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1. Aanleiding
Op dit moment loop ik stage in groep 5 op een openbare basisschool. Tijdens deze stage heb ik niet
de indruk gekregen dat de school veel doet aan het vak geestelijke stromingen. Ik zie dit in mijn eigen
stageklas in ieder geval weinig terugkomen. Wat ik weet is dat de leerlingen in midden- en
bovenbouw aan het eind van het schooljaar in groepen een muurkrant maken over een
wereldgodsdienst. Ook weet ik dat er in de groepen 7 en 8 keuze is om elke week drie kwartier
humanistische vorming of godsdienst te krijgen. Maar ik vraag mezelf af of dit wel voldoende is. Aan
de andere kant heb ik nog geen idee hoe het dan wél zou moeten. En welke doelen er zijn voor het
vak geestelijke stromingen.
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2. Stappenplan
2.1 Onderwerp
‘Geestelijke stromingen in het openbaar basisonderwijs’.

2.2 Plan
Hoofdvraag:
In hoeverre wordt er op mijn stageschool gewerkt aan het vak geestelijke stromingen?
Hulpvragen:
Theoretisch onderzoek:
 Wat houdt het leergebied ‘geestelijke stromingen’ in?
 Wat moeten openbare basisscholen doen aan levensbeschouwelijk onderwijs?
 Welke doelen/leerlijnen zijn er met betrekking tot geestelijke stromingen?
Empirisch onderzoek:
(bestuderen schoolgids, enquête onder leerkrachten en interview met directrice)
 Welke visie heeft de school op het vak geestelijke stromingen?
 Welke doelen zijn er door de school gesteld voor het vak geestelijke stromingen?
 In hoeverre wordt het vak geestelijke stromingen onderling geëvalueerd?
 Hoe wordt er door leerkrachten gewerkt aan het vak geestelijke stromingen?
Methoden om tot antwoorden te komen
 Het bestuderen van de schoolgids;
 Bronnen op de ELO bestuderen;
 Een interview met de directrice afnemen;
 Een enquête afnemen bij de leerkrachten van de school;
 Het bestuderen van de tussendoelen annex leerlijn van Kerndoel 38 van TULE;
 Het bestuderen van overige literatuur m.b.t. het vak geestelijke stromingen en openbaar
onderwijs.
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Tijdsplanning
Activiteit
Colleges
Onderzoeksplan opstellen
ELO bronnen bestuderen
ELO bronnen verwerken
Overige literatuur zoeken + bestuderen
Overige literatuur verwerken
Schoolgids bestuderen + verwerken
Interview voorbereiden
Interview afnemen en verwerken
Enquête opstellen
Enquête afnemen en verwerken
Eindwerkstuk schrijven
Presentatie voorbereiden
Presentatie houden
Totaal

Aantal uur
5 uur
10 uur
5 uur
5 uur
10 uur
5 uur
3 uur
3 uur
5 uur
3 uur
5 uur
20 uur
5 uur
1 uur
84 uur

Literatuur en andere bronnen
 Schoolgids 2014/2015
 TULE (kerndoel 38)
 Kernwaarden openbaar onderwijs
 ELO bronnen:
o Levo op de openbare school
o Een visie op levo – school!
