Integendeel, het vereist educatie 

en de ontwikkeling van een persoonlijke levensbeschouwing.  

De afgelopen vijftig jaar heeft zich door de globalisering en secularisatie ook in het onderwijs de 

verandering naar pluriformiteit voltrokken. Doordat de verschillende levensbeschouwingen op gelijke voet 

staan met elkaar op basis van de in de grondwet verankerde godsdienstvrijheid, en de openbare 

basisscholen op basis van de neutraliteitsclausule geen voorkeur voor een bepaalde levensbeschouwing 

uitspreken en hiernaar handelen, hinken zij op twee benen: de algemene toegankelijkheid en de hieruit 

voortvloeiende actieve pluriformiteit enerzijds en neutraliteit met de daaraan verbonden 
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handelingsverlegenheid ten aanzien van de ontwikkeling van het levensbeschouwelijke deelaspect van de 

identiteit anderzijds. Niet alleen doet het openbare onderwijs zichzelf tekort, maar vooral de kinderen 

missen in hun identiteitsontwikkeling een essentieel deelaspect in hun totale persoonsvorming: eigen 

morele waarden en idealen toe-eigenen; een eigen levensbeschouwing. 

 

Wat is nu de beste manier om juist in het openbaar onderwijs om te gaan met de pluriformiteit en 

het burgerschap wanneer we de ontwikkeling van het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit willen 

initiëren? Welk perspectief dient zowel de samenleving als het openbaar onderwijs, waarin de 

pluriformiteit idealiter wordt afgespiegeld, terwijl er sprake is van een teruglopend leerlingenaantal en 

een minder positief imago? Hoe kan de identiteit van het openbaar onderwijs worden duidelijker worden 

geëxpliciteerd en geprofileerd? 

 

Door het identiteitsprobleem vanuit een sociaal-cultureel, ethisch, filosofisch, humanistisch en 

pedagogisch-ontwikkelingspsychologisch perspectief te benaderen en deze perspectieven te verbinden 

aan vier universele waarden eerbied, geluk, hoop en rede, is de belangrijkste conclusie dat het openbaar 

onderwijs in Nederland zijn identiteit het best kan vormgeven vanuit een humanistisch perspectief dat een 

nieuwe gemeenschappelijke moraal biedt. Actieve Tolerantie kan een overkoepelende ethische dimensie 

genoemd worden, die gebouwd is op de universele waarden. Dat zijn de waarden waarin iedereen zich 

kan herkennen en mee identificeren, ongeacht welke culturele, etnische of levensbeschouwelijke 

achtergrond. Hoop is de belangrijkste, want hoop houdt de idealen levend op een betere samenleving 

waarin mensen niet meer in de hokjes ’wij-zij’ worden geplaatst, maar gezocht wordt naar een nieuw ‘wij’. 

De nieuwe opdracht voor het openbare onderwijs is door middel van het processuele discours de 

ontwikkeling van eigen morele overtuigingen en idealen bij zijn leerlingen te initiëren. Een nieuwe moraal 

van actieve tolerantie is gediend bij respect voor de ander met zijn culturele, etnische en 

levensbeschouwelijke achtergrond.  

In de wetgeving en de kernwaarden van de VOS/ABB is de gewenste identiteit van het openbare 

onderwijs verwoord. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de werkelijke en fysieke identiteit, zoals deze 

worden beleefd en uitgevoerd op de openbare basisscholen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. 

De verschillen hiertussen, de zogenaamde GAPs kunnen met behulp van enkele aanbevelingen in het 

uitgewerkte plan van aanpak worden weggewerkt.  

  

De resultaten van het onderzoek zijn vanuit de verschillende perspectieven benaderd. Op basis 

van de analyses, de deelconclusies en de verbinding tussen de waarden waarop tolerantie is gebouwd, is 

het advies aan het openbaar onderwijs zijn positie te versterken ten opzichte van andere scholen door een 

veel duidelijker standpunt in te nemen. Dan kan de profilering van de levensbeschouwelijke component 

van de identiteit en de daadwerkelijke vormgeving versterkt worden. Op basis van één centraal 

uitgangspunt verschaft dit het openbare onderwijs een explicietere en duurzamere onderscheiding.  
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Hoofdstuk 1 Ontmoeting in het openbaar onderwijs; wat is nu eigenlijk het probleem? 

 

Inleiding 

 Geschiedenis van het openbaar onderwijs 

In 1917 werd het bijzonder onderwijs gelijkgesteld aan het openbaar onderwijs. Bijzonder 

onderwijs was ontstaan uit protest, omdat de openbare scholen te weinig christelijk zouden zijn. De 

samenleving was streng verdeeld in groepen met elk hun eigen levensbeschouwing. Het onderwijs werd 

indertijd bepaald door de overheid en de kerk, school en gezin.  

Vanaf 1950 begonnen de zuilen door secularisatie en globalisering af te brokkelen en de gevolgen 

van deze veranderingen zijn ook van invloed geweest op het onderwijs. Er ontstonden knelpunten, want 

de achtergrond van de leerlingen kwam niet meer overeen met die van de school. In het onderwijs voltrok 

zich de verandering naar pluriformiteit aan culturen en levensbeschouwingen. Hier merkte men dat er 

minder contact was met de diverse achtergronden van de leerlingen. De verzuiling hield in het onderwijs 

nog steeds hardnekkig stand. Er is nu nog steeds een verdeling tussen bijzonder en openbaar onderwijs. 

Dit is verankerd in de grondwet, artikel 232. Deze wetgeving geeft verenigingen en stichtingen de 

mogelijkheid scholen te stichten met een godsdienstige, levensbeschouwelijke of specifiek 

onderwijskundige grondslag. Dat heeft er mede toe geleid dat de segregatie ook in stand wordt gehouden. 

Er is een scheiding tussen witte en zwarte scholen. Van de zwarte scholen is 80%! mono-etnisch. Dit alles 

leidt niet tot actieve pluriformiteit, actief burgerschap en sociale integratie3.  

Het openbaar onderwijs heeft actieve pluriformiteit in zijn visie opgenomen. In de eerste helft van 

de twintigste eeuw werd het openbaar onderwijs steeds neutraler ten opzichte van godsdienst en 

levensbeschouwing. De term neutraal werd tot 1985 nog gebruikt om aan te geven dat het openbaar 

onderwijs geen godsdienst of levensovertuiging mag uitdragen. Deze houding groeide uit tot passieve 

neutraliteit, wat inhoudt dat er bijna helemaal geen aandacht meer werd besteed aan welke 

levensovertuiging dan ook! Van de openbare school wordt echter wel verwacht dat er actief en bewust 

aandacht wordt geschonken aan de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

waarden in de Nederlandse samenleving4. De openbare school is gericht op de pluriforme samenleving, de 

interactie met de buitenwereld en op het samenleven van de verschillende culturen met hun diverse 

levensovertuigingen en vooral op het samen vormgeven aan die samenleving. Dit dient op objectieve 

wijze te geschieden, volgens de objectiviteits-(neutraliteits-)conditie. De nadruk kwam echter steeds meer 

te liggen op het openbare karakter van de openbare school en hierdoor leek er een pedagogisch argument 

te zijn voor het aanbieden van levensbeschouwing. Dit heeft geleid tot het facultatief aanbieden van 

godsdienstonderwijs in de jaren dertig en veertig. Hieronder werd het christelijk godsdienstonderwijs 

verstaan.  

                                                
2   www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 23, lid 3 
3   Dassel, Saskia, Bijzonder in het openbaar, Humanistisch Verbond, 2003 
4   www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 46, lid 1 
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De christelijke deugden en waarden golden als Europese deugden en waarden. In de jaren zestig kon ook 

humanistisch vormingsonderwijs onder dezelfde condities worden aangeboden. Dit was een principiële 

erkenning van de levensbeschouwingen in de samenleving en dus binnen openbare scholen. Met de 

invoering van de wet op het basisonderwijs in 1985 werden geestelijke stromingen verplicht voor alle 

scholen. Uit mijn eigen praktijk heb ik de ervaring dat men het programma op school al te vol vindt en van 

het aanbieden van geestelijke stromingen niet veel terecht komt. Het is heel erg afhankelijk van de 

leerkracht en dat kan niet de bedoeling zijn. Veelgehoorde klachten zijn dat sommige leerkrachten niet 

weten wàt ze moeten aanbieden, dat er geen materialen zijn en dat men het ook teveel tijd vindt kosten. 

Omdat dit onderdeel door de onderwijsinspectie niet expliciet wordt gecontroleerd door middel van een 

toezichtkader, verdwijnt het hiermee ook uit het onderwijscurriculum. 

 Sinds 2005 is er de verplichting om burgerschapsvorming te ontwikkelen bij de kinderen. Dit 

bestaat uit de waarden van gemeenschapszin en burgerschap. Het levensbeschouwelijke aspect hierin 

biedt mogelijkheden om kinderen hun eigen visies te laten ontwikkelen op hun eigen bestaan en hun 

relaties tot anderen5.  

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het accent in de praktijk ligt op de sociale vaardigheden, 

omgangsregels en het wegwijs worden in een democratie. De andere culturen en levensbeschouwingen 

komen in veel mindere mate aan bod6.  

Daarnaast lijken de bijzondere scholen op te voeden vanuit een deelbelang dat niet gericht is op 

de gehele samenleving, maar slechts op een deel ervan. Het maatschappelijk functioneren is er namelijk 

ook vooral op gericht het eigen gedachtegoed te behouden en misschien zelfs te versterken7. 

 

 Het openbaar onderwijs nu 

Op de openbare school is iedereen welkom, ongeacht welke culturele en/of religieuze 

achtergrond. Idealiter de afspiegeling van de maatschappij dus. Dat is de dynamiek van het onderwijs en 

vooral van het openbaar onderwijs. De openbare school wil vooral ‘pluriform’ zijn in de betekenis van 

actieve aandacht voor de diversiteit aan culturen en levensovertuigingen die in de Nederlandse 

maatschappij voorkomen8. Maar het openbaar onderwijs is tevens neutraal. Dat betekent dat er niet 

vanuit een bepaalde visie gekeken wordt naar ‘de ander’ en zijn cultuur, etniciteit en levensbeschouwing. 

Er wordt hierin geen oordeel uitgesproken. De Vereniging van het Openbaar Onderwijs (hierna VOO) 

verwoordt dit als volgt: “De waardengemeenschap van de openbare school is de waardengemeenschap 

van door allen gedeelde waarden die in de Nederlandse grondwet en in de Universele Verklaring van de 
                                                
5   Inspectie van het Onderwijs, Toezicht op Burgerschap en Integratie, Rijswijk: GSE, 2006-23 
6   Inspectie van het Onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, De staat van het onderwijs, verslag van   

 2008/2009, 2010 
7   Veugelers, Wiel en Kat, Ewoud de, Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs, Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 2005,  

  p. 16 
8   De Identiteit van het openbaar onderwijs; Waar staat dat voor, waar gaat dat voor?, VOO-reeks deel 45, Utrecht: APS, 2000,  

  p. 13 
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Rechten van Mens staan, waar met respect en een open houding en vanuit het principe van 

gelijkwaardigheid met elkaar wordt omgegaan”9.  

De openbare basisschool zou een duidelijke, onderscheidende identiteit moeten kunnen hebben, 

waarmee de leerlingen, leerkrachten en de belangengroepen zich kunnen identificeren. Hierdoor wordt de 

identiteit binnen en buiten de school zichtbaar. De professionals geven de pluriformiteit en diversiteit van 

de muliticulturele samenleving vorm in de school en het onderwijs. Daarom verdient de ontwikkeling van 

het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit juist op de openbare school extra aandacht. Iedereen 

heeft toch een levensbeschouwing, of het nu atheïstisch, agnostisch, humanistisch, islamitisch, christelijk, 

hindoeïstisch of boeddhistisch is?  

Ook een school heeft een levensbeschouwelijke component binnen haar identiteit. Maar wat is nu 

de levensbeschouwelijke component van de identiteit van de openbare school? Hoe is deze te 

omschrijven en hoe krijgt deze vorm? Imago en identiteit van het openbaar onderwijs vormen vanaf april 

2006 dan ook het kernthema van de beleidsvormende organisaties VOS/ABB en de VOO. Zij zijn bezig een 

visie te formuleren op deze levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling.  

In de Nederlandse samenleving zijn kerk en staat gescheiden. Hierdoor en door de secularisatie en 

globalisering zijn de grenzen van de verzuiling weggevallen.  

In artikel 23 van de Grondwet is neergelegd dat elke groepering het recht heeft om een eigen 

school te stichten10. Binnen het onderwijs blijft dus een verzuiling bestaan en worden de kinderen 

opgedeeld in hokjes. Zo houden we een segmentering in onze samenleving in stand en dat komt de 

integratie niet ten goede. Om goed te kunnen deelnemen aan de samenleving wordt integratie als 

noodzaak ervaren. In de praktijk blijkt dit echter nogal eens lastig. 

In 2004 is door het ministerie van Onderwijs een meting gedaan onder ouders van schoolgaande 

kinderen en hieruit bleek dat 71% van de ouders wil dat alle scholen algemeen toegankelijk zijn11. Dat 

betekent dat de wetgeving aangepast zou moeten worden. Dit is echter nog niet gerealiseerd en daarom 

heeft de openbare basisschool de uitdaging zijn neutraliteit, dat zich tot op heden vooral uit in 

handelingsverlegenheid, in te leveren voor actief participerend pluriform onderwijs. Onderwijs gericht op 

de samenleving als geheel met al haar diversiteit. De vraag over de vormgeving van deze openbare 

identiteit speelt een steeds belangrijkere rol. Duidelijke terminologie en een eensluidende wetgeving en 

hierop afgestemde doelen zijn hierin dan toch op zijn minst noodzakelijk.  

Om te weten te komen hoe men op de openbare basisscholen nu aankijkt tegen de multiculturele 

en pluriforme problematiek in de samenleving, wat de rol van het openbaar onderwijs hierin kan zijn en 

hoe zij hun levensbeschouwelijke identiteit definiëren, heb ik alle openbare basisscholen in Nederland 

geënquêteerd. De VOO en VOS/ABB hebben zich bij mijn onderzoek aangesloten, omdat zij het 

noodzakelijk achten dat er ook duidelijkheid komt over de visie van de professionals in het openbaar 

                                                
9   De Identiteit van het openbaar onderwijs; Waar staat dat voor, waar gaat dat voor?, p. 13 
10  www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 23 lid 2 
11  Pluriformiteit is een manier van leren, Bevindingen van de VOO-commissie ‘School’, Almere: VOO, 2008, p. 10 
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onderwijs, over hun identiteit en de vormgeving van het levensbeschouwelijke aspect ervan. Zij kunnen 

met deze onderzoeksresultaten de overkoepelende visie hierop duidelijker positioneren in hun beleid en 

aansluiten op de wensen vanuit het onderwijsveld om hen een betere ondersteuning te bieden in de 

vormgeving van de identiteit en de levensbeschouwelijke component ervan.  

 

1.1 Begrippenkader 

In mijn onderzoek naar een betere of andere vormgeving van de openbare identiteit en haar 

levensbeschouwelijke component komt een aantal begrippen aan bod dat niet altijd eensluidend lijkt te 

zijn. Ik wil hierna graag de begrippen expliciteren zoals ik die in mijn onderzoek heb gebruikt en die u ook 

in mijn verdere betoog tegen zult komen. Ik kies hier voor een uitgebreide en krachtige omschrijving.  

 

 Identiteit 

Om dit begrip kort maar krachtig te definiëren baseer ik mij op de theorie van Baumann12 dat 

identiteit van ieder mens bestaat uit cultuur, levensbeschouwing en nationaliteit/etniciteit. 

Identiteitsontwikkeling is een persoonlijk zingevingproces waarin betekenis gegeven wordt aan allerlei 

sociale relaties en representaties. Het is hierin heel belangrijk dat kinderen in deze ontwikkeling 

kennismaken met pluriformiteit en op een cognitieve en affectieve wijze leren verbindingen te maken. Dat 

gebeurt in dialoog. De identiteit is geen van zichzelf gelijkblijvende kern van de persoon. Het is de 

interpretatie en het verhaal dat men van zijn eigen leven en geschiedenis vertelt en dat is steeds in 

beweging, doordat men bijvoorbeeld andere opvattingen krijgt door ervaringen. Het is dus geen 

stilstaand, gefixeerd beeld. De fixatie van een identiteit in een beeld, het ver-ding-lijken ervan heeft een 

valkuil. We leven in een beeldcultuur en moeten waakzaam zijn dat de beelden niet overschat worden, 

zodat er een macht aan wordt toegekend door de cultus eromheen. Hierdoor loert het gevaar dat de 

bestaande beeldvorming wordt versterkt en het zicht vervaagt op het verschil tussen de echte en virtuele 

identiteit. Echter, zonder woorden doen beelden niet zoveel; de beelden zijn altijd afhankelijk van de taal. 

Maar beelden kunnen ook de ideeën bevestigen die mensen al hadden over bepaalde groepen mensen en 

hun levensovertuigingen. Onbekend maakt onbemind en hoe angstiger burgers worden, hoe meer 

houvast ze nodig hebben. Door de globalisering is er sprake van grensvervaging en dat kan tot 

grensbewaking en grensoverschrijding leiden. De bewaking uit zich vooral in de gefixeerde beelden over 

groepen en mensen die men niet kent, maar waardoor men zich onveilig voelt. Het fixeren gebeurt dan 

door gender, huidskleur, levensbeschouwing, etniciteit, cultuur, sociale status zowel van de ander als 

zichzelf vast te pinnen en zich vast te klampen aan het verleden en een eens en voor altijd gegeven 

identiteit. De overschrijding van de grens uit zich in nieuwe contacten en dialogen die ontstaan, nieuwe 

ontmoetingen en verbindingen, waardoor een creatieve maatschappelijke inbreng kan ontwikkelen13.  

                                                
12  Baumann, Gerd, The Multicultural Riddle, Londen: Routledge, 1999 
13  Witvliet, Theo, Het geheim van het lege midden, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2003, p. 158-159  
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 Het beeld van de identiteit moet als icoon worden gebruikt met een verwijzende functie. Er moet 

een open ruimte blijven bestaan, een leeg midden, waarin de identiteit van de kinderen en de school kan 

groeien en ontwikkelen door dialoog.  

De Europese, westerse cultuur is geworteld in de klassieke erfenis, waarin vrijheid, solidariteit en 

redelijkheid begrippen zijn die het humaan kunnen samenleven bepalen. De vrijheid maakt de mens tot 

een wezen dat hoe dan ook verantwoordelijk is, zowel ten opzichte van zichzelf als ten opzichte van 

anderen. De mens is ook een vrij wezen dat de volle verantwoordelijkheid draagt voor een humane 

toekomst en de mens is tegelijkertijd een onvoltooid, ‘onaf’ wezen en daardoor kwetsbaar. Is de mens wel 

in staat deze vrijheid en autonomie te hanteren op een verantwoordelijke manier? Hoe moet men leren 

om te gaan met die vrijheid en autonomie? Of vinden mensen het wel makkelijk om de dialogische 

tussenruimte te laten bezetten door gefixeerde identiteitsbeelden die hen ogenschijnlijk houvast geven?14 

  

 Openbaar 

Los van het woord school betekent openbaar niets meer of minder dan ‘algemeen toegankelijk’. 

Gekoppeld aan school is dit nog steeds de belangrijkste betekenis. De openbare school is voor iedereen 

toegankelijk, ongeacht cultuur, etniciteit of levensbeschouwing.  

  

 Openbare identiteit 

De openbare identiteit is een ideaal; het verwoordt op basis van de literatuur wat 

nastrevenswaardig is. Er zijn twee polen: idem en ipse. Idem geeft antwoord op de vragen WAT het 

iemand is en dat is onderhevig aan interpretatie en herinterpretatie binnen het construeren en vertellen 

van het levensverhaal. Ipse laat zien WIE iemand is of wil zijn15. Waar gaat het voor hem om en hoe gaat 

hij om met de dilemma’s van zingevingsvragen in het leven en met het morele appel dat anderen op hem 

doen? Omdat het openbaar onderwijs vorm krijgt door de mensen die er werken geldt dit ook voor de 

identiteit van het openbaar onderwijs.  

  

 Actieve Pluriformiteit 

 Volgens de wet dient een openbare school nadrukkelijk actief met de pluriformiteit binnen de 

leerlingenpopulatie om te gaan en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen met hierin 

aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de 

Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van die waarden16. De VOO benoemt de 

actieve pluriformiteit impliciet als voortvloeisel uit de kernwaarde ‘algemene toegankelijkheid’. 

 De ontmoeting in openheid met de ander kan leiden tot een beter en dieper begrijpen van de 

eigen identiteit. Het anders omgaan met tradities kan meer perspectief bieden dan het afschaffen of het 

                                                
14  Witvliet, Theo, Het geheim van het lege midden, p. 54-55  
15  Kunneman, Harry, Voorbij het dikke ik, Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2009, p. 160-161 
16  www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 46, lid 1 
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reïficeren van waarden en normen in verhalen en voorschriften. Onder reïficeren versta ik het ver-ding-

lijken; het vastzetten in gestolde beelden en dogma’s17.  

  

 Levensbeschouwing en pluriformiteit 

Levensbeschouwing is op de eerste plaats niet zozeer een zelfstandig naamwoord, maar eerder 

een werkwoord: “het leven beschouwen”. Levensbeschouwing is vooral een activiteit, een proces waarvan 

levensvisies het product zijn. Als zelfstandig naamwoord is het het min of meer samenhangende geheel 

aan impliciete en expliciete overtuigingen, opvattingen en beelden aangaande de mens en de wereld, 

waardoor de alledaagse verschijnselen worden verklaard en betekenis krijgen. Daardoor krijgt het leven 

een structuur en wordt een basis gelegd voor een samenleving. Het gaat ook om het perspectief van leven 

en dood, goed en kwaad en het uiteindelijke doel van het leven18. 

Levensbeschouwelijke opvoeding houdt in dat kinderen dit deelaspect van hun identiteit 

ontwikkelen. Hierbij gaat het niet alleen om cognitieve aspecten, maar ook om de affectieve, emotionele, 

en handelingsaspecten19. Dit noem ik teaching from religion.  

Een belangrijk moreel principe in onze samenleving is tolerantie. Het is de basis van onze 

rechtsstaat20. Tolerantie betekent dat je voor een belangrijke waarde gaat. De waarde van respect voor 

het individu met zijn levensbeschouwelijke overtuiging en culturele en etnische achtergrond. In het 

openbaar onderwijs hanteert men de diversiteit aan waarden en normen juist om het onderwijs vorm te 

geven. Er wordt de leerlingen geleerd hun visies uit te wisselen en om te gaan met hun vrijheid, maar ook 

met hun verantwoordelijkheid voor henzelf en de ander.  

 Tolerantie betekent dus iets meer dan gedogen. Gedogen heeft een negatieve conotatie. Deze 

impliceert namelijk passiviteit of in het ergste geval onverschilligheid. Tolerantie is de inhoudelijke 

vormgeving van verschilligheid ten opzichte van de steeds grotere diversiteit van naast en met elkaar 

inter-acterende culturen en levensbeschouwingen. Volgens filosofe Neiman is tolerantie gebouwd op en 

bestaat het uit vier universele morele waarden: geloof, hoop, eerbied en rede21. Universeel omdat ze voor 

ieder kind en iedere volwassene in de wereld herkenbaar zijn en kunnen bijdragen aan het ideaal op een 

betere wereld voor iedereen. Hoop is hierin de belangrijkste waarde volgens Neiman, want hoop is gericht 

op iets dat er nog niet is maar wel kan komen. Dat betekent een gerichtheid op de toekomst en als we 

naar actuele politieke gebeurtenissen kijken die in de wereld plaatsvinden, zie je ook dat wanneer 

voldoende mensen zich achter deze waarde scharen, er heel veel bereikt kan worden in een samenleving.  

                                                
17  Witvliet, Theo, Het geheim van het lege midden, p. 55, 154 en 162 
18  Schepper, Jef de, Levensbeschouwing ontwikkelen, didactiek voor levensbeschouwing in het primair onderwijs, Hilversum:      

  Kwintessens, 2004, p. 18-19 
19  Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2006, p. 21 
20  WRR-rapport, Bijdragen aan Waarden en Normen, Amsterdam: University Press, 2004, p. 241 
21  Neiman, Susan, Morele Helderheid, Filosofie Magazine, Diemen: Veen Magazines, Leo Schaap, april 2011, p. 64-69  
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Vanuit de fundamentele behoefte van alle mensen aan collectiviteit, zingeving en humane 

communicatie met zijn wereld, is er in mijn ogen een overkoepelende dimensie toe te voegen aan de 

dimensies van ethiek en moraliteit en dat is de kunst van verschillig zijn. Hiermee doel ik op het kritisch in 

dialoog staan met en betrokken zijn op de wereld. Dit overstijgt de scheidslijnen van culturen, etniciteiten 

en levensbeschouwingen en dat vereist per definitie een tolerante levenshouding. Ik denk dat dit de 

belangrijkste vorm van communicatie in het leven als een spel is. De speelruimte van de geest heeft de 

mens nodig voor zijn zelfverwerkelijking en erkenning. De spelende mens drukt zijn interpretatie van het 

leven en het nut van zijn bestaan in deze werkelijkheid uit en gebruikt hiervoor zijn mogelijkheden tot 

expressie in de vorm van kunst, spel en inderdaad ook levensbeschouwing. Het willen begrijpen van de 

wereld zit in alle mensen en is er eerder dan het bestaan van de levensbeschouwingen. Vanuit deze 

fundamentele drang ontstaan zij door het gebruik van taal als interactief communicatiemiddel. Het 

spelelement zit a priori in elk mens en bestaat weer eerder dan de culturen. De culturen en 

levensbeschouwingen zijn om die reden dan ook geen entiteiten: het zijn de mensen die ze maken! Deze 

dialectiek geschiedt zowel in de figuurlijke speelruimte van de geest van de spelende mens, als in de 

letterlijke speelruimte tussen de vaste zekerheden en de chaos van de multiculturele samenleving22. De 

wrijving die hieruit ontstaat in onze multiculturele samenleving kan verbreed worden, zodat hier creatieve 

en inventieve nieuwe verbindingen uit voort kunnen komen. Daar ligt een taak voor het onderwijs in het 

overdragen van een gemeenschappelijke, publieke moraal in waarden en normen23. Hierdoor ontwikkelen 

kinderen hun eigen waarden, idealen en levensvisie. 

Wanneer levensbeschouwing inderdaad een afzonderlijk element van de identiteit zou zijn die los 

zou staan van enig cognitief materiaal en opvoeding, dan zou ook de vorm waarin deze tot uiting komt te 

uiteenlopend zijn om levensbeschouwing tot een noodzakelijk element van de definitie identiteit te 

maken24. Het is een deelaspect van de identiteit die ontwikkeld wordt en te maken heeft met het eigen 

maken van morele overtuigingen, eigen waarden en idealen, kortom: een eigen levensvisie. Wanneer het 

doel in de plurale samenleving een nieuwe publieke moraal is, een gezamenlijk ethisch perspectief, dan is 

er dus wel degelijk een noodzaak om de randvoorwaarden zoals openheid en ontvankelijkheid te creëren 

om het levensbeschouwelijke deelaspect van de identiteit in de opvoeding en dus het onderwijs te kunnen 

laten ontwikkelen bij kinderen. 

Het kind waar het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit de ruimte krijgt te ontwikkelen 

zal een betere burger leren te zijn in onze geïndividualiseerde samenleving waarin begrippen als  

(zelf-)zorg, mededogen en verbondenheid aan betekenis hebben ingeleverd. De autonomie wordt 

verstaan als niet-inmenging en wij hebben niet geleerd goed om te gaan met deze autonomie en vrijheid25. 

                                                
22  Huizinga, J., Homo Ludens, een proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur, Groningen: H.D. Tjeenk Willink, 1974 
23  WRR-rapport, Bijdragen aan Waarden en Normen, 2004, p. 187 
24  Inzicht gebaseerd op uitspraak van Martha Nussbaum, Mededogen, pijn als deelaspect van mededogen,  in Oplevingen over 

 het denken: over de menselijke emotie, Amsterdam: Ambo/Anthos, p. 257-303 
25  Dohmen, Joep, Tegen de onverschilligheid, Amsterdam: Ambo, 2007, p. 186 
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Het losmaken van de grote verhalen en tradities heeft ook gezorgd voor het losmaken uit morele en 

levensbeschouwelijke kaders. Door de noodzaak te belichten in het onderwijs de basis te leggen voor het 

leren omgaan met de ander en zijn levensbeschouwing in openheid, onderstrepen we de nuance van 

positieve levensbeschouwelijke en humane vrijheid. 

 

  Geestelijke stromingen, godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs en de inspectie 

 Geestelijke stromingen  

Dit leergebied hoort thuis in de kennisgebieden. Echter, op de basisschool is het eerder een 

kennismakings- dan kennisgebied. Het hoofddoel is kinderen op een objectieve manier vertrouwd te 

maken met de diversiteit aan bestaande godsdiensten en levensbeschouwingen. 

In artikel 9 van de wet op het primair onderwijs beschrijft lid 2 de kennisgebieden. Deze worden 

uitgesplitst in aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en biologie, maatschappelijke verhoudingen en 

geestelijke stromingen.  

In de kerndoelen van het primair onderwijs vertaalt zich dit als volgt: “De leerlingen leren 

hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke 

rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen”26.  

Het vak geestelijke stromingen geeft scholen de mogelijkheid om op een objectieve manier allerlei 

godsdiensten en levensbeschouwingen aan de orde te stellen. Het doel is dat kinderen vertrouwd raken 

met de verscheidenheid van levensovertuigingen die in de samenleving voorkomen. Het is geen 

kennisgebied maar een kennismakingsgebied. Dit is op alle scholen verplicht, maar er is geen 

toezichtkader opgesteld. Dit leidt ertoe dat er door de inspectie niet gecontroleerd wordt of en hoe het 

vak geestelijke stromingen vorm krijgt in het basisonderwijs. Als er niet op gecontroleerd wordt of dit vak 

aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, valt de noodzaak dit op een goed onderbouwde wijze aan te bieden 

weg en wordt het zeer leerkrachtafhankelijk. De leerkracht met de meeste kennis en interesse zal er altijd 

veel meer tijd en aandacht aan besteden dan andere. 

 

Godsdienstig vormingsonderwijs 

Zoals het woord ‘godsdienstig’ al verraadt, gaat het hier om een ‘dienst’ ter ere van god of goden. 

In het onderwijs zie ik dit dan ook als een verdieping van een levensbeschouwing. Het is subjectiever dan 

het vak geestelijke stromingen. De wet verplicht openbare basisscholen hun leerlingen in de gelegenheid 

te stellen binnen de schooltijden godsdienstonderwijs te volgen27.  

Dit wordt onderwezen door leraren die daartoe bevoegd zijn en daartoe door kerkelijke gemeenten of 

plaatselijke kerken zijn aangewezen en vindt plaats op verzoek van ouders die dit voor hun kinderen 

wensen. 

  

                                                
26  http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html, kerndoel 38  
27  www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 50 en 51 
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 Humanistisch vormingsonderwijs 

Op basis van artikel 50 en 51 uit de wet op primair onderwijs wordt dit als levensbeschouwelijk 

vak in het openbaar onderwijs aangeboden, wanneer ouders dit voor hun kinderen wensen. Vanuit 

humanistisch perspectief worden de kinderen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en 

een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas. Op een kritische en creatieve manier leren ze omgaan met 

vragen over waarden en levensbeschouwing. Deze lessen worden aangeboden door hiertoe opgeleide 

vakdocenten.  

Godsdienstige en humanistische vorming kunnen op de openbare basisschool worden 

aangeboden wanneer ouders van kinderen dit wensen. De openbare scholen hebben hierin de 

verplichting onder schooltijd tijd en ruimte hiervoor vrij te maken. Dit onderwijs is facultatief, dus niet alle 

kinderen krijgen deze levensbeschouwelijke vormingslessen.  

De verantwoordelijkheid voor deze lessen ligt bij de instelling die de lessen verzorgt en de lessen 

worden ook niet door de eigen leerkrachten gegeven, maar door leerkrachten van betreffende instelling. 

Hierdoor zouden deze lessen geen invloed hebben op de veronderstelde neutrale houding van het 

openbaar onderwijs ten aanzien van welke levensbeschouwing dan ook. 

 

 Sociale integratie en burgerschapsvorming en het ministerie van Onderwijs 

Een land dat opvoeding tot kritisch en democratisch medeburger serieus neemt en de sociale 

integratie van mensen met andere culturele en etnische afkomsten hoog in het vaandel heeft staan, moet 

er voor zorgen dat de pedagogische instellingen hiertoe bevoegd en bekwaam zijn dit op een volwaardige 

manier tot uitdrukking te brengen. Artikel 8 lid 3 van de wet op het primair onderwijs vermeldt dat het 

onderwijs er mede vanuit dient te gaan dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving en er 

daarom ook mede gericht dient te zijn op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Tevens dienen zij ervoor te zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten28.  

In onze sterk geïndividualiseerde en pluriforme maatschappij is de sociale cohesie afgenomen. 

Mensen zijn door alle veranderingen angstig geworden naar de ander en schermen zich af. Hierdoor is er 

geen of weinig verbondenheid tussen de staatsburgers. Dat zorgt voor verharding in het sociale verkeer29. 

Alleen kennis maken met de verschillende culturen en levensbeschouwingen is niet voldoende voor de 

ontwikkeling naar meer begrip en respect. Omdat de inspectie hier ook geen controle op uitvoert, blijft 

‘geestelijke stromingen’ toch een ondergeschoven kind in het onderwijs. Burgerschapsontwikkeling vraagt 

echter actieve participatie en sociale integratie te bevorderen. Leerlingen maken actief kennis met 

verschillende achtergronden en culturen van hun leeftijdgenoten en ontwikkelen ook cognitieve kennis 

over deze culturen en levensbeschouwingen. Dat is in elk geval al een tweerichtingsverkeer. Dit vraagt om 

                                                
28  www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 8 lid 3  
29  WRR-rapport, Waarden en normen en de last van het gedrag, Amsterdam: University Press, 2003 en Schuyt, K., Steunberen van 

  de samenleving, Amsterdam: University Press, 2006 
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gemeenschappelijke mores: tolerantie die gebouwd is op en bestaat uit de vier universele morele 

waarden: geloof, hoop, eerbied en rede30.  

De nadruk ligt dan ook niet op de verschillen maar op de overeenkomsten. Levensbeschouwing 

zou de ideale waarde voor goed burgerschap kunnen zijn. Taylor licht in het programma LUX31 toe dat de 

democratie de paradox hierin is. Deze maakt het lastiger om te gaan met culturele diversiteit. Wanneer de 

politieke identiteit en eenheid worden bedreigd, is het principe van openheid voor de ‘ander’ niet 

voldoende. Hierdoor heb je echter wel een dynamische democratie! 

 

1.2 Probleemstelling 

 Onderwerp 

Het onderzoek waarvan ik hier verslag doe komt voort uit mijn hypothese dat er op openbare 

scholen weinig of niets wordt gedaan aan de ontwikkeling van levensbeschouwing bij de kinderen. In elk 

geval niet expliciet! Vanuit mijn ervaringen op diverse scholen en de gesprekken met verschillende 

leerkrachten en directies denk ik dat de terminologie in kerndoelen en wetgeving als niet eensluidend 

wordt ervaren en dat concrete handvatten, zoals duidelijke richtlijnen en materialen ontbreken. Op de 

werkvloer is men ook niet altijd even goed bekend met deze wetgeving en kerndoelen. Daarnaast lijkt het 

dat de directies en leerkrachten van veel openbare basisscholen het begrip ‘openbaar’ interpreteren als 

‘neutraal’ ten aanzien van levensbeschouwingen.  

Door middel van een online enquête heb ik de directies van alle openbare basisscholen in 

Nederland een aantal vragen gesteld naar hun opvattingen over identiteit van de openbare school en het 

levensbeschouwelijke aspect hiervan. Ook heb ik door middel van verschillende vragen geprobeerd in 

kaart te brengen hoe hun visie is over levensbeschouwelijk onderwijs en het wel of niet aanwezig zijn van 

de noodzaak hiertoe in het openbaar onderwijs.  

 

 Onderzoeksdoel 

Het onderzoek heeft als doel de wijze te exploreren waarop en òf de levensbeschouwelijke 

component van de identiteit van de openbare basisschool in Nederland vorm krijgt. 

Door het onderzoeken van de verhouding tussen de huidige wetgeving, kerndoelen en de 

resultaten van mijn onderzoek naar identiteit en de levensbeschouwelijke component ervan onder de 

openbare basisscholen van Nederland ben ik tot duidelijke handvatten gekomen, die ervoor kunnen 

zorgen dat de terminologie verduidelijkt kan worden in het onderwijsveld, alsook voor de instanties en 

organisaties die zich bezighouden met de vormgeving van de identiteit van het openbaar onderwijs. 

 Met de theoretische onderbouwing heb ik deze inzichten in het sociaal-culturele raamwerk 

geplaatst van de multiculturele samenleving, waarvan de openbare basisschool idealiter bij uitstek een 

afspiegeling is. Vervolgens heb ik ze vanuit vijf verschillende perspectieven belicht.  
                                                
30  Neiman, Susan, Morele Helderheid, Filosofie Magazine, april 2011, p. 64-69 
31  Taylor, Charles in: LUX, Grote Denkers over de toekomst, IKON, januari 2010  
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Hiermee zal de maatschappelijke relevantie van levensbeschouwelijk onderwijs richting het ministerie van 

Onderwijs en het onderwijsveld aangetoond worden.  

Het subdoel is het in beeld brengen van de verhouding tussen de huidige wetgeving, kerndoelen 

en de resultaten van mijn onderzoek naar identiteit en de levensbeschouwelijke component ervan op de 

openbare basisscholen in Nederland.  

  

 Vraagstelling 

In mijn onderzoek staat de identiteit van het openbaar onderwijs en de vormgeving ervan 

centraal. De probleemstelling luidt dan ook: 

 

“Hoe ziet men in de context van onze huidige samenleving op de openbare basisscholen de openbare 

identiteit en de vormgeving van de levensbeschouwelijke component hiervan?” 

 

Naar aanleiding van de theoretische overwegingen (zie hoofdstuk 2) is deze centrale 

onderzoeksvraag uitgewerkt in vier deelvragen: 

 

1. Welke ruimte is er voor de levensbeschouwelijkheid van de professional binnen de openbare 

school?  

2. Welke plaats heeft de diversiteit aan culturen en levensbeschouwingen in het openbaar 

onderwijscurriculum?  

3. Onderkent men de noodzaak tot levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit zowel van 

de openbare school als van de kinderen? 

4. Hoe verhoudt zich de formele identiteit van het openbaar onderwijs tot de geleefde identiteit? 

 

1.3 Onderzoeksstrategie 

In de mastermodule ‘levensbeschouwing in organisatie en beleid’ heb ik een empirisch onderzoek 

gedaan naar de geformaliseerde en geleefde identiteit op de school waar ik zelf werkzaam ben. Dit is mijn 

pilotonderzoek geweest, waarin ik mijn collega’s had uitgenodigd mee te werken door een enquête voor 

mij in te vullen. Het voordeel van het feit dat ik hier zelf ook werkte was, dat ik door middel van de 

empathische dialoog zaken kon verduidelijken. Het interessante was dat ik een ‘kloof’ ben tegengekomen 

tussen de missie en de visie van de school en de daadwerkelijk beleefde identiteit op de werkvloer. Dit 

kwam vooral tot uiting in de vragen die ik gesteld had over geestelijke stromingen, godsdienstige en 

humanistische vorming en levensbeschouwelijk onderwijs. Mede hierdoor ben ik benieuwd geraakt naar 

de visie van openbare scholen in zijn algemeenheid op hun identiteit en vooral de levensbeschouwelijke 

component ervan.  

Ik heb nu gekozen voor een kwantitatief-empirische benadering. Er zit een klein stukje kwalitatief 

onderzoek in, wanneer ik in open vragen de mening van de respondenten hoopte te kunnen vangen.  
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Ik ben geïnteresseerd in de visies en meningen van de directeuren in het openbaar onderwijs, 

maar mij terdege bewust dat zowel het beantwoorden van de vragen, als het beoordelen en interpreteren 

van deze antwoorden voor een deel subjectief is. Toch geven deze antwoorden enig inzicht in de 

standpunten van openbare scholen ten opzichte van levensbeschouwing, religie, godsdienstig en 

humanistisch vormingsonderwijs en geestelijke stromingen. 

In het theoretische deel verbind ik theorieën over identiteitsontwikkeling en het 

levensbeschouwelijk deelaspect ervan aan de inzichten over de inhoudelijkheid van het openbaar 

onderwijs en zijn wettelijke verplichtingen de identiteitsontwikkeling van kinderen te stimuleren. De 

perspectieven waarmee ik dit benader zijn humanistisch, ethisch, sociaal-cultureel, pedagogisch-

ontwikkelingspsychologisch en filosofisch.   

De data die ik heb verkregen heb ik met de GAP-analyse32 uitgewerkt, waarmee ik de kloven 

aantoon tussen de gewenste en de geleefde identiteit van het openbaar onderwijs. Deze methode is 

ontwikkeld voor organisaties. Ik heb deze methodiek gehanteerd om zowel de gewenste, werkelijke en 

fysieke identiteit, als het imago van het openbaar onderwijs te analyseren en te kijken of er verschillen 

zitten tussen datgene wat gewenst is en datgene wat ervaren en daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De 

hieruit voortvloeiende aanbevelingen zijn vooral gericht op de onderwijspraktijk, het ministerie van 

Onderwijs, de opleidingen voor leerkrachten en de instanties die ondersteunend werken voor het 

openbaar onderwijs.  

De methode van het empirisch onderdeel van het onderzoek wordt in hoofdstuk drie uitgebreider 

beschreven. Het empirische onderzoek vond plaats door een online-enquête33 die naar alle openbare 

basisscholen is verstuurd via de VOO en VOS/ABB. De vragen zijn deels gesloten in een volledig vragende 

zin. Daarnaast zijn er stellingen/beweringen geponeerd met als doel de houding ten opzichte van diverse 

deelvragen te meten. Om mijn onderzoek goed te kunnen uitvoeren heb ik gebruik gemaakt van 

literatuur, waarin van het begin tot het eind beschreven wordt welke stappen genomen moeten worden 

om een betrouwbaar en valide onderzoek te verrichten34.  

  

 Een aantal variabelen is toegevoegd omdat deze invloed heeft op de gegeven antwoorden:  

a. de samenstelling van de leerling-populatie  

b. de verschillende geloofsgroepen binnen de school 

c. de locatie van de school: stad of platteland 

d. kerkelijke of niet-kerkelijke omgeving 

e. uitstroom van de kinderen: havo of hoger 

 

 

                                                
32  Grinten, Jaap van der, Mind the Gap; stappenplan identiteit en imago, Amsterdam: Boom, 2004 
33  Zie bijlage  
34  Swanborn, Peter, Basisboek Sociaal onderzoek, Amsterdam: Boom Onderwijs, 2002, met name hoofdstuk 1, 3, 4, 6, 7 en 9 
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1.4 Relevantie van het onderzoek 

 Onderwijscontext 

Er is in het onderwijs een verschuiving gaande. Er lijkt een terugloop van leerlingen in het 

openbaar onderwijs te zijn. In het bijzonder onderwijs lijkt juist sprake te zijn van een toename. Hoe komt 

dit? Uit eerder gedaan onderzoek in Almere35 blijkt dat dit voortkomt uit de idee dat er op de bijzondere 

scholen meer aandacht zou zijn voor waarden en normen. Naar aanleiding van de negatieve berichtgeving 

in de media en het rapport ‘de positie van het openbaar onderwijs’ van het SCO-Kohnstamm instituut, 

waaruit naar voren is gekomen dat het openbaar onderwijs te kampen heeft met een imagoprobleem36, 

vormen het imago en de identiteit van het openbaar onderwijs vanaf april 2006 dan ook het kernthema 

van VOS/ABB en de VOO.  

Wanneer ik hiervan uitga, betekent dit dat een school mèt denominatie zijn identiteit duidelijker 

profileert en positioneert. De openbare basisscholen hebben hier dus een belangrijke taak liggen. Zij 

moeten goed nadenken over hun identiteit en de vormgeving hiervan. Deze identiteitscrisis roept veel 

vragen op die beantwoord moeten worden. Wat betekent openbaar? Welke plaats heeft de diversiteit aan 

culturen en levensbeschouwingen in het openbaar onderwijscurriculum? Hoe verhoudt zich de formele 

identiteit van de openbare basisscholen tot de geleefde identiteit? Is er een noodzaak tot 

levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit zowel van de organisatie als van de kinderen? 

Er wordt veel van de leerkrachten op scholen gevraagd. Een groot deel van de opvoeding van de 

kinderen ligt bij de leerkrachten. Veel van de competenties die zij moeten bezitten beslaan het 

pedagogische en didactische gebied. In een groep kinderen die zo verschillend kan zijn in zijn cultuur, 

levensbeschouwing en nationaliteit/etniciteit vraagt dat een heel open houding. Maar hoe zit dit met een 

stukje kennis over die verschillende etniciteiten en levensovertuigingen? Zorgt begrip niet voor meer 

respect en tolerantie?  

Bovenstaande houdt ook in dat er binnen de opleiding tot leerkrachten in het openbaar onderwijs 

meer aandacht moet komen voor de pluriformiteit en identiteit van zowel de kinderen als de scholen. De 

eerste stappen zijn al gezet door de ontwikkeling van het diploma Openbaar Onderwijs, waarop ik later 

nog terugkom.  

Uit mijn eigen praktijkervaringen is het voor mij duidelijk dat leerkrachten, directies en besturen 

enorm worstelen met de identiteit van de openbare basisschool. Een nog groter probleem is de 

uiteindelijke vormgeving van deze identiteit: wat kan wel en wat kan niet? Wat betekent openbaar dan 

daadwerkelijk? 

  

 

 

 
                                                
35  Iersel, S. van, Openbare ‘vergaarbak’ in mineur, 2005, in scriptie van Monsees, Inge, UvA, 2006 
36  Beker, L.J., De positie van het openbaar onderwijs, 2006, in scriptie van Monsees, Inge, UvA, 2006. 
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Maatschappelijke context 

De multiculturele en pluriforme samenleving waarin wij leven vraagt om een humane omgang met 

elkaar en een gezamenlijk verhaal met hierin gedeelde waarden en normen. Dat vereist een open visie 

naar de ander met zijn eigen identiteit. De identiteit van een mens bestaat uit cultuur, 

etniciteit/nationaliteit en levensbeschouwing37.  

Een menswaardige samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin men ernaar streeft iets 

van het leven te maken, vraagt om een ethische overdenking. De moraal die hieruit voortvloeit, moet dan 

een gedeelde moraal zijn. Zoals Dohmen dit in zijn boek beschrijft is een moraal niet iets dat je vanzelf 

hebt38. Dat vereist oefening en om die reden past dit in het curriculum van het onderwijs.  