o Daarom openbaar onderwijs
o Kernwaarden openbaar onderwijs
 Overige literatuur over het vak geestelijke stromingen
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3. Theoretisch onderzoek
3.1 Wat houdt het leergebied ‘geestelijke stromingen’ in?
Sommige Nederlandse basisscholen onderscheiden vak- en vormingsgebieden. Bij vakgebieden kunt
u bijvoorbeeld denken aan rekenen en wiskunde, Nederlandse taal, wereldoriëntatie et cetera en
staan vooral kennis en cognitieve vaardigheden centraal. Bij vormingsgebieden is dit echter niet zo,
hierin staat de vorming van identiteit centraal. Hierbij kunt u denken aan geestelijke stromingen,
actief burgerschap, sociaal emotionele vorming, ethiek, seksuele diversiteit, vredeseducatie en
filosoferen. “Dergelijke vormingsgebieden zijn van belang of zelfs verplicht voor elke school,
ongeacht de denominatie.” (Renkema, 2014). Dit betekent dus dat deze vormingsgebieden verplicht
aan bod moeten in zowel het openbaar als het bijzonder basisonderwijs. We weten nu dat
geestelijke stromingen een vormingsgebied is binnen het basisonderwijs. En dat elke school verplicht
is hieraan te werken. Maar wat houdt het leergebied ‘geestelijke stromingen’ precies in?
Zes belangrijkste stromingen
Volgens Miedema (2006) biedt het vak geestelijke stromingen de mogelijkheid om verschillende
godsdiensten en levensbeschouwingen aan de orde te stellen. Dit zijn volgens Dohle & Dumasy
(1997) de belangrijkste onderwerpen binnen het gebied ‘zingeving’. Volgens Miedema (2006) wordt
er in het vak geestelijke stromingen op basisscholen gewerkt aan de basiskennis van de zes
belangrijkste geestelijke stromingen. Dit komt deels overeen met de informatie in het rapport
‘Kennisbasis geestelijke stromingen’ (Ruis, Dalmaijer, de Graaf, Stege, & Wagenaar, 2012). Hierin
staat dat leerlingen en leerkracht niet alleen aandacht moeten hebben voor deze zes stromingen op
cognitief gebied, maar ook op interactief gebied. Leerlingen moeten met elkaar in gesprek gaan. Zij
noemen het daarom geen kennis nemen van, maar aandacht schenken aan de verschillen en
overeenkomsten tussen: het Jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme
en het humanisme. Dit zijn ook de zes geestelijke stromingen waaruit de kerndoelen voor geestelijke
stromingen zijn opgebouwd. De kerndoelen zijn voor elke basisschool in Nederland hetzelfde. Dit
betekent dat niet alleen openbare scholen aandacht moeten besteden aan deze zes stromingen,
maar ook scholen uit het bijzonder onderwijs. Maar wat houdt ‘aandacht besteden aan’ zo’n
godsdienst/geestelijke stroming precies in? Volgens Dohle & Dumasy (1997) kun je het vak
geestelijke stromingen niet vergelijken met andere vakken omdat er bij andere vakken stof geleerd
kan worden wat volgens hen bij geestelijke stromingen of zingeving niet zo is. Het leren en begrijpen
van andere godsdiensten of culturen doe je volgens Dohle & Dumasy (1997) door met elkaar in
gesprek te gaan. Zij noemen dit leren door ontmoeting. Volgens de leerlijn bij kerndoel 38 kun je dit
doen door bezoeken te brengen aan musea of gebedshuizen.
Burgerschapsvorming
Volgens de ‘Kennisbasis geestelijke stromingen’ (Ruis, Dalmaijer, de Graaf, Stege, & Wagenaar, 2012)
is het vakgebied geestelijke stromingen een middel om te werken aan burgerschapsvorming. Sinds
februari 2006 zijn scholen (PO en VO) wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief
burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming is niet opgezet als vak, maar als algemene
taak voor de school. Bij burgerschapsvorming zijn vooral houdingen en vaardigheden van belang.
Kennis is daarbij niet onbelangrijk, maar wordt doorgaans al voldoende bijgebracht in het reguliere
(vak)curriculum. Het accent bij burgerschap ligt op het gebruiken van de school als oefenplaats: het
oefenen van democratische principes in de klas en op school, het bijdragen door leerlingen aan de
kwaliteit van de school door ze verantwoordelijkheden en ruimte voor initiatieven te geven. Leren
door te doen dus. Het concept burgerschapsvorming is door de Stichting voor Leerplan Ontwikkeling
(SLO) uitgewerkt in drie domeinen: democratie, participatie en identiteit. Deze drie domeinen
hangen nauw met elkaar samen. Geestelijke stromingen levert vooral een bijdrage aan het domein
identiteit.