Uit de rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (hierna: WRR)39 blijkt dat er 

in de politiek ook grote zorgen zijn over de ‘moraal’ in onze pluriforme samenleving. De problemen in de 

samenleving zijn ontstaan door de grotere pluriformiteit in leefstijlen en waarden en normen waardoor de 

mensen zich minder met elkaar verbonden voelen. Het onderzoek toont aan dat de emotionele 

identificatie (gevoelens van verbondenheid) de meetlat vormt in het integratiebeleid.  

De onderzoekers vragen zich af of dit wel de meest vruchtbare is, omdat de andere routes van identificatie 

(zoals de functionele (gedeelde belangen door werk) en normatieve (gedeelde normen door inspraak) 

meer mogelijkheden zouden bieden bepaalde spanningen tussen mensen en hun identiteiten het hoofd te 

bieden. Het kabinet ziet het echter niet als de taak van de overheid voor te schrijven op welke wijze en op 

welke gronden mensen zich individueel of collectief met Nederland en de Nederlandse samenleving 

zouden moeten identificeren. Pluriformiteit van opvattingen en van handelen is strikt genomen niet de 

doelstelling van de grondrechten, maar zij is wel vooraf aanwezig en even vanzelfsprekend is zij ook een 

uitvloeisel van de grondrechtelijke vrijheden40. 

De uitbreiding van de wet naar verplichting tot burgerschapsontwikkeling in 2005 is dan ook niet 

uit de lucht komen vallen en is een mooie aanzet tot het verbeteren van het individualistische klimaat. 

Toch lijkt het niet voldoende. Mijns inziens kan er nog een stap gemaakt worden en die bestaat 

eruit dat de openbare scholen, waar iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing, etniciteit of 

cultuur hun handelingsverlegenheid overwinnen en een daadwerkelijke actieve pluriforme culturele en 

levensbeschouwelijke identiteit gaan vormgeven in hun onderwijs.  

 

 

 

 

                                                
37  Baumann, Gerd, The Multicultural Riddle 
38  Dohmen, Joep, Brief aan een middelmatige man; pleidooi voor een nieuwe publieke moraal, Amsterdam: Ambo, 2010 
39  WRR-publicaties, Waarden, normen en de last van het gedrag,  2003, hoofdstuk 3 en 5 en Identificatie met Nederland,     

  Amsterdam: University Press, 2007 
40  WRR-rapport, Waarden, normen en de last van het gedrag, hfdst. 5 
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Hoofdstuk 2 Identiteitscrisis  

 

Zoals de titel van dit hoofdstuk al verraadt, plaats ik mijn onderzoek in het sociaal-culturele 

perspectief van de hedendaagse samenleving. De ontwikkelingen in de maatschappij hebben direct 

invloed op de ontwikkelingen in het onderwijs.  

De grote druk van de multiculturele en –religieuze samenleving leidt bij veel (jonge) mensen tot 

onzekerheid: angst om uit de boot te vallen en behoefte aan nieuwe antwoorden op de vele oude en 

nieuwe vragen41.  De crisis van de moderne samenleving is de crisis van de moderne mens. De grote 

verhalen en de traditionele levensbeschouwingen hebben weinig impact meer op de moderne levensloop. 

In een werkelijkheidsopvatting dat geluk en het leven volkomen maakbaar zijn, lijkt geen plaats meer te 

zijn voor de existentiële vragen42.  

Wie verbonden is met anderen, brengt die ander in principe geen schade toe. Door het 

gezichtspunt van de ander in te nemen is het eerder mogelijk een nieuw gezamenlijk perspectief te vinden 

vanuit gezamenlijke waarden43. Dat zou volgens Miedema een nieuw fundament kunnen zijn voor een 

humane, multiculturele en –religieuze samenleving. Aandacht voor levensbeschouwelijkheid als 

geïntegreerd levensaspect van het kind op school. De ontwikkeling van een persoonlijke levenshouding 

leidt tot zingeving en daar volgt verantwoordelijk handelen uit44. 

Cultuur en levensbeschouwing zijn complexe systemen van betekenis waarin wij leven die elkaar 

versterken op het gebied van morele waarden, emoties en ‘worldview’. Als we culturele en 

levensbeschouwelijke activiteiten willen begrijpen moeten we deze interpreteren door de ogen van de 

mensen die deze cultuur en levensbeschouwing beleven. Dit gaat over een werkelijk verstaan, de 

zogenaamde ‘dikke’ interpretatie, die leidt tot een waardering van deze onderscheidende menselijke 

dimensies. Het zijn de ideeën, houdingen, handelingen doelen en intenties die de mensen inspireren en 

motiveren (Geertz)45.   

De kernbegrippen in onze geseculariseerde en ontzuilde samenleving zijn individualisering, 

globalisering en pluralisme. Hierdoor zijn de mogelijkheden onbegrensd en het zoeken naar een eigen 

identiteit is door een zeker gemis aan verbondenheid in gedeelde waarden en normen een heel 

belangrijke drijfveer voor mensen geworden46. Omdat identiteit minder collectief maar juist veel 

individueler is, brengt dit ook onzekerheid en angst voor het onbekende met zich mee. Dit noemen we 

een (identiteits-)crisis. De ruimte van de dialectiek, waarin verschillende mensen met pluriforme waarden 
                                                
41  Beker, Michiel, Inzicht in Onvrede; visies op maatschappelijk onbehagen aan het begin van de 21e eeuw, Amsterdam: SISWO 

  Cahiers Sociale Wetenschappen en Beleid, 2003, p. 7 
42  Dohmen, Joep, Moderne lessen in zelfbeheer; over de noodzaak tot persoonlijke autonomie, in:  Wit, Esther, De autonome 

  mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid, Amsterdam: Sun, 2007, p. 65-83 
43  Herpen, Marcel van, Duurzaam opvoeden en ontwikkelen, Apeldoorn: Garant, 2008 
44  Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, p. 7 
45  Geertz, Clifford, in: Pals, Daniel L., Eight theories of religion, New York: Oxford University Press Inc., 2006, p. 267 

46  WRR-rapport, Identificatie met Nederland en Waarden en normen en de last van het gedrag 
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en achtergronden in dialoog met elkaar zoeken naar gedeelde verhalen en het snijpunt van belangen 

noemt Witvliet het lege midden. Hij is ervan overtuigd dat het ‘anders omgaan met tradities’ meer 

perspectief kan bieden dan het afschaffen of het reïficeren van overgeleverde waarden en normen in 

verhalen en voorschriften: in (gestolde) beelden. Dan kan de ontmoeting met de ander plaatsvinden, die 

leidt tot een beter en dieper verstaan van de eigen identiteit47.  

Ricoeur betoogt dat de identiteit van personen uit twee polen bestaat: idem en ipse. Idem 

betekent ‘hetzelfde’ en ipse ‘zelf’. Ik interpreteer deze deling als het karakteristieke deelaspect van 

identiteit die door persoonlijke keuzes en behoeften wordt gevormd. De andere deelaspecten zijn: cultuur 

(de context waarin men opgroeit met alle tradities, overleveringen die erin besloten liggen en die 

antwoord geven op de levensvragen en de behoeften van de mens vervult), etniciteit/nationaliteit 

(eenheid en verbondenheid op basis van gemeenschappelijke afstamming, cultuur of geschiedenis) en 

levensbeschouwing48. Deze hebben hun invloed op het karakteristieke en persoonlijke aspect van 

identiteit. Idem geeft antwoord op de vragen WAT iemand is en dat is onderhevig aan het proces van 

interpretatie en herinterpretatie binnen het construeren en vertellen van het eigen levensverhaal. Ipse 

laat zien WIE iemand is of wil zijn. Waar gaat het voor hem om en hoe gaat hij om met de dilemma’s van 

zingevingsvragen in het leven en met het morele appel dat anderen op hem doen?49 Narrativiteit speelt 

een belangrijke rol in het leven en de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Het zijn de verhalen die 

verbeelden wie je was, bent en wilt worden.  

De culturele en etnische complexiteit en meervoudige gelaagdheid van de samenleving, die leiden 

tot de pluriforme interpretaties van waarden, veronderstel ik als algemeen bekend. Niet voor niets heeft 

de WRR hier al diverse onderzoeken naar gedaan50. De maatschappelijke problematiek die dit veroorzaakt 

spreekt dan ook voor zich. Het levensbeschouwelijke deelaspect van de identiteit is nadere explicitering 

waard. Ieder mens heeft namelijk een levensbeschouwing zoals ook uit het bovenstaande blijkt, niemand 

is neutraal. Dit deelaspect is net als de andere aspecten van identiteit een ontwikkelingsproces en 

daarmee dus geen stilstaand, gefixeerd beeld. De smalle identiteit is vergelijkbaar met ‘idem’ en in een 

organisatie zoals een openbare school, noemen we dit het geformaliseerde aspect. Brede identiteit zou ik 

willen vergelijken met ‘ipse’ en dat zouden we de geleefde identiteit kunnen noemen. Wanneer we het 

hebben over levensbeschouwelijke ontwikkeling bij kinderen als deelaspect van hun identiteit kunnen we 

dan ook niet om een stukje ethiek en moraal heen51. Ik vind het belangrijk hier verbindingen tussen te 

leggen, omdat dit het kader waarin ik mijn onderzoek heb gedaan duidelijker maakt. 

                                                
47  Witvliet, Theo, Het geheim van het lege midden,  p. 55, 154 en 162 
48  Baumann, Gerd, The Multicultural riddle 
49  Kunneman, Harry, Voorbij het dikke ik, p. 160-161 
50  WRR-rapporten: Waarden en normen en de last van het gedrag, 2003, hoofdstuk 3 en 5, Identificatie met Nederland, 2007 en 

  Bijdragen aan Waarden en Normen, 2004 
51  Ruyter, Doret de, Religieuze idealen en morele opvoeding, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, p. 36 
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Actief handelen in dialoog met elkaar leidt tot een kritisch democratisch burgerschap. In de 

openheid en ontvankelijkheid ontstaat ruimte voor dialoog en echte ontmoeting. Deze relatie met de 

ander wordt ingevuld door het gelaat van de ander. Het morele appel dat de ander op ons doet 

(Levinas)52.  

Verbinding leidt tot verandering en dat vindt plaats in de ontmoeting. Dit is transcultureel omdat 

het de grenzen van culturen, religies en etniciteiten overstijgt. Transcendent omdat de mens in de 

ontmoeting met die ander vanuit een levensbeschouwelijk zelfbewustzijn, geworteld is in eigen cultuur en 

levensbeschouwing, zichzelf overstijgt en pas dan kan uitvliegen53. Identiteit ontwikkelt zich dus duidelijk 

ook in relatie tot de leefwereld en de ander. Het is het beeld dat je van jezelf hebt en het beeld dat je 

denkt dat de ander van jou heeft. Omdat de mens zich bewust is van zichzelf, zijn verleden, heden en 

toekomst en daarnaast ook kennis heeft van de kosmos zoekt hij verklaringen voor de dingen die hij ziet 

en naar de zin van datgene wat hem overkomt. De multiculturele levensbeschouwelijke tradities kunnen 

in hun verwijzende functies mogelijke antwoorden geven op de gemeenschappelijke pluriforme trage 

vragen naar de zin van het bestaan. Er kan daardoor een nieuw bewustzijn ontstaan van transcendente 

waarden waarin de noodzaak van de pluraliteit, kritiek en de leerzame wrijving in het lege midden van de 

dialectiek nieuwe hoop geeft54. Dit leidt tot een bepaalde levenshouding die de grenzen van verzuiling, de 

smalle moraal en smalle identiteit overstijgt. De verandering in de ontmoeting ontwikkelt zich dan naar 

een transculturele en transnationale attitude. Deze bestaat uit een cognitief, affectief en conatief aspect, 

waarbij het laatste gaat om de wil en bereidheid zich aan te passen aan de ander. Niet uitgaan van 

bepaalde verwachtingen en gefixeerde beelden, maar streven naar een gelijkwaardige positie van 

iedereen en profiteren van de verschillen die er tussen mensen zijn. Een attitude waarbij je in elk contact 

openstaat voor de waarden, normen en attributies van de ander55. In de Nederlandse samenleving bestaat 

ondanks de globalisering en ontzuiling nog steeds een hokjesgeest. Er wordt nog veel in ‘wij-zij‘ termen 

gedacht, gesproken en gehandeld56. In het Nederlandse onderwijs komen we deze verzuiling ook nog 

steeds tegen.  

Het openbaar onderwijs kenmerkt zich echter al heel lang als een onderwijsinstelling die plaats 

biedt aan alle kinderen juist met respect voor de diversiteit van hun levensbeschouwingen. In 1806 is de 

expliciete formulering over de maatschappelijke en christelijke deugden uit de schoolwet gehaald. Vanaf 

die tijd zou de openbare school actief aandacht moeten besteden aan de pluriformiteit van waarden die 

ook toen al kenmerkend geworden was voor onze Nederlandse samenleving. De tendens die we nu 

                                                
52  Kunneman, Harry, Voorbij het dikke ik, p. 160-161 
53  Ter Avest, Ina, Verandering in Ontmoeting, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, p. 241-252 
54  Kunneman, Harry, Voorbij het dikke ik, p. 167 
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kunnen constateren in het openbaar onderwijs is dat het actief aandacht besteden aan de 

multiculturaliteit niet altijd wordt gezien als een uitdaging, maar ook als probleem wordt ervaren57. 

Het leven beschouwen is een kunst; leren om te gaan met onze vrijheid en autonomie gaat niet 

vanzelf en ook wordt hier niet standaard een pakketje moraal met idealen bij geleverd. Dit is een wezenlijk 

onderdeel van de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling en daarmee ook van actieve pluriformiteit 

in het openbaar onderwijs. Daarom belicht ik ook de ethische en humanistische uitgangspunten hoe te 

komen tot een humane, tolerante samenleving en welke moraal hiervoor nodig is.  

Bovenstaande splits ik hierna uit in verschillende perspectieven waarmee ik mijn probleemstelling 

heb benaderd. Deze perspectieven heb ik aan hoop, geluk, eerbied en rede verbonden; de vier universele 

morele waarden van Neiman58. Deze zijn universeel omdat ze kinderen en volwassenen overal ter wereld 

aanspreken. Vanuit de ideeën ontwikkelen zich idealen en die heb je nodig voor een waarachtig leven. 

Deze vier waarden als idealen zijn toepasbaar in ieders leven, maar zijn minder vrijblijvend dan tolerantie. 

Zonder deze morele waarden wordt tolerantie een leeg begrip. Ook de abstracte begrippen gelijkheid en 

vrijheid kunnen niet zonder deze morele waarden. Idealen en werkelijkheid komen nooit helemaal samen. 

In haar boek Morele helderheid beschrijft Neiman een wereld-en levensbeschouwing die niet terugdeinst 

van de werkelijkheid. Tegelijkertijd willen mensen een levensbeschouwing waarin ze niet slechts gevormd 

worden door de werkelijkheid maar deze ook ten dele zelf vorm geven. De idealen blijven levend vanuit de 

hoop op een beter leven59. Dat staat bijna haaks op een markteconomisch wereldbeeld waarin het 

individu niet om kan gaan met zijn autonomie en vrijheid, omdat hij begrensd wordt door de angst voor de 

‘ander’ in zijn beeldvorming over die ‘ander’. Maar de kracht van het individu zit juist in het kunnen 

transformeren in de ander!60 

 

2.1 Het multiculturele raadsel: een sociaal-cultureel perspectief; Eerbied 

[….Such an era of comparison receives its importance from the fact that all  

different world-views, customs and cultures can be compared and lived  

out side by side….future generations will have gone beyond 

 the mutually separate original folk cultures  

and beyond the culture of comparison…]61       

(Nietzsche, 1878) 
 

Ik spreek net als Baumann van een multicultureel raadsel, omdat de diversiteit en pluriformiteit 

aan culturen en levensbeschouwingen ons telkens opnieuw voor dilemma’s stellen en vragen opwerpen 

hoe met elkaar om te gaan.  
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Raadsels vragen erom opgelost te worden en de veranderende samenleving roept dan ook om 

antwoorden op nieuwe problemen, zoals verschillende waarden en perspectieven op de ander.  

Identiteit wordt gevormd door de cultuur, etniciteit en levensbeschouwing. Deze drie 

componenten geven de grenzen aan van groepsidentificaties en zo kunnen mensen praten over hun eigen 

identiteit en die van de ander. Deze concepten staan niet vast. Ze worden telkens opnieuw 

geïnterpreteerd en gedefinieerd doordat ze onderwerp zijn van debat of meningsverschillen in een 

veranderende maatschappij. Het zijn sociale constructies die door verschillende mensen in diverse 

contexten hun betekenis krijgen toegewezen.  

Multiculturalisme vraagt ons dus hoe we een status van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid 

kunnen bewerkstelligen tussen drie partijen: […those who believe in a unified national culture, those who 

trace their culture to their ethnic identity and those who view their religion as culture]62. 

Omdat tolerantie de basis is van de Nederlandse democratische rechtsstaat63, zullen we de 

begrippen identiteit en de deelaspecten ervan opnieuw moeten overdenken om te komen tot een nieuwe 

diepere betekenis tolerantie in onze nieuwe pluriforme cultuur.  

Levensbeschouwingen maken onmiskenbaar deel uit van onze samenleving. Voor goed publiek 

samenleven is begrip en respect hiervoor onmisbaar. Daarom moet er een dialogische relatie bestaan 

tussen de publieke moraal en de levensbeschouwingen. Dat vraagt onherroepelijk om een actieve houding 

en op de basisscholen leggen we hier letterlijk een basis voor. Kinderen leren interactief om te gaan met 

de pluriformiteit in de samenleving. Hierdoor leren de kinderen eigen keuzes te maken en de keuzes van 

anderen te eerbiedigen, respecteren. Juist doordat het openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk is 

en daarmee een reëlere afspiegeling van de maatschappij is dan scholen waar niet iedereen 

vanzelfsprekend wordt toegelaten, overstijgt het met zijn diversiteit de verschillende levenshoudingen. 

Hierdoor kan het niet anders dan zich richten op de samenleving als geheel.  

Burgers discussiëren mee over de publieke moraal vanuit hun specifieke overtuigingen, waardoor 

de publieke taal (lees: het gemeenschappelijke verhaal) zich verder kan ontwikkelen. De morele 

voorschriften van de publieke taal zetten burgers ertoe aan de eigen morele taal zo te interpreteren dat 

deze hiermee consistent is64. Actieve tolerantie en pluriformiteit bestaan er uit hiervoor een basis te 

leggen door zonder overaccentuering het de kinderen mogelijk te maken in een dialoog eigen waarden en 

normen, hun eigen levenshouding te ontwikkelen waarin met eerbied en respect wordt omgegaan met de 

ander: inclusief zijn levensbeschouwelijke en culturele achtergrond. Dat is een ontwikkelingspsychologisch 

proces en gaat niet alleen over de pedagogische opdracht waarden en normen over te dragen.  
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2.2 Identiteitsontwikkeling in diversiteit: een pedagogisch-ontwikkelingspsychologisch perspectief; 

 het Geluk 

In het onderwijs gaat het niet alleen om overdracht van kennis, vaardigheden en morele 

overtuigingen. Het onderwijs en de opvoeding zijn interactioneel en waardegeladen volgens Dewey. 

Processen van betekenisverlening komen op gang in de dialoog en is altijd een sociaal proces. De mens is 

een zinzoekend en betekenisgevend wezen. Ieder mens wil van betekenis en waarde zijn voor de ander en 

zichzelf. Hiervoor heeft hij een goede voedingsbodem nodig die onder andere bestaat uit erkenning door 

de ander. Zonder die erkenning wordt het heel moeilijk om op een waardevolle manier deel te kunnen 

nemen aan de samenleving en je hiervoor verantwoordelijk te voelen. De identiteit van een cultuur en 

persoon staat niet vast. We vormen met elkaar de identiteit van de cultuur, nationaliteit en 

levensbeschouwing. We participeren aan de samenleving, het geheel, om het in stand te houden en te 

veranderen. Het is dus niet het eindproduct van een soort evolutie65.  

Uitgangspunt hierin is het processuele discours. Met discours wordt niet alleen de dialoog bedoeld 

maar ook de manier van het sociale handelen. Het processuele discours is een theorie die de cultuur 

relationeel bekijkt en erkent dat het sociale leven een elastisch web is van verschillende identificaties66. 

Mensen maken keuzes met wie, wanneer en waarmee zij zich willen identificeren. Ze maken ook keuzes 

wanneer en òf zij actief willen participeren met het proces van de identificering van de gehele cultuur en 

samenleving. Het processuele discours geeft de nuance weer. Dit maakt het niet gemakkelijker, maar het 

geeft wel minder gestolde beelden. 

Het levensbeschouwelijke deelaspect van identiteit hangt heel nauw samen met waarden en 

normen. Op basis van de algemene toegankelijk in het openbaar onderwijs, stel ik dat er een pluriformiteit 

aan waarden in de school en klas aanwezig is. Actieve pluriformiteit houdt dan ook in dat er actief en 

bewust aandacht besteed wordt aan de diversiteit van waarden binnen de verschillende culturen en 

levensbeschouwingen die in de Nederlandse maatschappij voorkomen. Levensbeschouwingen maken 

onmiskenbaar deel uit van onze samenleving. Voor goed publiek samenleven is begrip en respect hiervoor 

onmisbaar. Kinderen hebben diepere morele overtuigingen nodig67. Vorming hierin geeft de voeding voor 

de identiteitsontwikkeling. Tijd voor een einde aan de mythe van het individu en zijn zogenaamde 

autonomie. Tijd voor een hernieuwd inbedden in een nieuwe collectiviteit met een nieuwe moraal van 

sociale zelfontplooiing. Tijd voor actieve tolerantie waarin de waarden geluk, hoop, rede en eerbied 

worden ontwikkeld bij kinderen. Tijd voor openheid en ontvankelijkheid om te zoeken naar een nieuw 

‘wij’ in plaats van te blijven denken in hokjes68. 
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Burgerschapsvorming over de democratie alléén is daarom ontoereikend voor de kinderen. Dit 

biedt namelijk niet de moraal, de zingeving en het narratieve perspectief dat zij nodig hebben voor hun 

identiteitsontwikkeling69.  

 

2.3 Waarden en Normen: een ethisch perspectief; de Hoop 

Men is het over het algemeen wel eens over de noodzaak tot herziening van de ethiek in ons land 

waar het individualisme en kapitalisme overheersende regelgevers lijken te zijn geworden, doordat de 

grote verhalen en tradities deze rol niet meer invullen. De wereld waarin wij leven vormt meer dan ooit 

aanleiding tot ongerustheid, met al haar verschrikkelijke strijdtonelen, de economische crises, de nu al 

vrijwel onbeheersbare milieuproblematiek en het grootste hieruit voortvloeiende risico: gebrek aan 

engagement!70  

Dohmen presenteert het ideaal van een nieuwe publieke moraal waarin mensen een houding 

ontwikkelen waarbij ze tegelijkertijd zichzelf kunnen zijn en op anderen betrokken. Hij pleit voor een vorm 

van leven waarin mensen, aandachtig en creatief, even bescheiden als zelfbewust, ernaar streven iets 

meer van hun leven te maken, niet ten koste van anderen, maar samen en met het oog op anderen. Hierin 

zijn authentieke integratie, deugdzaamheid en verantwoordelijkheid jegens de ander de voornaamste 

bouwstenen van het ideaal van sociale zelfontplooiing71.  

Het sociale aspect van moreel handelen dat in de samenleving tot uitdrukking komt, moet in de 

opvoeding en onderwijs worden betrokken door een participatieve benadering en niet door objectieve 

kennisoverdracht72.  

Vanuit het gegeven dat de identiteit van het individu en die van de samenleving niet vaststaan, 

maar steeds in beweging is, kunnen we concluderen dat ook de democratie en haar moraliteit steeds 

opnieuw uitgevonden moet worden73.  

In het onderwijs wordt het culturele ontwikkelingsproces van kinderen in de dialoog met de 

leerkracht geïnitieerd. Zo eigenen ze zich de culturele inhouden toe. Het wat en het hoe dat aan bod moet 

komen in het onderwijs is een cultuurpedagogische en normatieve discussie, omdat opvoeding 

onvermijdelijk met overdracht van waarden en normen te maken heeft74. Het perspectief is dan echter 

niet alleen pedagogisch, maar ontwikkelingspychologisch. In dialoog tussen de kinderen en tussen 

kinderen en leerkrachten ontwikkelen zij namelijk eigen waarden, normen en idealen, waar hun eigen 

moreel besef en levensbeschouwing uit voortvloeien.  
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Religieuze idealen kunnen hieraan bijdragen, omdat ze behoren tot de brede moraal. Zij 

overlappen de smalle, universele moraal. Idealen geven richting aan het leven van mensen en stellen ze in 

staat om autonoom te handelen75. De idealen vormen de verbindende schakel tussen alle eigenschappen 

die professionaliteit kenmerken. Idealen bieden oriëntatie in het morele landschap en motivatie. Ze geven 

het werk van de leerkrachten betekenis en zin. Door interne en externe factoren kan de professionaliteit 

echter in een crisis belanden76. De idealen zijn het transcendente aangrijpingspunt voor een objectieve en 

kritische opstelling naar de praktijk. In het leraarschap spreken we van doelidealen omdat het een publiek 

sociaal goed is kinderen te laten ontwikkelen tot volwassenen die een actieve bijdrage kunnen leveren aan 

het floreren van de samenleving. Ook is het het sociale goed van de kinderen zelf, namelijk dat zij kunnen 

opgroeien tot opgevoede of ontwikkelde volwassenen die in staat zijn te floreren. Dit is het ideaal van de 

opgevoede persoon77. Veugelers benoemt dit ideaal als solidariteit en autonomie, die leiden tot een 

kritisch-democratisch burgerschap78.  

De eerste aanzet tot het zoeken naar een oplossing voor de niet altijd even positieve 

ontwikkelingen in onze geïndividualiseerde samenleving heeft Dohmen in zijn boek “Tegen de 

onverschilligheid” beschreven. Hij zoekt dan naar een antwoord op de vraag naar het goede leven als 

reactie op de maatschappelijke ontwikkelingen. De moderne mens in onze geseculariseerde en 

individualistische maatschappij vat autonomie als ‘zelfbeschikking zonder inmenging’ op, doordat hij niet 

geleerd heeft om te gaan met de democratische vrijheid79. Reden te meer dit dus wel degelijk in het 

onderwijs te integreren door kinderen de ruimte te geven hun eigen morele waarden en 

levensbeschouwing te ontwikkelen.  

De nadruk ligt hierin ook op zelfzorg en verantwoordelijkheid. Hij baseert zich vooral op Foucault: 

In onze maatschappij is nauwelijks iets over van het idee dat je zelf, je leven, je bestaan het belangrijkste 

kunstwerk is waarop je je moet toeleggen.  

Zelfrespect ligt aan de basis van de moraal en zelfzorg en verantwoordelijkheid voor jezelf is 

meebepalend voor de kwaliteit van het leven80. Hiermee haalt Dohmen de levenskunst terug in het 

maatschappelijk leven, omdat in de geïndividualiseerde maatschappij de mensen niet goed met hun 

verworven vrijheid en autonomie weten om te gaan. Dit laat zich zien door de directe 

behoeftebevrediging waarbij ‘de ander’ vaak alleen maar een instrument is. Dit noemt hij negatieve 

vrijheid. In “Het leven als kunstwerk” (Stichting Maand van de Filosofie, 2008) gaat hij hierop verder en 

bouwt levenskunst uit tot moraal van de kunst van het samenleven. Hij komt tot de conclusie dat de 
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mythe van de autonomie mensen ongelukkig maakt. We zijn immers geen onafhankelijke wezens en dat 

vereist van iedereen in de samenleving dus altijd en per se een sociale en actief tolerante levenshouding.  

 

2.4 Wereldburgerschap en gemeenschapszin: een filosofisch perspectief; de Rede 

Levensbeschouwingen maken onmiskenbaar deel uit van onze samenleving. Voor goed publiek 

samenleven is begrip en respect, ofwel oprechte tolerantie onmisbaar. Kinderen hebben diepere morele 

overtuigingen nodig om de zin te kunnen ervaren van het leven81. Vorming hierin geeft de voeding voor de 

identiteitsontwikkeling. De inclusiviteitsvisie gaat verder in op het empathisch verstaan van de ander: de 

ontwikkeling van de identiteit en het levensbeschouwelijke deelaspect moet gepaard gaan met de 

ontwikkeling van empathie. Leerkrachten met een inclusieve houding staan open voor andere 

levensbeschouwingen en richten zich op de totale persoonsvorming van het kind82.  

Kant heeft een moraal ontwikkeld volgens de categorische imperatief. Deze moraal is gebaseerd 

op de rede en niet afhankelijk van autoriteiten. Een mens zou alleen volgens die maximes moeten 

handelen waarvan hij tegelijkertijd zou willen dat deze een algemene wet zouden worden. Hiermee maakt 

hij duidelijk dat de wil en intentie waarmee men handelt heel belangrijk zijn. Doordat deze moraal altijd 

en zonder uitzondering voor iedereen zou moeten gelden vind ik dit eigenlijk nogal dogmatisch. Er lijken 

ook geen consequenties aan te zitten, omdat er geen ruimte is voor morele dilemma’s. Er is dan ook veel 

kritiek op geleverd. De vraag die de ethicus Thomas bijvoorbeeld stelt is: “Hoe krijg je alle mensen 

zover?83” Dat is ook de vraag die mij steeds bekruipt wanneer ik met de moraalfilosofie van Kant bezig 

ben. Er is veel meer nodig dan beredeneerde rationele argumenten, omdat mensen en hun levens 

veranderen door ervaringen en gebeurtenissen.  

Echter, vanuit de categorische imperatief benaderd valt het eveneens niet goed te praten dat 

iemand zich buiten de samenleving plaatst en om die reden is de moraal van Kant weer heel erg van 

toepassing op het (wereld-)burgerschap. Zo zouden leerkrachten net kunnen doen alsof alle ellende in de 

rest van de wereld er niet is, zich daar volledig voor afsluiten en de kinderen in hun klas hier ook niets over 

leren. Zij stellen zichzelf en de kinderen hiermee in feite buiten de werkelijkheid. Als dat het maxime van 

de samenleving zou worden, moeten we de vraag stellen of de wereld daar beter van wordt en of dat de 

publieke moraal zou moeten zijn.  

De zelfontplooiing zoals deze bedoeld wordt in ‘Bildung’, het proces van ontwikkeling, beschaving, 

vorming, ernaar streven op een bepaalde manier in de wereld te staan, verbind ik aan de ‘capability- 

approach’ van Nussbaum. Het ontwikkelen van een aantal vaardigheden om een geslaagd leven te kunnen 

leiden, houdt meer in dan het leren lezen. Het gaat hier om ‘true human development’, het ontwikkelen 
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van de skills die je nodig hebt om toegang te verkrijgen tot politieke processen, gezondheidszorg, toegang 

tot goederen en de mogelijkheden om sociale relaties aan te gaan. Dat geldt in het bijzonder voor groepen 

mensen, zoals vrouwen, homoseksuelen en kinderen, die ongelijkwaardig worden behandeld door de 

machtsverhoudingen in bepaalde culturen. Zij vindt dat educatie de sleutel is om dit onrecht te kunnen 

bestrijden. Het is niet zo dat ze zegt dat kinderen die geen mogelijkheid hebben gehad tot het volgen van 

educatie niet menswaardig zouden zijn. Maar in de capability-approach is het juist deze menswaardigheid 

die claimt dat kernbekwaamheden, zoals lezen, in mensen ontwikkeld moeten worden. Dat ziet zij als de 

ultieme rechtvaardigheid84.  

Het morele appel dat de ander op ons doet (Levinas), leert ons dat zelfontplooiing nooit iets kan 

zijn van een individu, maar dat dit een sociaal proces is. Vandaar dat Dohmen ook over sociale 

zelfontplooiing spreekt als nieuwe publieke moraal. Deze moraal is een combinatie van zelfzorg met als 

horizon zorg en verantwoordelijkheid voor de ander, in vrijheid je oriënteren op wat waardevol en zinvol 

is voor jou met het oog op de ander en het oefenen van deugden. De voornaamste bouwstenen van de 

sociale zelfontplooiing zijn authentieke integratie, deugdzaamheid en verantwoordelijkheid jegens de 

ander85. Authentieke integratie is actieve pluriformiteit, actieve participatie en actieve tolerantie. 

Deugdzaamheid en verantwoordelijkheid zijn de waarden die verpakt zitten in de vier universele waarden 

geluk, rede, hoop en eerbied waarmee deze tolerantie ontwikkeld wordt86.  

In het boek “Kinderen als medeburgers” laat De Winter zien dat er ook in Nederland veel 

jeugdigen zijn die aan de rand van de samenleving komen te leven. Zij stoppen voortijdig met hun 

schoolopleiding en belanden dan ook nogal eens in het criminele circuit. Dit is gelukkig maar een kleine 

groep, maar de zorg erover is heel groot. Hij beschrijft dat het leren toepassen van verworven kennis een 

veel vergeten onderdeel is in burgerschapsvorming en dat de jongeren daar in onze huidige samenleving 

ook te weinig ruimte voor krijgen. Uit zijn onderzoek is gebleken dat de oorzaak hiervan onder andere is 

dat de toegang tot de wereld van volwassenen te lang en steeds verder wordt uitgesteld87. Met andere 

woorden; de jeugd wordt te lang buitengesloten van het maatschappelijk leven, zij kunnen en mogen daar 

niet aan deelnemen. Participatie is het sleutelwoord voor hem. Dat is een essentiële voorwaarde voor de 

sociale en morele ontwikkeling, waardoor het individuele welzijn wordt bevorderd.  

Het is een morele plicht van onze hele samenleving om jongeren in de gelegenheid te stellen zich 

de houdingen en competenties eigen te maken die nodig zijn om iets van hun leven te maken, om zichzelf 

te kunnen ontplooien tot burgers die actief betrokken zijn op de samenleving. Tevens is het een moreel 

recht dat jeugdigen hebben. Zij hebben het fundamentele recht op een ontwikkelingsomgeving die recht 

doet aan de basisbehoefte tot sociale hechting en verbondenheid. Zo wordt participatie een middel om 

                                                
84  Nussbaum, Martha, Women and Human Development: the capabilities approach, Cambridge: University Press, 2000, p. 1-15 
85  Dohmen, Joep, Brief aan een middelmatige man; pleidooi voor een nieuwe publieke moraal, p. 190 
86  Neiman, Susan, Morele Helderheid, Filosofie Magazine, april 2011, p. 64-69 en in: LUX, Grote Denkers over de toekomst, IKON, 

  januari 2010  
87  Winter, Micha de, Kinderen als medeburgers, p. 172 
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een kritische levenshouding tot ontwikkeling te brengen en de jeugdigen te ‘empoweren’. In dialoog met 

anderen kunnen zij hun eigen morele waarden en idealen ontwikkelen en leren ze de diversiteit in de 

verschillende levensbeschouwelijke en culturele waarden in onze pluriforme samenleving onderscheiden. 

Door actief te participeren leren ze hier ook kritisch naar te kijken en vanuit solidariteit hun eigen 

standpunten in te nemen.   

Een paar jaar later schrijft Van Voorst eveneens een boek over de zogenaamde hangjongeren van 

deze tijd. Zij heeft deze jongeren in “Jullie zijn anders als ons” geïnterviewd om van hen zelf eens te horen 

waarom ze hun school niet hebben afgemaakt, aan de rand van de samenleving (verkiezen te) leven en 

niet deelnemen aan de maatschappij. Algemeen kan worden gesteld dat zij zich buitengesloten voelen en 

niet het idee hebben als volwaardig mens deel te mogen/kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. 

Veel van de problemen die veroorzaakt worden door deze groepen jongeren worden toegeschreven aan 

de etnische afkomst. Dat is in de Nederlandse context wel heel gemakkelijk, maar niet waar. Ook veel 

autochtone jongeren staan buiten de samenleving en participeren niet. Het veroorzaken van overlast kan 

dus niet gerelateerd worden aan de etniciteit/nationaliteit, cultuur of religie. Het heeft veel meer te 

maken met de sociaal-economische omstandigheden waarin veel van deze jongeren zich bevinden en 

waardoor ze niet waardevol kunnen integreren88. Dat maakt het tot een Nederlands probleem. 

Beiden onderschrijven dus het immense belang van educatie en de ontwikkeling van het 

burgerschap hierin. Maar deze ontwikkeling kan niet als een kant-en-klaar pakketje neergelegd worden bij 

de jongeren, maar zij moeten de gelegenheid krijgen hierin te oefenen en te participeren.  

Het is belangrijk dat educatie mede door middel van wereldburgerschapsontwikkeling bijdraagt 

aan de overdracht van gemeenschappelijke waarden, want dat is immers de basis die mensen met elkaar 

verbindt en doet ontmoeten. Kinderen zijn waardevolle wereldburgers. Zij zijn de toekomst. Kinderen alle 

randvoorwaarden ter beschikking stellen om zichzelf te kunnen ontplooien om iets van hun leven te 

maken, ze te empoweren eigenlijk, is een morele plicht van de gehele samenleving en een fundamenteel 

recht van de kinderen. De erkenning van de onderlinge lotsverbondenheid is een universele borging van 

burgerschapsvorming, want zonder deze erkenning kan er van empowerment geen sprake zijn. Mensen 

ontlenen aan de erkenning voor een deel hun kracht en de zin in het leven en dat vertrekt altijd vanuit de 

‘power’ van mensen zelf.  

Het ontwikkelen van oprechte, diepe tolerantie door middel van de inter-relationele dialoog, zoals 

deze in de klas zo mooi kan bestaan, over de andere culturen en levensbeschouwingen leidt tot deze 

erkenning.  

 

 

 

 

                                                
88  Voorst, Roanne van, Jullie zijn anders als ons, Amsterdam: De Bezige Bij, 2010, p. 67 
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2.5 Het leven beschouwen en de kunst van het leven in een multiculturele samenleving:   

 een humanistisch perspectief; Tolerantie 

Humaan zijn betekent dat je mededogen hebt, oog hebt voor de menselijke kwetsbaarheid. Het 

streven naar autonomie en menslievendheid staan in het humanisme centraal. De twee kerntaken van het 

oorspronkelijke humanisme zou je kunnen beschrijven als het zorgdragen voor ontplooiing en het 

behoeden van de menselijke kwetsbaarheid door de oproep tot menslievendheid89. Dat is een behoorlijk 

idealistische missie. Humanisme is ook een morele levensbeschouwing, een ethische manier van kijken 

naar de ander die een moreel appel op mij doet. Om de wereld te verbeteren moet je bij jezelf beginnen. 

Zo komt Dohmen vanuit deze levensbeschouwing op een nieuwe humanistische moraal; de sociale 

zelfontplooiing.  

Het proces van zelfzorg naar solidariteit als in betrokkenheid en verantwoordelijkheid naar de 

ander, door Bildung de waarden en normen uit de diverse culturen kritisch leren bereflecteren en je eigen 

standpunten kunnen bepalen, je eigen morele waarden en idealen ontwikkelen en deze te kunnen 

oefenen, leidt tot sociale zelfontplooiing. Dat houdt in dat men in dialoog met anderen een vorm van 

leven ontwikkelt, waarin er met aandacht naar gestreefd wordt, samen met en met het oog op anderen 

iets (meer) van het leven te maken90. Een humanistisch ideaal, een humanistisch perspectief en een 

humanistische moraal. Ik verbind dit aan de inzichten van Kunneman, Geertz, Veugelers, Baumann en 

Derkx. Kunneman noemt dit ‘geëngageerde zingeving’, waarbij in dialoog de bestaansvragen van alle 

mensen het beginpunt vormen. Hierin kunnen levensbeschouwelijke tradities als mogelijk antwoord 

dienen91. Geertz schrijft over de zogenaamde ‘dikke’ interpretatie, waarmee hij doelt op het werkelijk en 

empathisch verstaan en begrijpen van de ander en zijn culturele en levensbeschouwelijke achtergrond92. 

Veugelers nam in zijn onderzoek naar de identiteitsontwikkeling van het openbaar onderwijs als 

uitgangspunt dat autonomie en sociale betrokkenheid samen leiden tot kritisch-democratisch 

burgerschap. Dat is gericht op het samen vorm geven aan de samenleving en op het samen leven met alle 

verschillende mensen met hun levensbeschouwelijke en culturele achtergronden93. Het multiculturele 

raadsel van Baumann laat ons de pluriforme identiteiten opnieuw overdenken en hij legt uit dat het leren 

begrijpen van de ander en actief tolerant te zijn het best lukt door middel van het processuele discours, de 

dialoog die leidt tot het werkelijk verstaan onderscheidende menselijke dimensies. Het is het totaal van 

ideeën, houdingen, handelingen doelen en intenties dat de mensen inspireert en motiveert94. In de rede 

‘De multiculturele samenleving; een humanistisch ideaal’ legt Derkx uit dat de kern van een humane 

                                                
89  Dohmen, Joep, Brief aan een middelmatige man; pleidooi voor een nieuwe publieke moraal, p. 28 
90  Dohmen, Joep, Brief aan een middelmatige man; pleidooi voor een nieuwe publieke moraal, p. 16 
91  Kunneman, Harry, Voorbij het dikke ik, p. 244-245 
92  Pals, Daniel L., Eight theories of religion,  p. 267 
93  Veugelers, Wiel en Kat, Ewoud de, Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs, p. 10, 11-12 
94  Baumann, Gerd, The Multicultural Riddle, p. 137 en Geertz, Clifford, in: Pals, Daniel L, Eight theories of religion, p. 267 
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levensbeschouwing is dat er een verbondenheid met alle mensen zou moeten zijn en niet alleen met 

mensen uit de eigen kring95. 

Hiertoe zijn vrijheden van discriminatie, angst, onrechtvaardigheid, misbruik en hebzucht 

noodzakelijke randvoorwaarden. De kernwaarde van onze democratische rechtsstaat is tolerantie96. 

Vanuit deze waarde zorgt de staat voor genoemde randvoorwaarden, waardoor de andere vrijheden voor 

gelijkheid, fatsoenlijke sociaal-economische voorwaarden, veiligheid en rechten op menswaardig werk 

zonder uitbuiting, participatie en expressie bestaan. Maar bovenal de mogelijkheid in vrijheid je menselijk 

potentieel te ontwikkelen èn realiseren. Het is echter niet de taak van de staat voor te schrijven op welke 

gronden mensen zich met de pluriforme samenleving moet identificeren. Pluriformiteit van opvattingen 

en handelen is strikt genomen niet de doelstelling van de grondrechten, maar zij is wel als vanzelfsprekend 

vooraf aanwezig97. In de visie van het kabinet betekent identificatie, dat mensen verantwoordelijkheid 

nemen voor de samenleving waarin zij leven: actief burgerschap. Aan de basis van de Nederlandse 

rechtsstaat ligt het respect voor de menselijke waardigheid. De ontwikkeling van het respect voor de 

menselijke waardigheid en het actief participeren aan de samenleving leiden samen leiden tot actieve 

tolerantie98.  

 

2.6 Conclusie literatuur 

Het verschil met een gemeenschap en de samenleving is dat er in een gemeenschap een keuze te 

maken is: sluit ik me aan bij deze gemeenschap of niet? Mensen kunnen zich er ook uit losmaken, 

wanneer men zich niet meer thuis voelt in of zich kan identificeren met die gemeenschap. In de 

samenleving heb je die keus veel minder, je wieg heeft ergens gestaan en in principe ‘deal’ je met die 

cultuur waarin je geworteld bent en met de mensen die daar toevallig ook leven.  

In een gemeenschap deel je bepaalde waarden. Zonder deze gedeelde waarden is er geen 

identiteit99. Deze waarden motiveren het handelen en geven het stabiliteit, continuïteit en richting. De 

belangrijkste waarde is hoop; hoop op verbetering, verandering of instandhouding van een humane 

multiculturele samenleving. Hoop geeft idealen en idealen moet je hebben om een doel te kunnen stellen, 

een doel om ergens naar te streven. Doelen geven een kader aan de hoop. Hoop ligt in de toekomst en 

gaat over iets dat er nog niet is maar dat kan komen. Een betere en humanere samenleving voor iedereen 

is een dergelijk ideaal om naar te streven. Tolerantie is een overkoepelende ethische dimensie die 

gestoeld is op vier universele waarden: geloof, hoop, eerbied en rede. Dat zijn morele waarden die 

                                                
95  Derkx, Peter, De multiculturele samenleving; een humanistisch ideaal, Amsterdam: SWP, 2004, p. 54 
96  WRR-rapport, Bijdragen aan Waarden en Normen, p. 241 
97  WRR-rapport, Waarden, normen en de last van het gedrag, hfdst. 5  
98  Kabinetsreactie op WRR-rapport nr. 79, augustus 2008  
99  Hardeveld, Geurt, Identiteit: gedeelde visie, of ieder voor zich? In: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven,  

 p. 111-114 
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mensen niet in een kant-en-klaar pakketje krijgen aangeleverd, maar die mensen zich eigen moeten 

maken en door ervaringen met elkaar moeten ontwikkelen.  

De openbare school is een gemeenschap en idealiter tegelijkertijd een afspiegeling van de 

diversiteit in de multiculturele samenleving. Een pluriforme maatschappij in het klein dus. Er wordt 

gekozen om het kind naar een openbare of bijzondere gemeenschap te sturen voor een stuk opvoeding. 

De openbare school zal de gedeelde waarde ‘tolerantie’ dus duidelijk moeten profileren ten opzichte van 

de bijzondere scholen.  

Actieve pluriformiteit en burgerschap zijn beide zowel doel als middel. Het doel is de kinderen 

voor te bereiden op het leven, werken en deelnemen aan en in een pluriforme samenleving. Het middel is 

interactief leren omgaan met die pluriformiteit door kennis hierover te ontwikkelen en te leren hoe je je 

moet verhouden tot de ander en zijn levensovertuigingen. Dat gaat verder, dieper dan de objectieve 

benadering in geestelijke stromingen waarbij het vooral gaat om kennis maken met de verschillende 

levensbeschouwingen door overdracht van oppervlakkige kennis. Het actief deelnemen aan de rituelen en 

verhalen leidt tot dikke interpretatie, sociale integratie en actief pluriform burgerschap. De voorkeur zou 

op de openbare basisscholen dan ook moeten uitgaan naar onderwijs in levensbeschouwingen aan alle 

kinderen, zodat de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling geïnitieerd wordt. De ontwikkeling van 

de identiteit en moraal worden hierdoor verbreed, omdat het vanuit de diversiteit gericht wordt op de 

samenleving als geheel. In tegenstelling tot het facultatief aanbieden van godsdienstig vormingsonderwijs 

dat slechts gericht is op een bepaald segment.  