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Identiteit
Het vakgebied geestelijke stromingen is volgens Ruijs, Dalmaijer, de Graaf, Stege & Wagenaar (2012)
meer dan een middel om te werken aan burgerschapsvorming. “Het draagt bij aan de
identiteitsontwikkeling van kinderen.” Het gaat hierbij zowel om levensbeschouwelijke ontwikkeling
(zingeving, spiritualiteit) als om morele ontwikkeling (ethiek, waarden en normen). Het kind leert zijn
persoonlijke levensbeschouwing en moraliteit steeds bewuster in te vullen, te verdiepen en te
vernieuwen in relatie met zijn sociale omgeving. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een positief
zelfbeeld en een eigen morele basis.
Mijn stagschool is een openbare basisschool, dat het een openbare basisschool is wil niet zeggen dat
de school geen eigen identiteit heeft. Hetzelfde geldt voor de kinderen die naar school gaan. Zij
ontwikkelen volgens Miedema (2002) allen een eigen identiteit. Aandacht voor geestelijke
stromingen is volgens Miedema (2002) de basis bij het vormen van je identiteit. Volgens Renkema
(2014) leert de leerling een ander te begrijpen. “Bij de vorming van identiteit wordt meer van de
leerling en de leerkracht gevraagd dan cognitieve vermogens en kennis: hij wordt in zijn gehele
persoonlijke bestaan en met meerdere vaardigheden en eigenschappen betrokken.” (Westerman,
2006; Zondervan, 2012). Dit wordt in de literatuur beschreven als een hermeneutischcommunicatieve benadering. Hermeneutisch wil zeggen dat er veel aandacht is voor de manier
waarop mensen betekenis geven aan dingen. “Het gaan om het leren verstaan van en betekenis
geven aan een ervaren werkelijkheid.” (Parlevliet, van den Berg, & Zondervan, 2013).Hierbij spelen
de onderstaande vier elementen een belangrijke rol. Omdat leren volgens Parlevliet, van den Berg en
Zondervan altijd in interactie met anderen gebeurt, staan communicatie en dialoog in dit model
centraal.

Figuur 1: ‘Hermeneutisch-communicatieve
benadering’ (Parlevliet, Van den Berg &
Zondervan, 2013, p. 100; Zondervan, 2012).
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Rol van de leerkracht
Volgens Parlevliet, van den Berg en Zondervan (2013) is het van belang dat de leerkracht zijn rol in
levensbeschouwelijk onderwijs goed kent. Volgens de hermeneutisch-communicatieve benadering is
er geen eenrichtingsverkeer meer maar ontstaat er communicatie. De leraar kan hier volgens
Reinierse (2013) omschreven worden als reisgenoot van de leerling en laat ze onderweg
verschillende ervaringen laat opdoen. Dit doe je volgens Reinierse (2013) door met leerlingen te
praten over verhalen en door verschillende werkvormen in te zetten. De hermeneutischcommunicatieve benadering sluit aan bij een belangrijk kenmerk in onze samenleving: pluraliteit.
Deze pluraliteit heeft volgens Parlevliet, van den Berg en Zondervan (2013) twee kanten. Het kan een
bron van conflict zijn, maar ook een mogelijkheid voor wederzijdse verrijking. Daarvoor is dus goede
communicatie nodig. “Het is de taak van de leraar om goede communicatie tussen leerlingen
mogelijk te maken die recht doet aan die verschillen die in een klas kunnen ontstaan.” (Parlevliet,
van den Berg, & Zondervan, 2013).
Verschillende perspectieven
In het rapport ‘Kennisbasis Geestelijke Stromingen’ worden verschillende perspectieven genoemd
waaruit we geestelijke stromingen benaderen. Deze perspectieven bieden ‘vensters’ van waaruit
geestelijke stromingen verkend kunnen worden. Deze worden weergegeven in een driedeling. Dit
betekent niet dat de drie perspectieven los van elkaar staan. De drie vensters zijn:
1. Bronnen: (verhalen en personen)
o Onstaansverhaal in historische context
o Personen en rolmodellen
o Boeken en interpretaties
2. Ideeën: (waarden en beginselen, levensvragen)
o Beginselen en kerngedachten
o Ideeën over het ‘goede en juiste leven’ (waarden, ethiek/moraliteit)
o Ideeën over levensvragen
3. Praktijken: (verschijningsvormen)
o Rituelen, feesten, herdenkingsdagen etc.
o Gebruiken, gewoontes en symbolen
o Gebedshuizen en centra voor bezinning
(Ruis, Dalmaijer, de Graaf, Stege, & Wagenaar, 2012)
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3.2 Wat moeten openbare scholen doen aan levensbeschouwelijk
onderwijs?
Sinds 1985 zijn alle basisscholen in Nederland verplicht om onderwijs te geven in geestelijke
stromingen. “Het verplicht stellen van dit aandachtsgebied was een van de instrumenten waarmee
de overheid trachtte in te spelen op de toenemende veelkleurigheid in de Nederlandse
samenleving.” (Ruis, Dalmaijer, de Graaf, Stege, & Wagenaar, 2012). Het aandachtsgebied werd
gepresenteerd als een kennisgebied: kinderen op een zo objectief mogelijke wijze kennis laten
maken met (verschillen en overeenkomsten tussen) de belangrijkste godsdiensten en
levensbeschouwingen in de Nederlandse samenleving. De gedachte hierachter was dat meer kennis
zou bijdragen aan meer wederzijds begrip. Volgens Ruis, Dalmaijer, de Graaf, Stege & Wagenaar
(2012) zijn scholen namelijk een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Kinderen met
verschillende achtergronden ontmoeten elkaar op school. Sinds 2006 moeten Nederlandse
basisscholen en middelbare scholen ook actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Actief
burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een
democratische gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst
naar betrokkenheid bij en deelname aan de samenleving. Het impliceert volgens Ruis, Dalmaijer, de
Graaf, Stege & Wagenaar (2012) bekendheid met en betrokkenheid bij diverse uitingen van de
Nederlandse cultuur.
De overheid wil dus dat leerkrachten de leerlingen voorbereiden op een betrokken deelname aan
onze veelkleurige, democratische samenleving. “Door het ontwikkelen van interesse in elkaars
levensbeschouwelijke achtergronden leren kinderen zich in elkaar te verplaatsen, vragen te stellen
aan elkaar en aan zichzelf en zich open te stellen voor verschillen in zienswijzen en zingeving.” (Ruis,
Dalmaijer, de Graaf, Stege, & Wagenaar, 2012).
Geestelijke stromingen als apart vak
Uit onderzoek uitgevoerd door Veugelers en de Kat (2004) is gebleken dat op de meeste basisscholen
(69%) aandacht voor geestelijke stromingen is verweven in andere vakken. Op heel weinig scholen
(5%) is geestelijke stromingen een apart vak. Scholen waarin geestelijke stromingen geen apart vak is
werken alleen aan geestelijke stromingen ‘wanneer het uit komt’ bijvoorbeeld naar aanleiding van de
actualiteit, indien het lesprogramma ertoe uitnodigt, binnen een project of wanneer het aan de orde
komt in het thema wereldoriëntatie.
Conclusie
Als antwoord op de vraag wat openbare scholen moeten doen aan levensbeschouwelijk onderwijs
zou je dus kunnen stellen dat zowel openbare als bijzondere basisscholen in Nederland dezelfde
verplichtingen in hun onderwijs met betrekking tot geestelijke stromingen hebben. Beide
onderwijssoorten moeten werken aan het leren kennen van (de overeenkomsten en verschillen
tussen) de belangrijkste levensbeschouwingen geestelijke stromingen, actief burgerschap en sociale
integratie. Dit is voor het openbaar onderwijs dus niet verschillend van het bijzonder onderwijs.