 De ethiek die hierachter ligt is die van de sociale zelfontplooiing en gaat over hoe we in de 

dialectiek van het interculturele samenleven verantwoordelijk zouden moeten leren te zijn vóór deze 

samenleving. Dat maakt de openbare school tot een morele gemeenschap. Vanuit de waarden ‘zorg’ en 

‘verantwoording voor jezelf en de ander’ ontwikkelen kinderen zich tot volwassenen met volwassen 

idealen, die in staat zullen zijn zich in te zetten en verantwoordelijk te voelen voor een humane en 

tolerante samenleving, waarin ieder gelijkwaardig is. De genoemde zorg bestaat niet uit het tanden 

poetsen en haren kammen, maar uit het jezelf kennen: wie ben ik en hoe verhoud ik me tot die ander? 

Autonomie en betrokkenheid dus. 

 Tolerantie beschouw ik als de overkoepelende ethische dimensie van een humane samenleving. Zij 

bestaat uit vier universele waarden geluk, hoop, rede en eerbied. De centrale waarden ‘actieve 

pluriformiteit’ en ‘actieve participatie’ van het openbaar onderwijs zou ik liever vervangen door actieve 

tolerantie. Op basis van de literatuur concludeer ik dat deze morele dimensie de culturele en 

levensbeschouwelijke diversiteit overstijgt, de segregatie in het onderwijs en samenleving overwint en 

een brug slaat naar de sociale integratie van participerende burgers. Dat past bij een inclusivistische en 

humanistische levensbeschouwing waarin men geen oordeel heeft over de ander en zijn culturele, 

etnische of levensbeschouwelijke achtergrond, zoals dat wordt bedoeld als er gesproken wordt over de 

algemene toegankelijkheid in het openbaar onderwijs.  
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2.7  Discussie 

Na bestudering van de literatuur ben ik tot een deelconclusie gekomen die ik naast de conclusies 

uit de analyses leg, zodat ik deze met elkaar kan vergelijken. Vervolgens neem ik de onderstaande 

discussiepunten en vragen ook opnieuw in overweging. Hoe kijkt men in het openbaar onderwijs aan 

tegen godsdienstvrijheid, levensbeschouwing en burgerschap?  

 

Godsdienstvrijheid 

Godsdienstvrijheid is in Nederland in artikel 6 van de Nederlandse grondwet vastgelegd en wordt 

als volgt beschreven:  

 

 Grondwet artikel 6100 

 

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met 

 anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 

2. De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter  

  bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of   

  voorkoming van wanordelijkheden 

Ik wil deze grondwettelijke godsdienstvrijheid als discussiepunt vermelden, omdat deze mijns 

inziens de integratie en de tolerantie eerder tegenwerkt dan bevordert. Wij hebben in de grondwet ook 

de vrijheid van meningsuiting geregeld in artikel  7101.  

  

 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te   

 openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.  

 2.  de wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de    

 inhoud van een radio- of televisie-uitzending.  

 3.  Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden   

 genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan,   

 behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van    

 vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming   

 van de goede zeden.  

 4.  De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame 

 

 

 

 

                                                
100  http://www.denederlandsegrondwet.nl 
101  http://www.denederlandsegrondwet.nl 
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 Dat lijkt mij voldoende, want daarmee is ook het recht op een eigen levensvisie gegarandeerd. 

Doordat godsdienstvrijheid expliciet genoemd wordt blijven ook rechten bestaan om bijvoorbeeld een 

eigen gedenomineerde school te stichten. De verzuiling is in alle opzichten verleden tijd, maar blijft in het 

onderwijs vrolijk bestaan. Zo houden we ook toestanden dat islamitische meisjes op een katholieke school 

geen hoofddoekje mogen dragen! Dat vind ik alles behalve tolerant. 

  

 Financiële gelijkstelling 

 Grondwet artikel 23 lid 7102 

  

 Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden 

 voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet 

 stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend 

 hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.  

 

 In 1920 wordt wettelijk vastgelegd dat de financiering van het bijzonder onderwijs op dezelfde 

wijze zal gebeuren als die van het openbaar onderwijs. Op dit moment is het zo dat mede door de 

leerlingenterugloop in het openbaar onderwijs en de lumpsumregeling er vooral op de kleinere scholen 

een groot probleem is voor de formatie en financiering van materialen. Minder leerlingen betekent 

minder geld en als 85% van dit geld bestaat uit personele kosten, dan blijft er niet veel over voor de 

andere noodzakelijkheden. De bezuinigingen die dit kabinet dan ook doorvoert wat het onderwijs betreft, 

zijn ronduit schokkend. Op 5 april jl. was het Rotterdamse bestuur van de katholieke basisscholen aldaar in 

het nieuws. Zij willen de Thomas More Pabo kopen, zodat zij zelf de beste mensen kunnen opleiden. Hoe 

verhoudt zich dat tot deze financiële gelijkstelling, of met andere woorden: waar betalen zij dit dan van? Ik 

heb navraag hierover gedaan bij mijn eigen (openbare) bestuur en er lijkt toch echt geen enkele 

mogelijkheid te bestaan een openbare pabo te kopen! 

   

 Is Burgerschapsvorming voldoende? 

Sinds 9 december 2005 hebben de scholen met betrekking tot de integratie van leerlingen in de 

Nederlandse samenleving de wettelijke opdracht hieraan bij te dragen. In de Wet op het Primair 

onderwijs, artikel 8 lid 3 wordt dit als volgt omschreven103: 

 

Het onderwijs 

a. gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving 

b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en 

c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.  

                                                
102  www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 23 lid 7 
103  www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 8 lid 3 



 41

 De gewenste opbrengsten van dit onderwijs zijn vastgelegd in de kerndoelen: 

36  de leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de 

 burger 

37  de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen 

38  de leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 

  samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in  

  opvattingen van mensen 

 

De vraag die dit bij mij oproept is of burgerschapsontwikkeling in het onderwijscurriculum niet 

voldoende is op de openbare basisscholen? Het gaat dieper in op de levensbeschouwingen en culturen 

dan geestelijke stromingen en het wordt aan alle kinderen onderwezen in tegenstelling tot godsdienstig of 

humanistisch vormingsonderwijs. Om goede burgers te kunnen worden moeten kinderen al vroeg sociaal 

integreren. Het humanistische uitgangspunt in deze pluriforme en multiculturele samenleving te komen 

tot een nieuwe publieke moraal van sociale zelfontplooiing, lijkt met burgerschapsontwikkeling goed te 

kunnen worden bereikt. Het gaat bij burgerschapsontwikkeling vooral om de sociale integratie, waardoor 

de samenleving toleranter en ook humaner zou kunnen worden. Toch blijft ook hier de vraag WAT gaan de 

leerkrachten dan aanbieden en op basis van welke achtergrondkennis? GVO/HVO wordt door mensen die 

hiertoe zijn aangewezen door betreffende instellingen en hiermee is de achtergrondkennis schijnbaar 

geborgd. Het staat immers ook nog eens beschreven in de wet hoe dit vorm gegeven dient te worden en 

waar deze docenten aan dienen te voldoen. Hoe zit dat met het levensbeschouwelijke aspect dat in 

burgerschap aan bod komt? Hoe zijn de inhoudelijke vakkennis en de pedagogische/didactische 

geschiktheid om op een verantwoorde wijze de levensbeschouwelijke ontwikkeling te initiëren geborgd? 

  

 Concept School 

 Godsdienstvrijheid uit de wetgeving en Burgerschapsontwikkeling erin. Mijns inziens krijgen we 

dan het concept ‘School’. Dat houdt in dat er geen denominaties meer zijn. Kinderen gaan gewoon naar 

school. Dit concept is in 2007 uitgewerkt door de commissie ‘School’ in opdracht van de VOO104. In dit 

concept staat pluriformiteit centraal en wordt zelfs als uitgangspunt van het leren benoemd. Het is voor 

de kinderen als medeburgers belangrijk dat zij sociaal en maatschappelijk geïntegreerd zijn. Om die reden 

is het belangrijk dat zij kennismaken met de pluriformiteit, maar deze ook leren waarderen. Wat ik echter 

mis in de uitwerking van dit mogelijke toekomstige schoolbeleid is het expliciteren van de plaats en 

vormgeving van levensbeschouwing in het curriculum. Want dat we daar niet omheen kunnen lijkt mij 

voor zichzelf sprekend. 

  

  

 

                                                
104  Pluriformiteit is een manier van leren, Bevindingen van de VOO-commissie ‘School’ 
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 Vrijheid van onderwijs 

 Artikel 23 van de grondwet105 

 

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet  

 aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van 

 hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen 

 

 De uitvoer van het onderwijs wordt vrij ingevuld. Volgens bovenstaande wetgeving betekent dit 

dat er bepaalde vrijheden bestaan hoe iets wordt onderwezen en niet of iets wordt onderwezen. Ik vraag 

me af of deze wet niet te veel zaken onbenoemd laat en of het niet beter zou zijn een en ander explicieter 

te benoemen.  

 

 Diploma Openbaar Onderwijs 

Omdat onderwijs meer is dan het overdragen van kennis en vaardigheden en het klaarstomen 

voor de maatschappij, wil de openbare school actief aan de pluriformiteit van de samenleving werken 

door het burgerschap te stimuleren en kinderen met verschillende culturele, etnische en 

levensbeschouwelijke achtergronden elkaar daadwerkelijk te laten ontmoeten en van elkaar te laten 

leren. De VOO en de VOS/ABB hebben hiertoe een diploma Openbaar Onderwijs ontwikkeld. Toekomstige 

leerkrachten kunnen op verschillende pabo’s een diploma Openbaar Onderwijs halen. Dit diploma 

versterkt de identiteit en de kwaliteit van het openbaar onderwijs. Leerkrachten met dit diploma op zak 

zouden op hun eigen school beter in staat zijn verschillen in achtergrond te overbruggen, gesprekken te 

voeren over levensbeschouwing en kunnen burgerschap een plaats geven in de school. Omdat dit direct 

gekoppeld wordt aan de competenties van de leerkrachten zal dit diploma een meerwaarde hebben 

binnen de openbare basisscholen. Er is al de mogelijkheid voor pabostudenten een keus te maken tot een 

diploma godsdienstige vorming of algemeen levensbeschouwelijke vorming. Ik vind het initiatief van het 

diploma Openbaar Onderwijs dan ook een verrijking, maar er zijn twee punten die me hierin opvallen:  

 

1. De vormgeving van het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit van de kinderen en de openbare 

basisschool wordt niet expliciet benoemd in de competenties. Hoe geven de pabo’s hier invulling aan 

en hoe geven de betreffende leerkrachten met het diploma Openbaar Onderwijs hier dan vorm aan in 

hun dagelijkse onderwijspraktijk? 

2. Burgerschap (inclusief levensbeschouwelijk onderwijs) is niet alleen een verplichting voor de openbare 

basisscholen maar voor alle scholen! Waarin onderscheidt het openbaar onderwijs zich dan nog? 

 

 

 

                                                
105  www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 23 lid 2 
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Actieve pluriformiteit 

 Het lijkt alsof actief pluriform onderwijs alleen maar op de openbare basisschool hoeft plaats te 

vinden. De wet spitst zich hierin toe op het openbaar onderwijs. Men gaat er kennelijk vanuit dat de 

maatschappelijke pluriformiteit zich meer manifesteert op de openbare school en dat om die reden de 

verplichting om kinderen voor te bereiden op een pluriforme en multiculturele samenleving niet geldt 

voor een bijzondere school. De vraag is echter of de bijzondere school vanuit zijn denominatie wel zo 

actief gericht is op de multiculturele en pluriforme samenleving of zich richt op een deel van de 

samenleving, mede om het eigen gedachtegoed te behouden en misschien zelfs te versterken106. 

 Artikel 46. Karakter openbaar onderwijs107 

 1.  Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de  

  godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de  

  Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die 

  waarden.  

 

 

                                                
106  Veugelers, Wiel, Kat, Ewoud de, Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs 
107  www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 46, lid 3 
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Hoofdstuk 3 Verbondenheid in Diversiteit 

 

Reflectie Onderzoeksvraag: Hoe ziet men in de context van onze huidige samenleving op de openbare 

basisscholen de openbare identiteit en de vormgeving van de levensbeschouwelijke component hiervan? 

 Actief pluriform onderwijs bestaat mede uit interreligieus en intercultureel leren. De kinderen 

leren namelijk om te gaan met de overeenkomsten en verschillen die samenhangen met de etnische en 

nationale afkomst, culturele achtergronden en de diverse levensovertuigingen. Dat vereist een tolerante 

omgangsvorm omdat in onze samenleving vrijheid, gelijkwaardigheid en menswaardigheid de hoogste 

waarden genoemd kunnen worden. Tolerantie wordt zelfs gezien als de basis van onze rechtsstaat.108 

Dit kan echter frictie geven omdat het begrip tolerantie verschillende betekenissen kan hebben in de 

diverse levensovertuigingen. Tolerantie houdt dan ook meer in dan een neutrale, objectieve houding ten 

opzichte van de ander. Ergens maar niet over praten, zodat er vooral geen problemen en 

meningsverschillen aan de oppervlakte komen is passief of zelfs onverschillig te noemen. Het gaat om 

sociale betrokkenheid en het werkelijk begrijpen van de ander om echt respect te ontwikkelen voor zijn 

anders denken en zijn. Na bestudering van de literatuur concludeerde ik al dat tolerantie als de 

overkoepelende ethische dimensie van een humane samenleving beschouwd kan worden. Zij bestaat uit 

vier universele waarden geluk, hoop, rede en eerbied. De centrale waarden ‘actieve pluriformiteit’ en 

‘actieve participatie’ van het openbaar onderwijs zou ik dan ook liever vervangen door actieve tolerantie. 

Deze morele dimensie overstijgt de culturele en levensbeschouwelijke diversiteit en slaat een brug van  

segregatie in de samenleving (en daarmee ook in het onderwijs) naar de sociale integratie van 

participerende burgers.  

De openbare basisschool is een gemeenschap met gedeelde waarden, die zouden moeten worden 

bijgebracht aan de kinderen door middel van actieve pluriformiteit in de vorm van levensbeschouwing en 

burgerschapsontwikkeling.  

De visie van het openbaar onderwijs bestaat uit een scholingsvisie en vormingsvisie. De 

inclusiviteitsvisie gaat verder in op het empathische verstaan en past in de vormingsvisie: de ontwikkeling 

van de identiteit met hierin de levensbeschouwelijke component moet gepaard gaan met de ontwikkeling 

van empathie. Dat lijkt alleen te kunnen in de tussenruimte van de dialoog door middel van het 

processuele discours. Ik refereerde hier al eerder aan en leg nu de verbinding door levensbeschouwelijke 

ontwikkeling te koppelen aan de ontwikkeling van een empathische, morele attitude. De opvoeding 

bestaat uit de overdracht van waarden en normen. Dit is normatief. Intercultureel en interreligieus leren 

stoelt op normatieve standpunten van het westerse vormingsbegrip109. Identiteit impliceert een zekere 

gemeenschappelijkheid die kenmerkend is voor de individuen op een school. Het gaat in het vormings- en 

ontwikkelingsproces om de doelen, waarden, normen en verwachtingen die de mensen die op een school 

                                                
108 WRR-rapport, Bijdragen aan Waarden en Normen, p. 241 
109 Zonne, Erna, Interreligieus leren op de openbare basisschool, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, 

  p. 214 
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werken met elkaar zouden moeten delen. Als gedeelde waarden ontbreken heeft een school geen 

identiteit110. 

 In een multiculturele en humane samenleving is het cultiveren van tolerantie van levensbelang, of 

zoals De Winter dit noemt: samenleefbelang. Zoals we de grondprincipes van een democratie niet kunnen 

afdwingen, kun je kinderen niet dwingen tolerant te zijn. Er moet een situatie gecreëerd worden waarin 

tolerant gedrag een aantrekkelijk perspectief vormt111. Hiertoe zou het elkaar leren begrijpen en 

respecteren, ofwel het empathisch leren verstaan, expliciet als middel in het curriculum moeten staan. Er 

is namelijk een lotsverbondenheid met alle mensen, niet alleen met mensen uit de eigen culturele of 

levensbeschouwelijke kring112. Hiermee krijgen ze hun identiteit dus niet in een totaalpakketje aangereikt, 

maar ontwikkelen ze hun eigen identiteit, doordat ze zelf verantwoordelijk leren denken, oordelen en 

handelen113. Dit biedt het aantrekkelijke perspectief van tolerantie door het uitdragen van deze ethische 

waarden. Overtuiging door het vóórleven werkt beter dan het opleggen van waarden en afdwingen van 

moreel en tolerant gedrag. Het laten ontwikkelen van eigen morele waarden en idealen werkt dus ook 

beter dan het als totaal pakketje overdragen. De leerkrachten zijn in deze ontwikkelingsfase mede 

rolmodel. Hun inclusieve houding en openheid voor andere culturele en levensbeschouwelijke 

overtuigingen draagt bij aan de totale persoonsvorming van het kind114.  

Omdat identiteit in verandering is en dus nooit een gefixeerd beeld kan zijn, maar het zelfstandige 

naamwoord wel een bepaalde ‘vastigheid of stelligheid’ impliceert, stelt Baumann voor dit te vervangen 

door identificatie: waar identificeren we ons mee? Hiermee wordt het een werkwoord; er wordt mee en 

aan gewerkt. Het benadrukt de dialogische benadering van identiteit en dat sluit perfect aan bij het 

processuele discours van Baumann115 en de ‘dikke’ interpretatie van Geertz116. Zo kan multiculturalisme 

een nieuwe manier zijn om cultuur, levensbeschouwing en identiteit te begrijpen, te verstaan. De 

maatschappelijke ontwikkelingen van tegenwoordig en het gemis aan gemeenschapsgevoel en 

groepsidentiteit voeden de belangstelling voor thema’s als diversiteit, waarden, normen en goed 

burgerschap117. Vanwege het ontmoetingskarakter van de openbare basisschool waar iedereen welkom is, 

ongeacht levensovertuiging, culturele of etnische achtergrond, zijn de kernwaarden ‘actieve pluriformiteit’ 

en ‘actieve participatie’ twee belangrijke pedagogische uitgangspunten. Dit vereist een allesbehalve 

neutrale levenshouding. Een duidelijke positionering van wat het openbaar onderwijs dan wel is en waar 

                                                
110 Hardeveld, Geurt, Identiteit: gedeelde visie, of ieder voor zich? In: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, 

  p. 111-114 

111 Winter, Micha de, Opvoeden in democratie, Amsterdam: SWP, 2006, p. 16 
112 Derkx, Peter, De multiculturele samenleving: een humanistisch ideaal, p. 54  
113 Pluriformiteit is een manier van leren, Bevindingen van de VOO-commissie ‘School’, p. 44 
114 Hardeveld, Geurt, Identiteit: gedeelde visie, of ieder voor zich? In: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, 

  p. 113 
115 Baumann, Gerd, The Multicultural Riddle, p. 138-139 
116 Pals, Daniel L., Eight theories of religion, p. 267 
117 Bos, Klaas te en Huigsloot, Maurits, Over Openbaar Onderwijs, Woerden: VOS/ABB, 2008, 10 oktober, p. 5 
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het voor staat geeft een zogenaamde merkidentiteit. Samen met het imago, de perceptie van de omgeving 

van de school, noem je dit totale plaatje ‘branding’118. 

Als eerste moet dus worden vastgesteld hoe de identiteit van een pluriforme gemeenschap als de 

openbare basisschool er uitziet en daarna kun je gaan kijken hoe dit in de praktijk vormgegeven kan 

worden. Nu ik dit helder heb kan ik mijn vier deelvragen nader toelichten.  

 

1. Welke ruimte is er voor de levensbeschouwelijkheid van de professional binnen het openbare 

 onderwijs?  

Het woord openbaar houdt algemene toegankelijkheid in, ongeacht etniciteit, culturele 

achtergrond of levensbeschouwelijke overtuiging. Dat geldt ook voor de professional binnen het openbaar 

onderwijs. Cruciaal hierin is dat de professional de schakel is tussen de formele identiteit en de 

levensbeschouwelijke diversiteit van de leerlingen. De individuele perceptie, de zogenaamde werk- en 

inhoudidealen van de professional, de leerkracht, van de formele identiteit van de school is dus niet mis te 

verstaan. Vanuit zijn normatieve verantwoordelijkheid is hij in zijn rol als vakkundige of als 

groepsdynamicus niet neutraal. De waardeoriëntatie van de leerkrachten verhoudt zich hoe dan ook tot 

de formele levensbeschouwelijke identiteit119.  

Op een openbare school spreken we vaker van een modern en seculier identiteitsberaad; het 

(meestal in eerste instantie deductief) formaliseren van de visie, strategie en profiel van de school en 

inductief heroriënteren hoe het personeel zich hiertoe verhoudt. Dit laatste is authentieker omdat de 

leerkracht dan participant is. Het traditionele beraad richtte zich meestal op de expliciete, en in de meeste 

gevallen christelijke, geformaliseerde identiteit en hoe men zich daartoe verhield120. 

  

2. Welke plaats heeft de diversiteit aan culturen en levensbeschouwingen in het openbare 

 onderwijscurriculum? 

Uit de bestudeerde literatuur, de WRR-rapporten en het jaarverslag van het Ministerie van 

Onderwijs ‘De Staat van het Onderwijs’ (zie hoofdstuk 2) blijkt dat hier nog onvoldoende aandacht aan 

wordt besteed, zowel op gedenomineerde scholen als op openbare scholen. Het onderwijs dient een 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen met hierin aandacht voor de godsdienstige, 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en 

met onderkenning van de betekenis van die waarden. Burgerschapsontwikkeling houdt in dat het 

onderwijs er mede vanuit dient te gaan dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving en er 

daarom ook mede gericht dient te zijn op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

                                                
118 Razenberg, Felix, Springer, Muriëlle, Shoppen voor een goede basisschool, in: Basisschool Management, Alphen a/d Rijn:   

  Kluwer, 04/2010, p. 15-18 
119 Bakker en Rigg, Cok en Elizabeth, De persoon van de leerkracht, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2004, p. 29-37 
120 Bakker, Cok, Schoolidentiteit in verhalen, in: Becking Bob, Metz, Annette, Verhaal als Identiteits-code, p. 19 
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Tevens dient het ervoor te zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.  

Een school is een morele gemeenschap waar men bepaalde waarden deelt. Deze waarden worden 

aan de kinderen overgebracht en voorgeleefd. De pluriformiteit en multiculturaliteit van de samenleving is 

hierin het uitgangspunt. De uitdaging de identiteit van kinderen te ontwikkelen is een proces van zelfzorg 

naar betrokkenheid en verantwoordelijkheid op de ander. Door Bildung leren de kinderen de waarden en 

normen uit de diverse culturen kritisch te bereflecteren en hun eigen standpunten te bepalen, hun eigen 

idealen en morele waarden te ontwikkelen. Door deze in verbondenheid met elkaar te kunnen oefenen 

leidt dit tot sociale zelfontplooiing. In dialoog met anderen leren zij een vorm van leven te ontwikkelen, 

waarin er met aandacht gestreefd wordt naar samen met en met het oog op anderen iets (meer) van het 

leven te maken121.  

 

3. Onderkent men de noodzaak tot levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit zowel van de 

 school als van de kinderen? 

In dialoog tussen de kinderen en tussen kinderen en leerkrachten ontwikkelen de kinderen eigen 

waarden en normen en hier vloeien een eigen moreel besef en hun eigen manier van het leven 

beschouwen uit. Religieuze idealen kunnen hieraan bijdragen, omdat ze behoren tot de brede moraal. Zij 

overlappen de smalle universele moraal. Idealen geven richting aan het leven van mensen en stellen ze in 

staat om autonoom te handelen122.  

Internationaal gezien is niet investeren in educatie en de ontwikkeling van wereldburgerschap dan 

ook een schending van de rechten van het kind. Het recht op educatie is cruciaal omdat het alle andere 

rechten van de mens omarmt en ervoor zorgt dat wanneer kinderen onderwijs onthouden wordt, dit ze 

ook van de andere mensenrechten buitensluit123. 

Hoe goed onze kinderen het ook hebben, toch blijft het ook voor Nederland en het onderwijs zaak 

de visie op educatie en burgerschap steeds opnieuw te evalueren en herwaarderen.  

Per slot van rekening investeert onze politiek minder in onderwijs dan de ons omringende landen zoals 

België, Duitsland en dan Denemarken!124  

 We delen met elkaar de ‘zorg’ voor goed onderwijs dat tot volwaardig participeren aan de 

samenleving leidt. 

 

 

 

                                                
121 Dohmen, Joep, Brief aan een middelmatige man; pleidooi voor een nieuwe publieke moraal, p. 16 
122 Ruyter, Doret de, Religieuze idealen en morele opvoeding, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, p.29 

  en 35 
123 Nussbaum, Martha, Women and Human Development: the capabilities approach, p. 1-15 
124 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/09/07/education-at-a-glance-2010.html, p. 284 
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4. Hoe verhoudt zich de formele identiteit van het openbaar onderwijs tot de geleefde identiteit? 

De formele identiteit van het openbaar onderwijs wordt verwoord in de grondwet en de wet op 

het primaire onderwijs. De VOS/ABB heeft dit vertaald in de kernwaarden van het openbaar onderwijs. 

Samen vormt dat de overkoepelende visie van het openbaar onderwijs, de zogenaamde hogere 

doelstellingen.  

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat er sprake is van een teruglopend leerlingenaantal 

en een imagoprobleem125. Dit wordt veroorzaakt door de idee bij de belangengroepen dat er in het 

openbaar onderwijs minder aandacht besteed zou worden aan het respectvol met elkaar omgaan en de 

overdracht van waarden en normen. 

In het openbaar onderwijs, waar iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwelijke, culturele of 

etnische achtergrond, ervaart men deze uitgangspunten pluriformiteit en multiculturaliteit echter niet 

altijd als een uitdaging, maar vaak als probleem126. Het ontbreken van concrete handvatten is hier debet 

aan. Maar ook een expliciete positionering en profilering van de openbare identiteit en zijn 

levensbeschouwelijke deelaspect kan hier een belangrijke stap voorwaarts in zijn. Wanneer er in een 

gemeenschap geen gedeelde waarden zijn, is er eigenlijk ook geen identiteit127. Dat is de randvoorwaarde 

die noodzakelijk is om er voor te zorgen dat kinderen de mogelijkheid krijgen hun levensbeschouwelijke 

identiteit en levensvisie te ontwikkelen. 

 

3.1 Respondentbenadering 

Gekozen is voor een online-enquête die niet langer dan twintig minuten zou kosten om in te 

vullen, gezien de werkdrukbeleving in het onderwijs. De VOO en de VOS/ABB hebben mijn onderzoek 

gesteund, waardoor ik ook de toegang had tot alle ± 2200 openbare basisscholen van Nederland. De 

enquête is door mij online gezet en vervolgens is hier een aankondiging over gedaan op de site van de 

VOO en in de nieuwsbrief van VOS/ABB. Hierin werd uitgelegd dat het onderzoek als doel had inzicht te 

krijgen in de meningen van openbare basisscholen over levensbeschouwelijk onderwijs. Hiermee hoopt de 

VOO en VOS/ABB het landelijk beleid voor levensbeschouwelijk onderwijs te moderniseren en te 

verscherpen en stappen te maken in de verdere vormgeving van de identiteit van het openbaar onderwijs. 

Daarna is er op woensdag 29 september 2010 een e-mail verstuurd door de VOO met hierin de link naar 

de enquête128. Op woensdag 6 oktober is er nog een herinnering uitgegaan en op 15 oktober 2010 is de 

enquête gesloten. 

                                                
125 Iersel, S. van, Openbare ‘vergaarbak’ in mineur, 2005, en Beker, L.J., De positie van het openbaar onderwijs, 2006, in scriptie 

  van Monsees, Inge, UvA, 2006 
126 Braster, J.F.A., De identiteit van het openbaar onderwijs 
127 Hardeveld, Geurt, Identiteit: gedeelde visie, of ieder voor zich? In: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, 

  p. 111-114 
128 Zie bijlagen 
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Ik heb mede op advies van de VOO besloten niet meerdere herinneringen te sturen. Ook is bewust 

gekozen dit alles voor de herfstvakantie afgerond te hebben, omdat de werkdruk in die periode nog 

overzichtelijk is. Daarnaast had ik zelf daarna alle gelegenheid om de data rustig te kunnen verwerken.  

De totale respons is laag, ondanks de steun van de VOO en VOS/ABB. Een aantal respondenten 

van de 220 is aan het begin al afgehaakt. 185 respondenten kwamen echter een stuk verder in het 

beantwoorden van de vragen, waardoor ik heel veel bruikbare antwoorden heb verkregen. In de analyses 

vermeld ik om die reden ook steeds het aantal dat de vraag heeft beantwoord. De percentages zijn ook op 

basis van dit aantal. De directeuren die de moeite hebben genomen mee te werken aan de enquête 

hechten duidelijk belang aan het onderwerp identiteit en levensbeschouwing van het openbaar onderwijs, 

waarvoor mijn dank.  

 
 LimeSurvey  

 Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland' 

 
Operationele populatie (response in deze vragenlijst): 

 
185 

Totaal aantal benaderde respondenten: 2200 
Percentage respondenten van het totaal:   8,5% 

 

 

3.2 Dataverzameling en beheer 

De enquête stond online op www.studentenquête.nl Hier zijn de databestanden ook verzameld en 

beheerd. Op het moment dat ik de enquête offline heb gehaald, heb ik hen verzocht de databestanden 

naar mij te sturen. Deze zijn vervolgens op mijn computer opgeslagen en geïmporteerd in het 

statistiekprogramma SPSS17, dat ik hiertoe heb aangeschaft. 

 

3.3 Begrenzingen onderzoek 

Het verschil tussen de geformaliseerde en geleefde identiteit van de openbare basisscholen zelf is 

niet concreet te meten in dit onderzoek omdat de directeuren aangeschreven worden. Hoe de 

leerkrachten op deze basisscholen de identiteit beleven komt niet naar voren uit de geanalyseerde 

gegevens. Omdat ik er in dit onderzoek van uit ben gegaan dat zij zowel hun professionele leerkrachten als 

de visie en missie van de school vertegenwoordigen, heb ik wel inzichten verkregen over de 

geformaliseerde identiteit zoals deze is verwoord in de wetgeving, kerndoelen en de kernwaarden van de 

VOS/ABB en de door professionals geleefde identiteit. Een andere begrenzing is de locatie van de scholen. 

De verschillen in de verschillende regio’s en de verschillen tussen openbare scholen met een overwegen 

autochtone populatie en de scholen met een zeer gemêleerd publiek geeft ook een verschil in de beleving 

van de noodzakelijkheid tot levensbeschouwelijk onderwijs.  

Mijn onderzoek is ook begrensd door de interpretatie van de vragen door de verschillende 

directeuren van de openbare basisscholen. Ik denk dat men, ondanks explicitering van begrippen toch nog 
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onduidelijkheid heeft ervaren in de gebruikte terminologie.  

Het gemiddelde intelligentieniveau van de kinderen en ouders per school verschilt en dit zal 

wellicht ook invloed hebben op de uitslag van de enquête, omdat dit iets anders vraagt van de school en 

de invulling van het onderwijscurriculum. Ik heb als variabele dan ook de vraag toegevoegd hoe hoog het 

percentage is dat uitstroomt naar havo of hoger, zodat ik een aantal zaken met elkaar kan vergelijken.  

Daarnaast heb ik ook een paar open vragen gesteld en daar kan ik geen concrete conclusies aan 

verbinden. Toch hoop ik dat ze een beeld kunnen schetsen over wat er leeft op de openbare basisscholen 

in Nederland.  

Ik benadruk dat het geen aselecte steekproef is. Het aantal respondenten van de 2200 benaderde 

openbare basisscholen in Nederland is 220, waarvan 185 de enquête grotendeels volledig heeft ingevuld. 

Dat is te weinig om representatief te kunnen zijn heel het openbaar onderwijs in Nederland. Bovendien 

heb ik geen inzicht waar de scholen zich hebben bevonden. Het mooist zou natuurlijk zijn wanneer per 

provincie 15% van de openbare basisscholen de enquête hadden ingevuld. Sommige respondenten 

hebben ? ingevuld bij vragen waarmee ze niet uit de voeten konden. En helaas is tijdens het invullen van 

de enquête ook een deel van de respondenten voortijdig afgehaakt. Bij de gebruikte grafieken in deze 

scriptie zal ik dan ook steeds verwijzen naar het aantal, dat deze vraag heeft beantwoord. De percentages 

zijn op basis van dit aantal.  

  

 Betrouwbaarheid 

Ik ga er van uit dat de antwoorden eerlijk zijn ingevuld en daardoor dus betrouwbaar zijn. Het  

bleek ook uit een aantal antwoorden, zoals op de vraag ‘denkt u dat als de inspectie zou controleren op de 

kerndoelen geestelijke stromingen uw kinderen in groep 8 hieraan voldoen?’ veel directeuren toch 

hebben geantwoord met ‘nee’.  Omdat het onderzoek anoniem is uitgevoerd, dat wil zeggen: men kende 

de onderzoeker niet persoonlijk, denk ik dat wanneer iemand anders dit zou hebben uitgevoerd men 

dezelfde antwoorden had gegeven. De keus om wel of niet mee te doen aan het onderzoek kan echter wel 

beïnvloed zijn doordat het onder de vlag van de VOO en VOS/ABB is uitgevoerd.  

   

 Validiteit 

De benadering is uniform geweest. Hiermee bedoel ik dat alle directeuren op eenzelfde wijze zijn 

benaderd. De vragen zijn aan iedereen via de enquête online op dezelfde wijze gesteld. Van vertekening 

kan dus mijns inziens geen sprake zijn. 

Mijn indruk is dat het onderzoek valide is. Ik heb antwoorden gekregen op de vragen die ik had. 

Het heeft gemeten wat ik wilde dat er gemeten werd. Wel denk ik dat directeuren die voorstander zijn van 

de neutraliteitsclausule en deze ook uitleggen als neutraliteit = passief over levensbeschouwelijk 

onderwijs, minder geneigd zijn geweest hun medewerking te geven aan dit onderzoek, dan diegenen die 

de actieve pluriformiteit inderdaad als één van belangrijkste kernwaarden van het openbaar onderwijs 

onderschrijven.  
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Hoofdstuk 4 Mind the GAP! 

 

Om antwoorden te krijgen op de onderzoeksvraag: Hoe ziet men in de context van onze huidige 

samenleving op de openbare basisscholen de openbare identiteit en de vormgeving van de 

levensbeschouwelijke component hiervan?, heb ik een online-enquête verstuurd naar de directies van alle 

openbare basisscholen in Nederland. De identiteit, de vormgeving hiervan en het imago van het openbaar 

onderwijs vormen vanaf april 2006 dan ook het kernthema van VOS/ABB en de VOO.  

Vanuit deze inductieve, bottom-up benadering, kunnen de visie en de missie van het openbaar 

onderwijs alleen nog maar meer verdiept worden. Dat is nodig, want de identiteit van de openbare 

basisschool moet duidelijker geprofileerd worden, zodat deze centraal, onderscheidend en duurzaam 

wordt. Het imago van het openbaar onderwijs is het totaal van beelden, associaties en ervaringen dat 

door de belangengroepen (stake-holders) wordt gekoppeld aan het openbaar onderwijs. Omdat het 

openbaar onderwijs kampt met imagoproblemen en daardoor worstelt met zijn identiteit en de 

vormgeving ervan, vooral de levensbeschouwelijke component, heb ik voor de GAP-analyse gekozen om 

eventuele discrepanties tussen gewenste en werkelijke, gewenste en fysieke identiteit aan te tonen. 

Daarnaast is er een mogelijkheid een kloof te herkennen tussen gewenste identiteit en het imago.  

Volgens een vijfstappenplan kunnen de identiteit en het imago in beeld worden gebracht, de 

kloven ertussen worden geanalyseerd waardoor deze in de toekomst ook beter gemanaged zouden 

kunnen worden129: 

 

1. analyse gewenste identiteit: De gewenste identiteit bestaat uit de wetgeving en de 

kernwaarden van de VOS/ABB. Deze vormen de visie (de hogere doelstellingen) en, 

samen met de kerndoelen, de missie (de wijze waarop de visie gerealiseerd dient te 

worden). De gemeenschappelijke vertrekpunten (hierna: GVP’s) worden gevormd 

door de waarden en persoonlijkheidskenmerken van het openbaar onderwijs.  

 

2. analyse werkelijke identiteit: wat vinden de medewerkers (in dit geval: de directies 

van de geënquêteerde openbare basisscholen) van de organisatie als geheel? Wat zijn 

de uitgangspunten voor het handelen? Dit handelen bepaalt het imago. Daarom is het 

belangrijk dat gewenste en werkelijke identiteit zoveel mogelijk aan elkaar gelijk zijn.  

 

3. analyse fysieke identiteit: uiterlijk en gedrag. Het uitvoeren van de werkelijke 

identiteit en het resultaat hiervan vormen de fysieke identiteit. Alle elementen van de 

fysieke identiteit moeten een eenduidig beeld naar buiten geven. Dit beeld sluit aan 

bij de gewenste identiteit en de GVP’s. 

 

                                                
129 Grinten, Jaap van der, Mind the Gap: stappenplan identiteit en imago 
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4. analyse imago: het imago is het totaal van beelden, associaties en ervaringen dat 

belangengroepen koppelen aan de openbare basisscholen. Het imago wordt bepaald 

door de handelingen van de fysieke identiteit.  

 

5. GAPs tussen 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4 

GAP 1: verschil tussen gewenste en werkelijke identiteit 

GAP 2: verschil tussen gewenste en fysieke identiteit 

GAP 3: verschil tussen gewenste identiteit en imago 

 

In de eerste analyses, stap 1 t/m 4 heb ik om de identiteiten en het imago in inzichtelijk te maken 

gebruik gemaakt van frequentietabellen. In stap 5 heb ik om de GAPs te kunnen formuleren en nuanceren 

ook gebruik gemaakt van kruistabellen. Ik kies er bewust voor deze te integreren en niet als aparte bijlage 

bij te voegen, omdat het juist de grafieken en tabellen zijn die de argumenten ondersteunen. Daarna 

plaats ik de resultaten van de analyses in het overkoepelende perspectief tolerantie dat is gebouwd op en 

bestaat uit vier universele waarden, te weten: Geluk, Hoop, Rede en Eerbied. Op basis van de hieruit 

verkregen inzichten, stel ik aan het einde van dit hoofdstuk mijn plan van aanpak op om de eventuele 

GAPs weg te werken. GAPs kunnen weggewerkt worden door het veranderen van de wensen van de 

leiding, in dit geval het ministerie van Onderwijs, wetgeving en VOO. Ook kunnen de inzichten van de 

medewerkers veranderd worden door scholing. Daarnaast kan het uiterlijk en het gedrag van de openbare 

scholen veranderd worden. Als laatste een nabeschouwing die gekoppeld wordt aan een verbeterplan 

voor het imago. 

Ik begin met de algemene gegevens van de responderende openbare basisscholen om een goed 

beeld te hebben van de respondenten en de verhouding met hun omgeving, leerling-populatie en 

voorkomende levensbeschouwingen op betreffende scholen.  
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N= 179 Welke levensbeschouwing komt het meest voor?  
 

 
% 

Katholiek 22,9 
Protestant 36,3 
Islamitisch 24,6 
Niets overheerst 3,3 
Mix 3,8 
Joods 1,7 
Onbekend: niet geregistreerd 3,3 
Niet religieus 1,7 
Humanistisch/atheïstisch 0,6 
Hervormd 0,6 
Katholiek/protestant 0,6 
Katholiek/islamitisch 0,6 
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N=172 Hoeveel procent van de kinderen 

op uw school stroomt gemiddeld uit naar 

havo of hoger? % 

0% 5,8 

1-25% 22,1 

25-50% 39,0 

50-75% 27,9 

75-100% 5,2 

N=175 Hoe verhouden zich ongeveer de geloofsgemeenschappen 

tot de niet-religieuze groep op uw school?  

geloof: niet 
religieus 

% 
scholen 

niet religieus: 
geloof 

% 
Scholen 

0% 2,3 0% 1,7 
1-25% 8,6 1-25% 48,0 
25-50% 23,4 25-50% 29,7 
50-75% 18,8 50-75% 13,1 
75-100% 35,2 75-100% 7,4 

94

6

N=184 Zijn er meerdere 
geloofsgemeenschappen binnen uw 

leerlingpopulatie? %

Ja

Nee
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4.1 Identiteit en Imago Openbaar onderwijs: de analyses 

 

Stap 1 Gewenste identiteit 

 In deze eerste analyse bekijken we hoe de gewenste identiteit van het openbaar onderwijs er 

uitziet. De visie en de missie die ik hieruit distilleer richt ik voornamelijk op de levensbeschouwelijke 

component. Ik gebruik hiervoor de wetgeving en de kernwaarden van de VOS/ABB. Ik laat tevens zien hoe 

men hier op dit moment tegenaan kijkt in het openbaar onderwijs. Onderschrijft men de visie en de missie 

zoals deze is geformaliseerd? Ik koppel dit aan de eerste zeven algemene vragen van de enquête. We 

hebben te maken met een externe gewenste identiteit en een interne. De externe is die ik hierboven al 

beschreef en de interne gewenste identiteit is deze, die door de openbare scholen verwoord wordt in hun 

eigen visie en missie in de schoolgids, het schoolplan en de website. Ook hier kunnen discrepanties tussen 

de gewenste en de werkelijke identiteit ontstaan. Er zijn in het onderzoek een paar vragen geweest die 

hier aan raken en deze zal ik dan ook apart benoemen.  

 De gewenste levensbeschouwelijke identiteit van het openbaar onderwijs zoals deze gewenst 

wordt door het ministerie van Onderwijs in de wetgeving en de kerndoelen en door de VOS/ABB in de 

kernwaarden, wordt als volgt verwoord: 

  

Artikel 23 van de grondwet130 

 

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet 

 aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid 

 van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.  

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet 

 geregeld. 

 

Artikel 9 van de Wet op het Primair Onderwijs: inhoud onderwijs131 

 

 2. Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan:  

a. aardrijkskunde 

b. geschiedenis 

c. de natuur, waaronder biologie 

d. maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting 

e. geestelijke stromingen 

 

 

 

                                                
130 www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 23, lid 2 en 3 
131 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 9 lid 2 
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We zien dat van de 153 scholen 95,4% het eens is met de wettelijke verplichting geestelijke 

stromingen aan te bieden in het curriculum. 

 

Artikel 50 van de Wet op het Primair onderwijs: mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk 

vormingsonderwijs  

 

Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, binnen de schooltijden 

godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. Van de tijd daaraan te besteden 

worden ten hoogste 120 uren per schooljaar meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens 

artikel 8, zevende lid, aanhef en onder a, tenminste moeten ontvangen. Voor de leerlingen die dit onderwijs niet 

volgen, voorziet het bevoegd gezag in andere onderwijsactiviteiten op de school.  

 

Artikel 51 van de Wet op het Primair onderwijs: leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk 

vormingsonderwijs132 

 

Godsdienstonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door kerkelijke gemeenten, 

plaatselijke kerken, of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun staturen het geven van 

godsdienstonderwijs ten doel stellen. Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven  door leraren daartoe 

aangewezen door volledige rechtsbevoegdheid bezittende organisatie op geestelijke grondslag.  

 

 

 

 

 

                                                
132 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 50 en 51 

Elke school heeft de verplichting 

geestelijke stromingen in het 

curriculum aan te bieden. N=153 

% 

Helemaal mee eens 51,6 

Mee eens 43,8 

Niet mee eens 2 

Helemaal niet mee eens 2,6 
51,643,8

2 2,6

N= 153 Elke school heeft de verplichting geestelijke 
stromingen in zijn curriculum aan te bieden. %

helemaal mee eens
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niet mee eens

helemaal niet mee eens
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N=131 Scholen moeten volgens de wet godsdienstonderwijs en 

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs geven aan kinderen van wie 

de ouders dit wensen. Bent u het hiermee eens? 

% N= 132 Bent u het eens met 

deze wetten? 

% 

Helemaal mee eens 9,9 Helemaal mee eens 11,4 

Mee eens 42,7 Mee eens 43,2 

Niet mee eens 35,9 Niet mee eens 30,3 

Helemaal niet mee eens 11,5 Helemaal niet mee eens 15,2 

Uit deze drie tabellen blijkt dat meer dan de helft van de respondenten het eens is met de 

wetgeving over het aanbieden van godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Echter 47,4% 

is het niet eens met deze wettelijke verplichting  GVO aan te bieden. In de praktijk wordt het door 67,4% 

wel conform wetgeving uitgevoerd. Eerder onderzoek van Braster liet ook al zien dat dit 

vormingsonderwijs door de meerderheid niet belangrijk wordt gevonden voor het in praktijk brengen van 

de openbare grondslag133.  

Uit het onderzoek van Veugelers en de Kat naar de identiteitsontwikkeling in het openbaar 

onderwijs (2005) bleek al dat op slechts 75% van de openbare basisscholen facultatief 

levensbeschouwelijk onderwijs werd aangeboden. Op 67% hiervan blijkt het te gaan om sporadisch 

onderwijs voor slechts enkele jaargroepen134.  

                                                
133 Braster, J.F.A., De identiteit van het openbaar onderwijs, p. 226  
134 Veugelers, Wiel, Kat, Ewoud de, Derriks, M., Aandacht voor geestelijke stromingen in het Openbaar Onderwijs, Amsterdam: 

  Instituut voor de Lerarenopleiding, 2003  

67,4

32,6

N=132 Onze school biedt GVO/HVO aan 
kinderen van ouders die dat wensen. %

Ja

Nee
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Artikel 46 van de Wet op het Primair onderwijs: karakter openbaar onderwijs135  

1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de 

godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse 

samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.  

2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of 

levensbeschouwing. 

3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.  
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135 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 46 lid 3 
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Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eesn

Helemaal niet mee eens

32,5

63,3

3,3 0,8

N=120 Dit betekent voor scholen dat er actief aandacht 
besteed moet worden aan de waarden en overtuigingen 

uit andere culturen. %

Helemaal mee eens

Mee eens
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Helemaal niet mee eens



 58

Artikel 8 van de Wet op het Primair Onderwijs: burgerschap136 

  

3. Het onderwijs dient er mede vanuit te gaan dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving en 

 er daarom ook mede gericht dient te zijn op het bevorderen van actief burgerschap en sociale 

 integratie. Tevens dienen zij ervoor te zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 

 verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.   

 

LimeSurvey  

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'  
 

N=120 Op onze school wordt expliciet aandacht geschonken aan burgerschapsontwikkeling. % 

Helemaal mee eens 17,5 

Mee eens 57,5 

Niet mee eens 25,0 

Helemaal niet mee eens 0 
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N=120 Het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit komt voldoende aan bod binnen 

burgerschapsontwikkeling. 

% 

Helemaal mee eens 10,8 

Mee eens 52,5 

Niet mee eens 35,8 

Helemaal niet mee eens 0,8 
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136 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 8 lid 3 
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Uit het voorgaande blijkt dat het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit ontwikkeld moet 

worden, omdat men vindt dat je als kritisch, democratisch burger in een multiculturele samenleving ook 

iets moet weten over de andere culturen en levensbeschouwing. In de ogen van de meeste respondenten 

kan dat voldoende ontwikkeld worden door burgerschapsontwikkeling in het curriculum. Hiermee geeft 

men impliciet aan dat levensbeschouwelijk onderwijs niet apart hoeft te worden aangeboden.  

 Ongeveer 37% vindt echter dat het levensbeschouwelijke aspect onvoldoende aan bod komt 

in burgerschapsvorming.  

De VOS/ABB heeft de identiteit van het openbaar onderwijs verwoord in zes kernwaarden, 

waarvan er vijf een levensbeschouwelijke component bevatten.  

 

Kernwaarden VOS/ABB137 

1. Iedereen welkom: de openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, 

godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid   

2. Iedereen benoembaar: benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht 

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

3. 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 

4. Waarden en normen: de openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende 

levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen 

5. 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 

zoekt daarover afstemming met externe betrokkenen en belanghebbenden 

6. Levensbeschouwing en godsdienst: de openbare school biedt de gelegenheid om levensbeschouwelijk 

vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs te volgen 

  

 Samenvattend noem ik bovenstaande, de wetgeving en de kernwaarden van de VOS/ABB, de visie 

van het openbaar onderwijs. Dit zijn de hogere doelstellingen van het openbaar onderwijs.  

De visie van het openbaar onderwijs zoals verwoord in de kernwaarden en wetgeving blijkt door 

de respondenten te worden onderschreven. De ontwikkeling van de levensbeschouwelijke component als 

deelaspect van de identiteit hoort om die reden ook thuis in het openbaar onderwijs. Hoe men deze 

levensbeschouwelijke component hiervan ervaart en opvat wil ik met de volgende tabel laten zien.  

 

 

 

 

 

                                                
137 Bos te, Klaas en Huigsloot, Maurits, Over Openbaar Onderwijs, Woerden: VOS/ABB, 2008, 10 oktober, p. 7 
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% 

Levensbeschouwelijke 

ontwikkeling vat ik op als een 

manier om waarden en 

normen over te dragen N=139 

Levensbeschouwelijke ontwikkeling 

op mijn school valt voor mij onder 

het “pedagogisch klimaat”  

N=139 

Ik ervaar levensbeschouwelijk 

onderwijs hetzelfde als 

godsdienstonderwijs  

N=131 

Helemaal mee eens 23,0 21,6 3,8 

Mee eens 59,0 54,0 20,6 

Niet mee eens 8,9 21,6  52,7 

Helemaal niet mee eens 2,8 2,9 22,9 

 

Hier blijkt uit dat levensbeschouwelijke ontwikkeling daadwerkelijk iets anders inhoudt dan 

godsdienstonderwijs. Maar vakinhoudelijk zou er op basis van bovenstaande nog wel het een en ander 

kunnen worden toegevoegd. Want de overdracht van waarden en normen houdt niet per definitie in dat 

we ook aandacht schenken aan de andere levensbeschouwingen die in onze cultuur voorkomen. En het 

pedagogisch klimaat is zeker niet hetzelfde als levensbeschouwelijke ontwikkeling en het ontwikkelen van 

eigen waarden en normen. Hoe wij met elkaar omgaan en het ‘modelen’ dat de leerkrachten hier in doen, 

heeft absoluut raakvlakken met het ontwikkelen van een levensbeschouwing. Maar zo komen de 

verschillende overtuigingen inhoudelijk niet tot hun recht.  

Hieronder is in kaart gebracht hoe men aankijkt tegen werkelijke identiteit. Dat is de uitvoering 

van de visie, de missie.  

 

 

 

De kerndoelen voor geestelijke stromingen 

 

 Algemene doelstelling 

 Het onderwijs in geestelijke stromingen is erop gericht de leerlingen vertrouwd te maken met de 

verscheidenheid aan geestelijke stromingen in onze multiculturele samenleving. De leerlingen 

leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving 

een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van 

mensen. 
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 Kerndoelen 

 

36. De leerlingen kunnen geestelijke stromingen, waaronder de christelijke, Joodse, Islamitische en 

 Hindoeïstische godsdienst en levensbeschouwingen als het humanisme, die in de Nederlandse 

 pluriforme en multiculturele samenleving een belangrijke rol vervullen en/of internationaal van invloed 

 zijn, op de volgende punten karakteriseren: ontstaan, grote voorgangers en belangrijke geschriften, 

 verbreiding, feesten en gedenkdagen 

 

37. De leerlingen kunnen van belangrijke geestelijke stromingen kenmerkende opvattingen aangeven. 

  

38. De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat in het dagelijks leven de levensbeschouwing van 

 mannen en vrouwen tot uitdrukking komt.  

 

De kerndoelen van het primair onderwijs zie ik als de vormgeving van de visie en de wijze waarop 

deze gerealiseerd dient te worden. Dit is de missie van het onderwijs algemeen en daarmee dus ook van 

het openbaar onderwijs. Ik meld hier nogmaals dat ik me in dit geval richt op de levensbeschouwelijke 

component van de identiteit. De geestelijke stromingen en burgerschapsontwikkeling zijn in dat opzicht de 

enige beschreven kerndoelen138. Zij vallen onder de paraplu van Mens en Maatschappij.  

De missie komt voort uit de visie. De visie is eigenlijk het theoretisch kader. Meestal is de visie 

slechts een formalisering en daardoor dus abstracter. Wanneer men deze verdiept ontstaat er een 

verbinding tussen het beeld dat de omgeving van de openbare school heeft en wat het openbaar 

onderwijs daadwerkelijk IS. 

Hieronder heb ik de vragen die het best een antwoord geven op de onderschrijving van de missie, 

zoals deze is verwoord in de kerndoelen, in een tabel samengevat. Over godsdienstig en 

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kunnen we zien dat hier de meningen ongeveer gelijk verdeeld 

zijn. De verplichting geestelijke stromingen aan alle kinderen aan te bieden laat zien dat deze door 88,5% 

wordt onderschreven. Hieruit concludeer ik dat het facultatieve aspect van het godsdienstig en 

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs hierin een rol speelt, omdat op de stelling: ‘mijn school biedt 

GVO/HVO aan ouders van kinderen die dat wensen’ maar 67,4% met ‘ja’ heeft geantwoord.  

Daarnaast geeft 37,1% ook aan dat de kerndoelen en de wetgeving artikel 50 en 51 niet met elkaar 

overeenstemmen. Tegelijkertijd geeft 31,1% aan hier geen idee van te hebben en 31,8% zegt dat ze wel 

met elkaar overeenstemmen. Jammer, want in de enquête werd dit expliciet toegelicht. Ze stemmen ook 

niet met elkaar overeen, want godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs gebeurt niet door 

de eigen leerkracht, maar door mensen die daartoe zijn aangewezen door betreffende instellingen. Alleen 

die kinderen van wie de ouders dit wensen ontvangen hierin onderwijs. Het onderwijs in de geestelijke 

stromingen is er voor ALLE kinderen. Er lijkt een kloofje tussen de kerndoelen burgerschap – geestelijke 

stromingen en de wetgeving te zitten. De wet is in elk geval niet expliciet genoeg en de vrijheid van het 
                                                
138 http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html, kerndoelen 36-38 
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onderwijs werkt hierin ook niet handig mee139. Dat geeft mijns inziens te veel ruimte, omdat niet 

geëxpliciteerd wordt wat er precies moet worden aangeboden en hoe dit geborgd dient te worden. 
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Samen met de visie en de kernwaarden over de levensbeschouwelijke component van de 

identiteit kunnen we dit samenvatten in de GVP’s. Dit zijn de persoonlijkheidskenmerken van het 

openbaar onderwijs, de zogenaamde kernwaarden en die vind je als het goed is in de visie en missie terug.  

De maatschappelijke ontwikkelingen van tegenwoordig en het gemis aan gemeenschapsgevoel en 

groepsidentiteit, voeden de belangstelling voor thema’s zoals diversiteit, waarden, normen en goed 

                                                
139 www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 23 lid 2 

Stemmen de wetgeving (artikel 50 en 51) en de kerndoelen 
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burgerschap140. De openbare school is in eerste instantie een ontmoetingsschool. Alle culturen, 

levensovertuigingen en nationaliteiten zijn er welkom. Deze basis wordt verwoord in de kernwaarden van 

het openbaar onderwijs. 

 

Voor het openbaar onderwijs zouden de GVP’s dan ook kunnen worden samengevat in de 

volgende drie belangrijkste kernwaarden141:  

 

a.  actieve pluriformiteit: iedereen is welkom en er is aandacht voor de diversiteit in 

 levensbeschouwingen 

b.  maatschappelijke voorbereiding: het verbinden van leren in een school aan leren in een 

 democratische samenleving 

c.  actieve participatie: school is een deel van de hele samenleving, een sociale gemeenschap.  Actieve 

 handeling in dialoog met elkaar leidt tot een kritisch democratisch burgerschap142. 

  

 Vraag 13 van de enquête143 was een open vraag naar de betekenis van het begrip ‘openbaar’ bij 

het openbaar onderwijs. Deze vraag heb ik op basis van de GVP’s geïnterpreteerd. Het grootste deel van 

de 144 respondenten vat het begrip openbaar op als algemeen toegankelijk. Hieronder verstaat men 

vooral dat iedereen welkom is, ongeacht de levensbeschouwelijke, etnische of culturele achtergrond. 

Op de tweede plaats stond de actieve pluriformiteit. Dit werd soms expliciet benoemd en soms heb ik dat 

op basis van het gehele antwoord als zodanig geïnterpreteerd en onder deze noemer gezet.  
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140 Bos te, Klaas en Huigsloot, Maurits, Over Openbaar Onderwijs, Woerden: VOS/ABB, 2008, 10 oktober, p. 5 
141 Gebaseerd op de drie pedagogische domeinen voor het openbare onderwijs in: Veugelers, Wiel en Kat, Ewoud de,         

  Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs, p. 17 en Veugelers, Wiel, Rede: Waarden en normen in het onderwijs;   

  Zingeving en humanisering: autonomie en  sociale betrokkenheid, Universiteit voor Humanistiek: 2003 
142 Veugelers, Wiel en Kat, Ewoud de, Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs, p. 11-12 
143 Zie bijlage 

Wat betekent het begrip openbaar voor u? 

N=144 

% 

Algemeen toegankelijk 63,2 

Actief pluriform 13,8 

Ontmoeting en burgerschap 6,9 

Respect voor andersdenkenden 9,7 

Neutraal (wel GVO en HVO) 3,5 

63,2
13,9

6,9

2,8 9,7

3,5

N=144 Wat betekent het begrip openbaar voor u? %

Algemeen toegankelijk

actief pluriform

ontmoeting en burgerschap

respect voor andersdenkenden

neutraal

geen antwoord
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Stap 2. Werkelijke identiteit 

 Deze tweede stap in de analyse brengt de werkelijke identiteit in kaart. Wat vinden de 

medewerkers (in dit geval: de directies van de geënquêteerde openbare basisscholen) van de openbare 

school als geheel? Wat zijn de uitgangspunten voor het handelen? Dit handelen bepaalt uiteindelijk de 

fysieke identiteit en daaruit vloeit het imago voort. Daarom is het belangrijk dat gewenste en werkelijke 

identiteit zoveel mogelijk aan elkaar gelijk zijn. Vanzelfsprekend gaat het ook hier over de eerste zeven 

vragen uit de enquête144, want die geven het beeld van de omgeving, populatie en levensbeschouwingen 

op de openbare basisscholen die hieraan hun bijdrage hebben geleverd.  

 Hieronder zal ik de vragen uit de enquête die hier antwoorden op geven uitwerken, zodat duidelijk 

wordt hoe men in het openbaar onderwijs denkt over deze gewenste levensbeschouwelijke identiteit en 

hoe zij met name de uitgangspunten voor het handelen bepalen. Logischerwijs is er een overlap tussen de 

gewenste en de werkelijke identiteit en komen we een aantal aspecten tegen die in het onderdeel 

gewenste identiteit van dit hoofdstuk ook al zijn behandeld. 

 

 

Geestelijke stromingen, godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs 

88,5% van de 131 respondenten is het eens met de wettelijke verplichting geestelijke stromingen 

aan te bieden145. De mening over de wetsartikelen 50 en 51 geven een iets minder positief beeld. Slechts 

de helft van de 131 respondenten geeft aan het hier mee eens te zijn. Het merendeel van de 

ondervraagde scholen kan zich in deze wettelijke verplichtingen vinden en vindt ook dat deze 

overeenkomen met de visie die men heeft op het levensbeschouwelijk onderwijs.  

 

LimeSurvey  

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'  
 

 N=132 Bent u op de hoogte van artikel 50 en 51? % N=132 Is uw team hiervan op de hoogte? % 
Ja 97,7 87,1 
Nee 2,3 12,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
144 Zie bijlage 
145 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 9 lid 2e 
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We weten al dat 67,4% van de 132 respondenten GVO/HVO aanbiedt aan de kinderen van wie 

de ouders dit wensen. Echter, zoals u ziet is 43,2% van de 132 respondenten het eens met de stelling 

dat godsdienstig onderwijs niet thuis hoort in het openbaar onderwijs en vindt 44% dat dit na schooltijd 

moet worden aangeboden. Dat wordt een lastig uitgangspunt voor het handelen, wanneer we over de 

visie en de missie van HET openbaar onderwijs spreken en dit kan dan ook beschouwd worden als een 

discrepantie.  

 

 Levensbeschouwing 

Ten aanzien van levensbeschouwing wordt het beeld iets duidelijker. We zien dat ± 80% van de 

150 respondenten het niet eens is met de stelling dat religie, godsdienst en levensbeschouwingen niet in 

het openbaar onderwijs thuishoren en dat hier van levensbeschouwelijk onderwijs geen sprake zou 

kunnen zijn. 
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 In de volgende grafieken ziet u dat de werkelijke identiteit mooi aansluit bij de gewenste identiteit, 

waar artikel 46 van de wet primair onderwijs het karakter van het openbaar onderwijs beschrijft. Daarin 

gaf 74,2% van de 120 respondenten aan dat er levensbeschouwelijk onderwijs gegeven moet worden, 

96,7% vindt dat je als kritisch democratisch burger in een multiculturele samenleving iets moet weten over 

de andere culturen en levensbeschouwingen en 95,8% vindt dat er aandacht geschonken moet worden 

aan de waarden en overtuigingen uit andere culturen. Dat hier door 67,8% beleid op is geschreven 

betekent dat men in het openbaar onderwijs handen en voeten wil geven aan de levensbeschouwelijke 

component van de identiteit. Deze uitgangspunten voor het handelen vormen de werkelijke identiteit. 

 

 

 

 

 

 

N=150 Religie, godsdienst en levensbeschouwingen 
horen niet thuis in het publieke domein en dus niet op 
school  

 
% 

N=150 Het openbaar onderwijs is 
neutraal, dus van levensbeschou-
welijk onderwijs kan geen sprake zijn 

Helemaal mee eens 10,7 8,7 

Mee eens 9,3 10,0 

Niet mee eens 60,0 52,0 

Helemaal niet mee eens 20 29,3 
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Burgerschap 

Een van de stellingen in de online-enquête was dat je niet per se iets over iemands 

levensbeschouwing of cultuur hoeft te weten om respectvol met de ander om te gaan. Uit de grafiek 

hieronder blijkt dat 65,4% het hier niet mee eens is.  
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Volgens de wet dient het onderwijs er mede vanuit te gaan dat leerlingen opgroeien in een 

pluriforme samenleving en er daarom ook mede gericht dient te zijn op het bevorderen van actief 

burgerschap en sociale  integratie. Tevens dienen zij ervoor te zorgen dat leerlingen kennis hebben van en 

kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten146.   

 

                                                
146 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 8 lid 3 
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N=139 Vanwege de verschillende culturele achtergronden 
van het personeel en de leerlingen is het belangrijk 
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religies/levensbeschouwingen en culturen. %
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Helemaal mee eens 16,7 32,5 17,5 10,8 5,8 35,0 
Mee eens 57,5 63,3 57,5 52,5 35,8 61,7 
Niet mee eens 18,3 3,3 25,0 35,8 54,2 2,5 
Helemaal niet mee eens 7,5 0,8 0 0,8 4,2 0,8 

 

Zoals de grafiek duidelijk aangeeft is er geen discrepantie op het vlak van de gewenste identiteit 

die in de wetgeving en de kerndoelen duidelijk is verwoord en de werkelijke identiteit van het openbaar 

onderwijs in Nederland. Althans, niet bij de geënquêteerde directeuren.  

Samenvattend kan ik dan ook over de werkelijke identiteit zeggen dat deze geen discrepanties lijkt 

te vertonen met de gewenste identiteit, zoals verwoord in de wetgeving. Maar wanneer 80% het ergens 

wel over eens is, betekent dit dat er toch een aantal scholen is dat het er niet mee eens is. Daar valt dus 

nog het een en ander aan te doen. Ik kom hier in mijn conclusies, plan van aanpak en aanbevelingen op 

terug.  

 

Stap 3. Fysieke Identiteit 

In stap 3 gaat het om het in beeld brengen van het uiterlijk, het gedrag en het uitvoeren van de 

werkelijke identiteit. Het resultaat hiervan vormt de fysieke identiteit. Alle elementen van de fysieke 

identiteit moeten een eenduidig beeld naar buiten geven. Dit beeld zou moeten aansluiten bij de 

gewenste identiteit en de GVP’s. 

In de volgende tabel en grafieken wordt duidelijk hoe de fysieke identiteit er uit ziet van de 

openbare scholen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Ook hier komen we een overlap tegen met 

de gewenste en de werkelijke identiteit.  

Van de 139 respondenten heeft 51,1% inmiddels beleid voor de vormgeving van 

levensbeschouwelijk onderwijs. 18,7% nog niet en 30,2% is hier mee bezig. 
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Ja 67,4 55,3 
Nee 32,6 44,7 
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Uit bovenstaande tabel en grafieken blijkt dat het aanbod van geestelijke stromingen niet 

voldoende is. Dit correspondeert dus niet met de missie van de gewenste identiteit. Een groot deel van de 

ondervraagde respondenten ervaart het facultatief aanbieden van GVO/HVO onderwijs niet als positief, 

omdat zij geen voortschrijdend onderwijs aan de andere leerlingen mag aanbieden op het moment dat 

een aantal uit de groep de verdiepende levensbeschouwingslessen volgt onder schooltijd. Men zegt in de 

knel te komen met de onderwijstijd van andere vakken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,3

38,4

N=152  Wanneer de inspectie binnen uw school 
het aanbod van geestelijke stromingen zou 

controleren, voldoet uw onderwijs dan aan deze 
wettelijke verplichting? %

Ja

Waarschijnlijk niet

48
52

N= 152 Wanneer u in groep 8 leerlingen zou 
toetsen op het onderdeel geestelijke 

stromingen, voldoet uw onderwijs dan aan 
de kerndoelen? %

Ja

Waarschijnlijk
niet
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In de eerste tabel kunnen we aflezen hoe de respondenten aankijken tegen de ontwikkeling van 

de levensbeschouwelijke component van de identiteit en de uitvoering hiervan. De meerderheid vindt dat 

levensbeschouwelijke ontwikkeling het best tot zijn recht komt als het wordt opgenomen in het totale 

curriculum in samenhang met de zaakvakken. Een minderheid stemt voor levensbeschouwelijke 

ontwikkeling als apart vak. Zingevingsvragen zijn absoluut niet te moeilijk voor kinderen en horen dus wel 

thuis in het onderwijscurriculum. Wanneer we kijken hoe er intern tegen levensbeschouwelijk onderwijs 

aangekeken wordt, kunnen we zien dat slechts 24,4% levensbeschouwelijk onderwijs hetzelfde opvat als 

godsdienstonderwijs. Meer dan 70% vat dit op als ‘het pedagogisch klimaat’ en een ‘manier om waarden 

en normen over te dragen’. Wanneer we dit naast de stelling over zingevingsvragen zetten is dit op zich 

heel positief. Waarden en normen en hoe we met elkaar omgaan hebben alles te maken met tolerantie. 

Maar ook hier percentage dat het wel te moeilijk vindt.  
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mee eens 
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16,6% van de 139 respondenten zijn toch 23 scholen. Intern zal de identiteit en de levensbeschouwelijke 

component nog moeten worden bijgeschaafd.  

 

In de tweede tabel kunnen we iets meer aflezen over de interne fysieke identiteit. Hoe kijkt men in 

het openbaar onderwijs aan tegen de levensbeschouwelijke component van de identiteit van de 

organisatie, maar ook tegen die van de professionals? We kunnen stellen dat men het heel belangrijk 

vindt dat de visie en de missie, die de formele identiteit van de scholen zelf vormen, worden 

onderschreven door het nieuw aan te nemen personeel en het team dat er al werkt. Men vindt dit ook 

noodzakelijk dat de identiteit wordt uitgedragen door het team van professionals. Echter, wanneer het 

aankomt op de persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit, dan vindt 57,8% het niet goed wanneer de 

professional zijn voorkeur toont in zijn onderwijs. Ook mag de professional niet zelf weten wat hij, 

wanneer en hoe hij levensbeschouwelijk onderwijs aanbiedt. Dat klopt met de eerste drie punten over de 

onderschrijving van de visie en de missie, het uitdragen van de identiteit van de school door de 

professional en het team. Echter, ook hier valt intern nog te schaven, want er is toch een deel van de 

ondervraagden die vindt dat de professional wel zijn persoonlijke voorkeur mag tonen en ook zelf mag 

weten wat hij, wanneer en of hij levensbeschouwelijk onderwijs aanbiedt. De discrepantie zit hier dus niet 

tussen de extern gewenste identiteit en fysieke, maar veel meer tussen de intern gewenste en de fysieke 

identiteit. Hiermee bedoel ik dat er in de teams van betreffende scholen gesproken moet worden over het 

wel of niet aanbieden van levensbeschouwelijk onderwijs en hoe dit dient te gebeuren. Het komt het 

imago ten goede, wanneer de identiteit duidelijk wordt uitgedragen door alle personeelsleden. 

 

75% van de 120 respondenten die de onderstaande vraag heeft beantwoord, biedt expliciet 

burgerschapsvorming aan op hun school.  
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N=120 Op onze school wordt expliciet aandacht geschonken aan burgerschapsontwikkeling. % 

Helemaal mee eens 17,5 

Mee eens 57,5 

Niet mee eens 25,0 

Helemaal niet mee eens 0 
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71,4

3,4

14,3

0,8
1,7 0,8

4,2

0,8 0,81,8

N=119 Hoe geeft u vorm aan 
Burgerschap? %

Binnen bepaalde vakken (wereldorientatie,
filosofie, lessen sociale vaardigheden en
emotionele vorming)

als specifiek vak op het rooster

beide

niet

geïntegreerd in alle vakken

koppeling actualiteiten

diverse activiteiten

mensenrechten

antipest en antidiscriminatie

in ontwikkeling

26,7

8,3

4,3
37,5

0,8

8,3

1,6 5,9

1,6 3,4 0,8 0,8

N=120 Hoe geeft u vorm aan de 
levensbeschouwelijke 

ontwikkeling van kinderen? %Impliciet in wereldoriëntatie

Expliciet in wereldoriëntatie

Door te filosoferen met kinderen

In lessen sociale vaardigheden en
emotionele vorming
Niet

GVO/HVO

WO + Soemo

Geïntegreerd

Methode (Leefstijl, Kleur)
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Bovenstaande vragen over de vormgeving van het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en 

burgerschapsontwikkeling geven een duidelijk beeld van de fysieke identiteit van de geënquêteerde 

openbare basisscholen. De grootste groep ontwikkelt de levensbeschouwelijke identiteit bij kinderen in de 

lessen sociale vaardigheden en emotionele vorming en in samenhang met de zaakvakken, zowel impliciet 

als expliciet. Burgerschapsontwikkeling gebeurt ook binnen bepaalde vakken, zoals wereldoriëntatie en 

sociale vaardigheden en emotionele vorming. Een paar scholen heeft het als apart vak op het rooster 

staan. Deze twee tabellen over de fysieke identiteit corresponderen met de werkelijke en gewenste 

identiteit, want 93,1% van de 139 respondenten vond het immers ook belangrijk dat er onderwijs gegeven 

werd over de verschillende culturen en levensbeschouwingen vanwege het openbare karakter van de 

scholen, waar iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwelijke, etnische of culturele achtergrond. Dat 

geldt voor zowel het personeel als de kinderen. Door de aanwezigheid van deze multiculturaliteit in de 

samenleving en op school wordt deze onderstreept. 96,7% van de 120 respondenten heeft ook 

aangegeven het eens te zijn met artikel 46 en de stelling hierover in de enquête dat dit betekent dat je als 

kritisch en democratisch burger in een multiculturele en pluriforme samenleving ook iets moet weten over 

de andere culturen en levensbeschouwingen.  Eén school geeft geen vorm aan levensbeschouwelijke 

ontwikkeling en één school geeft ook geen vorm aan burgerschapsontwikkeling. Dit is niet dezelfde 

school.  

45,5

10,7

37,2

1,6
4,2

0,8

N= 121 Hoe moet levensbeschouwing in het 
onderwijscurriculum worden aangeboden? %

Binnen bepaalde vakken 
(wereldorientatie, filosofie, 
lessen sociale vaardigheden en 
emotionele vorming)

Als apart vak

beide

helemaal niet

als rode draad geïntegreerd

geïntegreerd + als apart vak
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De antwoorden op de stelling: ‘Wij besteden actief aandacht aan de waarden en overtuigingen uit 

andere culturen’ waren wat lastig in kaart te brengen doordat de respondenten de mogelijkheid hadden 

voor meerdere antwoorden te kiezen. Door 95 van de 119 respondenten is geantwoord met ja, dat doen 

wij zelf. 63 van de 119 kiezen voor een HVO/GVO leerkracht. 42 van de 185 respondenten heeft hier beide 

opties aangevinkt en 77 scholen koos voor één van beide. De discrepantie ontstaat nu door het 

facultatieve aspect van het GVO en HVO, want op deze manier valt er een groep kinderen buiten de boot. 

Er zijn helaas ook scholen waar men geen mogelijkheden ziet om dit te integreren in het 

curriculum. 2 scholen geven aan geen materialen te hebben en 2 scholen geven aan geen mensen 

hiervoor te kunnen vinden (dit zijn niet dezelfde scholen). 1 respondent gaf aan geen tijd te hebben om dit 

aan te bieden en 1 respondent liet weten hier geen aandacht aan te besteden. (ook deze twee bleken niet 

dezelfde scholen te zijn) 

95,8% van de 120 scholen heeft aangegeven het eens te zijn met de interpretatie van het 

openbare karakter van de openbare school, zoals dit in de wet staat147. Dit betekent volgens hen dat er 

aandacht besteed moet worden aan de waarden en normen uit andere culturen.  

 

Stap 4. Imago 

Het imago wordt gevormd door het contact tussen een organisatie en haar belangengroepen. Dit 

contact vormt beelden, associaties en ervaringen bij belangengroepen. Wat vinden de verschillende 

belangengroepen van de organisatie? Kennen ze de organisatie voldoende? Oordelen ze positief of 

negatief? Wat zijn hun eerste associaties bij de organisatie? Zijn er verschillen in opvatting tussen de 

verschillende belangengroepen? 

In dit geval hebben we het over imago van het openbaar onderwijs. Terugopende 

leerlingenaantallen en de idee dat er minder aandacht is voor de waarden en normen binnen het 

openbaar onderwijs dan op de bijzondere scholen wordt gezien als hoofdreden voor de 

imagoproblemen148. Intern imago gaat over hoe het contact van de openbare basisscholen naar buiten toe 

is? Hoe profileren zij zich. Het externe imago gaat over hoe het contact vanuit het ministerie van 

Onderwijs, de onderwijsinspectie en de VOO naar de scholen toe is.  

                                                
147 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 46 
148 Iersel, S. van, Openbare ‘vergaarbak’ in mineur, 2005, in scriptie van Monsees, Inge, UvA, 2006  

 N=120 De diverse levensbeschouwingen uit onze 
pluriforme samenleving komen aan bod in het 
onderwijs op mijn school. % 

Nee 5,0 
Ja, impliciet 67,5 
Ja, expliciet 27,5 
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Op de vraag hoe men in het openbaar onderwijs tegen levensbeschouwelijke ontwikkeling aankijkt 

heeft 75,6%van de 139 respondenten geantwoord dat men dit opvat als het ‘pedagogisch klimaat’. 

Daarnaast heeft van deze 139 ook 82% aangegeven dat levensbeschouwelijke ontwikkeling op hun school 

opgevat wordt als een manier om waarden en normen over te dragen. Deze twee sluiten elkaar niet uit, 

maar complementeren elkaar juist en omdat levensbeschouwelijke ontwikkeling ook gaat om een 

bewustwordingsproces van hoe men in het leven staat en zich verhoudt tot de ander, gaat dit onderwijs 

ook inderdaad over waarden en normen. Wat vinden we belangrijk in het leven en welke regels willen wij 

daarvoor met elkaar afspreken om met elkaar in een humane en tolerante wereld samen te leven? Hoe 

kunnen we er samen meer van maken? Dat is waar het over zou moeten gaan in het onderwijs en 

daarmee zeker ook in het openbaar onderwijs.   

Het imagoprobleem lijkt te worden veroorzaakt door de idee dat er op de openbare basisschool 

minder aandacht zou zijn voor het respectvol omgaan met elkaar en de waarden en normen uit de 

Nederlandse samenleving. Dit leidt tot een teruglopend leerlingenaantal. Uit eerder gedaan onderzoek in 

Almere149 blijkt ook dat dit voortkomt uit de idee dat er op de bijzondere scholen meer aandacht zou zijn 

voor waarden en normen. Imago en identiteit van het openbaar onderwijs vormen vanaf april 2006 dan 

ook het kernthema van VOS/ABB en de VOO. Dit naar aanleiding van de negatieve berichtgeving in de 

media en het rapport ‘de positie van het openbaar onderwijs’ van het SCO-Kohnstamm instituut, waaruit 

naar voren is gekomen dat het openbaar onderwijs inderdaad te kampen heeft met een 

imagoprobleem150.  

In het onderdeel van het interne imago van de analyse zoom ik in op de visie en de missie van de 

openbare basisscholen zelf en leg dit naast hun uitspraken over de identiteit en met name het 

levensbeschouwelijke aspect hiervan. Het externe imagoprobleem, dat meer in relatie tot de overheid 

richting scholen staat leg ik naast de door hen gewenste identiteit en dat wat er in het openbaar 

onderwijsveld in dit opzicht leeft.  

Op 51,1% van de 139 scholen is er beleid voor levensbeschouwelijk onderwijs. 30,2% is hier mee 

bezig. Ik vind dat al een hele positieve ontwikkeling. Zonder expliciet beleid wordt het vormgeven van de 

levensbeschouwelijke component van de identiteit een te complex proces. 

 67,4% van de 132 ondervraagde basisscholen biedt GVO/HVO aan en 61,9% van de 131 vindt dat 

zij daarmee voldoende aandacht besteden aan de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke identiteit van 

de leerlingen. In eerdere vragen gaf het merendeel (56% van de 132 respondenten) aan het niet eens te 

zijn met de stelling dat godsdienstig onderwijs pas na schooltijd aangeboden moet worden. 56,8% van 

hetzelfde aantal respondenten vindt dat godsdienstig onderwijs thuis hoort in het openbaar onderwijs. 

 Men is het eens met de wettelijke verplichtingen en men vindt zelfs dat deze strookt met hun visie 

op het openbaar onderwijs en hun levensbeschouwelijke component van hun identiteit.  

                                                
149   Iersel, S. van, Openbare ‘vergaarbak’ in mineur, 2005, in scriptie van Monsees, Inge, UvA, 2006 
150   Beker, L.J., De positie van het openbaar onderwijs, 2006, in scriptie van Monsees, Inge, UvA, 2006. 
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De eerste tabel hieronder geeft een beeld van de relatie tussen overheid, VOO en de openbare 

scholen ten aanzien van de levensbeschouwelijke component van de identiteit.  
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De volgende tabel schetst hoe men op de basisscholen de visie en de missie positioneert en ermee 

omgaat richting de belangengroepen: de ouders en leerlingen. 
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Helemaal mee eens 16,1 4,8 36,3 5,6 28,2 10,5 20,2 

Mee eens 58,1 23,4 59,7 14,5 63,7 48,4 71,8 

Niet mee eens 23,4 62,9 3,2 65,3 7,3 37,1 8 

Helemaal niet mee 

eens 

2,4 8,9 0,8 14,5 0,8 4,0 0 

 

86% van de 121 respondenten is goed op de hoogte van de wensen van hun stakeholders. Dat 

versterkt hun positionering van de identiteit en zal het imago zeker ten goede komen.  
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Helemaal mee eens Ja: 51,1 11,5 11,5 11,5 

Mee eens Nee: 18,7 52,7 58,5 49,6 

Niet mee eens Mee bezig: 30,7 28,2 23,1 33,6 

Helemaal niet mee eens  7,6 6,9 5,3 
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N=121 Ik ben op de hoogte van de wensen 
van ouders ten aanzien van het 
levensbeschouwelijk onderwijs dat wij op 
school aanbieden. % 

Ja, ik ga ervan uit dat zij ons 
schoolplan en de gids goed 
doorlezen en dit onderschrijven. 

48,8 

Ja, ik inventariseer dit geregeld 
middels een enquête en evaluaties. 

37,2 

Nee, ik doe hier geen onderzoek 
naar.  

14,0 

 

Om uiteindelijk een sterke identiteit te kunnen neerzetten heb je personeel nodig die dit 

eenduidig uitdraagt naar de belangengroepen. Het belang hiervan wordt volledig onderschreven door 

de ondervraagde directeuren.  
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 N=121 Ik vind het noodzakelijk 

dat het team van professionals de 
identiteit duidelijk uitdraagt. % 

N=121 Alle leerkrachten binnen 
het team onderschrijven de 
identiteit (missie en visie) van 
onze school en dragen deze uit. % 

Helemaal mee eens 34,7 33 
Mee eens 63,6 61,2 
Niet mee eens 0,8 5,8 
Helemaal niet mee eens 0,8 0 
 
 

De openbare basisschool is in eerste instantie een ontmoetingsschool. Alle culturen, 

levensovertuigingen en nationaliteiten zijn welkom. De GVP’s, de drie belangrijkste kernwaarden van 

het openbaar onderwijs bepalen het imago. De openbare basisscholen richten zich in hun onderwijs op 

de samenleving als geheel en leggen niet de nadruk op slechts een deel van die samenleving. Er lijkt een 

misverstand te bestaan in de term neutraliteit, zowel bij de belangengroepen als intern op de openbare 

basisscholen zelf. Openbaar wordt toch nog redelijk vaak begrepen als neutraal. Maar het gaat juist in 

het openbaar onderwijs om een allesbehalve neutrale levenshouding. Een duidelijke positionering van 

wie het openbaar onderwijs is, waar het voor staat geeft een zogenaamde merkidentiteit. Samen met 

het imago vormt dit de ‘branding’151.  

Om een nog duidelijker beeld te krijgen van het imago van de openbare basisscholen, zou er 

eigenlijk landelijk een onderzoek gedaan moeten worden onder de stakeholders (de belangengroepen). 

                                                
151 Razenberg, Felix, Springer, Muriëlle, Shoppen voor een goede basisschool, in: Basisschool Management, 04/2010, p. 15-18 
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 In mijn onderzoek heb ik me echter gericht op de directeuren van de op de openbare 

basisscholen zelf. Wat doen zij om hun identiteit naar buiten toe uit te dragen en in hoeverre 

correspondeert dit met de eisen die in de wetgeving aan gesteld zijn? Ook heb ik geprobeerd in kaart te 

brengen hoe er intern gedacht wordt over het imago en de positionering van hun identiteit richting 

belangengroepen.  

Het is belangrijk dat de belangengroepen, enerzijds de openbare scholen zelf ten opzichte van 

de identiteit, die gewenst wordt door de overheid en de VOO en anderzijds de ouders, leerlingen en 

andere betrokkenen en ten opzichte van de visie en missie van de openbare scholen, zich kunnen 

blijven identificeren met de identiteit.  

Omdat identiteit in verandering is en dus nooit een gefixeerd beeld kan zijn, maar het 

zelfstandig naamwoord eigenlijk een bepaalde vastigheid en stelligheid impliceert, stelt Baumann voor 

dit te vervangen door identificatie: waar identificeren de openbare basisscholen zich mee en waar 

identificeren ouders, leerlingen en andere betrokkenen zich mee? Hiermee wordt het een werkwoord. 

De processuele benadering, het discursieve element wordt gekenmerkt door de activiteit van 

empathisch begrijpen in openheid. Zo zou actieve tolerantie als nieuwe kernwaarde van het openbaar 

onderwijs een manier zijn om culturen en levensbeschouwingen werkelijk te begrijpen ofwel: 

empathisch te verstaan152.  

 

Stap 5. de GAP-analyse 

De verschillen hiertussen worden in kaart gebracht met als uitgangspunten de visie, de waarden 

van het openbaar onderwijs en de hieruit voortvloeiende GVP’s. De eerste analyses van de gewenste en 

werkelijke identiteit, gewenste en fysieke identiteit en gewenste identiteit en imago worden 

geconfronteerd met de GVP’s. De eventuele kloven die hieruit geanalyseerd worden noemen we de 

GAPs153. 

 

A. GAP 1 gewenste-werkelijke identiteit 

 

B. GAP 2 gewenste-fysieke identiteit 

 

C. GAP3  gewenste identiteit-imago  

 

 

 

 

 
                                                
152 Baumann, Gerd, The Multicultural Riddle, p. 140 
153 Grinten, Jaap van der, Mind the Gap; stappenplan identiteit en imago 
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A. GAP 1: Verschil tussen gewenste en werkelijke identiteit 

De eerste GAP gaat over de kloof tussen wat de leiding, in dit geval de overheid en de VOO 

wensen ten aanzien van de identiteit van het openbaar onderwijs en hoe de werknemers, in dit geval de 

directeuren van de openbare basisscholen van Nederland die ik in dit onderzoek heb benaderd, dit 

ervaren en als uitgangspunt gebruiken voor hun handelen.  

De identiteit is geen vaststaand, gestold of gefixeerd beeld. Identiteit is steeds in interactie met de 

omgeving en daardoor ook in verandering. De missie en de visie die deze identiteit verwoorden zijn dan 

ook steeds aan verandering onderhevig en moeten geregeld worden herwaardeerd. Soms is het zo dat de 

implementatie van gewenste naar werkelijke identiteit niet goed verloopt, waardoor het proces van 

totstandkoming en verandering van deze werkelijke identiteit wordt vertraagd154.  

In stap 1 van de analyse is de gewenste identiteit van de overheid, die in de wetgeving wordt 

verwoord, in kaart gebracht in de vorm van de missie en de visie. Daaruit volgend zijn de GVP’s in beeld 

gebracht zoals deze op basis van de wettelijke waarden door de VOO zijn vertaald. 

Voor het openbaar onderwijs zijn de GVP’s dan ook samengevat in de drie belangrijkste 

kernwaarden155:  

 

a.  actieve pluriformiteit: iedereen is welkom en er is aandacht voor de diversiteit in 

 levensbeschouwingen 

b.  maatschappelijke voorbereiding: het verbinden van leren in een school aan leren in een 

 democratische samenleving 

c.  actieve participatie: school is een deel van de hele samenleving, een sociale gemeenschap.  Actieve 

 handeling in dialoog met elkaar leidt tot een kritisch democratisch burgerschap156. 

 

Om het eventuele verschil tussen gewenste en werkelijke identiteit goed in kaart te brengen, 

maak ik hieronder een verdeling in algemeen, geestelijke stromingen, GVO/HVO, levensbeschouwing en 

burgerschap.  

Nu volgt eerst het algemene onderdeel hoe men over levensbeschouwelijk onderwijs denkt in 

vergelijking met een wel of niet kerkelijke of gemixte omgeving, een school op het platteland of in de stad, 

een school met hoge uitstroom naar havo of hoger et cetera. Daarna splits ik dit op dezelfde wijze uit in de 

aspecten geestelijke stromingen, GVO/HVO en levensbeschouwing en burgerschap. 

De getallen in de grafieken zijn weergegeven in (afgeronde) percentages van het aantal 

respondenten dat de vraag heeft beantwoord.  

 

                                                
154 Grinten, Jaap van der, Mind the Gap, stappenplan identiteit en imago 
155 Gebaseerd op de drie pedagogische domeinen voor het openbaar onderwijs in: Veugelers, Wiel en Kat, Ewoud de,       

  Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs, p. 17 en Veugelers, Wiel, Rede: Waarden en normen in het onderwijs;    

  Zingeving en humanisering: autonomie en  sociale betrokkenheid, Universiteit voor Humanistiek: 2003 
156 Veugelers, Wiel en Kat, Ewoud de, Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs, p. 11-12 
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Algemeen 

Uit stap 1 van de analyse van de gewenste identiteit is gebleken dat 41,6% van het totaal aantal 

geënquêteerde openbare basisscholen zich in steden bevindt. Mijn premisse was dat er in steden een 

grotere kans zou zijn op een gemengde populatie dan in dorpen. Deze vooronderstelling is min of meer 

bevestigd  door onderstaande grafiek, maar toch niet helemaal. We zien namelijk dat het overgrote deel 

van de geënquêteerde openbare basisscholen te maken heeft met een gemengde populatie, waarmee ik 

doel op een populatie waarbinnen meerdere geloofsgemeenschappen bestaan en daarnaast te maken 

heeft met een gemixte omgeving. Dat blijkt net zo goed op de openbare scholen in dorpen en op het 

platteland aan de hand te zijn, zij het in iets mindere mate dan in de steden.  

Ook hebben we hier gezien dat 64,6% van de 181 respondenten aangeeft dat 1-25% van de 

leerlingen minimaal één ouder heeft van niet-westerse afkomst. 12,7% heeft aangegeven geen kinderen 

op school te hebben waarvoor dit geldt. Voor 94% van de 184 respondenten geldt dat er meerdere 

geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie voorkomen. 62,2% van de 185 geënquêteerde 

openbare basisscholen bevindt zich in een gemixte omgeving. 18,9% in een kerkelijke en ook 18,9% in een 

niet-kerkelijke omgeving.  
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Wanneer we uitgaan van de GVP’s heb ik eerst gekeken naar vraag 13 uit de enquête157. Deze 

luidde: ‘Wat betekent het begrip openbaar voor?’  

 

LimeSurvey  

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'  
 

 

Het is opvallend te zien dat men de algemene 

toegankelijkheid het meest benoemt en niet de 

‘actieve pluriformiteit’ en ‘ontmoeting en 

burgerschap’. Hier constateer ik de eerste GAP 

tussen de gewenste en werkelijke identiteit. Er 

wordt in de wetgeving en de kernwaarden van  

 

de VOS/ABB een duidelijke gewenstheid beschreven over actieve pluriformiteit en burgerschap. De 

directeuren van de openbare basisscholen die deze vraag hebben beantwoord geven een andere 

betekenis aan het begrip openbaar dan er tegenwoordig mee wordt bedoeld. Er zit echter wel een 

overlap in de betekenissen, want de algemene toegankelijkheid leidt in de praktijk meestal tot 

pluriformiteit en ontmoeting.  

 

                                                
157  Zie bijlage 

Wat betekent het begrip openbaar voor u? 

N=144 

% 

Algemeen toegankelijk 63,2 

Actief pluriform 13,8 

Ontmoeting en burgerschap 6,9 

Respect voor andersdenkenden 9,7 

Neutraal (wel GVO en HVO) 3,5 

platteland n=45 stad > 100.000
inwoners n=38

stad < 100.000
inwoners n=39 dorp n=63

mix 60 50 74,4 63,5
niet kerkelijk 15,6 39,5 10,3 14,3
kerkelijk 24,4 10,5 15,4 22,2

24,4

10,5
15,4

22,2
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N=185



 82

Hierna heb ik naar de algemene houding gekeken met betrekking tot het respectvol omgaan 

met de ander, diens religie en godsdienst binnen het openbaar onderwijs en de zogenaamde neutrale 

houding die men daarin aanneemt wanneer het over de diverse levensbeschouwingen gaat. 
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Waar bevindt uw 
school zich?  

Om respectvol met een ander om te gaan hoef je niet per se iets te weten over diens 
religie/levensbeschouwing of cultuur. N=150 

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee 
eens 

Platteland n=38 18,4 15,8 44,7 21,1 
Stad > 100.000 
inwoners n=30 

20 20 50 10 

Stad < 100.000  
inwoners n=29 

17,2 24,1 24,1 34,5 

Dorp n=53 11,3 28,3 47,2 13,2 
 

De plaats waar de school zich bevindt lijkt weinig tot geen invloed te hebben op de standpunten 

die overeenkomen met de GVP’s. De meerderheid kan zich hierin vinden. Er dient hier wel opgemerkt te 

worden dat er zowel op het platteland, als in de steden en dorpen toch een aantal blijkt te zijn dat deze 

standpunten niet onderschrijft!  

Hierna kijken we of de omgeving waarbinnen de geënquêteerde scholen zich bevinden van invloed 

is op de algemene vertrekpunten van de openbare identiteit, zoals deze zijn verwoord in de wetgeving, 

kerndoelen en in de kernwaarden van de VOS/ABB.  

 
 
Waar bevindt  
uw school zich?  

Religie, godsdienst en levensbeschouwingen horen niet thuis in het publieke domein en 
dus niet op school. N=150 
Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee 

eens 
Platteland n=38 10,5 10,5 57,9 21,1 
Stad > 100.000 inwoners 
n=30 

16,7 10 63,3 10 

Stad < 100.000 inwoners 
n=29 

17,2 6,9 62,1 13,8 

Dorp n=53 3,8 9,4 60 20 
 Openbaar onderwijs is neutraal en dus kan van levensbeschouwelijk onderwijs geen 

sprake zijn N=150 
Platteland n=38 5,2 7,9 63,2 23,7 
Stad > 100.000 inwoners 
n=30 

13,3 20 50 16,7 

Stad < 100.000 inwoners 
n=29 

13,8 10,4 37,9 37,9 

Dorp n=53 5,7 5,7 52,8 35,8 
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Hoe zou u de omgeving categoriseren? * Het openbaar onderwijs is neutraal dus 
van levensbeschouwelijk onderwijs kan geen sprake zijn. 