Daarnaast is gebleken dat geestelijke stromingen op de meeste scholen in Nederland geen apart vak
is, maar is verweven in andere vakken. Daarbij moet wel gezegd worden dat dit onderzoek dateert
uit 2004. In de afgelopen elf jaar hebben er natuurlijk veranderingen plaatsgevonden.
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3.3 Welke doelen/leerlijnen zijn er met betrekking tot geestelijke
stromingen?
Houdingsdoelen
“Houdingsverandering, in de zin van openstaan voor verschillende meningen, is in de praktijk het
belangrijkste doel van het leergebied geestelijke stromingen.” (Veugelers & de Kat, 2004). Daarnaast
zijn: begrip bijbrengen voor het belang van levensbeschouwing voor mensen, interesse kweken voor
verschillende geestelijke stromingen en betekenis geven aan ervaringen en waarnemingen de
belangrijkste doelen. Veugelers en de Kat (2004) noemen dit houdingsdoelen. Daarna komen doelen
die gericht zijn op het vergroten van kennis van geestelijke en maatschappelijke stromingen,
gebruiken en rituelen. Hiermee wordt de kennis van de belangrijkste stromingen bedoeld. Volgens
Veugelers & De Kat is het veranderen van de houding van leerlingen ten opzichte van mensen met
een (andere) godsdienst dus belangrijker dan kennis.
Kerndoelen
In de literatuur wordt bij geestelijke stromingen vaak verwezen naar het oude kerndoel 38:
“De kinderen 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.”
Omdat dit kerndoel zoals gezegd verouderd is, is mijn onderzoek gebaseerd op de nieuwe
kerndoelen. De kerndoelen van geestelijke stromingen vallen voor een deel samen met die van
burgerschap en sociale integratie. Dit zijn de kerndoelen van het domein ‘Mens en Samenleving’ van
het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Het aandachtsgebied geestelijke stromingen is
hoofdzakelijk ondergebracht in kerndoel 38 van dit domein, waar ook mijn onderzoek op gebaseerd
is. Kerndoel 38 luidt:
“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 seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.” (SLO, 2014).
Kerndoel 38 wordt verdeeld in vier gebieden, met elk een eigen leerlijn. Deze vier gebieden zijn:
zingeving, seksualiteit, welzijn en seksuele rechten en sociale en culturele invloeden. In de tabel op
de volgende pagina is te zien welke aandachtspunten en activiteiten bij de doelen en de leerlijn
horen. De gebieden seksualiteit, welzijn en seksuele rechten en sociale en culturele invloeden zijn
niet verder uitgewerkt. Daar wordt dus niet verder op ingegaan. In de leerlijn van kerndoel 38 staan
niet alleen tussendoelen, ook staat beschreven wat kinderen en leerkrachten kunnen doen op dit
gebied.
Aandachtspunten m.b.t. geestelijke stromingen
In paragraaf 3.1 werd al beschreven dat geestelijke stroming geen vakgebied wat je kunt leren door
het bestuderen van droge leerstof, maar dat er geleerd wordt door ontmoeting. Dit komt terug in de
leerlijn van kerndoel 38. Volgens de leerlijn bij kerndoel 38 moet er onderbouw vooral aandacht
besteedt worden aan gebruiken, rituelen en leefgewoonten van de verschillende godsdiensten. Dit
kan volgens de Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO) gedaan worden door actief aan de slag te
gaan godsdienstige verhalen, gebruiken en feesten. Er wordt dus niet alleen over gesproken, er
wordt in de praktijk ook wat mee gedaan. “Denk aan het vieren van godsdienstige feesten in je klas.”
(SLO, 2014). In de midden- en bovenbouw is de leerlijn meer gericht op ontmoeting en het leren over
overeenkomsten en verschillen tussen godsdiensten.