N=150

Kerkelijk n=31 niet kerkelijk n=29 mix n=90
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mee eens 9,7 6,9 10
helemaal mee eens 6,5 10,3 12,2
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Hoe zou u de omeving categoriseren? * Religie, godsdienst en 
levensbeschouwingen horen niet in het publieke domein thuis en dus niet op 

school. 
N=150
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In de kerkelijke omgeving zijn 11 openbare basisscholen het eens met de stelling dat je niets hoeft 

te weten van de ander en diens cultuur en levensbeschouwing om er respectvol mee om te gaan. In de 

niet-kerkelijke omgeving zijn dat er 12 en in de gemixte omgeving zijn het er 35. Deze aantallen zijn hoog 

te noemen, want dit zou de mening kunnen onderschrijven dat je er actief dan dus ook niets aan hoeft te 

doen. 5 scholen van de 31 in de kerkelijke omgeving vinden ook dat religie/godsdienst en 

levensbeschouwingen niet in de openbare school thuis horen. In de niet-kerkelijke omgeving zijn dit er 

evenveel en in de gemixte omgeving gaat het om 35 scholen. Dat zijn op een paar na, dezelfde scholen 

waar men ook vindt dat je niets hoeft te weten van de ander en diens cultuur om er respectvol mee om te 

gaan. Hier staat naast dat ongeveer de helft hiervan van mening is dat op basis van de neutraliteit er geen 

sprake kan zijn van levensbeschouwelijk onderwijs.  

Opvallend is dat er een behoorlijk aantal is dat de GVP’s niet volledig onderschrijft en 

daadwerkelijk conform wetgeving invulling geeft aan de levensbeschouwelijke component van de 

gewenste identiteit van het openbaar onderwijs.   

De invloed van de religiositeit binnen de leerling-populatie op de invulling van de openbare 

identiteit wordt hieronder duidelijk in beeld gebracht. De openbare basisscholen zijn een afspiegeling van 

de (weliswaar contextuele) samenleving. Dat heeft ook invloed op de invulling van de openbare identiteit.  

Wanneer er in de leerling-populatie meerdere geloofsgemeenschappen voorkomen of zich een 

groter percentage kinderen bevindt dat minimaal één ouder heeft van niet-westerse afkomst, is de 

verwachting dat men op een wellicht andere wijze om zal gaan met de pluriformiteit en de ontwikkeling 

van het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit.  

kerkelijk n=31 niet kerkelijk n=29 mix n=90
helemaal niet mee eens 19,3 10,4 21,1
niet mee eens 45,2 48,3 40
mee eens 22,6 24,1 22,2
helemaal mee eens 12,9 17,2 16,7

12,9 17,2 16,7

22,6
24,1 22,2
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40
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Hoe zou u de omgeving categoriseren? * Om respectvol met de ander om te 
gaan hoef je niet per se iets te weten over diens religie/levensbeschouwing 

of cultuur.
N=150
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We zien hier dat men op de 140 openbare scholen waarbinnen meerdere geloofsgemeen-

schappen te vinden zijn, men zich voor 81,4% niet kan vinden in de stelling dat er vanwege de neutraliteit 

geen sprake zou kunnen zijn van levensbeschouwelijk onderwijs. Maar op 26 van deze scholen is men het 

hier wel mee eens! 
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Zijn er meerdere 
geloofsgemeenschappen 
binnen uw leerling-
populatie? 

Om respectvol met de ander om te gaan hoef je niet per se iets te weten over diens 
religie/levensbeschouwing of cultuur. N=150 
Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee 

eens 

Ja n=140 15,7 23,6 42,9 17,9 
Nee n=10 20 10 40 30 
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Zijn er meerdere 
geloofsgemeenschappen 
binnen uw leerling-
populatie? 

Religie, godsdienst en levensbeschouwingen horen niet thuis in het publieke domein, dus ook 
niet op school. N=150 
Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee 

eens 

Ja n=140 10 8,6 62,1 19,3 
Nee n=10 20 20 30 30 

 

 De meeste scholen blijken meerdere geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie te 

hebben. Ondanks dit gegeven blijkt dat een aantal van hen vindt dat religie, godsdienst en 

levensbeschouwingen niet op school thuis horen. 18,6% vertaalt zich toch in 26 scholen! Van de scholen 

waar men niet meerdere geloofsgemeenschappen heeft binnen de leerling-populatie, is dit aantal relatief 

gezien nog hoger, namelijk 40%! 30% van deze tien scholen vindt ook dat je niets over de ander en diens 

cultuur of levensbeschouwing hoeft te weten om respectvol met diegene om te gaan.  
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Hier zien we ook dat op de scholen met 50-75% kinderen die minimaal één ouder van niet-

westerse afkomst het percentage dat vindt dat het openbaar onderwijs neutraal is en er dus van 

levensbeschouwelijk onderwijs geen sprake kan zijn het hoogst is. Waar het aantal kinderen met minimaal 

één ouder van niet-westerse afkomst afneemt, neemt ook dit percentage af. Opvallend hierin is dat op de 

scholen waar dit aantal kinderen het hoogst is (75-100%), het percentage ook weer afneemt.  
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Tegen de verwachting in zien we hier dat op de scholen waar geen, en op scholen waar 75-100% 

kinderen zitten met minimaal één ouder van niet-westerse afkomst, het percentage ‘mee eens’ het laagst 

is! Twee uitersten.  

Het hoogste percentage dat het hier mee eens is vinden we op de scholen waar het percentage 

kinderen met minimaal één ouder van niet-westerse afkomst 50-75% is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88

LimeSurvey  

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 van de 149 respondenten zegt dat 1-25% van de kinderen op hun school minimaal één ouder 

heeft van niet-westerse afkomst. Hiervan is 38,8% het eens met de stelling dat je niets hoeft te weten over 

iemands religie/levensbeschouwing of cultuur om er respectvol mee om te gaan. Dat geldt ook voor 27% 

van de 11 scholen waar 75-100% van de kinderen minimaal één ouder heeft van niet-westerse afkomst en 

voor meer dan de helft van de scholen waar 25-50% waar dit het geval is.  

 

Deelconclusie Algemeen GAP 1 (gewenst-werkelijk) 

In stap 1 en 2 van de eerste analyse, waarin de gewenste en werkelijke identiteit in kaart zijn 

gebracht, heb ik geconcludeerd dat er extern geen discrepantie tussen lijkt te zijn. Dit heeft vooral 

betrekking op het algemene karakter van de het openbaar onderwijs zoals dit wordt beschreven in de 

wet158. De wettelijke verplichtingen ten aanzien van het openbaar onderwijs en de vormgeving van de 

levensbeschouwelijke identiteit worden onderschreven. In het algemene deel van de analyse van de kloof 

tussen de gewenste en werkelijke identiteit werd de vergelijking gemaakt tussen de plaats waar de 

scholen zich bevinden en hoe de omgeving van de scholen gecategoriseerd kunnen worden, de 

samenstelling van de leerling-populatie of het wel of niet aanwezig zijn van meerdere 

geloofsgemeenschappen en de algemene vertrekpunten. Hieruit blijkt dat er sprake is van een kloof 

tussen de gewenste en werkelijke identiteit. Dit is een interne discrepantie, want deze heeft betrekking op 

de gewenste identiteit zoals deze is verwoord in de GVP’s. Juist daar waar de openbare scholen zich 

kenmerken door hun algemene toegankelijkheid waarmee ook de samenstelling van de populatie vaak 

gemengd is, de omgeving zich overwegend als gemixt categoriseert en de meeste scholen binnen de 

                                                
158 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 46 
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leerling-populatie ook meerdere geloofsgemeenschappen hebben, wordt vooral het eerste 

gemeenschappelijke vertrekpunt: de actieve pluriformiteit niet unaniem onderschreven. Dit bleek ook uit 

de antwoorden op de open vraag wat men onder het openbaar onderwijs verstaat.  
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Zijn er meerdere 

geloofsgemeenschappen 

binnen uw leerling-

populatie?  

Juist omdat er geen onderscheid gemaakt wordt in de etnische, culturele en religieuze 

achtergrond van professionals en leerlingen is de openbare school de afspiegeling van 

de hedendaagse samenleving bij uitstek. N=139 

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

Ja n=131 54,1 38,2 6,9 0,8 

Nee n=8 75 25 0 0 
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Waar bevindt uw 

school zich? 

Juist omdat er geen onderscheid gemaakt wordt in de etnische, culturele en religieuze 

achtergrond van professionals en leerlingen is de openbare school de afspiegeling van de 

hedendaagse samenleving bij uitstek. N=139 

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

Platteland n=37 59,5 35,1 5,4 0 

Stad > 100.000 

inwoners n=27 

51,9 33,3 11,1 3,7 

Stad < 100.000 

inwoners n=28 

50 46,4 3,6 0 

Dorp n=47 57,4 36,2 6,4 0 

 

Hoe zou u de 

omgeving 

categoriseren? 

Juist omdat er geen onderscheid gemaakt wordt in de etnische, culturele en religieuze 

achtergrond van professionals en leerlingen is de openbare school de afspiegeling van de 

hedendaagse samenleving bij uitstek. N=139 

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

Kerkelijk n=28 60,7 35,7 3,6 0 

Niet-kerkelijk n=24 50 29,2 16,7 4,1 

Mix n=87 55,2 40,2 4,6 0 
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Geestelijke stromingen 

In de wetgeving159 wordt aangegeven dat elke school en daarmee dus ook de openbare 

basisschool de verplichting heeft geestelijke stromingen aan te bieden. In stap 1 van de analyse van de 

gewenste identiteit is al genoemd dat dit wordt onderschreven door de openbare basisscholen die aan 

deze enquête hebben deelgenomen. Slechts 7 van de 153 directeuren waren het hier niet mee eens.  

Op de vraag of de wetgeving en de kerndoelen met elkaar overeenstemmen heeft 31,8% van de 

132 respondenten met ‘ja’ geantwoord, 37,1% met ‘nee’ en 31,1% met ‘geen idee’. Het grootste 

percentage zegt nee, maar dat klopt niet. In de wet over geestelijke stromingen in artikel 9, lid 2e staat dat 

dit aan alle kinderen moet worden onderwezen. De kerndoelen zijn hierop geschreven en stemmen dus 

overeen. Wanneer we de wetgeving over godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs naast de 

kerndoelen leggen, klopt het inderdaad niet met elkaar. Dat komt omdat godsdienstig en humanistisch 

vormingsonderwijs facultatief wordt aangeboden aan kinderen van wie de ouders dit wensen. Dit is niet 

zozeer een kloof te noemen, maar wel een onduidelijkheid in de terminologie dat tot verwarring kan 

leiden. 

 

GVO/HVO 

Artikel 50 en 51 geven de wettelijke verplichting weer godsdienstig en/of humanistisch 

vormingsonderwijs aan te bieden aan de kinderen van wie de ouders dit wensen. Deze verplichting geldt 

voor de openbare basisscholen. Op gedenomineerde scholen wordt dit al vanzelfsprekend in het 

onderwijscurriculum aangeboden. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid kinderen met een andere 

levensovertuiging te weigeren, waardoor zij ontkomen aan de verplichting ander verdiepend godsdienstig 

of humanistisch vormingsonderwijs aan te bieden aan de kinderen van wie de ouders dit wensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
159 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 9 lid 2e 
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Zijn er meerdere 

geloofsgemeenschappen binnen 

uw leerling-populatie? 

Godsdienstonderwijs hoort niet thuis in het openbaar onderwijs 

N=132 

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

Ja n=124 17,7 25,8 45,2 11,3 

Nee n=8 25 12,5 50 12,5 

 

Zijn er meerdere 

geloofsgemeenschappen binnen 

uw leerling-populatie? 

Godsdienstonderwijs moet pas na schooltijd op school worden aangeboden. 

N=132 

Ja n=124 16,1 27,4 46 10,5 

Nee n=8 25 25 37,5 12,5 

 

Hoe zou u de omgeving 

categoriseren? 

Godsdienstonderwijs hoort niet thuis in het openbaar onderwijs 

N=132 

Kerkelijk n=27 3,7 33,3 44,4 18,6 

Niet kerkelijk n=22 36,4 4,5 36,4 22,7 

Mix n=83 18,1 27,7 48,2 6 

 

Hoe zou u de omgeving 

categoriseren? 

Godsdienstonderwijs moet pas na schooltijd op school worden aangeboden. 

N=132 

Kerkelijk n=27 3,7 40,7 48,1 7,5 

Niet kerkelijk n=22 18,2 18,2 31,8 31,8 

Mix n=83 20,5 25,3 48,2 6 
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Waar bevindt uw school zich?  

Godsdienstonderwijs hoort niet thuis in het openbaar onderwijs 

N=132 

 Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

Platteland n=34 11,4 20 48,6 20 

Stad > 100.000 inwoners n=25 28 36 28 8 

Stad < 100.000 inwoners n=26 23,1 42,3 26,9 7,7 

Dorp n= 46 15,2 13 63 8,8 

 

Waar bevindt uw school zich?  

Godsdienstonderwijs moet pas na schooltijd op school worden aangeboden 

N=132 

Platteland n=34 14,3 20 57,1 8,6 

Stad > 100.000 inwoners n=25 20 52 16 12 

Stad < 100.000 inwoners n=26 26,9 34,6 30,8 7,7 

Dorp n= 46 10,9 15,2 60,9 13 

 

Uit de hierboven staande tabellen blijkt dat 64,4% van de 26 respondenten uit steden met minder 

100.000 inwoners vindt dat godsdienstonderwijs niet thuis hoort in het openbaar onderwijs. 51,5% van 

deze zelfde 26 vindt ook dat het pas na schooltijd moet worden aangeboden. De wet verplicht scholen 

echter dit onder schooltijd aan te bieden.  

Op de scholen waar meerdere geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie zijn, zijn 

ongeveer 54 scholen het ook eens met deze twee stellingen. Op de scholen waar men niet meerdere 

geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie heeft ligt het percentage dat vindt dat 

godsdienstonderwijs na schooltijd moet worden aangeboden hoger, namelijk 50%. Dat het niet thuis hoort 

in het openbaar onderwijs wordt door de meerderheid van deze groep scholen niet onderschreven. Op vijf 

van de acht scholen is men het daar namelijk niet mee eens.  

De meerderheid van de openbare basisscholen in zowel een kerkelijke, niet kerkelijke als gemixte 

omgeving is het ook niet eens dat godsdienstonderwijs niet in het openbaar onderwijs zou thuishoren en 

dat het na schooltijd zou moeten worden aangeboden. Een grote groep is het met beide stellingen wel 

eens; respectievelijk 43,2% en 44% van de 132 respondenten.  

Deze discrepantie is extern en komt voornamelijk voor op de groep openbare basisscholen die zich 

bevindt in de steden. 
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Deelconclusie geestelijke stromingen en GVO/HVO GAP 1 (gewenst-werkelijk) 

Ten aanzien van de geestelijke stromingen bleek dat men de wetgeving en de kerndoelen niet met 

elkaar vond overeenstemmen. Dit is niet correct, want dit onderwijs moet aan alle kinderen worden 

onderwezen en zo staat het ook in de wet en de kerndoelen. Men is het er wel over eens dat geestelijke  

stromingen moeten worden aangeboden in het onderwijscurriculum.  

Over het godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs hebben we kunnen zien dat er een 

grote groep openbare basisscholen (47,4% van de 131 respondenten) is, waar men het niet eens is met de 

verplichting godsdienstonderwijs te moeten geven aan kinderen van ouders die dat wensen. Bijna 70% 

biedt dit echter wèl aan, wanneer hier om wordt gevraagd.  

Van de 132 respondenten vindt 43,2% dat godsdienstig onderwijs niet thuis hoort in het openbaar 

onderwijs en 44% vindt dat het na schooltijd moet worden aangeboden. Dit stemt overeen met de 44% 

die ook zegt niet uit te komen met hun onderwijstijd voor de andere vakken wanneer er aan de rest van 

de groep die dit onderwijs niet volgt geen voortschrijdend onderwijs gegeven mag worden. 

 

Levensbeschouwing 

 Om te zien of er een kloof zit tussen de gewenste en de werkelijke identiteit, richt ik me ook in het 

onderdeel levensbeschouwing op de GVP’s die als uitgangspunt dienen voor de daadwerkelijke uitvoering. 

 

LimeSurvey  

Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'  
 

 
 

 

 

platteland n=37 stad > 100.000
inwoners n=27

stad < 100.000
inwoners n=28 dorp n=47

helemaal niet mee eens 0 7,4 0 2,1
niet mee eens 2,7 3,7 10,7 6,4
mee eens 64,9 59,3 50 61,7
helemaal mee eens 32,4 29,6 39,3 29,8

32,4 29,6

39,3

29,8

64,9
59,3 50 61,7

2,7
3,7 10,7 6,47,4 2,1

0

20

40

60

80

100

120

Waar bevindt uw school zich? * Vanwege de verschillende culturele achtergronden 
van het personeel en leerlingen is het belangrijk onderwijs te geven over en in de 

verschillende religies/levensbeschouwingen en culturen. 
N=139
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kerkelijk n=28 niet kerkelijk n=24 mix n=87
helemaal niet mee eens 0 4,2 2,3
niet mee eens 10,7 0 5,7
mee eens 53,6 54,2 63,2
helemaal mee eens 35,7 41,7 28,7

35,7
41,7

28,7

53,6
54,2 63,2

10,7 5,74,2
2,3

0

20

40

60

80

100

120

Hoe zou u de omgeving categoriseren? * Vanwege de verschillende culturele 
achtergronden van het personeel en leerlingen is het belangrijk onderwijs te 
geven over en in de verschillende religies/levensbeschouwingen en culturen. 

N=139
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De directeuren van de geënquêteerde openbare basisscholen onderschrijven bijna unaniem de 

noodzakelijkheid van levensbeschouwelijk onderwijs op basis van de wettelijke verplichting niemand op 

basis van etnische, levensbeschouwelijke of culturele achtergronden te weigeren. Zij verstaan onder 

‘openbaar’ voornamelijk de algemene toegankelijkheid en niet de ‘actieve pluriformiteit’ en ‘ontmoeting 

en burgerschap’.  
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kerkelijk n=28 niet kerkelijk n=24 mix n=87
helemaal niet mee eens 0 8,3 3,4
niet mee eens 17,8 12,5 18,4
mee eens 63,6 50 54
helemaal mee eens 28,6 29,2 24,1

28,6 29,2
24,1

63,6

50 54

17,8

12,5 18,4
8,3 3,4

0

20

40

60

80

100

120
Hoe zou u de omgeving categoriseren? * De openbare school heeft ook als taak zorg te 

dragen voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van elk kind. 
N=139
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Artikel 46 lid 1 laat zien dat het openbaar onderwijs bij dient te dragen aan de ontwikkeling van de 

leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals 

die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid 

van die waarden160. Met name dit laatste stukje is interessant. Wanneer kinderen geleerd moet worden de 

betekenis van de verscheidenheid van waarden te onderkennen, kun je niet om de ontwikkeling heen van 

het levensbeschouwelijke deelaspect van de identiteit. Met andere woorden: kinderen ontwikkelen hierin 

hun eigen waarden en hoe zij zich tot andere waarden verhouden. Hun eigen levensbeschouwing dus.  

Deze taak wordt door een grote meerderheid onderschreven. Opgemerkt dient te worden dat hier 

nog wel het een en ander aan te verbeteren valt, want er is een klein aantal directeuren dat als 

vertegenwoordigers van hun openbare basisscholen en hun teams van professionals zich niet kan vinden 

in deze verplichting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
160 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 46 lid 1 

platteland n=37 stad > 100.000
inwoners n=27

stad < 100.000
inwoners n= 28 dorp n=47

helemaal niet mee eens 5,4 3,7 7,1
niet mee eens 5,4 40,7 23,4
mee eens 56,8 37 60,7 55,3
helemaal mee eens 32,4 18,5 32,1 21,3

helemaal mee eens; 
platteland n=37; 32,4

helemaal mee eens; 
stad > 100.000 

inwoners n=27; 18,5

helemaal mee eens; 
stad < 100.000 

inwoners n= 28; 32,1 helemaal mee eens; 
dorp n=47; 21,3

mee eens; platteland 
n=37; 56,8

mee eens; stad > 
100.000 inwoners 

n=27; 37

mee eens; stad < 
100.000 inwoners n= 

28; 60,7 mee eens; dorp n=47; 
55,3

niet mee eens; 
platteland n=37; 5,4 niet mee eens; stad > 

100.000 inwoners 
n=27; 40,7

niet mee eens; dorp 
n=47; 23,4

helemaal niet mee 
eens; platteland n=37; 

5,4

helemaal niet mee 
eens; stad > 100.000 
inwoners n=27; 3,7

helemaal niet mee 
eens; stad < 100.000 
inwoners n= 28; 7,1

Waar bevindt uw school zich? * De openbare school heeft ook als taak 
zorg te dragen voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van elk kind. 

N=139
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platteland n=37 stad > 100.000 inwoners
n=27

stad < 100.000 inwoners
n=28

dorp n=47

helemaal niet mee eens 18,9 14,8 28,6 17

niet mee eens 54,1 51,9 64,3 78,7

mee eens 16,2 25,9 3,6 2,1

helemaal mee eens 10,8 7,4 3,6 2,1

10,8 7,4
3,6 2,1

16,2 25,9

3,6
2,1

54,1

51,9

64,3
78,7

18,9
14,8

28,6

17

Waar bevindt uw school zich? * Zingevingsvragen zijn te moeilijk voor kinderen en daarom niet nodig 
in het onderwijscurriculum.

N=139 

ja n=131 nee n=8
helemaal niet mee eens 2,3 25
niet mee eens 18,3 0
mee eens 55 25
helemaal mee eens 24,4 50

24,4

50

55
25

18,3
2,3

25
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Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen binnen uw leerlingpopulatie? * 
Zingevingsvragen zijn te moeilijk voor kinderen en daarom niet nodig in het 

onderwijscurriculum.
N=139
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Zingevingsvragen zijn de zogenaamde trage vragen. Deze vragen gaan over het leven, de zin ervan, 

over het hier en nu, maar ook over de dood en het hiernamaals. Dat zijn vragen die thuishoren in het 

levensbeschouwelijke aspect van het onderwijscurriculum. In de GVP’s zitten deze vragen impliciet 

verpakt in de actieve pluriformiteit en actieve participatie. Hierin staat de dialoog centraal. Als er op de 

openbare basisscholen geen draagvlak is om dit soort vragen in het onderwijscurriculum mee te nemen, 

dan is er ook geen draagvlak voor levensbeschouwelijke ontwikkeling. 

Hier gebeurt iets heel opvallends. Van de respondenten op de vraag of er meerdere 

geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie zijn heeft 79,4% en van de respondenten die 

aangaven dat deze gemeenschappen er niet zijn heeft 75% geantwoord het eens te zijn met de stelling dat 

zingevingsvragen te moeilijk zouden zijn voor kinderen en om die reden niet nodig zijn in het 

onderwijscurriculum! Wanneer we kijken naar de 138 respondenten van de groep openbare basisscholen 

die zijn onderverdeeld in groepen percentages kinderen met minimaal één ouder van niet-westerse 

afkomst, zien we het tegenovergestelde: het merendeel is het niet eens met deze stelling.  

Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde uitstroompercentages havo of hoger zien we dat bij 

het laagste uitstroompercentage het hoogste percentage zit dat het eens is met de stelling dat 

zingevingsvragen te moeilijk zouden zijn en daarom niet nodig zijn in het onderwijscurriculum. De 

achterliggende gedachte deze vraag in de enquête te voegen was, dat wanneer het cognitieve niveau 

hoger is, er hoogstwaarschijnlijk ook meer tijd, aandacht en interesse is voor dit soort onderwerpen. Hoe 

lager het cognitieve niveau hoe meer er geïnvesteerd zal worden in de basisvakken. Nogmaals, dit was 

mijn hypothese, die ik enigszins bevestigd zie in de antwoorden. 
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Zijn er meerdere 

geloofsgemeenschappen binnen 

uw leerling-populatie? 

Levensbeschouwelijke ontwikkeling valt voor mij onder het pedagogisch klimaat. 

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

Ja n=131 22,1 53,4 21,4 3,1 

Nee n=8 12,5 62,5 25 0 

Waar bevindt uw school zich?      

Platteland n=37 18,9 64,9 13,5 2,7 

Stad > 100.000 inwoners n=27 25,9 44,4 25,9 3,8 

Stad < 100.000 inwoners n=28 25 50 17,9 7,1 

Dorp n=47 19,1 53,2 27,7 0 

Hoe zou u de omgeving 

categoriseren?  

    

Kerkelijk n=28 21,4 53,6 25,0 0 

Niet kerkelijk n=24 16,7 58,3 20,8 4,2 

Mix n=87 23,0 52,9 20,7 3,4 

 

Zijn er meerdere 

geloofsgemeenschappen binnen 

uw leerling-populatie? 

Levensbeschouwelijke ontwikkeling vat ik op als een manier om waarden en normen 

over te dragen.  

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

Ja n=131 22,9 59,5 14,5 3,1 

Nee n=8 25 50 0 25 

Waar bevindt uw school zich?      

Platteland n=37 27 62,2 5,4 5,4 

Stad > 100.000 inwoners n=27 25,9 48,1 18,5 7,5 

Stad < 100.000 inwoners n=28 21,4 64,3 10,7 3,6 

Dorp n=47 19,1 59,6 19,1 2,2 

Hoe zou u de omgeving 

categoriseren?  

    

Kerkelijk n=28 25,0 60,7 14,3 0 

Niet kerkelijk n=24 25 41,6 16,7 16,7 

Mix n=87 21,8 63,2 12,6 2,4 
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Zijn er meerdere 

geloofsgemeenschappen binnen 

uw leerling-populatie? 

T.a.v. art. 46: Dit betekent dat er levensbeschouwelijk onderwijs gegeven moet 

worden.  

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

Ja n=115 16,5 58,3 18,2 7 

Nee n=5 20 40 20 20 

Waar bevindt uw school zich?      

Platteland n=30 23,3 60 10 6,7 

Stad > 100.000 inwoners n=23 8,7 60,9 21,7 8,7 

Stad < 100.000 inwoners n=24 16,7 54,2 12,4 16,7 

Dorp n=43 16,3 55,8 25,6 2,3 

Hoe zou u de omgeving 

categoriseren?  

    

Kerkelijk n=25 24,0 52,0 20 4 

Niet kerkelijk n=19 26,4 52,6 10,5 10,5 

Mix n=76 11,9 60,5 19,7 7,9 

 
Zijn er meerdere 
geloofsgemeenschappen binnen 
uw leerling-populatie? 

T.a.v. art. 46: Dit betekent voor scholen dat er actieve aandacht besteed moet 
worden aan de waarden en overtuigingen uit andere culturen.  
Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

Ja n=115 32,2 63,5 3,5 0,8 
Nee n=5 40 60 0 0 
Waar bevindt uw school zich?      
Platteland n=30 36,7 63,3 0 0 
Stad > 100.000 inwoners n=23 21,7 65,3 8,7 4,3 
Stad < 100.000 inwoners n=24 50 45,8 4,2 0 
Dorp n=43 25,6 72,1 2,3 0 
Hoe zou u de omgeving 
categoriseren?  

    

Kerkelijk n=25 48 52 0 0 
Niet kerkelijk n=19 47,4 47,4 5,2 0 
Mix n=76 23,7 71,1 3,9 1,3 

 

Vanzelfsprekend ben ik op dit levensbeschouwelijke aspect veel dieper ingegaan dan op de andere 

aspecten waarmee ik een eventuele kloof aantoon. De onderzoeksvraag is immers:  

 

“Hoe ziet men in de context van onze huidige samenleving op de openbare basisscholen de 

openbare identiteit en de vormgeving van de levensbeschouwelijke component hiervan?” 
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De ondertitel van deze scriptie is: de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. Vanuit 

mijn premisse dat er misverstanden zijn rond de gebruikte terminologie en onduidelijkheden in de 

wetgeving zoom ik specifiek in op de vragen rondom levensbeschouwelijk onderwijs.  

We zien in de laatste tabel dat men positief staat tegenover artikel 46 en de interpretaties die ik 

daaraan heb gegeven in de enquête. Men is positiever over de aandacht die gegeven moet worden aan de 

waarden en overtuigingen uit andere culturen dan over het specifieke levensbeschouwelijke onderwijs dat 

volgens mijn interpretatie ook uit dit artikel voortvloeit. Het percentage dat het hier niet mee eens is, ligt 

wat hoger ten opzichte van het oneens-percentage dat de aandacht aan de waarden en overtuigingen uit 

andere culturen weer geeft.  

Het overgrote deel van de respondenten zegt ook dat levensbeschouwelijke ontwikkeling opgevat 

wordt als het overbrengen van waarden en normen en dat het onder het pedagogisch klimaat valt. Deze 

twee hebben dan ook een grote overlap.  

De tabel hierna bevestigt het bovenstaande, met één belangrijk verschil. Van de groep 

respondenten met een percentage van 25-50% kinderen met minimaal één ouder van niet-westerse 

afkomst, is 33,3% het niet eens met de stelling dat levensbeschouwelijke ontwikkeling onder het 

pedagogisch klimaat valt. Ook vat 22,2% van hen het niet op als een manier van waarden en normen 

overdragen. Dat percentage ligt bij de scholen met een andere samenstelling van de leerling-populatie 

veel lager, behalve bij de respondenten met 75-100% kinderen met minimaal één ouder van niet-westerse 

afkomst. Daar is het percentage dat het met de beide stellingen niet eens is het hoogst. Hoe meer 

verschillen in etnische en culturele achtergrond er op een school zijn, hoe minder men de 

levensbeschouwelijke ontwikkeling als pedagogisch klimaat of het overdragen van waarden en normen 

opvat. Maar hoe dan wel? 

Hetzelfde zien we gebeuren bij de scholen waarvan het uitstroompercentage > havo hoger wordt, 

hoe minder men het eens is met deze stellingen. Ik vind dit een opvallende uitslag. Zou het bij cognitief 

intelligentere mensen dan allemaal vanzelf gaan? En hoe vullen ze de levensbeschouwelijke ontwikkeling 

van de identiteit dan wel in? 

Deze vragen komen dan toch bij me op en prikkelen de nieuwsgierigheid… 
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De samenstelling van uw 
leerling-populatie: 
hoeveel procent van de 
kinderen op uw school 
heeft minimaal een 
ouder van niet-westerse 
afkomst? 

Levensbeschouwelijke ontwikkeling op mijn school valt voor mij onder het 
pedagogisch klimaat.  
 
 
 
Helemaal mee eens 

 
 
 
Mee eens 

 
 
 
Niet mee 
eens 

 
 
 
Helemaal niet 
mee eens 

0% n=18 16,7 77,8 5,6 0 
1-25% n=91 22,0 51,6 22,0 4,4 
25-50% n=9 44,4 22,2 33,3 0 
50-75% n=9 0 77,8 22,2 0 
75-100% n=11 27,3 45,5 27,3 0 
 Levensbeschouwelijke ontwikkeling vat ik op als een manier om waarden 

en normen over te dragen.  
0% n=18 16,7 72,2 5,6 5,6 
1-25% n=91 24,2 56,0 16,5 3,3 
25-50% n=9 33,3 44,4 11,1 11,1 
50-75% n=9 11,1 66,7 11,1 11,1 
75-100% n=11 27,3 63,6 9,1 0 
 
Hoeveel procent van de 
kinderen op uw school 
stroomt gemiddeld uit 
naar havo of hoger? 

Levensbeschouwelijke ontwikkeling vat ik op als een manier om waarden 
en normen over te dragen.  
Helemaal mee eens Mee eens Niet mee 

eens 
Helemaal niet 
mee eens 

0% n=10 20 60 10 10 
1-25% n=28 35,7 60,7 3,6 0 
25-50% n=55 20 60 16,4 3,6 
50-75% n=38 21,1 57,9 15,8 5,2 
75-100% n=6 0 50 33,3 16,7 
 Levensbeschouwelijke ontwikkeling op mijn school valt voor mij onder het 

pedagogisch klimaat.  
0% n=10 20 60 20 0 
1-25% n=28 32,1 50 14,3 3,6 
25-50% n=55 20 54,5 23,6 1,8 
50-75% n=38 18,4 55,3 23,7 2,6 
75-100% n=6 16,7 33,3 33,3 16,7 

 

  

 Deelconclusie Levensbeschouwing GAP 1 (gewenst-werkelijk) 

Het is duidelijk dat men op de openbare basisscholen positiever staat tegenover 

levensbeschouwing dan tegenover GVO/HVO. Dat is te wijten aan het facultatieve aspect van GVO en 

HVO. Men onderschrijft namelijk de noodzaak tot levensbeschouwelijk onderwijs aan ALLE kinderen. 

Daarnaast geeft een groot deel van de respondenten aan niet uit te komen met de onderwijstijd voor de 

andere vakken wanneer een deel van de groep GVO/HVO volgt.  
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Burgerschap 

De geestelijke stromingen komen niet echt goed uit de verf, ondanks onderschrijving van deze 

wetgeving door de geënquêteerde openbare scholen. De onderwijsinspectie controleert ook niet òf en 

hoe dit wel of niet wordt aangeboden. Burgerschap lijkt een omvattender manier te zijn om tòch te 

bereiken dat er op scholen ook kennisoverdracht over en kennismaking met de andere culturen en 

levensbeschouwingen plaats vindt. Omvattender omdat ook de pluriformiteit en de actieve participatie 

expliciet benoemd worden, wat niet het geval was bij de geestelijke stromingen. Hier is dan ook een 

duidelijk toezichtkader op geschreven, zodat scholen meer handvatten hebben dit daadwerkelijk uit te 

voeren en de onderwijsinspectie deze zelfde handvatten toepast om te controleren òf en hoe dit wordt 

uitgevoerd.  

 

Artikel 8 lid 3 luidt: “het onderwijs gaat er mede vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme 

samenleving; mede gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en er mede 

op gericht is dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en 

culturen van leeftijdgenoten”161. 
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161 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 8 lid 3 
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Van het totaal aantal respondenten (120) is men het slechts op drie scholen niet eens met 

bovengenoemde stelling. Het valt mij op dat dit dan wel drie scholen zijn in een niet-kerkelijke en gemixte 

omgeving. De volledige onderschrijving zien we op de openbare scholen in de kerkelijke omgeving.  
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kerkelijk n=25 niet kerkelijk n=19 mix n=76
helemaal niet mee eens 0 5,3 0
niet mee eens 0 5,3 2,6
mee eens 56 57,9 64,5
helemaal mee eens 44 31,5 32,9

44

31,5 32,9

56

57,9
64,55,3
2,65,3

0

20

40

60

80

100

120

Hoe zou u de omgeving categoriseren? * Als kritisch democratisch burger in een 
multiculturele samenleving moet je ook iets weten over de andere culturen en 

levensbeschouwingen. 
N=120

0% n=8 1-25% n=
23

25-50%
n=47

50-75%
n=35

75-100%
n=6

helemaal niet mee eens 0 0 0 2,9 0
niet mee eens 12,5 4,3 0 2,9 0
mee eens 62,5 56,5 63,8 57,1 83,3
helemaal mee eens 25 39,2 36,2 37,1 16,7

25
39,2 36,2 37,1

16,7

62,5
56,5 63,8 57,1 83,312,5
4,3 2,92,9

0
20
40
60
80

100
120

Hoeveel procent van de kinderen op uw school stroomt gemiddeld uit naar 
havo of hoger? * Als kritisch democratisch burger in een multiculturele 

samenleving moet je ook iets weten over de andere culturen en 
levensbeschouwingen. 

N=119
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platteland n=30 stad > 100.000
inwoners n=23

stad < 100.000
inwoners n=24 dorp n=43

helemaal niet mee eens 6,7 0 8,3 2,3
niet mee eens 56,7 52,2 62,5 48,8
mee eens 30 39,1 25 44,2
helemaal mee eens 6,7 8,7 4,2 4,7

helemaal mee eens; 
platteland n=30; 6,7

helemaal mee eens; 
stad > 100.000 

inwoners n=23; 8,7

helemaal mee eens; 
stad < 100.000 

inwoners n=24; 4,2

helemaal mee eens; 
dorp n=43; 4,7

mee eens; platteland 
n=30; 30

mee eens; stad > 
100.000 inwoners 

n=23; 39,1 mee eens; stad < 
100.000 inwoners 

n=24; 25

mee eens; dorp n=43; 
44,2

niet mee eens; 
platteland n=30; 56,7

niet mee eens; stad > 
100.000 inwoners 

n=23; 52,2
niet mee eens; stad < 

100.000 inwoners 
n=24; 62,5

niet mee eens; dorp 
n=43; 48,8

helemaal niet mee 
eens; platteland n=30; 

6,7

helemaal niet mee 
eens; stad < 100.000 
inwoners n=24; 8,3

helemaal niet mee 
eens; dorp n=43; 2,3

Waar bevindt uw school zich? * Burgerschapsontwikkeling is alleen de 
voorbereiding op kritisch democratisch deelnemen aan de 

maatschappij. 
N=120
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Hoe hoger de uitstroom naar havo of hoger is, hoe hoger het percentage respondenten dat vindt 

dat burgerschapsontwikkeling alleen de voorbereiding inhoudt op het kritisch democratisch deelnemen 

aan de maatschappij. Dit lijkt een beetje tegenstrijdig te zijn met een vrij hoog percentage dat het niet 

eens is met de stelling dat levensbeschouwelijk onderwijs hetzelfde wordt opgevat als het pedagogisch 

klimaat of de overdracht van waarden en normen naarmate het uitstroompercentage hoger wordt. 
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0% n=8 1-25%
n=23

25-50%
n=47

50-75%
n=35

75-100%
n=6

helemaal niet mee eens 0 43,3 6,4 2,9 0
niet mee eens 62,5 47,8 55,3 60 16,7
mee eens 25 39,2 31,9 34,2 83,3
helemaal mee eens 12,5 8,7 6,4 2,9 0

12,5 8,7 6,4 2,9

0

25
39,2

31,9 34,2

83,3

62,5 47,8 55,3 60 16,7

43,3

6,4 2,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160
Hoeveel procent van de kinderen op uw school stroomt gemiddeld uit 

naar havo of hoger? * Burgerschapsontwikkeling is alleen de 
voorbereiding op kritisch democratisch deelnemen aan de maatschappij. 

N=119
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platteland n=30 stad > 100.000
inwoners n=23

stad < 100.000
inwoners n=24 dorp n=43

helemaal niet mee eens 0 4,3 0 0
niet mee eens 0 4,3 4,2 2,3
mee eens 66,7 65,2 41,7 67,4
helemaal mee eens 33,3 26,1 54,2 30,2

helemaal mee eens; 
platteland n=30; 33,3 helemaal mee eens; 

stad > 100.000 
inwoners n=23; 26,1

helemaal mee eens; 
stad < 100.000 

inwoners n=24; 54,2
helemaal mee eens; 

dorp n=43; 30,2

mee eens; platteland 
n=30; 66,7 mee eens; stad > 

100.000 inwoners 
n=23; 65,2

mee eens; stad < 
100.000 inwoners 

n=24; 41,7

mee eens; dorp n=43; 
67,4

niet mee eens; stad > 
100.000 inwoners 

n=23; 4,3

niet mee eens; stad < 
100.000 inwoners 

n=24; 4,2

niet mee eens; dorp 
n=43; 2,3

helemaal niet mee 
eens; platteland n=30; 

0
helemaal niet mee 

eens; stad > 100.000 
inwoners n=23; 4,3

Waar bevindt uw school zich? * Als kritisch democratisch burger in een 
multiculturele samenleving moet je ook iets weten over de andere culturen 

en levensbeschouwingen. 
N=120
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Ook hier had ik verwacht dat juist in de steden het percentage dat het hier volledig mee eens zou 

zijn het hoogst zou uitvallen. In de grote steden zie je dat men voor 8.6% (dat zijn toch 2 respondenten 

van de 23) niet onderschrijft dat je als kritisch democratisch burger in een multiculturele samenleving ook 

iets moet weten over de andere culturen en levensbeschouwingen.  
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ja n=115 nee n=5
helemaal niet mee eens 4,3 0
niet mee eens 54,8 40
mee eens 35,7 40
helemaal mee eens 5,2 20
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Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen binnen uw leerlingpopulatie? * 
Burgerschapsontwikkeling is alleen de voorbereiding op kritisch democratisch deelnemen aan 

de maatschappij. 
N=120
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Het percentage dat het eens is met de stelling dat burgerschapsontwikkeling alleen de 

voorbereiding is op het kritisch democratisch deelnemen aan de maatschappij, is aardig hoog.  
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Opvallend is het wanneer er meerdere geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie zijn, 

je zou verwachten dat het percentage ‘mee eens’ hoger zou liggen dan op scholen waar dit niet het geval 

is. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Gezegd moet dat dit vanuit de vooronderstelling beredeneerd is, dat de 

noodzaak wellicht duidelijker aanwezig zou zijn op deze scholen. 
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ja n=115 nee n=5
helemaal niet mee eens 0,9 0
niet mee eens 2,6 0
mee eens 62,6 40
helemaal mee eens 33,9 60

33,9

60
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Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen binnen uw leerlingpopulatie? * Als kiritisch 
democratisch burger in een multiculturele samenleving moet je ook iets weten over 

de andere culturen en levensbeschouwingen. 
N=120
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Er is duidelijk te zien dat men het hier overwegend mee eens is. Alleen op de acht basisscholen 

met een percentage kinderen met minimaal één ouder van niet-westerse afkomst is met het op één 

school helemaal niet eens met de stelling dat je als kritisch democratisch burger in een multiculturele 

samenleving ook iets moet weten over de andere culturen.  
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Hoe hoger het percentage kinderen met minimaal één ouder van niet-westerse afkomst, hoe 

hoger ook het percentage dat het niet eens is met deze stelling. 

 

 Deelconclusie Burgerschap GAP 1 (gewenst-werkelijk) 

96,7% van de 120 respondenten vindt dat je als kritisch democratisch burger in een multiculturele 

samenleving iets moet weten over de andere culturen en levensbeschouwingen. Dit onderstreept de 

noodzaak en de zin van levensbeschouwelijk onderwijs in de openbare basisscholen. Het sluit ook 

naadloos aan op de GVP’s. 
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Conclusie GAP 1: het verschil tussen de gewenste en werkelijke identiteit 

Ik concludeer uit bovenstaande deelanalyses en deelconclusies dat er een minder grote kloof dan 

verwacht zit tussen de gewenste identiteit door de overheid en de VOO neergelegd en de werkelijke 

identiteit zoals beleefd onder de directeuren van de openbare basisscholen die hebben deelgenomen aan 

mijn enquête.  

De werkelijke identiteit bestaat uit de GVP’s die bepalend zijn voor het uiteindelijke handelen dat 

in de fysieke identiteit tot uitdrukking komt.  

 

Ik zet de GVP’s nog even op een rijtje: 

 

a.  actieve pluriformiteit: iedereen is welkom en er is aandacht voor de diversiteit in 

 levensbeschouwingen 

b.  maatschappelijke voorbereiding: het verbinden van leren in een school aan leren in een 

 democratische samenleving 

c.  actieve participatie: school is een deel van de hele samenleving, een sociale gemeenschap.  Actieve 

 handeling in dialoog met elkaar leidt tot een kritisch democratisch burgerschap162. 

 

De kloof die we tussen de gewenste en werkelijke identiteit tegenkomen zit vooral in het 

aanbieden van het GVO/HVO. Men kan zich niet vinden in dit uitgangspunt, omdat men vindt dat dit niet 

op de openbare basisscholen thuis hoort en ook na schooltijd in plaats van onder schooltijd zou moeten 

worden aangeboden. Men houdt zich wel aan de wet- en regelgeving, maar is het er wat de 

daadwerkelijke uitvoering betreft voor een groot deel niet mee eens. Belangrijk hierin is het facultatieve 

aspect van het HVO/GVO, want men mag aan de overige kinderen in de groep geen voortschrijdend 

onderwijs aanbieden en 44% zegt vervolgens ook niet uit te komen met de rest van de vakken in het 

onderwijscurriculum. In de eerdere onderzoeken van Braster en Veugelers, waarin respectievelijk gekeken 

werd naar de invulling van de identiteit van het openbaar onderwijs en aandacht voor geestelijke 

stromingen in het openbaar onderwijs, kwam ook al naar voren dat men het facultatief aanbieden van 

GVO/HVO niet ziet als fundamenteel voor het in de praktijk brengen van de openbare identiteit163. 

 Ten aanzien van levensbeschouwing en burgerschapsontwikkeling is gebleken dat men de 

noodzaak tot levensbeschouwelijk onderwijs aan ALLE kinderen onderschrijft! Maar er is tevens een aantal 

van 23 van de 139 respondenten, dat vindt dat zingevingsvragen te moeilijk zijn en niet nodig in het 

onderwijscurriculum te implementeren. Dat is tegenstrijdig. De mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat er 

onduidelijkheid is over de inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs.  

 

                                                
162 Veugelers, Wiel en Kat , Ewoud de, Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs, p. 11-12 
163 Braster, J.F.A., Identiteitsontwikkeling van het openbare onderwijs, p. 226 en Veugelers, Wiel, Kat, Ewoud de, Derriks, M.,   

  Aandacht voor geestelijke stromingen in het openbare onderwijs 



 111

platteland n=34 stad > 100.000
inwoners n=25

stad < 100.000
inwoners n=26 dorp n=46

helemaal niet mee eens 0 8 11,5 4,3
niet mee eens 11,8 60 42,4 30,4
mee eens 61,8 32 34,6 58,7
helemaal mee eens 26,5 0 11,5 6,5

helemaal mee eens; 
platteland n=34; 26,5

helemaal mee eens; 
stad > 100.000 

inwoners n=25; 0

helemaal mee eens; 
stad < 100.000 

inwoners n=26; 11,5

helemaal mee eens; 
dorp n=46; 6,5

mee eens; platteland 
n=34; 61,8

mee eens; stad > 
100.000 inwoners 

n=25; 32

mee eens; stad < 
100.000 inwoners 

n=26; 34,6

mee eens; dorp n=46; 
58,7

niet mee eens; 
platteland n=34; 11,8

niet mee eens; stad > 
100.000 inwoners 

n=25; 60

niet mee eens; stad < 
100.000 inwoners 

n=26; 42,4

niet mee eens; dorp 
n=46; 30,4

helemaal niet mee 
eens; stad > 100.000 

inwoners n=25; 8

helemaal niet mee 
eens; stad < 100.000 
inwoners n=26; 11,5

helemaal niet mee 
eens; dorp n=46; 4,3

Waar bevindt uw school zich? * Deze twee verplichtingen (art. 50 en 51 
+ kerndoelen) komen overeen met onze visie op levensbeschouwelijk 

onderwijs. 
N=131

B. GAP 2: Verschil tussen gewenste en fysieke identiteit 

De tweede GAP brengt verschillen in beeld tussen de gewenste en fysieke identiteit. Deze kunnen 

ontstaan als de openbare basisscholen andere uitgangspunten voor hun handelen hanteren, dan de 

bedoeling is. De fysieke identiteit is de uitkomst van de uitvoering van de GVP’s.  

De onderdelen die ik hier in kaart gebracht heb zijn de actieve pluriformiteit en het burgerschap. 

Levensbeschouwelijk onderwijs beschouw ik in de analyse van de kloof tussen de gewenste en de fysieke 

identiteit als het fysieke element waarmee de GVP’s worden geconfronteerd.  

Als eerste breng ik in beeld of men op de geënquêteerde openbare basisscholen vindt dat hun 

missie en visie ten aanzien van de levensbeschouwelijke component van de identiteitsontwikkeling 

aansluiten op de gewenste identiteit zoals verwoord in de wetgeving. Vervolgens laat ik zien hoe de 

vormgeving van het levensbeschouwelijke element plaatsvindt op deze scholen. Dit wordt uitgesplitst in 

geestelijke stromingen en GVO/HVO, levensbeschouwing en burgerschap. En als laatste laat ik zien waar 

de kloof zit.  
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Van de 131 respondenten kan 61,1% zich hier in vinden. Dat betekent dat 38,9% dat niet kan. Zij 

vinden de wetgeving niet toereikend voor hun visie op levensbeschouwelijk onderwijs, òf zij zouden hun 

visie moeten herwaarderen.  

64,2%van de 131 respondenten is het eens met deze wettelijke verplichtingen. 70% van de 130 

vindt dat dit overeenkomt met hun openbare identiteit en 51,1% van de 131 zegt dat het aansluit op hun 

visie over levensbeschouwelijk onderwijs.  

 

GVO/HVO 

Artikel 50 en 51 geven de wettelijke verplichting weer godsdienstig en/of 

levensbeschouwelijk/humanistisch vormingsonderwijs aan te bieden aan de kinderen van wie de ouders 

dit wensen164. Uit de eerste analyses is al gebleken dat meer dan de helft van de respondenten het hier 

mee eens. Echter 47,4% is het niet eens met deze wettelijke verplichting GVO aan te bieden. In de praktijk 

wordt het door 67,4% wel conform wetgeving uitgevoerd, maar 44 % geeft aan door het facultatieve 

aspect ervan niet uit te komen met de rest van de vakken in het onderwijscurriculum. 

 

 

 

 

 

 

                                                
164 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 50 en 51 
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Hoeveel procent van de kinderen op uw 
school stroomt gemiddeld uit naar havo 
of hoger? 

Onze school biedt godsdienst vormingsonderwijs en/of humanistisch 
vormingsonderwijs aan kinderen van ouders die dat wensen. N=130 

Ja Nee 

0% n=10 20 80 
1-25% n=25 60 40 
25-50% n=51 74,5 25,5 
50-75% n=38 76,3 23,7 
75-100% n=6 66,7 33,3 
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kerkelijk n=27 niet kerkelijk n=22 mix n=83
nee 29,6 36,4 32,5
ja 70,4 63,6 67,5

70,4
63,6 67,5

29,6 36,4 32,5

0

20

40
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80

100

120

Hoe zou u de omgeving categoriseren? * Onze school biedt 
godsdienstvormingsonderwijs en/of humanistisch vormingsonderwijs aan 

kinderen van ouders die dat wensen.
N=132
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 Wij vinden dat wij daarmee voldoende aandacht besteden aan de ontwikkeling van de 

levensbeschouwelijke identiteit van de leerlingen N=131 

Helemaal mee eens 15,3 

Mee eens 46,6 

Niet mee eens 32,1 

Helemaal niet mee eens 6,1 

 

Het merendeel van de scholen biedt dit in overeenstemming met de wetgeving aan. Dat betekent 

echter ook dat er een deel is dat dit niet aanbiedt. Wat opvalt, is dat naarmate het percentage kinderen 

met minimaal 1 ouder van niet-westerse afkomst toeneemt, het aanbieden van godsdienstig of 

humanistisch vormingsonderwijs afneemt. Met uitzondering van de grootste groep met 1-25% kinderen 

met minimaal 1 ouder van niet-westerse afkomst. De vraag is welke groep kinderen dan het godsdienstig 

en/of humanistisch vormingsonderwijs volgt? 

 

Deelconclusie GVO/HVO GAP 2 (gewenste-fysieke) 

Het merendeel van de scholen biedt GVO/HVO in overeenstemming met de wetgeving aan en 

vindt ook dat zij daarmee voldoende aandacht besteden aan de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke 

identiteit van de leerlingen. Maar niet alle kinderen krijgen GVO/HVO, dus hoe zit het dan met de 

levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van de andere?  Er zit een GAP tussen de gewenste identiteit 

en de fysieke identiteit van de scholen zelf, want er is op andere vragen een zeer onderkennend antwoord 

gegeven op de noodzaak voor levensbeschouwelijk onderwijs en een ontkennend antwoord op de vraag 

of GVO/HVO de oplossing hiervoor is. In GAP 1 kwam duidelijk naar voren dat artikel 46 betekent dat er 

levensbeschouwelijk onderwijs gegeven moet worden en ook zagen we dat veel respondenten in de knel 

kwamen met hun onderwijstijd voor de andere vakken, doordat GVO en HVO alleen maar worden 

aangeboden aan die kinderen van wie de ouders dit wensen. Dat is voor nader onderzoek vatbaar. Er is 

echter ook een percentage openbare basisscholen die dit niet aanbiedt. Opvallend is te zien dat hoe meer 

uitstroom naar havo of hoger, hoe meer er GVO/HVO wordt aangeboden. Hoe minder men het eens is 

met de stelling dat levensbeschouwelijk onderwijs hetzelfde is als pedagogisch klimaat of de overdracht 

van waarden en normen hoe meer GVO/HVO. Hoe lager het percentage is dat zingevingsvragen te moeilijk 

vindt voor kinderen en daarom niet nodig in het onderwijscurriculum, hoe meer GVO/HVO. Hoe hoger het 

percentage is dat vindt dat burgerschap alléén maar ziet als de voorbereiding op het kritisch democratisch 

deelnemen aan de democratische maatschappij, hoe meer GVO/HVO. Naarmate het percentage kinderen 

met minimaal 1 ouder van niet-westerse afkomst toeneemt, neemt het aanbieden van godsdienstig of 

humanistisch vormingsonderwijs af.  
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Levensbeschouwing 

Uit stap 3 van de eerste analyse van de fysieke identiteit is al gebleken dat 37,5% van de 120 

respondenten levensbeschouwelijk onderwijs vorm geeft in de lessen sociale vaardigheden en emotionele 

vorming en 26,7% doet dit impliciet in Wereldoriëntatie. Burgerschap echter wordt voor 71,4% 

geïntegreerd in Wereldoriëntatie, filosoferen met kinderen en in de lessen sociale vaardigheden en 

emotionele vorming.  
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ja n=115 nee n=5
ja, expliciet 27,8 20
ja, impliciet 67 80
nee 5,2 0

5,2

67
80

27,8 20
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Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen binnen uw leerlingpopulatie? * De diverse 
levensbeschouwingen uit onze pluriforme samenleving komen aan bod in het onderwijs op 

mijn school. 
N=120
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0% n=8 1-25% n=23 25-50% n=47 50-75% n=35 75-100% n=6
ja, expliciet 25 26,1 29,8 31,4 0
ja, impliciet 62,5 65,2 68,1 65,7 83,3
nee 12,5 8,7 2,1 2,9 16,7

12,5
8,7 2,1 2,9

16,7

62,5 65,2
68,1 65,7

83,325 26,1 29,8 31,4
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Hoeveel procent van de kinderen op uw school stroom gemiddeld uit naar havo of hoger? * De 
diverse levensbeschouwinen uit onze pluriforme samenleving komen aan bod in het onderwijs 

op mijn school. 
N=119

kerkelijk n=25 niet kerkelijk n=19 mix n=76
ja, expliciet 24 26,3 28,9
ja, impliciet 76 73,7 63,2
nee 0 0 7,9

7,9

76 73,7 63,2

24 26,3 28,9

0
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40
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Hoe zou u de omgeving categoriseren? * De diverse levensbeschouwingen uit 
onze pluriforme samenleving komen aan bod in het onderwijs op mijn school.

N=120
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Uit de voorgaande grafieken blijkt dat de diverse levensbeschouwingen aan bod komen in het 

onderwijs op de openbare basisscholen die aan deze enquête hebben deelgenomen. Het grootste 

percentage geeft aan dit impliciet te doen, dat wil zeggen dat het geïntegreerd zit in andere vakken. 

Opvallend is dat 6 scholen uit een gemixte omgeving geen levensbeschouwing aanbieden. Deze scholen 

zijn verspreid over platteland, dorp en steden. Het zijn echter wèl scholen waar meerdere geloofsgemeen-

schappen binnen de leerling-populatie aanwezig zijn.  
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De samenstelling van uw 
leerling-populatie: hoeveel 
procent van de kinderen 
op uw school heeft 
minimaal een ouder van 
niet-westerse afkomst? 

Levensbeschouwelijke ontwikkeling komt het best tot zijn recht als het wordt 
opgenomen in het totale curriculum in samenhang met de zaakvakken. N=138 
 
 
 
Helemaal mee eens 

 
 
 
Mee eens 

 
 
 
Niet mee eens 

 
 
 
Helemaal niet mee eens 

0% n=18 22,2 72,2 5,6 0 
1-25% n=91 24,2 52,7 20,9 2,2 
25-50% n=9 33,3 44,4 22,2 0 
50-75% n=9 0 100 0 0 
75-100% n=11 27,3 72,7 0 0 
 Levensbeschouwelijke ontwikkeling komt het best tot zijn recht als het wordt 

opgenomen in het curriculum als apart vak. N=138 
0% n=18 0 16,7 61,1 22,2 
1-25% n=91 5,5 18,7 56,0 19,8 
25-50% n=9 22,2 33,3 22,2 22,2 
50-75% n=9 0 11,1 77,8 11,1 
75-100% n=11 9,1 9,1 72,7 9,1 

 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat 76% van de 138 respondenten is het niet eens met de stelling 

levensbeschouwing als apart vak in het curriculum op te nemen. Ongeveer 83% van de 138 respondenten 

vindt dat het in samenhang met de zaakvakken moet worden opgenomen in het totale onderwijsaanbod 

in samenhang met de zaakvakken. De tabel die hierna volgt bevestigt dit. Ook op de scholen die zich in 

een kerkelijke omgeving bevinden is een vrij hoog percentage het niet eens met het aanbieden van 

levensbeschouwing als apart vak.  
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Hoe zou u de 
omgeving 
categoriseren?  

Levensbeschouwelijke ontwikkeling komt het best tot zijn recht als het wordt opgenomen in 
het curriculum als apart vak. N=139 
 
Helemaal mee eens 

 
Mee eens 

 
Niet mee eens 

 
Helemaal niet mee eens 

Kerkelijk n=28 3,6 25 53,6 17,8 
Niet kerkelijk n=24 4,2 4,2 83,3 8,3 
Mix n=87 6,9 20,7 50,6 21,8 
 Levensbeschouwelijke ontwikkeling komt het best tot zijn recht als het wordt opgenomen in 

het totale curriculum in samenhang met de zaakvakken. N=139 
Kerkelijk n=28 28,6 60,7 10,7 0 
Niet kerkelijk n=24 12,5 70,8 12,5 4,2 
Mix n=87 24,1 55,2 19,5 1,2 
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ja n=131 nee n=8
helemaal niet mee eens 1,5 0
niet mee eens 16 25
mee eens 59,5 50
helemaal mee eens 22,9 25

22,9 25

59,5
50

16 25
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Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen binnen uw leerlingpopulatie? * 
Levensbeschouwelijke ontwikkeling komt het best tot zijn recht als het wordt opgenomen 

in het totale curriculum in samenhang met de zaakvakken. 
N=139
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We zien hier dat op de scholen met het hoogste uitstroompercentage, ook het hoogste 

percentage respondenten het eens is met het aanbieden van levensbeschouwing als apart vak. Het zijn 

maar drie scholen, maar toch. Dit komt wel overeen met het hoge percentage dat levensbeschouwing niet 

als pedagogisch klimaat of het overdragen van waarden of normen opvat. Op de scholen met het laagste 

ja n=131 nee n=8
helemaal niet mee eens 19,1 12,5
niet mee eens 56,5 62,5
mee eens 19,8 0
helemaal mee eens 4,6 25

4,6
2519,8

56,5
62,5

19,1 12,5

0
20
40
60
80

100
120

Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen binnen uw leerlingpopulatie? * 
Levensbeschouwelijke ontwikkeling komt het best tot zijn recht als het wordt opgenomen 

in het curriculum als apart vak.
N=139

0% n=10 1-25% n=28 25-50% n=55 50-75% n=38 75-100% n=6
helemaal niet mee eens 40 7,1 20 18,4 16,7
niet mee eens 50 60,7 50,9 68,4 33,3
mee eens 10 21,4 21,8 10,5 50
helemaal mee eens 0 10,7 7,3 2,6 0

10,7 7,3 2,6
10

21,4 21,8

10,5

50
50

60,7

50,9 68,4 33,3

40
7,1

20 18,4 16,7
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Hoeveel procent van de kinderen op uw school stroom gemiddeld uit naar havo of hoger? * 
Levensbeschouwelijke ontwikkeling komt het best tot zijn recht als het wordt opgenomen in 

het curriculum als apart vak. 
N=137
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uitstroompercentage is 90% het hier niet mee eens. Dit bevestigt mijn vooronderstelling en komt overeen 

met de uitslag van dit onderzoek dat wanneer het cognitieve niveau lager is, men het 

levensbeschouwelijke aspect van de identiteitsontwikkeling meer onder het pedagogisch klimaat vindt 

horen en levensbeschouwelijk onderwijs in bepaalde vakken zoals sociale vaardigheden en emotionele 

vorming aanbiedt.   
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Hoeveel procent van de 

kinderen op uw school 

stroomt gemiddeld uit 

naar havo of hoger? 

Levensbeschouwelijke ontwikkeling komt het best tot zijn recht als het wordt 

opgenomen in het totale curriculum in samenhang met de zaakvakken. N=137 

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

0% n=10 20 70 0 10 

1-25% n=28 21,4 67,9 10,7 0 

25-50% n=55 21,8 61,8 16,4 0 

50-75% n=38 28,9 47,4 21,1 2,6 

75-100% n=6 16,7 50 33,3 0 

 

Bovenstaande tabel bevestigt de eerdere grafiek. Van de 137 geënquêteerden vindt een grote 

meerderheid dat levensbeschouwelijke ontwikkeling het best tot zijn recht komt als het wordt 

opgenomen in het totale curriculum in samenhang met de zaakvakken. 

 

Deelconclusie Levensbeschouwing GAP 2 (gewenste-fysieke) 

Bij een groot deel van de geënquêteerde openbare basisscholen komen de diverse 

levensbeschouwingen uit de pluriforme samenleving aan bod. Het grootste percentage geeft aan dit in 

andere vakken te integreren. Ruim 80% vindt dat levensbeschouwelijk onderwijs in het totale curriculum 

thuishoort in samenhang met de andere vakken en niet als apart vak moet worden aangeboden. Dit stemt 

in algemeenheid overeen met de gewenste identiteit. 38,9% van de 131 respondenten vindt de wetgeving 

niet toereikend voor hun missie en visie ten aanzien van levensbeschouwelijk onderwijs. 
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0% n=8 1-25% n=23 25-50% n=47 50-75% n=35 75-100% n=6
niet mee eens 50 30,4 29,8 11,4 16,7
mee eens 25 52,2 57,4 68,6 50
helemaal mee eens 25 17,4 12,8 20 33,3

helemaal mee eens; 
0% n=8; 25 helemaal mee eens; 1-

25% n=23; 17,4helemaal mee eens; 
25-50% n=47; 12,8

helemaal mee eens; 
50-75% n=35; 20

helemaal mee eens; 
75-100% n=6; 33,3

mee eens; 0% n=8; 25

mee eens; 1-25% 
n=23; 52,2

mee eens; 25-50% 
n=47; 57,4

mee eens; 50-75% 
n=35; 68,6 mee eens; 75-100% 

n=6; 50

niet mee eens; 0% 
n=8; 50

niet mee eens; 1-25% 
n=23; 30,4

niet mee eens; 25-50% 
n=47; 29,8

niet mee eens; 50-75% 
n=35; 11,4

niet mee eens; 75-
100% n=6; 16,7

Hoeveel procent van de kinderen op uw school stroomt 
gemiddeld uit naar havo of hoger? * Op onze school wordt 
expliciet aandacht geschonken aan burgerschapsvorming. 

N=119

Burgerschap 

Het onderwijs dient er mede vanuit te gaan dat leerlingen opgroeien in een pluriforme 

samenleving en er daarom ook mede gericht dient te zijn op het bevorderen van actief burgerschap en 

sociale integratie. Tevens dient het onderwijs ervoor te zorgen dat leerlingen kennis hebben van en 

kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.   
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Hoe minder geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie hoe meer expliciete 

burgerschapsvorming. 
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ja n=115 nee n=5
niet mee eens 26,1 0
mee eens 58,3 40
helemaal mee eens 15,7 60
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Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen binnen uw leerlingpopulatie? * Op 
onze school wordt expliciet aandacht geschonken aan burgerschapsvorming. 

N=120
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 Het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit komt voldoende aan bod binnen 

burgerschapsontwikkeling. N=120  

Kerkelijk n=25 12 60 28 0 

Niet kerkelijk n=19 10,5 42,1 47,4 0 

Mix n=76 10,5 52,6 35,5 1,4 

 

Vier van de vijf scholen waar niet meerdere geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie 

zijn, vindt dat het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit voldoende aan bod komt binnen 

burgerschapsontwikkeling.  Van het totaal aantal respondenten (n=120) hadden we in de eerste analyse 

van de gewenste identiteit ook al gezien dat het percentage dat dit voldoende vindt op 63% ligt, maar 37% 

vindt dit onvoldoende. Ook op de scholen waar wel veel geloofsgemeenschappen zijn is het overgrote 

deel het hier mee eens. Maar 47 van de 115 vindt dit niet voldoende.  

 

 

Hoe zou u de 

omgeving 

categoriseren?  

Op onze school wordt expliciet aandacht geschonken aan burgerschapsvorming. N=120 

 

Helemaal mee eens 

 

Mee eens 

 

Niet mee 

eens 

 

Helemaal niet mee eens 

Kerkelijk n=25 12,0 56,0 32,0 0 

Niet kerkelijk 

n=19 

26,3 63,2 10,5 0 

Mix n=76 17,1 56,6 26,3 0 

 

Zijn er meerdere 

geloofsgemeenschappen 

binnen uw leerling-

populatie? 

Het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit komt voldoende aan bod binnen 

burgerschapsontwikkeling. N=120 

 

Helemaal mee eens 

 

Mee eens 

 

Niet mee eens 

 

Helemaal niet mee eens 

Ja n=115 8,7 53,9 36,5 0,9 

Nee n=5 60,0 20 20 0 
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0% n=14 1-25% n=80 25-50% n=8 50-75% n=7 75-100% n=10
helemaal niet mee eens 0 1,3 0 0 0
niet mee eens 35,7 33,8 50 57,1 20
mee eens 57,1 52,5 37,5 42,9 70
helemaal mee eens 7,1 12,5 12,5 0 10

helemaal mee eens; 0% 
n=14; 7,1

helemaal mee eens; 1-
25% n=80; 12,5

helemaal mee eens; 25-
50% n=8; 12,5

helemaal mee eens; 75-
100% n=10; 10

mee eens; 0% n=14; 
57,1

mee eens; 1-25% n=80; 
52,5

mee eens; 25-50% n=8; 
37,5 mee eens; 50-75% n=7; 

42,9

mee eens; 75-100% 
n=10; 70

niet mee eens; 0% 
n=14; 35,7

niet mee eens; 1-25% 
n=80; 33,8

niet mee eens; 25-50% 
n=8; 50

niet mee eens; 50-75% 
n=7; 57,1

niet mee eens; 75-
100% n=10; 20

helemaal niet mee 
eens; 1-25% n=80; 1,3

De samenstelling van uw leerlingpopulatie: hoeveel procent van de 
kinderen op uw school heeft minimaal een ouder van niet-westerse 
afkomst? * Het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit komt 

voldoende aan bod binnen burgerschapsontwikkeling.
N=119
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0% n=8 1-25% n=23 25-50%
n=47

50-75%
n=35

75-100%
n=6

helemaal niet mee eens 0 4,3 0 0 0
niet mee eens 50 34,8 31,9 40 33,3
mee eens 37,5 52,2 55,3 51,4 50
helemaal mee eens 12,5 8,7 12,8 8,6 16,7

12,5 8,7 12,8 8,6 16,7

37,5
52,2

55,3
51,4

50

50 34,8 31,9 40 33,3
4,3

0

20

40

60

80

100

120

Hoeveel procent van de kinderen op uw school stroomt gemiddeld uit naar 
havo of hoger? * Het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit komt 

voldoende aan bod binnen burgerschapsontwikkeling.
N=119
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Scholen met 1-25% kinderen met minimaal 1 ouder van niet-westerse afkomst vormen de 

meerderheid van het totaal aantal respondenten. Van hen zegt 75% dat het levensbeschouwelijke aspect 

van de identiteit voldoende aan bod komt binnen burgerschapsvorming. Van de in totaal 119 

respondenten die deze vraag hebben beantwoord is 36,1% (=43 scholen) het niet eens met deze stelling.  

 

 Deelconclusie Burgerschap GAP 2 (gewenste-fysieke) 

Een grote groep onderschrijft burgerschap als voldoende om de levensbeschouwelijke component van de 

identiteitsontwikkeling te waarborgen. Echter, er is een groep van ongeveer 37% dat dit absoluut 

onvoldoende vindt. Opvallend is dat wanneer het uitstroompercentage stijgt, ook het expliciet aanbieden 

van burgerschap stijgt. En wanneer er minder geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie zijn 

hoe meer er expliciet burgerschap wordt aangeboden.  

 

 Conclusie GAP 2: het verschil tussen de gewenste en fysieke identiteit 

De tweede GAP brengt verschillen in beeld tussen de gewenste en fysieke identiteit. Deze kunnen 

ontstaan als de openbare basisscholen andere uitgangspunten voor hun handelen hanteren, dan de 

bedoeling is. De fysieke identiteit is namelijk de uitkomst van de uitvoering van de GVP’s. 

Levensbeschouwelijk onderwijs beschouw ik als fysiek element, waar de GVP's mee worden 

geconfronteerd. De onderdelen die ik in kaart heb gebracht zijn de actieve pluriformiteit en het 

burgerschap. 

Zoals uit de eerste stap blijkt die ik genomen heb in het analyseren van GAP2 vindt 38,9% van de 

131 respondenten de wetgeving ten aanzien van geestelijke stromingen, godsdienstig en 

levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs (art. 9, 50 en 51) en de kerndoelen niet 

toereikend voor het formuleren van een duidelijke visie voor het levensbeschouwelijk onderwijs in hun 

onderwijscurriculum. 

Ten aanzien van het GVO/HVO bleek dat 32,6% van de 132 responderende openbare basisscholen 

dit niet aanbiedt. Het is niet duidelijk of ouders dit niet wensen, of dat er principieel geen GVO/HVO wordt 

aangeboden. Er lijkt hier een kloof te bestaan tussen de gewenste en fysieke identiteit van de scholen, 

want er is een zeer onderkennend antwoord gegeven op stellingen die de noodzaak voor 

levensbeschouwelijk onderwijs interpreteerden en een ontkennend antwoord op de vraag of GVO/HVO de 

oplossing hiervoor is. In de analyses van GAP 1 kwam duidelijk naar voren dat artikel 46 betekent dat er 

levensbeschouwelijk onderwijs gegeven moet worden en ook zagen we dat veel respondenten in de knel 

kwamen met hun onderwijstijd voor andere vakken doordat GVO en HVO alleen maar worden 

aangeboden aan die kinderen van wie de ouders dit wensen. 

Ruim 80% vindt dat levensbeschouwelijk onderwijs in het totale curriculum thuishoort in 

samenhang met de andere vakken en niet als apart vak moet worden aangeboden.  37,5% van de 120 

respondenten doet dit in de lessen sociale vaardigheden en emotionele vorming en 26,7% geeft hier 

impliciet vorm aan in Wereldoriëntatie. 
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5% van de 120 geënquêteerden geeft aan dat de diverse levensbeschouwingen uit onze pluriforme 

samenleving niet aan bod komen in het onderwijs op hun school. Burgerschap wordt nog meer dan 

levensbeschouwing geïntegreerd in Wereldoriëntatie, filosoferen met kinderen en in de lessen sociale 

vaardigheden en emotionele vorming (71,4%).  

Een groep van 37% vindt burgerschapsvorming onvoldoende voor de ontwikkeling van de 

levensbeschouwelijke identiteit van kinderen. 58,4% vindt ook dat burgerschap méér inhoudt dan alleen 

de voorbereiding op het kritisch deelnemen aan de democratische samenleving. 
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C. GAP 3: Verschil tussen gewenste identiteit en imago 

Het imago wordt bepaald door de handelingen die voortkomen uit de gewenste GVP’s. Deze GVP’s 

zijn gebaseerd op de kernwaarden van het openbaar onderwijs zoals de VOS/ABB deze heeft opgesteld. 

De drie belangrijkste daarvan heb ik als uitgangspunten neergezet op basis van de visie of de hogere 

doelstellingen van het openbaar onderwijs, die bestaan uit de wetgeving èn de kernwaarden.  

Er vindt op dit niveau eigenlijk een soort afrekening plaats. Als er geen enkele van de drie GVP’s 

met het openbaar onderwijs wordt geassocieerd is er sprake van een GAP tussen de wens en de realiteit.  

Intern imago gaat over hoe het contact van de openbare basisscholen naar buiten toe is. Hoe 

profileren zij zich? Het externe imago gaat over hoe het contact vanuit het ministerie van Onderwijs, de 

onderwijsinspectie en de VOO naar de scholen toe is. In het onderdeel van het interne imago van de 

analyse zoom ik in op de visie en de missie van de openbare basisscholen zelf en leg dit naast hun 

uitspraken over de identiteit en met name het levensbeschouwelijke aspect hiervan, die terug te vinden 

zijn in de werkelijke en fysieke identiteit. Het externe imagoprobleem, dat meer in relatie tot de overheid 

richting scholen staat leg ik naast de werkelijke identiteit en de GVP’s. 
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platteland n=37 std > 100.000
inwoners n=27

stad < 100.000
inwoners n=28 dorp n=47

We zijn hier mee bezig 29,7 29,6 46,4 21,3
Nee 21,6 33,3 14,3 10,6
Ja 48,6 37 39,3 68,1
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Waar bevindt uw school zich? * Op mijn school is beleid ten aanzien van de 
vormgeving van levensbeschouwelijk onderwijs. N=139
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Beleid voor levensbeschouwelijke ontwikkeling geeft een duidelijk beeld waar een openbare 

basisschool voor staat en wil gaan. Beleid wordt niet zomaar geschreven. Dan is er nagedacht over wat 

men wil bereiken en hoe. Dat wordt ook in de schoolgids en op de website vermeld voor de stakeholders 

of belangengroepen. We zien in de grafieken duidelijk dat het percentage dat geen beleid voor 

levensbeschouwelijk onderwijs heeft laag is. Het grootste deel van de 139 responderende scholen heeft al 

beleid of is er mee bezig. In de steden met meer dan 100.000 inwoners is het percentage dat géén beleid 

heeft het hoogst.  
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Ja n=131 Nee n=8
We zijn hier mee bezig 31,3 12,5
Nee 18,3 25
Ja 50,4 62,5
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Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen binnen uw leerlingpopulatie? * Op 
mijn school is er beleid ten aanzien van de vormgeving van levensbeschouwelijk 

onderwijs.
N=139

ja n=117 nee n=7
helemaal niet mee eens 1,7 14,3
niet mee eens 24,8 0
mee eens 58,1 57,1
helemaal mee eens 15,4 28,6

15,4

28,6

58,1

57,1
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1,7

14,3
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Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen binnen uw leerlingpopulatie? * Onze missie 
verwoordt duidelijk onze doelstellingen ten aanzien van de levensbeschouwelijke 

identiteitsontwikkeling van de school en het onderwijs.
N=124
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kerkelijk n=26 niet kerkelijk n=20 mix n=78
helemaal niet mee eens 3,8 5 1,3
niet mee eens 30,8 30 19,2
mee eens 50 40 65,4
helemaal mee eens 15,4 25 14,1
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Hoe zou u de omgeving categoriseren? * Onze missie verwoordt duidelijk 
onze doelstellingen ten aanzien van de levensbeschouwelijke 

identiteitsontwikkeling van de school en het onderwijs.
N=124

platteland n=33 stad > 100.000
inwoners n=23

stad < 100.000
inwoners n=25 dorp n=43

helemaal niet mee eens 3 4 4 0
niet mee eens 24,2 20 20 20,9
mee eens 54,5 56,5 52 65,1
helemaal mee eens 18,2 8,7 24 14

18,2
8,7

24

14

54,5
56,5

52 65,1

24,2

20

20
20,93

4

4
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Waar bevindt uw school zich? * Onze missie verwoordt duidelijk onze 
doelstellingen ten aanzien van de levensbeschouwelijke 
identiteitsontwikkeling van de school en het onderwijs.

N=124
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De missie geeft handen en voeten aan de visie, de hogere doelstellingen. Het imago komt voort uit 

de fysieke identiteit, de missie en uit de handeling die voortkomen uit de GVP’s. De grafieken geven aan 

dat de missie op de meeste geënquêteerde scholen de doelstellingen van de levensbeschouwelijke 

identiteitsontwikkeling van hen en hun onderwijs duidelijk verwoordt. Op 32 scholen van de 124 is dit 

echter niet het geval.  
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Waar bevindt uw school zich? 

 

Bij het aannamebeleid vinden wij het belangrijk dat men de visie 

en missie van onze school onderschrijft.  

 

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens 

Platteland n=33 12,1 69,7 18,2 

Stad > 100.000 inwoners n=23 21,7 69,6 8,7 

Stad < 100.000 inwoners n=25 28 72 0 

Dorp n=43 20,9 74,4 4,7 

 

Hoe zou u de omgeving categoriseren? 

 

   

Kerkelijk n=26 3,8 84,6 11,5 

Niet kerkelijk n=20 30 60 10 

Mix n= 78 23,1 70,5 6,4 

 

Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen 

binnen uw leerling-populatie? 

 

   

Ja n=117 20,5 73,5 6 

Nee n=7 14,3 42,9 42,9 

 

Het imago van de openbare scholen wordt medebepaald door wat de medewerkers uitdragen. 

Wanneer medewerkers de visie en de missie niet onderschrijven zullen zij een andere identiteit uitdragen 

dan de gewenste. Opvallend is te zien dat er een behoorlijk percentage is, dat het hier niet mee eens is. 

Dat betekent dat hier een discrepantie waar te nemen is, hoewel ik niet uitsluit dat er in geval van krapte 

op de arbeidsmarkt een directeur al blij is dat een vacature überhaupt kan worden ingevuld en in geval 

van ziekte een vervanger geregeld kan worden.  
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Waar bevindt uw school zich? 

 
Ik ben op de hoogte van de wensen van ouders ten aanzien van het 
levensbeschouwelijk onderwijs dat wij op school aanbieden. 
 
Ja, ik ga ervan uit dat 
zij ons schoolplan en 
de gids goed doorlezen 
en dit onderschrijven 

Ja, ik inventariseer 
dit geregeld middels 
een enquête en 
evaluaties 

Nee, ik doe hier geen 
onderzoek naar 

Platteland n=31 45,2 38,7 16,1 
Stad > 100.000 inwoners n=23 43,5 39,1 17,4 
Stad < 100.000 inwoners n=24 58,3 33,3 8,3 
Dorp n=43 48,8 37,2 14,0 
 
Hoe zou u de omgeving 
categoriseren? 
 

   

Kerkelijk n=26 61,5 26,9 11,6 
Niet kerkelijk n=19 31,6 47,4 21 
Mix n= 76 48,7 38,2 13,1 
 
Zijn er meerdere 
geloofsgemeenschappen binnen uw 
leerling-populatie? 
 

   

Ja n=115 46,1 39,1 14,8 
Nee n=6 100 0 0 
 

Belangrijk voor het imago is het contact dat de openbare basisscholen hebben met hun 

belangengroepen: de ouders in dit geval. Het percentage dat geregeld middels een enquête en evaluaties 

inventariseert wat de wensen zijn van ouders ten aanzien van het levensbeschouwelijk onderwijs is dan 

ook vrij hoog. Dat geldt ook voor het percentage dat er vanuit gaat dat ouders het schoolplan en de gids 

goed doorlezen en dit onderschrijven. Echter, ook hier zien we toch nog aardig wat (17 van de 121!) 

scholen die niet op de hoogte zijn van de wensen van ouders en hier geen onderzoek naar doen. Het 

imago van de openbare basisscholen kampt met problemen zoals uit eerder onderzoek is gebleken165. Hier 

wordt een duidelijk verbeterpunt gesignaleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
165  Iersel, S. van, Openbare ‘vergaarbak’ in mineur, 2005, in scriptie van Monsees, Inge, UvA, 2006 
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De noodzakelijkheid dat de professionals de identiteit duidelijk uitdragen wordt nagenoeg volledig 

onderschreven door de respondenten. Slechts op 2 scholen van de 121 zegt men dit niet noodzakelijk te 

vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar bevindt uw school zich? 

 

Ik vind het noodzakelijk dat het team van professionals de identiteit 

duidelijk uitdraagt. 

 

Helemaal mee 

eens 

Mee eens Niet mee eens Helemaal niet 

mee eens 

Platteland n=31 29,0 67,7 0 3,3 

Stad > 100.000 inwoners n=23 43,5 52,2 4,3 0 

Stad < 100.000 inwoners n=24 37,5 62,5 0 0 

Dorp n=43 32,6 67,4 0 0 

 

Hoe zou u de omgeving 

categoriseren? 

 

    

Kerkelijk n=26 30,8 69,2 0 0 

Niet kerkelijk n=19 42,1 57,9 0 0 

Mix n= 76 34,2 63,2 1,3 1,3 

 

Zijn er meerdere 

geloofsgemeenschappen binnen uw 

leerling-populatie? 

 

    

Ja n=115 35,7 63,5 0,8 0 

Nee n=6 16,7 66,6 0 16,7 
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Op 7 scholen van de 121 geeft men aan dat dit niet het geval is. De leerkrachten binnen het team 

onderschrijven de missie en de visie niet en dragen die dus ook niet uit. Intern is hier het een en ander aan 

te verbeteren. Op een inductieve wijze met het team de missie en de visie herzien is een mogelijkheid, 

waardoor ook het imago kan verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar bevindt uw school zich? 

 

Alle leerkrachten binnen het team onderschrijven de identiteit (missie en 

visie) van onze school en dragen deze uit.  

 

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens 

Platteland n=31 38,7 61,3 0 

Stad > 100.000 inwoners n=23 21,7 60,9 17,4 

Stad < 100.000 inwoners n=24 41,7 54,2 4,2 

Dorp n=43 30,2 65,1 4,7 

 

Hoe zou u de omgeving categoriseren? 

 

   

Kerkelijk n=26 46,2 53,8 0 

Niet kerkelijk n=19 36,8 47,4 15,8 

Mix n= 76 27,6 67,1 5,3 

 

Zijn er meerdere geloofsgemeenschappen 

binnen uw leerling-populatie? 

 

   

Ja n=115 33 60,9 6,1 

Nee n=6 33,3 66,7 0 
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Hoe het voorgaande zich verhoudt tot de GVP’s breng ik met onderstaande tabellen in beeld.  
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Hoe geeft u vorm aan 
levensbeschouwelijke 
ontwikkeling bij 
kinderen? N=120  
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37,5% 

 
0,8% 
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1,6% 

 
3,4% 
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0,8% 

 N=120 De diverse levensbeschouwingen uit onze 
pluriforme samenleving komen aan bod in het 
onderwijs op mijn school. % 

Nee 5,0 
Ja, impliciet 67,5 
Ja, expliciet 27,5 

Wat betekent het begrip openbaar voor u?  

Algemeen toegankelijk 63,2 

Actief pluriform 13,8 

Ontmoeting en burgerschap 6,9 
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 95 van de 119 respondenten besteden actief aandacht aan de waarden en overtuigingen uit 

andere culturen. Zij doen dit zelf. 63 van hen kiezen voor een HVO/GVO leerkracht. Er zijn helaas ook 

scholen waar men geen mogelijkheden ziet om dit te integreren in het curriculum. 2 scholen geven aan 

geen materialen te hebben en 2 scholen geven aan geen mensen hiervoor te kunnen vinden. (Dit zijn niet 

dezelfde scholen). 1 respondent gaf aan geen tijd te hebben om dit aan te bieden en 1 respondent liet 

weten hier helemaal geen aandacht aan te besteden. (ook deze twee waren niet dezelfde) 

 De verhouding tot de GVP’s: actieve participatie, actieve pluriformiteit en burgerschap komt niet 

goed tot uitdrukking op de openbare basisscholen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Het begrip 

openbaar betekent voor de meesten ‘algemeen toegankelijk’. De overlap is er vanzelfsprekend, maar we 

hebben het dan niet over een expliciete betekenisverlening, maar een impliciete. De pluriformiteit zit dan 

verondersteld automatisch verpakt in de algemene toegankelijkheid. Dat zou ook kunnen gelden voor de 

inhoudelijkheid en vormgeving van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit.  

 

 Conclusie GAP 3: het verschil tussen de gewenste identiteit en het imago 

De missie geeft handen en voeten aan de visie, de zogenaamde hogere doelstellingen en de 

grafieken geven aan dat de missie op de meeste geënquêteerde scholen de doelstellingen van de 

levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van hen en hun onderwijs duidelijk verwoordt. Op 32 

scholen van de 124 is dit echter niet het geval!  

Voor het onderschrijven van de missie en de visie in het aannamebeleid vindt een opvallend 

percentage (8%) respondenten het in de praktijk niet nodig en belangrijk dat medewerkers zich hier in 

kunnen vinden. Het percentage dat de visie en missie niet heeft uitgeschreven in beleid is echter laag.  

De noodzakelijkheid dat de professionals de identiteit duidelijk uitdragen wordt nagenoeg volledig 

onderschreven door de respondenten. Op 7 van de 121 scholen onderschrijven de leerkrachten in het 

team de visie en de missie echter niet en dragen deze dus ook niet uit.  

Ik concludeer dat de GVP’s explicieter uitgedragen zouden moeten worden ter verbetering van het 

imago. De inhoudelijkheid en de vormgeving van de GVP’s in het onderwijscurriculum zou op een 

inductieve wijze besproken moeten worden. Dat geldt ook voor de verwoording in de visie en de missie. 

Extern zijn dit bespreekpunten voor de VOO/VOS/ABB met de besturen van de openbare basisscholen. 

Intern geldt dit voor de directies van de openbare basisscholen en hun professionals.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 136

4.2 Actieve Tolerantie 

Ontwikkelingen in onze maatschappij, waarin de kernbegrippen individualisering, globalisering en 

pluralisme zijn, hebben direct invloed op de ontwikkelingen in het onderwijs. De grote verhalen de 

traditionele levensbeschouwingen hebben weinig invloed meer op het leven van moderne mensen en er 

lijkt geen plats meer te zijn voor existentiële vragen166. 

Er is bij veel (jonge) mensen onzekerheid om uit de boot te vallen en behoefte aan nieuw 

antwoorden op veel oude en nieuwe vragen167. Identiteit is individueler en minder collectief geworden, 

wat angst voor het onbekende met zich meebrengt. Volgens Miedema leidt de ontwikkeling van een 

persoonlijke levenshouding tot zingeving en hieruit voortvloeiend tot verantwoordelijk handelen168. Ieder 

mens heeft een levensbeschouwing, niemand is neutraal. Dit deelaspect is net als de andere aspecten van 

identiteit, cultuur en etniciteit, een ontwikkelingsproces.  

In het openbaar onderwijs is iedereen welkom, ongeacht levensbeschouwelijke, culturele of 

etnische achtergrond. De tendens is dat het actief aandacht besteden aan deze pluraliteit niet altijd wordt 

gezien als uitdaging, maar ook als probleem wordt ervaren169. In situaties waar kinderen elkaar ontmoeten 

kan verbondenheid ontstaan die de grenzen van culturen, levensbeschouwingen en etniciteiten overstijgt. 

De vele levensbeschouwelijke tradities kunnen antwoorden geven op de gemeenschappelijke pluriforme 

zingevingsvragen, waardoor er een transculturele attitude wordt ontwikkeld met de nadruk op het 

conatieve aspect. Hierin gaat het om de wil en bereidheid niet uit te gaan van gestolde beelden, maar te 

streven naar een gelijkwaardige positie van iedereen. Een attitude waarbij een openheid en 

ontvankelijkheid is voor de waarden en normen van de ander170. 

Deze attitude kan niet ontwikkeld worden bij kinderen met een kant-en-klaar pakketje moraal. 

Hier is het processuele discours onmisbaar in. Het met elkaar zoeken naar gedeelde verhalen en 

het snijpunt van belangen. Het anders omgaan met tradities biedt een goed en wellicht beter perspectief, 

dan het alleen maar overleveren van waarden en normen in gefixeerde voorschriften171.  

Het processuele discours impliceert activiteit. Met discours wordt niet alleen de dialoog bedoeld 

maar ook de manier van het sociale handelen. Het is een manier van relationeel de andere culturen 

bekijken en gaat vooral over erkenning dat het sociale leven een elastisch web is van verschillende 

identificaties172. Mensen maken keuzes met wie, wanneer en waar zij zich willen identificeren. Ze maken 

                                                
166 Dohmen, Joep, Moderne lessen in zelfbeheer; over de noodzaak tot persoonlijke autonomie, in: Wit, Esther, De autonome   

  mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid, p. 65-83 
167 Beker, Michiel, Inzicht in Onvrede; visies op maatschappelijk onbehagen aan het begin van de 21e eeuw, Amsterdam: SISWO 

  Cahiers Sociale Wetenschappen en Beleid, 2003, p. 7 
168 Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, p. 7 
169 Braster, J.F.A., De identiteit van het openbaar onderwijs 
170 Endt-Meijling, Martha van, Met nieuwe ogen, p. 57 
171 Witvliet, Theo, Het geheim van het lege midden, p. 55, 154 en 162 
172 Baumann, Gerd, The Multicultural riddle, p. 138-139 
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ook keuzes wanneer en òf zij actief willen participeren aan het proces van de identificering met de gehele 

cultuur en samenleving.  

De kracht van het individu zit in het kunnen transformeren in de ander173 en door actief het 

gezichtspunt van de ander in te nemen door met elkaar in dialoog te zijn, kan dat een nieuw gezamenlijk 

perspectief bieden vanuit die gemeenschappelijke waarden174.  

Dit zou kunnen leiden tot een nieuw fundament voor een tolerante humane, multiculturele en –

levensbeschouwelijke samenleving.  

In de hierna volgende onderdelen A t/m E koppel ik de onderzoeksresultaten aan de vier 

universele waarden waar de overkoepelende morele dimensie, tolerantie op is gebouwd. Zonder deze 

waarden is tolerantie een leeg begrip, volgens Neiman175. Deze dimensie heb ik uit de verschillende 

perspectieven gedistilleerd en is op basis van de theorie verbonden aan de basiswaarde van onze 

rechtsstaat176. Deze basiswaarde is ook verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens177. Eerst volgt een korte samenvatting van de theorie in relatie tot de betreffende waarden, daarna 

volgen de onderzoeksresultaten die hiermee in verband staan. 

 

A. Eerbied en het multiculturele raadsel: vanuit een sociaal-cultureel perspectief  

De diversiteit en pluriformiteit aan culturen en levensbeschouwingen stellen ons voor dilemma’s 

en werpen vragen op hoe met elkaar om te gaan, volgens Baumann. Het multiculturalisme vraagt van ons 

hoe we de status van gelijkwaardigheid en kunnen handhaven tussen de verschillende culturele, etnische 

en levensbeschouwelijke identiteiten178. Tolerantie is de basis van onze rechtsstaat179 en dat betekent dat 

we de begrippen identiteit en de deelaspecten ervan opnieuw zullen moeten overdenken om te komen 

tot een nieuwe, diepere betekenis van tolerantie. De dialogische relatie tussen de publieke moraal en de 

levensbeschouwingen is hierin cruciaal. De basis hiervoor leggen we in het onderwijs. Juist doordat het 

openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk is en daarmee idealiter een reële afspiegeling van de 

samenleving geeft, kan het niet anders dan zich richten op de samenleving als geheel. Actieve tolerantie 

bestaat er dan uit een basis te leggen voor een gemeenschappelijk verhaal met een nieuwe, publieke 

moraal. Kinderen ontwikkelen in de dialoog hun eigen morele taal en leren door hun eigen waarden en 

normen, hun eigen levensbeschouwing te ontwikkelen ook met eerbied en respect om te gaan met de 

ander. 

 

                                                
173 Krog, Antjie in: LUX, Grote Denkers over de toekomst, IKON, januari 2010 
174 Herpen, Marcel van, Duurzaam opvoeden en ontwikkelen 
175 Neiman, Susan, Morele Helderheid, Filosofie Magazine, april 2011, p. 6-69 en in: LUX, Grote Denkers over de toekomst, IKON, 

  januari 2010  
176 WRR-rapport, Bijdragen aan Waarden en Normen, p.241 
177 http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut 
178 Baumann, The Multicultural riddle, p. 81 en p. VII 
179 WRR-rapport, Bijdragen aan Waarden en Normen, p. 241 



 138

Resultaten onderzoek  

De maatschappelijke ontwikkelingen van tegenwoordig en het gemis aan gemeenschapsgevoel en 

groepsidentiteit, voeden de belangstelling voor thema’s zoals diversiteit, waarden, normen en goed 

burgerschap180. De openbare school is per definitie een ontmoetingsschool. Alle diversiteiten aan culturen, 

levensovertuigingen en nationaliteiten zijn er welkom. Deze basis vormt de hogere doelstellingen, de visie 

van het openbaar onderwijs en wordt door de VOS/ABB verwoord in de kernwaarden. Hieruit zijn de 

persoonlijkheidskenmerken gedistilleerd waarop het uiteindelijke handelen is gebaseerd.  