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4. Empirisch onderzoek
4.1 Welke visie heeft mij stageschool op het vak geestelijke stromingen
Voordat ik deze vraag aan directrice stelde, heb ik eerst gekeken wat de school hier in de schoolgids
over schrijft. Daarin staat het volgende beschreven:
“***** is een openbare school. Dat betekent dat de leerkrachten aanvaarden dat ouders (en
kinderen) verschillende levensovertuigingen kunnen hebben. In hun lessen houden ze daar rekening
mee en bovendien geven ze de leerlingen ruimte om daaraan uiting te geven. De leerkrachten van
onze school respecteren de verschillende ideeën, meningen en inzichten en zullen dit ook van anderen
vragen. Op ***** staan waarden en normen en het respect voor elkaar hoog in het vaandel. Zo
hebben we meegedaan aan het landelijk voorhoede traject rondom actief burgerschap. In die jaren
hebben we als voorhoede groep (10 scholen) met behulp van het Ministerie van Onderwijs,
Universiteit van Amsterdam en de Stichting Leerplan Ontwikkeling meegeholpen aan het ontwikkelen
van een bruikbare aanpak van actief burgerschap. “Actief burgerschap houdt in dat je als school
aandacht hebt voor verschillen tussen leerlingen en kinderen leert omgaan met die verschillen. Niet
alleen met verschillen in de eigen groep maar ook met verschillen tussen culturen. Daarnaast houdt
actief Burgerschap ook in dat kinderen leren een bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen: in
de groep, op schoolniveau maar ook in de buurt en in nog grotere verbanden. Als onderdeel daarvan
geeft ***** de mogelijkheid om godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs te volgen gedurende
drie kwartier in de week. Dit geldt voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8.”
(Fragment uit de schoolgids van OBS ***** 2014-2015)
Het antwoord van de directrice kwam aardig overeen met dit fragment uit de schoolgids. Ze
benadrukte dat de school een openbare basisschool is en dat alle leerlingen ongeacht verschillen in
cultuur, geloof en huidskleur welkom zijn op deze school. Dit geldt niet alleen voor leerlingen, maar
natuurlijk ook voor leerkrachten. Het belangrijkste hierin vindt de school dat leerlingen en
leerkrachten hierin respect voor elkaar hebben en dat het inzicht in en begrijpen van verschillen
tussen personen een belangrijke waarde is voor de school.
De bovenstaande visie is vrij normaal voor een openbare basisschool aangezien het aanvaarden van
kinderen met verschillen in cultuur, geloof en afkomst verplicht is op openbare basisscholen. Daarom
vroeg ik of de school hier ook een eigen visie of aanvulling op had. Het antwoord hierop was: “We
hebben op de school bijzondere aandacht voor normen en waarden en voor het kweken van besef
dat er verschillen zijn tussen mensen en hoe we daar met respect mee om moeten gaan. We doen
dat o.a. aan de hand van de methode “Leefstijl’ maar ook aan de hand van door ons zelf ontwikkelde
debatstellingen. De school deed mee met het landelijk voorhoede-project op dit terrein en we
werken nu met een plan ‘Actief in burgerschap’. Als vervolg op het landelijk traject doen wij nu mee
in een project ‘Krachtig Meesterschap. Ook dat project gaat over hoe we kunnen bevorderen dat
kinderen leren om te gaan met verschillen tussen kinderen, maatschappelijke groeperingen en
culturen.”
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4.2 Welke doelen zijn er door de school gesteld voor het vak geestelijke
stromingen?
De directrice vertelde mij dat de school graag aan de kerndoelen en aan algemene doelen voor
levensbeschouwelijk onderwijs wil voldoen. Daarbij heeft de school geen eigen doelen heeft
opgesteld. Deze vraag heb ik ook aan leerkrachten gesteld. Daarin wordt vooral genoemd dat de
school werkt aan de doelen die voor het openbaar onderwijs gelden. Denk hierbij aan de
kernwaarden van openbaar onderwijs. Dit betekent dat iedereen welkom is. Maar ook dat leerlingen
leren respectvol met elkaar om te gaan en proberen elkaars achtergrond te begrijpen. Dit komt
volgens veel leerkrachten terug in doelen van de methode leefstijl.
In de algemene doelen voor godsdienst en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare
scholen staat dat leerlingen van groep 7 en groep 8 per week drie kwartier lessen kunnen volgen in
godsdienst of levensbeschouwelijk onderwijs (Humanistisch Vormings Onderwijs = HVO). Hier werkt
de school ook aan.

4.3 In hoeverre wordt het vak geestelijke stromingen onderling
geëvalueerd?
In de onderbouw komt het evalueren van activiteiten binnen het vak geestelijke stromingen niet
tijdens plenaire vergaderingen aan bod. Er wordt in de onderbouw dus niet op vaste momenten
geëvalueerd. Wel wordt er na een thema of een bezoek buiten school geëvalueerd. In de bovenbouw
worden activiteiten met betrekking tot geestelijke stromingen en levensbeschouwelijk onderwijs wel
op vaste tijdstippen geëvalueerd. Daarin vindt onder andere evaluatie plaats over activiteiten die de
leerkrachten in klas doen en activiteiten die buiten de klas georganiseerd zijn. In groep 7 en 8 worden
ook de lessen HVO en Godsdienst geëvalueerd aangezien deze lessen gegeven worden door externe
leerkrachten.
Daarnaast heeft de school een aparte werkgroep voor de methode ‘leefstijl’ en de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen. Daarin worden niet alleen de lessen geëvalueerd, maar ook
nieuwe mogelijkheden onderzocht. Vanuit deze werkgroep worden de activiteiten met betrekking op
sociaal emotionele ontwikkeling, burgerschapsvorming en geestelijke stromingen aangestuurd en
geëvalueerd.

4.4 Hoe wordt er door leerkrachten gewerkt aan het vak geestelijke
stromingen?
Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag heb ik de leerkrachten van de school gevraagd hoe
zij aan geestelijke stromingen werken en welke activiteiten zij ondernemen. Daarnaast hebben ze in
de enquête ingevuld of ze in hun klas intentioneel of incidenteel aan geestelijke stromingen werken.
Hieruit blijkt dat het merendeel van de leerkrachten op de school (71%) alleen incidenteel aan
geestelijke stromingen werkt ‘wanneer het uitkomt’. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de actualiteit
of als het lesprogramma ertoe uitnodigt. Veel leerkrachten gaven in hun antwoord aan hier tijdens
methodelessen van bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis aan te werken. Ook gebruikt de
school de methode ‘leefstijl’ waarin onderwerpen die te maken hebben met levensbeschouwelijke
vorming en geestelijke stromingen aan bod komen. De school werkte ook met de methode
‘wereldgodsdiensten’ maar deze werd als te moeilijk ervaren en wordt daarom nu niet meer
gebruikt.

Yannick Kuipers

- S1051364

-

Vakdossier LB3

12

Uit mijn onderzoek blijkt dus dat het merendeel van de leerkrachten vooral incidenteel werkt aan
geestelijke stromingen in zijn of haar klas. Bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis komt het
onderwerp: culturele diversiteit veel aan bod. Ook wordt er tijdens lessen binnen deze vakken
aandacht besteed aan verschillende wereldgodsdiensten. Daarnaast wordt door veel leerkrachten de
methode ‘leefstijl’ genoemd in hun antwoord op de vraag hoe zij aan geestelijke stromingen werken.
Leefstijl is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Maar ook
bewustwording van diversiteit krijgt in deze methode veel aandacht. Incidenteel werken aan
geestelijke stromingen betekent ook dat er aan gewerkt wordt vanuit de actualiteit. Bijvoorbeeld als
er iets over in het nieuws is. Maar het kan ook zijn dat er in een klas kinderen uit verschillende
culturele achtergronden komen. Dan zijn deze culturele verschillen volgens veel leerkrachten een
mooi aanknopingspunt om het hier over te hebben. Wat ik in de antwoorden weinig terug hoor zijn
vieringen van bepaalde godsdienstige feesten. Terwijl vieringen een belangrijk onderdeel zijn binnen
geestelijke stromingen.