 

Deze uitgangspunten vormen de volgende GVP’s: 

a.  actieve pluriformiteit: iedereen is welkom en er is aandacht voor de diversiteit in 

 levensbeschouwingen 

b.  maatschappelijke voorbereiding: het verbinden van leren in een school aan leren in een 

 democratische samenleving 

c.  actieve participatie: school is een deel van de hele samenleving, een sociale gemeenschap.  Actieve  

  handeling in dialoog met elkaar leidt tot een kritisch democratisch burgerschap 

 

Op basis hiervan stellen we dat de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke component van de 

identiteit thuis hoort in het openbaar onderwijs. 80% van de 150 respondenten onderschreef dit. Zij 

waren het ook niet eens met de stelling dat religie, godsdienst en levensbeschouwingen niet in het 

openbaar onderwijs thuis zouden horen. 74,2% van de 120 respondenten vindt dat er levensbeschouwelijk 

onderwijs gegeven moet worden. Hieruit blijkt dat het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit moet 

duidelijk ontwikkeld moet worden, omdat 96,7% ook vindt dat je als kritisch, democratisch burger in een 

multiculturele samenleving ook iets moet weten over de andere culturen en levensbeschouwing. 95,8% 

vindt ook dat er aandacht geschonken moet worden aan de waarden en overtuigingen uit andere 

culturen. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat je iets moet weten over iemands cultuur of 

levensbeschouwing om er echt respectvol mee te kunnen omgaan. 

 We hebben gezien dat 64,6% van de 181 respondenten aangeeft dat 1-25% van de leerlingen 

minimaal één ouder heeft van niet-westerse afkomst. 12,7% heeft aangegeven geen kinderen op school te 

hebben waarvoor dit geldt. Voor 94% van de 184 respondenten geldt dat er meerdere 

geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie voorkomen. 62,2% van de 185 geënquêteerde 

openbare basisscholen bevindt zich in een gemixte omgeving. 18,9% in een kerkelijke en ook 18,9% in een 

niet-kerkelijke omgeving. De plaats waar de school zich bevindt, de omgeving en de leerling-populatie lijkt 

weinig tot geen invloed te hebben op de standpunten die overeenkomen met de GVP’s. De pluriformiteit 

komt op de openbare basisscholen dus over het algemeen goed tot haar recht. Levensbeschouwelijke 

ontwikkeling en burgerschapsvorming vinden vooral plaats in samenhang met de zaakvakken. 

Wereldoriëntatie, filosoferen en sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling zijn het meest genoemd.  

                                                
180 Bos te, Klaas en Huigsloot, Maurits, “Over Openbaar Onderwijs”, Woerden: VOS/ABB, 2008, 10 oktober, p. 5 
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 Het grootste deel van de 144 respondenten vat het begrip openbaar op als algemeen toegankelijk. 

Hieronder verstaat men vooral dat iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing. Op de tweede 

plaats stond de actieve pluriformiteit en pas daarna werd ontmoeting en burgerschap gekozen. 

De dialoog staat centraal en kinderen ontwikkelen in het processuele discours hun eigen waarden en 

normen, hun eigen levensbeschouwing en leren hoe zij in verbondenheid met eerbied en respect om 

kunnen gaan met de ander. 

  

B. Geluk en de identiteitsontwikkeling in diversiteit: vanuit een pedagogisch-    

  ontwikkelingspsychologisch perspectief 

 In het onderwijs gaat het niet alleen om overdracht van kennis, vaardigheden en morele 

overtuigingen. Mensen zijn zinzoekende en betekenisgevende wezens. Ieder mens wil ook van betekenis 

en waarde zijn voor de ander en zichzelf. Zin plus erkenning maakt gelukkig. Om op een waardevolle en 

verantwoordelijke manier deel te kunnen nemen aan de samenleving, is het dan ook noodzakelijk dat hij 

zich erkend voelt door de ander. Het uitgangspunt in het onderwijs om dit te ontwikkelen is het 

processuele discours, waarmee niet alleen de dialoog wordt bedoeld, maar ook de manier van het sociale 

handelen.  

Op school en in de klas is een pluriformiteit aan waarden aanwezig. Het levensbeschouwelijke 

aspect van de identiteit hangt heel nauw samen met die waarden. De diepere morele overtuigingen die 

nodig zijn om tolerant tegenover deze diversiteit te staan, maakt het noodzakelijk om in de ontmoeting te 

zoeken naar het ‘wij’ in plaats van te stagneren in ‘wij-zij’. Deze identiteitsontwikkeling wordt in het 

onderwijs in dialoog met de leerkracht geïnitieerd. Zo eigenen ze zich culturele inhouden en morele 

overtuigingen toe en ontwikkelen hiermee hun eigen idealen, waarden en overtuigingen. Het wat en het 

hoe dat aan bod moet komen in het onderwijs is een cultuurpedagogische en normatieve discussie, omdat 

opvoeding onvermijdelijk met overdracht van waarden en normen te maken heeft181. 

Burgerschapsvorming alleen maar gericht op het kunnen deelnemen aan de democratie is daarom ook 

onvoldoende. Dit biedt namelijk niet de moraal, de zingeving en het narratieve perspectief dat kinderen 

nodig hebben voor hun identiteitsontwikkeling182.   

  

Resultaten onderzoek 

Professionals moeten de identiteit onderschrijven en uitdragen. Volgens meer dan de helft van 

de respondenten mag de professional niet zelf weten wat, wanneer en hoe hij levensbeschouwelijke 

onderwijs aanbiedt. De professionals hebben een voorbeeldfunctie. Zij ‘modelen’ hoe wij respectvol en 

met eerbied met elkaar omgaan. Dat heeft raakvlakken met het ontwikkelen van een 

                                                
181 Zonne, Erna, Interreligieus leren op de openbare basisschool, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven,  

  p. 214 
182 Wolff, Anneke de, Religie, fundamentalisme en burgerschap, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, 

  p. 164 
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levensbeschouwelijke identiteit. 95 van de 119 respondenten heeft bevestigd zelf actief aandacht te 

besteden aan de waarden en overtuigingen uit andere culturen. 63 van hen kiest om dit door een 

HVO/GVO leerkracht te laten doen en 42 koos voor beide opties.  

Zingevingsvragen zijn de zogenaamde trage vragen. Trage vragen over de zin van het bestaan, 

over het leven hier en nu, maar ook over de dood en wat er daarna zou kunnen zijn worden niet te 

moeilijk gevonden voor kinderen en horen dus wel degelijk thuis in het onderwijscurriculum zegt 83,4% 

van de 139 responderende directeuren. Deze vragen zitten impliciet in de GPV’s verpakt in ‘actieve 

pluriformiteit’ en ‘actieve participatie’. Daarom staat de dialoog ook centraal. Het is echter geen 

garantie dat dit ook expliciet in het onderwijscurriculum aan bod komt. Het pedagogisch klimaat en het 

overdragen van waarden en normen kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen en dat wordt ook 

door respectievelijk ruim 75% en 80% van de 139 respondenten genoemd als invulling van het 

levensbeschouwelijk onderwijs. Deze twee sluiten elkaar niet uit, maar completeren elkaar. 

Levensbeschouwing op deze wijze invullen is net zo impliciet als het levensbeschouwelijk onderwijs 

alleen maar scharen onder actieve pluriformiteit of burgerschap. De ontwikkeling van een 

levensbeschouwelijke identiteit is een processueel discours en gaat over hoe men in het leven staat en 

zich verhoudt tot de ander. Dat gaat over waarden en normen, de verschillen en overeenkomsten hierin 

tussen de diverse culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. In deze dialoog gaat het dan over 

afspraken hoe wij met elkaar in een humane en tolerante maatschappij kunnen samenleven.  

 

C. Hoop en waarden en normen: vanuit een ethisch perspectief 

 Het sociale aspect van het morele handelen, moet in de opvoeding en onderwijs worden 

betrokken door een participatieve benadering en niet alleen maar door objectieve kennisoverdracht183. 

Het is namelijk een sociaal goed van kinderen zelf wanneer zij zichzelf kunnen ontplooien tot ontwikkelde 

volwassenen, met betrokkenheid op anderen ernaar streven iets (meer) van hun leven te maken. De 

wereld waarin grote verhalen en tradities niet meer de aangevers van de moraal zijn heeft onder andere 

geleid tot een gebrekkig engagement van de burgers184.  

 Kinderen moeten niet alleen leren om te gaan met de democratische vrijheid, maar ook hun eigen 

morele waarden en levensbeschouwing kunnen ontwikkelen. Hieruit ontstaan idealen en idealen heb je 

nodig om doelen na te streven, zoals verbetering van de omgang met alle diversiteiten aan culturen en 

levensbeschouwingen. De pluriforme samenleving vereist dus van iedereen een sociale en actief tolerante 

levenshouding, omdat mensen geen onafhankelijke wezens zijn. Kritisch democratisch burgerschap 

ontwikkel je vanuit deze solidariteit185. 

 

 

                                                
183 Berding, Joop, Morele opvoeding bij Dewey, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, p. 214 
184 Dohmen, Joep, Brief aan een middelmatige man; pleidooi voor een nieuwe publieke moraal, p. 16, 184-186  
185 Veugelers, Wiel en Kat, Ewoud de, Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs, p. 10 



 141

Resultaten onderzoek 

 Van het totaal aantal respondenten (120) was men het slechts op drie scholen niet eens met de 

stelling dat het onderwijs er mede vanuit gaat dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, er 

mede op gericht is het actief burgerschap en de sociale integratie te bevorderen en daarnaast zorgt dat 

leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van 

leeftijdgenoten. De rest vindt dat je als kritisch democratisch burger in een multiculturele samenleving wel 

iets moet weten over de andere culturen en levensbeschouwingen.   

 Burgerschapsvorming wordt voor 71,4% geïntegreerd in Wereldoriëntatie, filosoferen met 

kinderen en in de lessen sociale vaardigheden en emotionele vorming. De diverse levensbeschouwingen 

komen aan bod op de responderende openbare scholen. 63% vindt dat de ontwikkeling van de 

levensbeschouwelijke identiteit voldoende aan bod komt binnen burgerschapsontwikkeling en 37% vindt 

dit onvoldoende.  

  

D. Rede en wereldburgerschap en gemeenschapszin vanuit een filosofisch perspectief 

 Levensbeschouwingen maken onmiskenbaar deel uit van onze samenleving. Oprechte tolerantie is 

absoluut noodzakelijk om op een goede manier met elkaar samen te leven. Om hier de zin van te kunnen 

ervaren hebben kinderen diepere morele overtuigingen nodig186.  

 True human development gaat over meer dan alleen maar leren lezen. Het gaat over het 

ontwikkelen van de skills die je nodig hebt om toegang te verkrijgen tot politieke processen, 

gezondheidszorg, toegang tot goederen en de mogelijkheden om sociale relaties aan te gaan. Educatie is 

de sleutel hiertoe. Nussbaum claimt dat het de ultieme rechtvaardigheid is en onze menswaardigheid 

dient de mogelijkheden te bieden deze vaardigheden te ontwikkelen187. Het is een morele plicht van de 

samenleving om kinderen de gelegenheid te bieden zich de houdingen en competenties eigen te maken 

die nodig zijn om iets van hun leven te maken en zich te kunnen ontplooien tot actief tolerante burgers. 

Dohmen benoemt de bouwstenen die hiervoor nodig zijn, zoals authentieke integratie, deugdzaamheid en 

verantwoordelijkheid188. Authentieke integratie is actief burgerschap en actieve pluriformiteit. 

Deugdzaamheid en verantwoordelijkheid zijn morele waarden die verpakt zitten in de vier universele 

waarden geluk, rede, hoop en eerbied waarmee de overkoepelende waarde actieve tolerantie ontwikkeld 

wordt189. Hoop is de belangrijkste waarde, omdat hoop de idealen levend houdt. Hoop is gericht op de 

toekomst, op iets dat er nog niet is, maar wel kan komen. Kinderen zijn waardevolle medeburgers en 

moeten de gelegenheid krijgen te oefenen in het burgerschap en te mogen participeren.  

                                                
186 Wolff, Anneke de, Religie, fundamentalisme en burgerschap, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, 

  p. 169 
187 Nussbaum, Martha, Women and Human Development: the capabilities approach, p. 1-15 
188 Dohmen, Joep, Brief aan een middelmatige man; pleidooi voor een nieuwe publieke moraal, p. 190 
189 Neiman, Susan, Morele Helderheid, Filosofie Magazine, april 2011, p. 6-69 en in: LUX, Grote Denkers over de toekomst, IKON, 

  januari 2010 
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Hiertoe hebben zij randvoorwaarden nodig en vooral erkenning. Mensen ontlenen aan de erkenning voor 

een deel hun kracht en de zin in het leven.  

Het ontwikkelen van de diepe tolerantie verloopt door middel van de dialoog in een processueel discours 

en dat leidt tot empowering en erkenning. Idealen geven de power om iets van het leven te willen maken.  

 

Resultaten onderzoek 

 De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs leidt in veel gevallen tot een 

pluriforme leerling-populatie en is daarmee idealiter ook een reële afspiegeling van onze multiculturele 

samenleving. De algemene toegankelijkheid werd door de meeste directeuren als eerste betekenis 

gegeven aan het begrip ‘openbaar’. 92,1% van de 139 respondenten vindt het belangrijk om vanwege 

deze pluriformiteit onderwijs te geven over de verschillende levensbeschouwelijke en culturele 

achtergronden. Door 115 van de 120 directeuren die deze vraag hebben beantwoord werd aangegeven 

dat zij de wettelijke verplichting onderschrijven als openbare school bij te dragen aan de ontwikkeling van 

de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden die leven in de 

Nederlandse samenleving met onderkenning van de betekenis van de diversiteit van die waarden. Dat 

betekent dat zij actief aandacht schenken aan de verschillende waarden en overtuigingen uit andere 

culturen.  

 Het percentage scholen waar nog geen beleid is voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van 

de identiteit, is laag. Beleid wordt ook niet zomaar geschreven. Dan is er nagedacht over waar men voor 

wil gaan. Men heeft een duidelijk doel, een ideaal dat men wil nastreven. 65,4% van de 150 respondenten 

vindt ook dat je iets moet weten over de ander en diens cultuur en levensbeschouwing om er respect voor 

te ontwikkelen.  

 Burgerschapsvorming dat zich alleen maar richt op het kunnen deelnemen aan de democratie is 

dan ook onvoldoende. Dit biedt namelijk niet de moraal, de zingeving en het narratieve perspectief dat 

kinderen nodig hebben voor hun identiteitsontwikkeling190. 58,4% vindt dat burgerschap méér inhoudt.

 Burgerschapsontwikkeling wordt op 90 van de 120 openbare basisscholen uit dit onderzoek 

expliciet aangeboden, zij het geïntegreerd in vakken als wereldoriëntatie, filosoferen met de kinderen en 

in sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Levensbeschouwing vindt ook vooral plaats in andere 

vakken zoals wereldoriëntatie en sociale vaardigheden en emotionele vorming. De dialoog en het actief 

kunnen participeren in het narratief, het gemeenschappelijke verhaal zijn de randvoorwaarden die aan de 

kinderen geboden moeten worden om ze de gelegenheid te bieden zichzelf te ontplooien tot actief 

tolerante burgers die iets van hun leven willen maken. Burgers die verantwoording willen nemen uit  

solidariteit.  

 

 
                                                
190 Wolff, Anneke de, Religie, fundamentalisme en burgerschap, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, 

  p. 164 
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De vier universele waarden geluk, rede, hoop en eerbied zijn de bouwstenen waarop de  

overkoepelende waarde actieve tolerantie gebouwd wordt191. 

 

E. Vanuit tolerantie het leven beschouwen: de kunst van het leven in een multiculturele samenleving 

vanuit een humanistisch perspectief 

 Het humanisme is een morele levensbeschouwing, een ethische manier van kijken naar de ander 

die een moreel appel op ons doet, omdat er een lotsverbondenheid is met alle mensen. Om je te kunnen 

identificeren met de samenleving als geheel met al haar diversiteit erin besloten is het noodzakelijk dat 

burgers actief participeren192. Baumann stelt voor identiteit te vervangen door identificatie: waarmee 

identificeren we ons193, en in dit geval: de openbare basisscholen zich? Het kunnen identificeren benadrukt 

de processuele benadering in de dialogische tussenruimte. Je vanuit verbondenheid kunnen identificeren 

met de ander is ook erkenning van jezelf en die ander. 

 Aan de basis van de Nederlandse rechtsstaat ligt het respect voor de menselijke waardigheid en 

samen met het actief burgerschap moet dat leiden tot actieve tolerantie194. Dat kan alleen wanneer er de 

mogelijkheid is in vrijheid het menselijk potentieel te ontplooien en realiseren. Kunneman benoemt dit 

expliciet in de inclusiviteitsvisie, waarin de ontwikkeling van de identiteit gepaard gaat met de 

ontwikkeling van empathie. Uit de narratieve leerprocessen ontstaat de morele betrokkenheid195. Samen 

met anderen in dialoog een vorm van leven ontwikkelen, waarin met aandacht gestreefd wordt samen en 

met het oog op anderen er iets van te maken196. Dat is een ideaal dat in de toekomst ligt. Het gaat om de 

doelen, de idealen, de waarden en normen die mensen met elkaar delen. Ook op de openbare basisschool 

is dit een belangrijk goed. Zonder gedeelde idealen, waarden en normen is er namelijk geen identiteit197. 

 Idealen en morele waarden die mensen al dan niet in één gemeenschap met elkaar delen, zorgen 

voor verbondenheid en een gemeenschappelijk verhaal.  

 

Resultaten onderzoek 

 De actieve pluriformiteit staat niet op de eerste plaats wanneer men antwoord geeft op de vraag 

naar de betekenis van het begrip ‘openbaar’. Er wordt gekozen voor algemene toegankelijkheid, wat 

inhoudt dat iedereen welkom is en er met eerbied wordt omgegaan met ieders godsdienst, 

levensovertuiging en culturele/etnische achtergrond.  

                                                
191 Neiman, Susan, Morele Helderheid, Filosofie Magazine, april 2011, p. 6-69 en in: LUX, Grote Denkers over de toekomst, IKON, 

  januari 2010 
192 Kabinetsreactie op WRR-rapport nr. 79 
193 Baumann, Gerd, The Multicultural Riddle, p. 140 
194 Kabinetsreactie op WRR-rapport nr. 79 
195 Kunneman, Harry, Voorbij het dikke ik, p. 234, 247 
196 Dohmen, Joep, Brief aan een middelmatige man; pleidooi voor een nieuwe publieke moraal, p. 16  
197 Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, p. 111-114 
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 Ten aanzien van het fysieke element levensbeschouwing waarmee de GVP’s zijn geconfronteerd, is 

gebleken dat men de noodzaak tot levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en burgerschapsontwikkeling 

aan ALLE kinderen onderschrijft. Bij een groot deel van de geënquêteerde openbare basisscholen komen 

de diverse levensbeschouwingen uit de pluriforme samenleving aan bod. Het grootste percentage geeft 

aan dit in andere vakken te integreren, dus niet als apart vak op het rooster.  

 De missie geeft handen en voeten aan de hogere doelstellingen die in de GVP’s zijn samengevat. 

Het onderschrijven van de missie en de visie van de professionals zodat de identiteit duidelijk wordt 

uitgedragen, wordt nagenoeg volledig onderschreven door de respondenten. Dat betekent dat men het 

belangrijk vindt dat de leerkrachten zich kunnen identificeren met de visie en de missie.  

 Vanwege de lotsverbondenheid met ALLE mensen is het noodzakelijk levensbeschouwelijk 

onderwijs over de waarden en overtuigingen uit andere culturen aan ALLE kinderen te onderwijzen.  

 Wanneer dit door middel van vakdocenten GVO/HVO gegeven wordt aan een groep kinderen van 

wie ouders dit wensen, wordt er tegelijkertijd een grote groep buitengesloten aan deze dialoog te 

participeren. Dat leidt niet tot alle mogelijkheden voor ALLE kinderen om in het processuele discours in 

lotsverbondenheid eigen morele waarden, een eigen levensbeschouwing en idealen te ontwikkelen die 

leiden tot actieve tolerantie. 

 

4.3  The GAP!  

  

GAP1: tussen gewenste en werkelijke identiteit 

 De gewenste identiteit wordt verwoord in de wetgeving en de kernwaarden van de VOS/ABB. 

Deze vormen de visie (de hogere doelstellingen) en, samen met de kerndoelen, de missie (de wijze waarop 

de visie gerealiseerd dient te worden). De GVP’s worden gevormd door de waarden en 

persoonlijkheidskenmerken van het openbaar onderwijs. De werkelijke identiteit van het openbaar 

onderwijs wordt in mijn analyse gevormd door wat de medewerkers (in dit geval: de directies van de 

geënquêteerde openbare basisscholen) van de organisatie als geheel vinden?  

  

 Extern lijkt er geen discrepantie tussen de gewenste en werkelijke identiteit. De wettelijke 

verplichtingen ten aanzien van het openbaar onderwijs en de vormgeving van de levensbeschouwelijke 

identiteit worden onderschreven door de aan dit onderzoek deelnemende directeuren. 

  

 Intern is er echter een kloof die betrekking heeft op het onderschrijven van de GVP’s: actieve 

pluriformiteit, actieve participatie en voorbereiding op het democratisch deelnemen aan de samenleving. 

Het is gebleken dat men de punten actieve pluriformiteit en burgerschap niet unaniem onderschrijft. Uit 

de antwoorden die gegeven zijn op de open vraag wat men onder het begrip ‘openbaar’ verstaat, bleek 

het eerste punt dat men hierin noemde de algemene toegankelijkheid te zijn. 80% van de 150 

respondenten vindt dat levensbeschouwing in het openbaar onderwijs thuis hoort. Er is dus helaas wel 
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20% die zich hier niet in kan vinden. 

 Bijvoorbeeld: op de scholen met 50-75% kinderen die minimaal één ouder van niet-westerse 

afkomst hebben, is het percentage het hoogst dat vindt dat het openbaar onderwijs neutraal is en er dus 

van levensbeschouwelijk onderwijs geen sprake kan zijn.  

  

 Men staat in het domein levensbeschouwelijk onderwijs positiever tegenover de overdracht van 

waarden en normen dan tegenover levensbeschouwing en GVO/HVO. Ik benoem dit als een kloof, want er 

is een duidelijke, weliswaar impliciete gewenstheid uitgesproken en beschreven in de wetgeving om 

levensbeschouwing in het onderwijscurriculum aan te bieden. Overdracht van waarden en normen raakt 

wel aan levensbeschouwelijke ontwikkeling, maar is inhoudelijk zeker niet hetzelfde. Het facultatieve 

aspect van het GVO/HVO is hier zeker debet aan. Maar ook het feit dat er een groep respondenten is die 

de levensbeschouwelijke ontwikkeling hetzelfde ziet als godsdienstonderwijs doet hier geen goed aan. De 

verplichting vanuit de wet geldt immers alle kinderen. Hier zit de discrepantie in de wetgeving zelf. 

Mogelijk leidt dit tot verwarring. 

 Ook bleek dat men op 23 scholen van de 139 vindt dat zingevingsvragen te moeilijk zijn voor 

kinderen en daarom niet in het onderwijs aangeboden hoeft te worden. Dat betekent dat er in het 

openbaar onderwijs te weinig draagvlak is voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling, waar de 

zingevingsvragen juist zo’n belangrijk deelaspect van zijn. Ze zitten impliciet verpakt in de GVP’s en de 

kernwaarden van de VOS/ABB. 

  

GAP 2: tussen gewenste en fysieke identiteit 

 Uit de gewenste identiteit zijn GVP’s gedistilleerd en hieruit volgt als het goed is de fysieke 

identiteit. Deze laatste beslaat het uitvoeren van de werkelijke identiteit, het handelen. Dat moet 

aansluiten op de GVP’s. Wanneer dit niet het geval is, spreken we van een kloof tussen de gewenste en 

fysieke identiteit. Men hanteert dan andere uitgangspunten voor hun handelen dan de bedoeling is.  

 De GAPs ontstaan dus in het uitvoerende deel van de gewenste identiteit.  

 

 37% van de 120 respondenten die deze stelling hebben beantwoord, benoemt 

burgerschapsvorming als onvoldoende om de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van de 

kinderen te borgen. Hoe minder geloofsgemeenschappen zich in de leerling-populatie zijn, hoe meer er 

expliciet burgerschapsvorming wordt aangeboden.  

  

 Op 6 van de 120 deelnemende openbare basisscholen komen de diverse levensbeschouwingen uit 

de pluriforme samenleving niet aan bod.  

  

 Er is een zeer bevestigend antwoord gegeven op stellingen die de noodzaak voor 

levensbeschouwelijk onderwijs interpreteerden en een ontkennend antwoord op de vraag of men 
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GVO/HVO aanbiedt. 47,4% van de 131 respondenten is het niet eens met de wettelijke verplichting 

GVO/HVO aan te moeten bieden. 43,2% van de 132 respondenten vindt dat godsdienstig onderwijs niet in 

het openbaar onderwijs thuis hoort en 44% vindt dat het ná in plaats van onder schooltijd aangeboden 

zou moeten worden, omdat zij ook niet uitkomen met de rest van de onderwijstijd. Hier gaat het vooral 

om de scholen die zich in de steden bevinden. 67,4% biedt het wèl conform wetgeving aan. Er is ook een 

deel van de respondenten (43 van de 132) dat zegt dat GVO/HVO helemaal niet wordt aangeboden. Uit 

deze analyses wordt niet duidelijk of dit komt omdat ouders dit niet wensen of dat men dit principieel niet 

aanbiedt. 

 

 24,4% van de 131 respondenten ervaart levensbeschouwelijk onderwijs hetzelfde als 

godsdienstonderwijs. 61,9% vindt ook dat zij daarmee voldoende aandacht besteden aan de 

levensbeschouwelijke identiteit van de leerlingen. Dit komt er in de praktijk op neer dat op deze scholen 

dan dus maar een select groepje kinderen de levensbeschouwelijk identiteit goed kan ontwikkelen. 

  

 Op 38,9% van de 131 deelnemende scholen vindt men de wetgeving over geestelijke stromingen, 

godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs en de kerndoelen niet toereikend voor het neerzetten 

van de levensbeschouwelijke component van de identiteitsontwikkeling in de visie en de missie van hun 

school. Dit laatste gaat ten koste van hun eigen geformaliseerde identiteit en zal zijn invloed hebben op de 

geleefde en fysieke identiteit en uiteindelijk dus ook op het imago. Dit noem ik een indirecte interne GAP. 

 

 52% van de 152 ondervraagde directeuren geeft ook aan dat bij inspectie hun onderwijsaanbod in 

geestelijke stromingen waarschijnlijk niet voldoet aan de opgestelde kerndoelen.   

 

GAP 3: tussen gewenste identiteit en het imago 

 Het imago het imago is het totaal van beelden, associaties en ervaringen dat belangengroepen 

koppelen aan de openbare basisscholen en volgt uit het handelen van de fysieke identiteit.  

  

 15 van de 121 respondenten vindt dat professionals zelf mogen weten òf zij levensbeschouwing 

aanbieden, wat ze ervan aanbieden en wanneer ze dat doen. Dit is zowel een interne als externe kloof 

tussen de gewenste en de fysieke identiteit van de scholen zelf. 96,7% van de 121 geeft namelijk aan dat 

je als kritisch en democratisch burger iets moet weten van de ander en diens cultuur en 

levensbeschouwing. Wanneer uit de wetgeving (gewenste identiteit van de overheid) en de kernwaarden 

van de VOS/ABB duidelijk de verplichting te distilleren is dat er levensbeschouwelijk onderwijs dient plaats 

te vinden op scholen, kan het natuurlijk niet zo zijn dat professionals dit zelf mogen bepalen.  

De kans dat er dan niets gebeurt, is namelijk ook aanwezig.  
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 Opvallend is ook het percentage dat het niet belangrijk vindt dat bij het aannamebeleid van 

medewerkers, deze de missie en de visie onderschrijven. 8% van de 120 respondenten betekent toch dat 

dit op 10 van deze groep basisscholen aan de hand is. Op 7 van de 121 basisscholen die deze stelling 

hebben beantwoord, onderschrijven de leerkrachten in het team de visie en de missie, dus de gewenste 

identiteit van hun school niet. Zij dragen deze ook niet uit. 17 van de 121 respondenten geeft ook aan niet 

op de hoogte te zijn van de wensen van ouders over het levensbeschouwelijk onderwijs dat aangeboden 

zou moeten worden. Zij doen hier ook geen onderzoek naar.  

 Op ongeveer een kwart van de deelnemende openbare basisscholen worden de doelstellingen van 

de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van hun school en onderwijs niet duidelijk verwoord. 

  

 Naar alle waarschijnlijkheid beïnvloeden bovengenoemde GAPs het imago niet in positieve zin. 

  

Algemeen  

 In algemeenheid is opgevallen dat men zich in het openbaar onderwijs eigenlijk nergens heel 

expliciet voor uitspreekt. De mogelijkheden ‘helemaal mee eens’ en ‘helemaal mee oneens’ zijn niet veel 

gebruikt. Dat is op zich geen GAP, maar betekent wel iets voor de inhoud van de bestaande verschillen 

tussen gewenste, werkelijke en fysieke identiteit en heeft daardoor ook zeker invloed op het imago. Het is 

voor de profilering en het duidelijk neerzetten van de identiteit in het onderwijscurriculum heel belangrijk 

een echt standpunt in te nemen over de GVP’s van het openbaar onderwijs. De overkoepelende dimensie 

actieve tolerantie kan als ideaal neergezet worden. Het is van groot belang en heeft een duidelijke 

meerwaarde, wanneer de openbare identiteit vanuit een werkelijk gevoelde overtuiging tot uiting komt, 

zowel in de profilering als in het onderwijs. Zonder gedeelde waarden198 geen identiteit en zonder idealen 

geen duidelijke visie en hieraan gekoppelde doelen. 

  

 

4.4  Plan van Aanpak: Het wegwerken van de GAPs 

 Met behulp van de GAP-analyse is de gewenste identiteit van het openbaar onderwijs vergeleken 

met de werkelijke situatie zoals de directeuren van de 220 geënquêteerde en 185 responderende 

openbare basisscholen deze zien en beleven. De gewenste identiteit in deze analyses betreft de identiteit 

zoals deze wordt verwoord in de wetgeving en kerndoelen, maar ook door de VOS/ABB in de 

kernwaarden. 

 

 

 

 
                                                
198 Hardeveld, Geurt, Identiteit: gedeelde visie, of ieder voor zich? In: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, 

  p. 111-114 
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De GAPs wegwerken kan op drie manieren volgens van der Grinten199.  

 

1. veranderen van de wensen van de leiding: het ministerie van Onderwijs en de VOO 

2. veranderen van de inzichten van de medewerkers: besturen, directeuren en leerkrachten 

3. veranderen van het uiterlijk en gedrag van de organisatie: de openbare basisschool en zijn 

professionals 

 

1. Wegwerken van GAP 1: het veranderen van de wensen van de leiding: het ministerie van Onderwijs 

 en de VOO 

De wettelijke verplichting zowel levensbeschouwelijk als godsdienstig en/of humanistisch 

vormingsonderwijs aan te bieden geeft problemen. Het een geldt voor alle kinderen en het ander is 

facultatief. Er is hier geen eenduidigheid. Bijna de helft van de 131 respondenten is het ook niet eens met 

de verplichting GVO/HVO aan te moeten bieden. Ongeveer 44% vindt dat godsdienstig onderwijs niet in 

het openbaar onderwijs thuis hoort en als dit dan toch moet liever ná schooltijd.  

De wetgeving over geestelijke stromingen, godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs en 

de hierop geschreven kerndoelen, worden als ontoereikend ervaren om de visie en missie over 

levensbeschouwelijk onderwijs duidelijk te profileren.  

Deze GAP kan weggewerkt worden door de wensen van de leiding te veranderen. Dat zou er als 

volgt kunnen uitzien.  

 

Het ministerie 

De wettelijke verplichting apart GVO/HVO en geestelijke stromingen in het openbaar onderwijs 

aan te bieden is overbodig geworden200. Dat kan prima ondervangen worden door burgerschap en 

de actieve pluriformiteit die beschreven zijn in het wettelijke karakter van het openbaar onderwijs 

en de wet voor burgerschapsontwikkeling201. Doordat deze twee verplichtingen er nu beide in 

genoemd worden, blijkt ook uit de analyses dat dit verwarring schept. Er is een flink aantal scholen 

dat levensbeschouwelijke ontwikkeling hetzelfde opvat als godsdienstonderwijs en ook vindt dat 

het daarmee voldoende aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen doet. Maar 

in dat geval niet van ALLE leerlingen. Geestelijke stromingen is weliswaar objectiever, maar in de 

praktijk blijkt dat er te weinig concrete handvatten zijn om dit op een goede manier in het 

curriculum te integreren. Ook is er geen toezichtkader, waardoor het nut van deze wetgeving ook 

te betwijfelen valt. De levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling bij kinderen, wordt niet 

geïnitieerd door objectieve kennisoverdracht over de verschillende levensovertuigingen. De 

doelstelling van beide verplichtingen is niet expliciet genoeg, maar als het doel is een 

                                                
199 Grinten, Jaap van der, Mind the GAP; Stappenplan identiteit en imago  
200 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, respectievelijk artikel 50, 51 en 9 lid e 
201 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, respectievelijk artikel 46 en artikel 8 lid 3 
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ontwikkelingsproces te initiëren dat leidt tot het verinnerlijken van eigen morele waarden en 

idealen, dan is dit niet het pad dat gegaan moet worden. Enerzijds omdat in geestelijke 

stromingen geen zingevingsvragen geïmplementeerd zijn en anderzijds omdat in het godsdienstig 

vormingsonderwijs mede door het facultatieve aspect de gerichtheid op de samenleving als geheel 

er niet lijkt te zijn. 

 

Artikel 6 in de grondwet202 over de godsdienstvrijheid houdt de integratie en tolerantie tegen. 

Mede op basis van deze wet is het ook op de openbare basisscholen verplicht godsdienstonderwijs 

aan te bieden, wanneer ouders van kinderen dit wensen. Deze kinderen krijgen deze lessen onder 

schooltijd, buiten hun eigen groep en van een andere leerkracht. Hier houden we de segregatie 

mee in stand en dat is in strijd met de wetgeving over burgerschap waarin actieve pluriformiteit, 

actieve participatie en voorbereiden op het kritisch en democratisch deelnemen aan de 

samenleving centraal staan203. In de randvoorwaarden die nodig zijn voor het ontwikkelen van een 

eigen levensvisie, waarden en idealen wordt al voorzien door artikel 7, waarin de vrijheid van 

meningsuiting is vastgelegd204.  

Volgens de grondwet, artikel 23205, is het geven van onderwijs vrij. Deze vrijheid betekent niet dat  

er beslist kan worden òf iets wel of niet wordt aangeboden. De vrijheid gaat over het hoe. Hier is 

 explicitering noodzakelijk. Uit de analyses bleek dat op sommige scholen de professionals zelf 

 mogen weten wat ze aanbieden, hoe ze dat wensen te doen en wanneer.  

 

De VOO 

Ik raad aan om de kernwaarden van het openbaar onderwijs te vangen onder één overkoepelende 

 dimensie: de actieve tolerantie. Hiermee onderscheidt het openbaar onderwijs zich duidelijker in 

 het onderwijsveld. Algemene toegankelijkheid bleek de eerste definitie waarmee men het 

 openbaar onderwijs identificeert. Algemene toegankelijkheid kàn actieve pluriformiteit en actief 

 burgerschap en participatie impliceren, maar is niet gegarandeerd. Er lijkt hier namelijk ook sprake 

 van een valkuil van onverschilligheid en passiviteit. Actieve pluriformiteit en actief burgerschap 

 kunnen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit initiëren, maar ook dat is niet 

 vanzelfsprekend. De kans dat het bij kennismaken met blijft is aanwezig. Actieve tolerantie 

 echter, impliceert solidariteit en nodigt meer uit tot kritisch overdenken van de ontwikkeling van 

 een levensbeschouwing, die absoluut noodzakelijk is voor het kunnen samenleven in een 

 pluriforme maatschappij. Actieve pluriformiteit en participatie zijn nu meer vanzelfsprekend 

 onderdeel van de basiswaarde tolerantie. Om die reden is het ook noodzakelijk zingevingsvragen 

                                                
202 www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 6 
203 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 8 lid 3 
204 www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 7 
205 www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 23 lid 2 
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 expliciet te benoemen als wezenlijk aspect in het processuele discours van het 

 levensbeschouwelijke ontwikkelingsproces in het openbaar onderwijs. 

 

Er moet meer contact met de besturen van de openbare scholen komen over een duidelijkere 

 profilering van de identiteit. Deze moet explicieter, want de actieve pluriformiteit en het 

 burgerschap zijn niet de interpretaties van het woord ‘openbaar’. Een algemene indruk uit de 

 analyses was ook dat men zich eigenlijk nergens heel expliciet voor of over uitspreekt. Het is voor 

 de profilering van de identiteit belangrijk een duidelijk ideaal uitgangspunt te maken van één 

 overkoepelende GVP. Dit wordt dan het onderscheidende standpunt van het openbaar onderwijs, 

 zowel in de profilering als in de positionering in het onderwijsveld zelf.  

 

Het concept ‘School’ zou verder uitgewerkt kunnen worden over de explicitering van de plaats en 

vormgeving van levensbeschouwing in het curriculum. Het is daarna zaak hier draagvlak voor te 

creëren, zodat het ook in het curriculum geëxpliciteerd wordt. We kunnen er gevoeglijk van 

uitgaan dat de denominaties niet zullen verdwijnen uit het onderwijsveld. Daarom is het jammer 

dat dit concept nog niet verder is uitgewerkt met het oog op het levensbeschouwelijk aspect, want 

de aanzet tot een duidelijker en onderscheidender profilering is al wel gemaakt. 

 

De benodigde competenties voor het behalen van het diploma Openbaar Onderwijs in 

samenspraak met de deelnemende pabo’s verder uitwerken ten aanzien van de vormgeving van 

het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit van de kinderen. Dat moet explicieter, ondanks 

de vrijheid van onderwijs. Het niet expliciet benoemen van zaken leidt ook vaak tot niets. Als VOO 

is het ook zaak hier een duidelijk standpunt in te durven nemen en dit ideaal expliciet neer te 

zetten. 

 

2. Wegwerken van GAP 2: het veranderen van de inzichten van de medewerkers: besturen, 

 directeuren en leerkrachten 

Er zijn nog te veel professionals die nog steeds vinden dat religie en levensbeschouwingen niet 

thuis horen in het openbaar onderwijs of dat zingevingsvragen te moeilijk zijn voor kinderen en daarom 

niet in het onderwijs aangeboden hoeven te worden. Er zijn zelfs openbare basisscholen waar de 

diversiteit aan levensbeschouwingen niet aan eens aan bod komen of waar men het levensbeschouwelijk 

onderwijs hetzelfde als godsdienstonderwijs ervaart. 

Er is ook een opvallend percentage dat het niet belangrijk vindt dat bij het aannamebeleid de 

medewerkers de visie en de missie onderschrijven. En op sommige scholen zijn er zelfs leerkrachten in het 

team die de gewenste identiteit van hun school niet uitdragen.  
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Dat betekent dat er mede door onduidelijke profilering van de identiteit van het openbaar 

onderwijs en het levensbeschouwelijke deelaspect ervan nog te weinig draagvlak is voor de inhoudelijke 

vormgeving van levensbeschouwing.  

 

 Op de volgende wijze kunnen stappen worden gezet om de inzichten van de medewerkers: 

besturen, directeuren en leerkrachten te veranderen, zodat deze GAP weggewerkt kan worden.  

 

De nieuw afgestudeerden met het verder uitgewerkte diploma Openbaar Onderwijs zullen de 

openbare identiteit beter uitdragen, omdat ze inhoudelijk beter op de hoogte zijn van de 

betekenis ervan.  

 

Door een duidelijker en onderscheidender profilering van één overkoepelende GVP en de invulling 

hiervan door burgerschapsontwikkeling en levensbeschouwing, zal het algemene vertrekpunt 

steviger zijn en als fundament kunnen dienen, waardoor de ontwikkeling van de 

levensbeschouwelijke component van de identiteit ook beter tot zijn recht kan komen.  

 

Het is belangrijk om met ondersteuning van VOS/ABB en VOO nascholingstrajecten voor de 

professionals te verzorgen over de inhoud van het openbaar onderwijs. 

  

3. Wegwerken van GAP 3: het veranderen van het uiterlijk en gedrag van de organisatie: de openbare 

 basisschool en zijn professionals 

De doelstellingen van de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling wordt op ongeveer een 

kwart van de deelnemende scholen niet duidelijk verwoord in de visie en de missie. Ook zijn er scholen 

waar men niet op de hoogte is van de wensen van hun stakeholders op dit gebied.  

Het is belangrijk dat een team de GVP’s uitdraagt. We hebben gezien dat dit zeker niet altijd het 

geval is. De volgende initiatieven kunnen worden genomen om deze GAP weg te werken.  

 

Op een inductieve wijze (bottom-up) met het team van professionals de visie en missie herzien en 

herwaarderen, eventueel onder begeleiding. Vanuit deze herziene visie en missie kan men een 

duidelijk standpunt innemen over de inhoudelijkheid van de levensbeschouwelijke component 

van de identiteitsontwikkeling. Op basis van de centrale overkoepelende GVP kan de vormgeving 

van levensbeschouwelijk onderwijs in het onderwijscurriculum worden geëxpliciteerd.  

 

Besturen moeten zich beter profileren met de openbare identiteit en hier ook meer mee naar 

buiten treden, zodat alle medewerkers zich kunnen blijven identificeren met de openbare 

identiteit.  
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Het is belangrijk voor besturen ondersteuning te bieden aan de openbare scholen die onder hen 

vallen in het duidelijk profileren van de identiteit in de vorm van de centrale GVP die aangevuld 

wordt met de eigen speerpunten.  

 

Een nabeschouwing over de GAPs 

Dat er een leerlingenterugloop is geconstateerd binnen het openbaar onderwijs behoeft geen 

verdere uitleg meer. Uit eerder gedaan onderzoek in Almere206 blijkt dat dit voortkomt uit de idee dat er 

op de bijzondere scholen meer aandacht zou zijn voor waarden en normen. In 2006 heeft het onderzoek 

naar de positie van het openbaar onderwijs dit bevestigd en laten zien dat er inderdaad een 

imagoprobleem is207.  

Schoolbranding208 is de profilering en positionering van scholen. Het heeft belangrijk voor zowel de 

professionals als de belangengroepen, dat zij zich aangesproken voelen door iets dat hen boeit en bindt, 

dat ze zich kunnen identificeren met de school. De centrale GVP actieve tolerantie die op basis van de 

theorie en de analyses naar voren kwam als overkoepelende morele dimensie, zou ingezet kunnen 

worden om de profilering en positionering van het openbaar onderwijs te versterken. Het inzetten van 

één centraal herkenningspunt waarmee de professionals, leerlingen, ouders zich verbonden voelen aan 

het openbaar onderwijs noemen we het expliciteren van het ‘emotionele voordeel’. De visie over de 

identiteit en de levensbeschouwelijke component ervan moet worden verdiept. Hiermee krijgen we een 

onderscheidende merkidentiteit van het openbaar onderwijs. Die moet worden waargemaakt tegenover 

de stakeholders door de merkbelofte, de concretisering van de profilering en positionering. Het gevaar is 

dat wanneer men zich hier niet expliciet in uitspreekt, geen duidelijk standpunt inneemt, er niet voor gaat, 

het openbaar onderwijs verwordt tot iets wat eigenlijk niemand meer echt aanspreekt. Het blijft te vaag, 

waardoor niemand zich er ècht mee kan identificeren. Er is een beetje lef nodig om het openbaar 

onderwijs goed neer te zetten met die ene verleider, het zogenaamde emotionele voordeel. Deze 

verleider verwoordt zowel de waarde van de belangengroepen als de ambitie van de school. 

Een merk werkt alleen als het geladen is. De missie en de visie die de identiteit vormen worden 

door iedereen onderschreven en uitgedragen. Zo ontstaat een eenduidig beeld van de openbare 

identiteit: het imago. 

 

 

 

 

 

                                                
206 Iersel, S. van, Openbare ‘vergaarbak’ in mineur, 2005, in scriptie van Monsees, Inge, UvA, 2006 
207 Beker, L.J., De positie van het openbaar onderwijs, 2006, in scriptie van Monsees, Inge, UvA, 2006. 
208 Razenberg, Felix, Springer, Muriëlle, Shoppen voor een goede basisschool, in: Basisschool Management, 04/2010, p. 15-18 
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Hoofdstuk 5 Laat me meedoen en ik begrijp het…. 

 

Inleiding 

 In dit hoofdstuk sluit ik mijn onderzoek af. Eerst geef ik een korte terugblik op mijn theoretisch 

raamwerk over de identiteitscrisis in de multiculturele samenleving en daarmee ook in het openbaar 

onderwijs. De resultaten die in hoofdstuk vier in de vijf perspectieven geplaatst zijn en gekoppeld aan de 

universele waarden van tolerantie, hebben geleid tot een GAP-conclusie. Hierdoor is duidelijk geworden 

waar de verschillen tussen de gewenste en werkelijke identiteit, gewenste en fysieke identiteit en 

gewenste identiteit en het imago, in het openbare onderwijs zich bevinden en hoe ze kunnen worden 

opgelost en verbeterd. Hieronder volgen de antwoorden die ik op basis hiervan heb gevonden op de 

deelvragen en zien we of de doelstelling van het onderzoek is bereikt. De nog niet beantwoorde vragen en 

nieuwe vragen zijn wellicht vatbaar voor nader onderzoek. Daarna sluit ik de scriptie af met mijn 

slotconclusie. 

 

Korte terugblik op het theoretisch kader  

Vanuit het sociaal-culturele perspectief zetten de diversiteit en de pluriformiteit aan culturen en 

levensbeschouwingen in de hedendaagse samenleving ons voor een multicultureel raadsel. Ze  geven 

nieuwe dilemma’s en werpen vragen op hoe we de status van humaniteit, tolerantie en gelijkwaardigheid 

tussen de verschillende culturen, etnische en levensbeschouwelijke identiteiten kunnen blijven 

waarborgen209. De maatschappelijke ontwikkelingen die uit de diversiteit voortkomen, geven een gemis 

aan gemeenschapsgevoel, groepsidentiteit en een gemeenschappelijke moraal. Omdat tolerantie de basis 

is van onze rechtsstaat210, betekent dit dat de begrippen identiteit en de deelaspecten ervan opnieuw 

overdacht zullen moeten worden om te komen tot een nieuwe, diepere moraal en betekenis van 

tolerantie. In het onderwijs gaat het niet alleen om de overdracht van kennis en waarden. Vanuit 

erkenning ontstaat in dialoog met de leerkracht het toe-eigenen van de culturele en morele idealen. Door 

kinderen in vrijheid door middel van het processuele discours hun eigen morele taal, hun eigen waarden 

en idealen ook een eigen levensbeschouwing te laten ontwikkelen, leren ze met eerbied en respect met 

de ander om te gaan. Het alleen maar leren deelnemen aan de democratische samenleving is daarom ook 

niet voldoende, omdat dit niet de diepere morele overtuigingen en de zingeving biedt, die kinderen nodig 

hebben voor hun identiteitsontwikkeling en de levensbeschouwelijke component ervan211. De 

inclusiviteitsvisie, waarin de ontwikkeling van de identiteit gepaard gaat met de ontwikkeling van 

empathie is dan ook een goed uitgangspunt voor het processuele discours. Uit de narratieve 

                                                
209 Baumann, The Multicultureal riddle, p. 81 en p. VII 
210 WRR-rapport, Bijdragen aan Waarden en Normen, p. 241 
211 Wolff, Anneke de, Religie, fundamentalisme en burgerschap, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven,  

  p. 164 
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leerprocessen ontstaat de morele betrokkenheid212.Het gaat over afspraken hoe men zich dient te 

verhouden tot de ander en op een humane wijze in verbondenheid met elkaar kan samenleven. Dit sociale 

aspect van het morele handelen moet in de opvoeding en daarmee dus ook in het onderwijs, worden 

betrokken. Dat kan niet alleen maar door kennisoverdracht, maar vereist een participatieve benadering213. 

Kinderen zijn waardevolle medeburgers en zij hebben het fundamentele recht dat hen de 

randvoorwaarden wordt geboden om zich de houdingen en competenties eigen te maken die de 

samenleving van ze vraagt om eraan deel te kunnen nemen als actief tolerante burgers. Dat brengt 

erkenning met zich mee en vanuit deze erkenning ontlenen zij voor een deel hun power, maar vooral de 

zin en betekenis van het leven. Deze diepere morele overtuigingen en de vaardigheden kunnen 

ontwikkelen om toegang te verkrijgen tot alle mogelijkheden iets van je leven te kunnen maken, is true 

human development214. Educatie en participatie zijn de sleutels die de deur openen naar identificatie met 

en integratie in onze sociaal-culturele context. De visie van Nussbaum sluit hierbij aan op de inzichten van 

De Winter en Van Voorst, die zij verkregen door hun onderzoek onder kinderen en jongeren, die zich door 

welke reden dan ook niet kunnen identificeren met en daardoor niet integreren in de pluriforme 

samenleving215.  

Uit het bovenstaande heb ik geconcludeerd dat het voor kinderen een sociaal goed is om  

universele waarden en idealen te kunnen ontwikkelen die leiden tot solidariteit, actieve participatie en 

pluriformiteit. De waarden die ik hier bedoel zijn: eerbied, hoop, rede en geluk, welke ik baseer op de 

heldere uiteenzetting van het begrip tolerantie van Neiman216. Ik denk dat op basis hiervan diepe, actieve 

tolerantie het nieuwe ideaal zou kunnen betekenen voor het samenleven in een maatschappelijke context 

van een pluriformiteit aan levensbeschouwelijke, culturele en etnische achtergronden van mensen. De 

missie om hier handen en voeten aan te geven begint letterlijk aan de basis en dat is op de openbare 

basisschool waar deze pluriformiteit in principe het best tot uitdrukking komt. Deze missie noem ik geen 

actieve pluriformiteit of actieve participatie en burgerschap maar actieve tolerantie. Deze nieuwe 

publieke moraal is gebouwd op de waarden geluk, rede, eerbied en hoop. Hoop is de belangrijkste, omdat 

deze de idealen levend houden te streven naar een samenleving waarin de culturele, etnische en 

levensbeschouwelijke grenzen overstegen worden en de segregatie wordt overbrugd naar sociale 

integratie. 

 

  

 

 

 

                                                
212 Kunneman, Harry, Voorbij het dikke ik, p. 234, 247 
213 Berding, Joop, Morele opvoeding bij Dewey, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, p. 214 
214 Nussbaum, Martha, Women and Human Development: the capabilities approach, p. 1-15 
215 Respectievelijk: Winter, Micha de, Kinderen als medeburgers en Voorst, Roanne van, Jullie zijn anders als ons 
216 Neiman, Susan, Morele Helderheid, Filosofie Magazine, april 2011, p. 64-69 
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 Doel en subdoelen bereikt? 

-Doel 

Mijn doel om door dit onderzoek de wijze te exploreren waarop en òf de levensbeschouwelijke 

component van de identiteit van de openbare basisschool in Nederland vorm krijgt, is bereikt. 

De levensbeschouwelijke component van de identiteit van de geënquêteerde openbare 

basisscholen in Nederland, krijgt vooral vorm door impliciete aanbieding in vakken als Wereldoriëntatie, 

en sociale vaardigheden en emotionele vorming. Ook wordt de levensbeschouwelijke identiteit door veel 

scholen opgevat als het pedagogisch klimaat of de overdracht van waarden of normen. Men staat hier ook 

positiever tegenover, dan tegenover het separaat aan moeten bieden van godsdienstig of humanistisch 

vormingsonderwijs.  De verwoording van de levensbeschouwelijke identiteit in de visie, missie en het 

beleid heeft nog wat voeten in de aarde. Op 38,9% van de 131 scholen geeft men expliciet aan, dat de 

wetgeving en de kerndoelen onvoldoende handvatten bieden. De doelstellingen van de 

levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling wordt op ongeveer een kwart van de deelnemende scholen 

niet duidelijk verwoord in de visie en de missie. Ook zijn er scholen waar men niet op de hoogte is van de 

wensen van hun stakeholders op dit gebied. Maar op de meeste scholen is men inmiddels wel bezig met 

het beleid ten aanzien van levensbeschouwing. 

Er zijn nog te veel professionals die nog steeds vinden dat religie en levensbeschouwingen niet 

thuis horen in het openbaar onderwijs en er zijn zelfs openbare basisscholen waar de diversiteit aan 

levensbeschouwingen niet in het onderwijscurriculum aan bod komen.  

Er lijkt echter toch onduidelijkheid in de terminologie te zijn, want op sommige scholen legt men 

godsdienstig onderwijs hetzelfde uit als levensbeschouwelijk onderwijs. Daarnaast is er een aantal scholen 

waar men zingevingsvragen te moeilijk vindt om te implementeren in het curriculum, terwijl dat juist het 

nuanceverschil geeft tussen de kennisoverdracht van waarden en normen, pedagogisch klimaat of 

geestelijke stromingen en levensbeschouwing. Bij geestelijke stromingen maken de kinderen kennis met 

diverse levensbeschouwingen. Bij levensbeschouwing ontwikkelen ze eigen morele overtuigingen en 

idealen. Bij de kennisoverdracht van de waarden en normen en het pedagogisch klimaat kunnen we er 

niet van uitgaan dat dit de inhoud van levensbeschouwing dekt. Het impliciete aspect houdt dat ook in 

stand.  

Er is een opvallend percentage dat het niet belangrijk vindt dat bij het aannamebeleid de 

medewerkers de visie en de missie onderschrijven. En op sommige scholen zijn er zelfs leerkrachten in het 

team die de gewenste identiteit van hun school niet uitdragen.  

Dat betekent dat er mede door onduidelijke profilering van de identiteit van het openbaar 

onderwijs en het levensbeschouwelijke deelaspect ervan, nog te weinig draagvlak is voor de 

daadwerkelijke en inhoudelijke vormgeving van levensbeschouwing. Men hinkt nog te veel op twee 

benen. Doordat de terminologie niet duidelijk genoeg is en er verschillende interpretaties uit voort 

kunnen vloeien. Maar ook vanwege het niet expliciet profileren en positioneren van de 

levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling. Mijn hypothese dat passieve neutraliteit ontstaat uit 
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onduidelijkheid en zelf ook geen echt standpunt in durven nemen is helaas door een paar scholen toch 

bevestigd.  

 

-Subdoel 

Het subdoel in beeld te brengen hoe de verhouding is tussen de huidige wetgeving, kerndoelen en 

de resultaten van mijn onderzoek naar identiteit en de levensbeschouwelijke component ervan op de 

openbare basisscholen in Nederland, is ook bereikt.  

Deze verhouding is niet in alle opzichten positief. De termen geestelijke stromingen, godsdienstig 

onderwijs en levensbeschouwing lopen door elkaar en het is gebleken dat hier verwarring over ontstaat. 

Het godsdienstig onderwijs dat verplicht is aan te bieden in het openbaar onderwijs is niet verplicht voor 

alle kinderen, maar wordt slechts aan die kinderen aangeboden waarvan ouders dit wensen. De wetgeving 

die aangeeft dat er aandacht besteed moet worden aan de diversiteit aan levensbeschouwingen die in 

onze samenleving voorkomen geldt echter wèl voor alle kinderen. Wanneer godsdienstig onderwijs en 

levensbeschouwelijke ontwikkeling als een en hetzelfde vak wordt ervaren, kan ik me voorstellen dat men 

dan ook denkt dat wanneer er een GVO/HVO docent aan een aantal kinderen dit onderwijs aanbiedt, men 

dan ook het gevoel heeft voldoende aandacht te besteden aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van 

de kinderen. Een ogenschijnlijke discrepantie in de wetgeving zelf geeft dus onduidelijkheid, waardoor 

men niet tot explicitering komt van de levensbeschouwelijke component van de identiteit in de visie en de 

missie. Dat is een gemiste kans, want alle kinderen hebben toch die diepere morele overtuigingen in het 

zingevingsproces waarmee ze betekenis leren geven aan het leven?217 

Daarnaast is het zo dat de wettelijke verplichting tot het facultatief aanbieden van GVO/HVO niet 

wordt onderschreven door alle deelnemende scholen. 32,6% van de 132 respondenten gaf aan dit dan dus 

ook niet aan te bieden. 47,4% is het niet eens met deze wettelijke verplichting GVO aan te bieden. In de 

praktijk wordt het door 67,4% wel conform wetgeving uitgevoerd, maar 44 % geeft aan door het 

facultatieve aspect ervan niet uit te komen met de rest van de vakken in het onderwijscurriculum en 

43,2% van de 132 respondenten is het eens met de stelling dat godsdienstig onderwijs niet thuis hoort in 

het openbaar onderwijs en 44% vindt dat dit na schooltijd moet worden aangeboden. 

 

 Antwoord op probleemstelling 

 Mijn probleemstelling luidde:  

 

Hoe ziet men in de context van onze huidige samenleving op de openbare basisscholen de openbare 

identiteit en de vormgeving van de levensbeschouwelijke component hiervan?” 

 

                                                
217 Wolff, Anneke de, Religie, fundamentalisme en burgerschap, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren       

  samenleven, p. 169   
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Uit de analyses is duidelijk naar voren gekomen hoe men in het openbaar onderwijs, althans op de 

scholen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek, aankijkt tegen de openbare identiteit. Men ziet de 

openbaarheid vooral als algemeen toegankelijk. Actieve pluriformiteit en ontmoeting en burgerschap 

kwamen op respectievelijk de tweede en derde plaats. Op 128 scholen van de 139 vindt men dat vanwege 

de diverse culturele achtergronden van professionals en leerlingen er juist aandacht gegeven dient te 

worden aan de verschillende religies/levensovertuigingen en culturen. 

De betekenis die op 120 deelnemende scholen gegeven wordt aan de wetgeving over het karakter 

van het openbaar onderwijs218 is dat er levensbeschouwing moet worden aangeboden (74,2%) en dat er 

actieve aandacht besteed moet worden aan de waarden en overtuigingen uit andere culturen (95,8%). 

Wanneer kinderen geleerd moet worden de betekenis van de verscheidenheid van waarden te 

onderkennen, kun je niet om de ontwikkeling heen van het levensbeschouwelijke deelaspect van de 

identiteit. Met andere woorden: kinderen ontwikkelen hierin hun eigen waarden en hoe zij zich tot andere 

waarden verhouden. Hun eigen levensbeschouwing dus. De taak die hier ligt voor het openbaar onderwijs 

wordt door een grote meerderheid onderschreven. 20% van de respondenten vindt dat 

levensbeschouwingen niet in het openbaar onderwijs thuishoren. 18,7% van de 150 respondenten 

onderschrijft de neutraliteit van het openbaar onderwijs als volgt: er kan dus geen sprake kan zijn van 

levensbeschouwelijk onderwijs. Dat zijn toch bijna 30 scholen! 

  

 Antwoorden deelvragen 

 Deelvraag 1: Welke ruimte is er voor de levensbeschouwelijkheid van de professional binnen de 

 openbare school? 

  

Op 42,2% van de 121 scholen mag een professional zijn levensbeschouwelijke voorkeur tonen in 

zijn onderwijs en op 12,4% van de 121 scholen mag de professional zelf weten hoe, wat, wanneer en of hij 

levensbeschouwelijk onderwijs aanbiedt. De leerkracht is rolmodel in het processuele discours, waaraan 

leerkracht en leerling participeren. Het woord openbaar duidt de algemene toegankelijkheid, ongeacht 

etniciteit, culturele achtergrond of levensbeschouwelijke overtuiging. Dat geldt ook voor de professional. 

Hij is de schakel tussen de formele identiteit van de openbare school en de levensbeschouwelijke 

identiteitsontwikkeling van het kind. Zijn waardeoriëntatie verhoudt zich hiertoe219. Zijn perceptie is niet 

neutraal. Wanneer uit de wetgeving duidelijk blijkt dat het levensbeschouwelijke deelaspect van de 

identiteit van kinderen in de opvoeding en dus in het onderwijs ontwikkeld moet worden, is het niet aan 

te raden dat het zo leerkrachtafhankelijk gemaakt wordt. Het fundamentele recht hierop geldt alle 

kinderen, onafhankelijk van de professional en zijn feeling met dit deelaspect van de 

identiteitsontwikkeling. 

 
                                                
218 www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 46 
219 Bakker en Rigg, Cok en Elizabeth, De persoon van de leerkracht, p. 29-37 
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 Deelvraag 2: Welke plaats heeft de diversiteit aan culturen en levensbeschouwingen in het 

 openbare onderwijscurriculum?  

  

 Uit de bestudeerde literatuur, de WRR-rapporten en het jaarverslag van het Ministerie van 

Onderwijs (zie hoofdstuk 2) blijkt dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de diversiteit aan 

culturen en levensbeschouwingen die in de Nederlandse samenleving voorkomen. Deze diversiteit komt 

op de meeste deelnemende scholen impliciet in samenhang met andere vakken zoals wereldoriëntatie en 

sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling aan bod. Slechts op 5% van de 120 deelnemende 

scholen is dit niet het geval.  

 Een eerder gedaan onderzoek naar de identiteit van het openbaar basisonderwijs liet echter ook 

zien dat levensbeschouwelijk vormingsonderwijs niet belangrijk werd gevonden voor het in praktijk 

brengen van de openbare grondslag, waarbij vermeld moet dat men hier onder levensbeschouwelijk 

onderwijs facultatief godsdienstonderwijs verstaat220. Dit verklaart de impliciete aanbieding. Het is net of 

er een voorzichtigheid onder ligt. Maak het niet al te expliciet, dan kun je je handen ook niet branden. 

 Maar aangezien de school een morele gemeenschap is waar bepaalde waarden worden gedeeld 

en voorgeleefd en het uitgangspunt van het openbare onderwijs ‘de pluriformiteit en multiculturaliteit van 

de samenleving’ is, moet de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit expliciet worden 

gemaakt. Waar staat het anders voor? 

 

 Deelvraag 3: Onderkent men de noodzaak tot levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit 

 zowel van de openbare school als van de kinderen? 

 

 In dialoog tussen de kinderen en tussen leerkrachten en kinderen ontwikkelen zij hun eigen 

waarden en normen. Hier vloeit hun eigen morele besef en manier van in het leven staan uit voort. 

Religieuze idealen kunnen hieraan bijdragen. Zij behoren tot de brede moraal, dat in tegenstelling tot de 

smalle moraal, de universeel geldende morele principes, veel meer gaat over het eigen zingevingsproces. 

Na de analyses kan ik concluderen dat de noodzaak tot levensbeschouwelijke ontwikkeling van de 

identiteit, zowel van de school zelf als van de kinderen, als noodzakelijk wordt ervaren. 80% vindt dat 

religies en levensbeschouwingen in het openbaar onderwijs thuis horen en een grote meerderheid vindt 

ook dat het openbaar onderwijs als taak heeft de levensbeschouwelijke ontwikkeling bij kinderen te 

stimuleren.  

  

 

 

 

 

                                                
220 Braster, J.F.A., De identiteit van het openbaar onderwijs, p. 226 
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 Deelvraag 4: Hoe verhoudt zich de formele identiteit van het openbaar onderwijs tot de 

 geleefde identiteit? 

  

 Onder de formele identiteit heb ik in deze analyses de identiteit verstaan van het openbaar 

onderwijs zoals deze is verwoord in de wetgeving en door de VOS/ABB in de kernwaarden. Samen vormt 

dit de overkoepelende visie van het openbaar onderwijs. Zoals we weten hebben eerdere onderzoeken 

aangetoond dat er een teruglopend leerlingenaantal is en een imagoprobleem221. Er heerst de idee dat er 

in het openbare onderwijs geen of minder aandacht zou worden besteed aan waarden en normen.  

 Er zitten verschillen tussen de identiteit zoals deze beleefd wordt door de directeuren op de 

deelnemende openbare scholen en de geformaliseerde identiteit van het openbaar onderwijs, echter 

geen grote.  

 De eerste komen we tegen bij het niet unaniem onderschrijven van de GVP’s de actieve 

pluriformiteit en participatie. Er werd de algemene toegankelijkheid benoemd, die weliswaar 

pluriformiteit en ontmoeting impliceren, maar hiermee is het expliciet levensbeschouwelijke aspect van 

de pluriformiteit in de ontmoeting en het onderwijs niet gegarandeerd.  

 Een groot deel van de respondenten is het niet eens met de wetgeving over godsdienstig en 

humanistisch vormingsonderwijs. Ze bieden het wel aan, maar onderschrijven deze verplichting niet. 

64,2% van de 130 respondenten kan zich als openbare school echter wel vinden in deze verplichtingen. 

70% vindt dat het overeenstemt met de identiteit van de school en 61,1% zegt dat deze verplichtingen 

hun visie over levensbeschouwelijk onderwijs bevestigen.  

 De worsteling van het openbare onderwijs met zijn identiteit heeft te maken met het feit dat de 

algemene toegankelijkheid enerzijds zorgt voor een pluriformiteit aan levensbeschouwelijke en culturele 

achtergronden zoals deze in de samenleving ook voorkomen, en reële afspiegeling van de democratie in 

het klein dus, en anderzijds zorgt deze democratie er ook voor dat het heel lastig is om te gaan met de 

diversiteit vanwege alle vrijheden. Als er dan niet geleerd wordt hoe er moet worden omgegaan met deze 

vrijheden, kunnen ze ook bedreigend zijn. Openheid voor de ander is dan volgens Taylor niet voldoende 

meer222.  De school als morele gemeenschap met gedeelde waarden. Als deze waarden niet worden 

gedeeld en uitgedragen, is er ook geen identiteit223. 

 

 Algemene noot:  

 Uit alle analyses is naar voren gekomen dat de plaats waar een school zich bevindt en het feit of er 

bijvoorbeeld meerdere geloofsgemeenschappen binnen de leerling-populatie zijn niet heel veel uitmaakt 

voor de onderschrijving van de GVP’s, maar ze worden ook niet helemaal unaniem onderschreven. De 

                                                
221 Iersel, S. van, Openbare ‘vergaarbak’ in mineur, 2005, en Beker, L.J., De positie van het openbaar onderwijs, 2006, in scriptie 

  van Monsees, Inge, UvA, 2006 
222 Taylor, Charles in: LUX, Grote Denkers over de toekomst, IKON, januari 2010 
223 Hardeveld, Geurt, Identiteit: gedeelde visie, of ieder voor zich? In: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, 
  p. 111-114 
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nuanceverschillen heb ik kunnen aanwijzen wanneer de algemene kenmerken van de deelnemende 

scholen als variabelen zijn ingezet. Deze zijn geëxpliciteerd in de analyses, de deelconclusies en 

eindconclusies van de GAPs. 

 Bijvoorbeeld: op de scholen met 50-75% kinderen die minimaal één ouder hebben van niet-

westerse afkomst, is het percentage het hoogst dat vindt dat het openbaar onderwijs neutraal is en er dus 

van levensbeschouwelijk onderwijs geen sprake kan zijn.  

Juist daar waar de openbare scholen zich kenmerken door hun algemene toegankelijkheid 

waarmee ook de samenstelling van de populatie vaak gemengd is, de omgeving zich overwegend als 

gemixt categoriseert en de meeste scholen binnen de leerling-populatie ook meerdere 

geloofsgemeenschappen hebben, wordt de actieve pluriformiteit niet unaniem onderschreven. 

 

 Nog openstaande en nieuwe vragen of nader onderzoek? 

 

1. De vraag blijft WAT de leerkrachten gaan aanbieden en op basis van welke   

  achtergrondkennis? GVO/HVO wordt door mensen die hiertoe zijn aangewezen door  

  betreffende instellingen en hiermee is de achtergrondkennis schijnbaar geborgd. Het staat 

  immers ook nog eens beschreven in de wet hoe dit vorm gegeven dient te worden en  

  waar deze docenten aan dienen te voldoen. Hoe zit dit met het levensbeschouwelijke  

  aspect dat in burgerschap aan bod komt? Hoe zijn de inhoudelijke vakkennis en de  

  pedagogische/didactische geschiktheid om op een verantwoorde wijze de   

  levensbeschouwelijke ontwikkeling te initiëren geborgd?  

 

2. Van de groep respondenten met een percentage van 25-50% kinderen met minimaal één 

  ouder van niet-westerse afkomst, is 33,3% het niet eens met de stelling dat   

  levensbeschouwelijke ontwikkeling onder het pedagogisch klimaat valt. Ook vat 22,2% van 

  hen het niet op als een manier van waarden en normen overdragen. Dat percentage ligt bij 

  de scholen met een andere samenstelling van de leerling-populatie veel lager, behalve bij 

  de respondenten met 75-100% kinderen met minimaal één ouder van niet-westerse  

  afkomst. Daar is het percentage dat het met de beide stellingen niet eens is het hoogst. 

  Hoe meer verschillen in etnische en culturele achtergrond er op een school zijn, hoe  

  minder men de levensbeschouwelijke ontwikkeling als pedagogisch klimaat of het  

  overdragen van waarden en normen opvat. Maar hoe dan wel? 

 

3. Het merendeel van de scholen biedt GVO/HVO in overeenstemming met de wetgeving  

  aan. Dat betekent echter ook dat er een deel is die dit niet aanbiedt. Wat opvalt is, dat  

  naarmate het percentage kinderen met minimaal 1 ouder van niet-westerse afkomst  

  afneemt het aanbieden van godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs toeneemt. 
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  Op de scholen met het hoogste percentage kinderen met minimaal één ouder van niet-

  westerse afkomst is het percentage dat HVO/GVO aanbiedt een stuk lager. Scholen met 

  met 25-50% kinderen met minimaal 1 ouder van niet-westerse afkomst is het percentage 

  dat GVO/HVO aanbiedt het hoogst. De vraag is welke groep kinderen dan het   

  godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs volgt? 

 

5. Hetzelfde zien we gebeuren bij de scholen waarvan het uitstroompercentage > havo hoger 

  wordt, hoe minder men het eens is met deze stellingen. Ik vind dit een opvallende uitslag. 

  Zou het bij cognitief intelligentere mensen dan allemaal vanzelf gaan? En hoe vullen ze de 

  levenbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit dan wel in? 

 

6. Door een duidelijker en onderscheidender profilering van één overkoepelende GVP en de 

  invulling hiervan door burgerschapsontwikkeling en levensbeschouwing, zal het algemene 

  vertrekpunt steviger zijn en als fundament kunnen dienen, waardoor de ontwikkeling van 

  de levensbeschouwelijke component van de identiteit ook beter tot zijn recht kan komen. 

  Als de identiteit expliciet wordt gedefinieerd, is er ook geen reden meer om de  

  levensbeschouwelijke ontwikkeling alleen maar impliciet aan te bieden. Of heeft dat te 

  maken dat er toch leerkrachten zijn die levensbeschouwing hetzelfde ervaren als  

  godsdienst. 
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Conclusie: Laat me meedoen en ik begrijp het! 
 [….Such an era of comparison receives its importance from the fact that all  

different world-views, customs and cultures can be compared and lived  

out side by side….future generations will have gone beyond 

 the mutually separate original folk cultures  

and beyond the culture of comparison…]       

(Nietzsche, 1878) 
Inleiding 

De multiculturele en pluriforme samenleving waarin wij leven vraagt ook nu om een humane en 

tolerante omgang met elkaar. De diversiteit aan culturen en levensbeschouwingen leidt ook tot 

problemen en dat gegeven roept op om de begrippen identiteit en de deelaspecten cultuur, etniciteit en 

levensbeschouwing opnieuw te overdenken om te komen tot een nieuwe en diepere betekenis van 

tolerantie in onze nieuwe pluriforme cultuur. De problemen doen zich zowel in de samenleving als op de 

openbare basisscholen voor. De openbare basisscholen zien de omgang met de pluriformiteit niet alleen 

als uitdaging, maar ervaart deze ook als probleem. Vanuit de idee dat er in het openbaar onderwijs geen 

aandacht zou zijn voor waarden als respect, heeft zich een negatief imago ontwikkeld en is er zelfs sprake 

van een teruglopend leerlingenaantal.  

Het is tijd voor het openbare onderwijs zich te ontworstelen uit de identiteitscrisis en zijn visie op 

het levensbeschouwelijke deelaspect van de identiteit opnieuw kritisch te overdenken.  

 

Onderzoeksvraag 

Hoe ziet men in de context van onze huidige samenleving op de openbare basisscholen de 

 openbare identiteit en de vormgeving van de levensbeschouwelijke component hiervan? 

Het onderzoek dat ik hiernaar heb uitgevoerd toont aan dat er geen groot verschil zit tussen de 

gewenste identiteit en de werkelijke identiteit van het openbaar onderwijs. De gewenste identiteit wordt 

verwoord in de wetgeving en door de VOS/ABB in de kernwaarden. De manier waarop de directeuren van 

de geënquêteerde openbare basisscholen de gewenste identiteit als uitgangspunten beleven voor het 

uiteindelijke handelen, is de werkelijke identiteit. De fysieke identiteit gaat over de daadwerkelijke 

vormgeving van de gewenste identiteit en dat bepaalt het imago. Het openbare karakter wordt in de 

wetgeving voorgeschreven als het ideaal van de multiculturele samenleving en het actief tolerant en 

humaan met elkaar omgaan. Dit wordt tevens onderschreven als de hogere doelstelling in de visie van het 

openbaar onderwijs. In het openbare onderwijs identificeert men het begrip ‘openbaar’ echter met de 

algemene toegankelijkheid. Dat sluit niet helemaal aan bij de actieve pluriformiteit en participatie die als 

uitgangspunten gelden, waarmee de identiteit op dit moment wordt geprofileerd. Deze sluiten elkaar niet 

uit en kunnen elkaar ook zeker completeren. Maar de algemene toegankelijkheid impliceert niet 

automatisch tot participatie en actief pluriform gedrag met aandacht voor de diverse culturele en 

levensbeschouwelijke achtergronden.  
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Een deel van de respondenten vindt dat levensbeschouwingen niet in het openbaar onderwijs thuishoren 

en ervaart de neutraliteit van het openbaar onderwijs als volgt: ‘het openbaar onderwijs is neutraal en er 

kan dus geen sprake kan zijn van levensbeschouwelijk onderwijs’. 

  

 Onderkent men de noodzaak tot levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit, zowel van de 

 openbare school als van de kinderen?  

De analyses hebben laten zien dat de noodzaak tot levensbeschouwelijke ontwikkeling in het 

openbaar onderwijs wordt onderkend en dat bijna alle respondenten vinden dat levensbeschouwelijk 

onderwijs thuis hoort in het curriculum van de openbare school, omdat je als kritisch en democratisch 

burger in een pluriforme en multiculturele samenleving iets moet weten over de ander en zijn 

levensbeschouwelijke en culturele achtergrond. Men oordeelt hierin positiever over levensbeschouwelijk 

onderwijs dan over godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs. Er zijn verschillen in de meningen 

over de daadwerkelijke uitvoering van de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke component van het 

openbaar onderwijs en de kinderen.  

De variabelen in de analyses, zoals de plaats waar de scholen zich bevinden, de categorisering van 

de omgeving, de leerling-populatie en uitstroompercentages naar havo of hoger hebben hier wel enige 

invloed op, maar geven slechts nuanceverschillen. Wat voor een school met veel kinderen die minimaal 

één ouder hebben van niet-westerse afkomst geldt, hoeft geen aandachtspunt te zijn voor scholen waar 

het uitstroompercentage havo of hoger is. Hiervoor verwijs ik naar de deel- en eindconclusies van de GAPs 

in dit onderzoek, waarin ze zijn geëxpliciteerd en toegelicht. 

Burgerschapsvorming is omvattender te noemen dan geestelijke stromingen, doordat dit 

gekoppeld wordt aan de actieve participatie en daardoor méér is dan alleen maar kennis maken met en 

kennisoverdracht van de waarden en idealen uit andere culturen en levensbeschouwingen. Beide missen 

echter de subjectiviteit in de existentiële zingevingsvragen, welke essentieel is voor het kunnen 

ontwikkelen van morele waarden, idealen en een levensbeschouwing. Hieruit concludeer ik dat er met 

burgerschapsvorming wel al een grote stap gemaakt wordt in de richting van de levensbeschouwelijke 

ontwikkeling, maar dat dit nog niet voldoende is. Zingevingsvragen gekoppeld aan het ontwikkelen van 

morele waarden en idealen kunnen bijdragen aan de levensbeschouwelijke identiteit van de kinderen en 

aan de inhoudelijkheid van het begrip openbaar. Daarnaast draagt dit bij aan de brede moraal en 

identiteitsontwikkeling van de openbare school en zijn kinderen, die samen een gemeenschap vormen. 

Impliciet zitten deze aspecten wel al verpakt in de GVP’s en de kernwaarden. Maar om hier expliciet 

handen en voeten aan te geven zou het processuele discours ingezet kunnen worden om de ontwikkeling 

van de levensbeschouwelijke component van de identiteit te initiëren. Zowel extern op het niveau van de 

VOO, besturen en scholen voor de profilering van de identiteit van het openbare onderwijs, als intern op 

het niveau van de professionals en de leerlingen. 

 In het openbaar onderwijs is het dus aan te raden de merkidentiteit met de merkbelofte te 

verdiepen, zodat deze duidelijker geprofileerd kan worden en het zich dan ook sterker positioneert ten 
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opzichte van andere basisscholen. Het kiezen van een school is een proces van emotionele identificatie. In 

dat proces moet men voordeel zien in de keus voor de openbare school en daar is een verleider voor 

nodig. Deze verleider moet in de ‘branding’ van de identiteit een onderscheidende en duurzame rol 

krijgen.  

Interne discrepanties tussen wenselijkheid en werkelijke beleving worden versterkt door nergens 

echt een standpunt in te nemen. Uit de analyses is gebleken dat men zich in het openbaar onderwijs bijna 

nooit heel expliciet vóór of tegen iets uitspreekt. Wanneer besturen en organisaties die zich bezighouden 

met de profilering van de levensbeschouwelijke component van de identiteit er niet voor gaan staan, dan 

blijft het openbaar onderwijs hinken op twee benen: de algemene toegankelijkheid en de hieruit 

voortvloeiende actieve pluriformiteit enerzijds, en de zogenoemde neutraliteit met de daaraan verbonden 

handelingsverlegenheid ten aanzien van de ontwikkeling van het levensbeschouwelijke deelaspect van de 

identiteit anderzijds. Niet alleen doet het openbare onderwijs zichzelf tekort, maar vooral de kinderen 

missen hierdoor de ontwikkeling van een essentieel deelaspect in hun totale persoonsvorming.  

 Met het kunnen ontwikkelen van een eigen levensbeschouwing met eigen morele waarden, wordt 

immers ook de diepere betekenis en zin van het leven ervaren. 

 

 Welke plaats heeft de diversiteit aan culturen en levensbeschouwingen in het openbare 

 onderwijscurriculum en hoe verhoudt zich de formele identiteit van het openbaar onderwijs tot de  

 geleefde identiteit? 

De missie van het openbaar onderwijs wordt deels verwoord in aparte wetsartikelen voor het 

primair onderwijs en de hierop geschreven kerndoelen. Daar zitten interne verschillen in. Zo kan men zich 

bijvoorbeeld niet vinden in de wettelijke verplichting GVO/HVO aan te moeten bieden onder schooltijd, 

omdat men hierdoor niet uitkomt met de onderwijstijd voor de andere vakken. Hier lijkt een 

tegenstrijdigheid te bestaan omdat levensbeschouwing als wezenlijk deelaspect van de persoonsvorming, 

zoals in dit onderzoek ook bedoeld, aan ALLE kinderen onderwezen zou moeten worden en GVO/HVO 

alleen aan de kinderen van wie ouders dit wensen. Het facultatieve element van GVO/HVO lijkt expliciet 

levensbeschouwelijk onderwijs tegen te houden. Dat komt omdat men enerzijds onduidelijkheid ervaart 

over de inhoudelijkheid van beide termen en zich anderzijds niet bewust is van het feit dat wanneer men 

GVO/HVO aanbiedt aan een deel van de leerling-populatie, men niet voldoet aan de wettelijke 

verplichting de levensbeschouwelijke identiteit van ALLE kinderen te ontwikkelen. De onduidelijkheid over 

de inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs en de terminologie, komt doordat de begrippen 

godsdienst, levensbeschouwing en geestelijke stromingen door elkaar worden gehaald en soms zelfs als 

hetzelfde ervaren.  

De wetgeving en de kerndoelen zijn niet toereikend voor het formuleren van een duidelijke visie 

over levensbeschouwelijk onderwijs. Ook bieden zij onvoldoende handvatten voor de vormgeving in het 

curriculum.  
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De identiteit van de openbare basisscholen en het vormgeven van het levensbeschouwelijk 

onderwijs worden niet overal eenduidig gedragen door de professionals. Een school is een morele 

gemeenschap van waarden en als deze gedeelde waarden niet vanuit innerlijke overtuiging worden 

uitgedragen, heeft de school geen identiteit. De visies en de missies zullen dan ook kritisch moeten 

worden heroverwogen.  

De professional is de schakel tussen de formele identiteit van de openbare school en de 

levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van het kind. Het is daarom belangrijk dat alle professionals 

de visie over dit specifieke deelaspect in de identiteitsontwikkeling onderschrijven.  

 

 Het openbaar onderwijs worstelt met zijn identiteit. Mijn eindconclusie op basis van de analyses 

en deelconclusies is, dat er een duidelijke onderscheiding ten opzichte van andere scholen in het 

onderwijsveld neergezet zou kunnen worden in één centraal uitgangspunt: Actieve Tolerantie. Door de 

resultaten te benaderen vanuit de universele waarden geluk, hoop, rede en eerbied, waarop tolerantie 

gebouwd is, kon er een verbinding gemaakt worden met het sociaal-culturele raamwerk waarbinnen dit 

onderzoek geplaatst is. De actieve tolerantie als overkoepelend ethisch perspectief biedt een nieuwe 

gemeenschappelijke moraal en impliceert solidariteit. Het nodigt uit tot kritisch overdenken van de 

ontwikkeling van een levensbeschouwing, die absoluut noodzakelijk is voor het kunnen samenleven in een 

pluriforme maatschappij. Actieve pluriformiteit en participatie zijn dan vanzelfsprekend een onderdeel van 

de basiswaarde tolerantie. De processuele benadering, het discursieve element wordt gekenmerkt door 

de activiteit van empathisch begrijpen in openheid en verbondenheid. Zo zou actieve tolerantie als nieuw 

overkoepelend uitgangspunt van het openbaar onderwijs een nieuwe manier kunnen zijn om culturen en 

levensbeschouwingen werkelijk te begrijpen vanuit de diversiteit, ofwel: empathisch te verstaan. Deze 

morele dimensie overstijgt hiermee de culturele en levensbeschouwelijke diversiteit, overwint de 

segregatie in het onderwijs en samenleving en slaat een brug naar de sociale integratie van participerende 

burgers. Dat past bij een inclusivistische, humane en tolerante levensbeschouwing waarin men geen 

oordeel heeft over de ander en zijn culturele, etnische of levensbeschouwelijke achtergrond: precies zoals 

dat wordt bedoeld als er gesproken wordt over de algemene toegankelijkheid in het openbaar onderwijs. 

 Hiermee kunnen we niet meer om de zin van levensbeschouwing in het openbare onderwijs heen, 

is de identiteitscrisis geen legitiem excuus meer om op twee benen te blijven hinken, is er geen reden om 

niet expliciet vorm te geven aan levensbeschouwing als deelaspect van de identiteit van het openbare 

onderwijs en de kinderen. Zowel Nietzsche als Confucius sprak over de verschillende identiteiten in de 

samenleving, de erkenning hiervan en hoe daarmee om gegaan diende te worden. In het processuele 

discours gaat het om de erkenning van de ander en jezelf in het sociale leven. Kinderen maken al jong 

keuzes met wie en waarmee zij zich willen identificeren. Ze maken ook keuzes wanneer en òf zij actief 

willen participeren in het proces van de identificering van de gehele cultuur en samenleving. 

Vertel het de kinderen en ze zullen het vergeten. Laat het ze zien en ze zullen het onthouden. Maar laat ze actief 

meedoen en ze begrijpen het… 
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 English Summary 

 

Subject and focus of the research 

 There is a growing ethnic and religious diversity in the populations of Dutch non-denominational 

schools. This diversity makes us rethink the identity of a non-denominational school and provides 

dilemmas which force us to rethink identity, moral values, ideals and tolerance.  

The research presented in this masters’ thesis investigated the meaning that principals in Dutch non-

denominational primary schools attach to the public identity of their schools and how they manifest the 

religious aspect in the profiling of their school’s identity, as well as initiating the development of their 

children’s religious identity.  Baumann stated that identities consist of three concepts that influence each 

other in their social construction224.  

My hypothesis was that teachers in non-denominational schools would not stimulate the 

development of a worldview with their children on the basis of a presumption of a neutral attitude 

towards any kind of life perspective, religion or worldview. 

 

Theoretical review; perspectives and values of Tolerance 

 Schooling in the Netherlands is still organized in a pillarised way, despite globalization and 

secularisation. Parents may choose whether to send their children to a denominational of non-

denominational school which will meet their preferences regarding religion or pedagogical outlook. The 

freedom of education is described in Article 23 of the Dutch Constitution, and this article is under debate 

because it also constitutes segregation if religious schools exclude children or teachers on grounds of their 

cultural, ethnic or religious identity. There is growing concern on the subject of diversity at educational 

level, and cultural integration is also a social concern225. In this respect and based on the theories studied, I 

distilled a co-ordinating moral dimension. Active Tolerance is based on four moral values: happiness, 

reason, respect and hope226. Neiman mentions that tolerance is meaningless without these values. These 

values are considered to be universal. The most important value is hope for a more human and more 

tolerant society. The ideals and goals are the framework of hope. Active tolerance is a co-ordinated ethical 

dimension of a human society, which is constituted on the four values I mentioned above. These values 

need to be developed to prepare children for their full membership in society as responsible and caring 

citizens. They need to know how to interact in relation to plurality and multiculturality. Active tolerance 

surpasses cultural and religious diversity, conquers segregation on educational levels and also in society, 

and builds a bridge from segregation to integration. That suits an inclusivistic and humanistic worldview in 

                                                
224 Baumann, Gerd, The Multicultural Riddle, Londen: Routledge, 1999 
225 WRR-rapporten, Waarden, normen en de last van het gedrag, 2003, Bijdragen Waarden en Normen 

  2004 en Identificatie met Nederland, 2007 
226 Neiman, Susan, Morele Helderheid, Filosofie Magazine, april 2011, p. 64-69 
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which there is no judgement about ‘the other person’ and his cultural, ethnic and religious background. 

This is exactly what is meant by the public accessibility of the non-denominational school.  

In communities one shares values. Without shared values, there can be no identity227. Values 

motivate actions. 

 

Research question 

 The central question is: How do the principals of the non-denominational primary schools view the 

public identity and the manifestation of its religious component of non-denominational primary schools in 

our current society?  

The central research question has been elaborated upon in four sub-questions as a result of the 

theoretical framework of which I presented an abstract above.  

 

1. How does the professional and his religion or worldview relate to the non-denomination of the 

school? 

2. How does the diversity of cultures and faiths relate to the non-denomination of the school? 

3. Do the professionals recognize the necessity of the development of the identity and religious 

concept of the school and the children?  

4. How does the formal identity (as prescribed in the constitution of primary schools) relate to the 

identity experienced by the professionals? 

 

Research strategy and method 

The aim of this inquiry was to provide insight into the ideas and ideals about the identity of 

denominational primary schools held by their principals and their ideas about the religious and cultural 

diversity of the children in their schools. I presumed that most of them would claim neutrality and that 

they therefore do not initiate the development of an own worldview and life perspective, with own moral 

principals and ideals, by teaching from religion. Religious morals can help as they are a condition of 

personal meaning-making. 

Principals of non-denominational schools in the Netherlands were approached by the VOO 

(Vereniging voor Openbaar Onderwijs) and VOS/ABB. They were invited to participate in my inquiry into 

the identity of their schools and how they initiate the development of the religious concept of identity 

with their children.  

 

                                                
227 Hardeveld, Geurt, Identiteit: gedeelde visie, of ieder voor zich? In: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, 

  p. 111-114 
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All principals of Dutch non-denominational primary schools were asked, by means of an online-

interview, about their opinions regarding their school’s identity and the development of the religious 

aspect of children’s identity.  

I asked the respondents questions about the religious and ethnic diversity within their school 

population and about dealing with this diversity in a non-denominational school. I also asked them about 

their own life perspectives and the (religious) worldviews of the teachers in their teams.  

 

A quantitative approach has been used in this inquiry. The research is divided into a theoretical 

part and an empirical part. In the theoretical part the theories about ethics and morality, social diversity 

and humanity, developmental psychology and philosophical ideas of education were put into five 

perspectives, from which the research question was approached in the hope of finding a solution to the 

image problems which non-denominational schools face nowadays and which lead to a decreasing 

population based on the idea that moral education would only take place in denominational schools.   

 

To analyze possible GAPs between the so-called desirable identity of non-denominational primary 

schools, as prescribed by the Dutch Constitution and the VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs) and 

the identity as experienced and acted on by the professionals in the schools, I used the method of Jaap 

van der Grinten: Mind the GAP!228 After analysing the GAPs the method led to a systematic approach of 

the problem and to eliminating the GAPs. 

 

The results that I got out of the analysis were placed in the social cultural framework which 

represents the modern, plural and multi-faith society we live in and is represented mostly in the 

classrooms of non-denominational schools, which led to the conclusions of how to profile the identity and 

strengthen the position of non-denominational education.  

 

 Relevance Research at educational level 

 The negative image and decrease in numbers of pupils in the non-denominational schools is based 

on the idea that teachers in these schools do not pay any attention to values and standards229.  

 

 Relevance Research at social-cultural level 

 Social integration of citizens in a multicultural and plural society is of great concern. Development 

of citizenship alone, as in learning how to participate in a democracy, does not seem sufficient230.  

                                                
228 Grinten, Jaap van der, Mind the Gap; stappenplan identiteit en imago  
229 Iersel, S. van, Openbare ‘vergaarbak’ in mineur, 2005 en  Beker, L.J., De positie van het openbaar onderwijs, in scriptie van   

  Monsees, Inge, UvA, 2006 
230 WRR-rapporten, Waarden, normen en de last van het gedrag, 2003, Bijdragen Waarden en Normen 

  2004 en Identificatie met Nederland, 2007 
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Conclusions 

The multicultural and plural society in which we live demands human and tolerant social 

interaction. There is great concern about the problems that arise from cultural, ethnic and religious 

diversity and there is a need to rethink the identities. Non-denominational primary schools do not always 

experience the diversity as a challenge, but very often as a problem. Due to the idea that professionals in 

these schools do not pay any attention to important values like respect, there is a negative image and a 

decrease in the pupil populations.  

The research that I carried out showed that there was not a large GAP between the desired 

identity of the non-denominational schools as prescribed in the Constitutions of Primary Schools and the 

identity experienced by the principals surveyed. 

 In non-denominational education one identifies the term ‘non-denominational’ as being publicly 

accessible. This does not automatically include education in an active pluriformal way and also does not 

automatically lead to active participation and citizenship. It does not guarantee education about and from 

other life perspectives, religions, worldviews and cultures.  

 In the non-denominational domain at educational level one certainly recognizes the need for 

education about and from the diversity of worldviews and cultural backgrounds, because as a critical and 

democratic citizen in a multicultural society, one should know something about ‘the other person’. One is 

more positive about the development of a life perspective/worldview than of religious or humanistic 

education. These lessons are given during class time to the children whose parents have chosen them. In 

this way schools do not meet the lawful obligations to develop the religious identity of ALL children as 

prescribed in Articles 46 and 8, part 3 of the Dutch Constitution of Primary Schools.  

 Neither legislation nor frames of reference are sufficient for schools to profile their identity into 

vision and mission in a proper way. Neither do they assist in any way by implementing this kind of 

education into the curriculum.  

 Within schools, the public identity is not always unequivocally seen to be carried by the 

professionals. The visions and missions of the schools should therefore be re-valued.  

 Citizenship is more comprehensive than teaching about religions, but both of them miss the 

existential questions of ‘meaning’. Such questions, together with the moral education of values and ideals, 

can contribute to the identity and its concept of life-perspective of the children and the school. To really 

educate this, processual discourse should be employed to initiate the development of the religious 

identity of both the schools and the children.  

 Internal discrepancies were found between desirability and actual experience. These are 

strengthened because of the fact that no-one really takes a clear stand on the issue of developing the 

religious aspect of identity.  

 In summary, there is a kind of identity-crisis at the educational and the social-cultural level, 

particularly within non-denominational primary schools.  
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 My final conclusion is that these schools should rethink their identity and then profile it more 

clearly. The positioning in respect of other schools will then be much more distinguishable. That is really 

necessary to ‘seduce’ the stakeholders (like parents and pupils). The starting point could be Active 

Tolerance. This is the co-ordinated ethical dimension which provides us with a new public moral. It also 

implies solidarity and invites one to critically think about one’s religious, cultural and ethnic identity. 

Active pluriformity and citizenship are, as a matter of course, part of the education in developing 

tolerance. Exactly that, in the processual approach, could be the new way of deeply understanding the 

diversity of cultural, ethnic and religious backgrounds in the non-denominational primary schools. Active 

tolerance surpasses cultural and religious diversity, conquers segregation at educational levels and also in 

society, and builds a bridge between segregation to integration.  

 That suits an inclusivistic and humanistic worldview in which there is no judgement about ‘the 

other person’ and his cultural, ethnic and religious background. This is exactly what is meant by public 

accessibility of the non-denominational schools.  

 This is why my conclusion is that one can no longer deny the diversity of worldviews in the 

classrooms of non-denominational schools by neglecting it in the educational curriculum. 
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