Zoals ik al eerder beschreef, wil de school werken aan de kerndoelen die te maken hebben
geestelijke stromingen. Er wordt met name gelet op de leerlijn en de activiteiten bij kerndoel 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 seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.” (SLO, 2014). Om aan deze doelen
te voldoen vindt de school het werken aan geestelijke stromingen binnen methodelessen alleen niet
genoeg. “Je kunt niet alleen in de klas werken aan geestelijke stromingen en verschillen tussen
mensen, we willen dat kinderen het ook echt ervaren en met elkaar of met anderen in gesprek gaan.
Daarom brengen onze kinderen af en toe aan een bezoek aan gebedshuizen of bejaardentehuizen.
We doen dit eigenlijk in combinatie met burgerschapsvorming. Daarvoor doen we ook activiteiten
die minder met geestelijke stromingen te maken hebben, zoals: het plein of de buurt opruimen of
zingen voor oudere mensen. Ook nodigen we af en toe mensen uit die iets in de klas kunnen
vertellen over hun geloof.” (directrice van de school). De school zorgt dus ook voor ruimte voor
gesprek en ontmoeting.
Een enkele leerkracht gaf ook aan intentioneel aan geestelijke stromingen te werken. Zij zeggen dit
te doen door in de klas te werken aan levensbeschouwelijke thema’s en door leerlingen met elkaar in
gesprek te laten gaan, of door gesprekken tussen leerling en leerkracht.
Projecten
Op de school wordt in de middenbouw elk jaar gewerkt aan het thema wereldgodsdiensten. Daarin
komen de zes grootste geestelijke stromingen aan bod. De leerlingen werken onder andere met de
site van SamSam aan het verkennen van wereldgodsdiensten. De leerlingen van groep 6 bezoeken
elk jaar de Katholieke kerk die naast de school staat. Daarnaast deed de school mee met het landelijk
voorhoede-project op dit terrein en ze werken nu met een plan ‘Actief in burgerschap’. Als vervolg
op het landelijk traject doen ze nu mee in een project ‘Krachtig Meesterschap’. Ook dat project gaat
over hoe ze kunnen bevorderen dat kinderen leren om te gaan met verschillen tussen kinderen,
maatschappelijke groeperingen en culturen.
Godsdienst en humanistisch vorming
In de groepen 7 en 8 kunnen de leerlingen kiezen voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) of
godsdienst. De vakken zijn bedoeld om kinderen op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor
andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Volgens de school helpen deze lessen de kinderen
om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. De lessen worden gegeven door vakdocenten. Er
wordt drie kwartier per week vrijgemaakt voor deze lessen.
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5. Conclusie
In de conclusie geef ik antwoord op de hoofdvraag die ik me voorafgaande aan het onderzoek heb
gesteld. De hoofdvraag luidt: In hoeverre wordt er op mijn stageschool gewerkt aan het vak
geestelijke stromingen? Voordat ik hier antwoord op geef, blik ik terug op de drie onderwerpen die in
mijn onderzoek naar voren kwamen. Dit zijn: de visie van de school met betrekking tot geestelijke
stromingen, de doelen en evaluatie m.b.t. dit onderwerp en als laatste de uitvoering van
leerkrachten op dit gebied.
Ik heb het onderzoek als erg interessant ervaren en heb nu meer kennis en inzicht in de activiteiten
rondom geestelijke stromingen op de mijn stageschool. Als LIO-er in groep 5 zie je alleen wat er in je
eigen klas gebeurt met betrekking tot geestelijke stromingen en krijg je van de rest van de school
weinig mee. Dankzij de literatuurstudie heb ik meer kennis over het leergebied geestelijke
stromingen en de plek daarvan binnen het hedendaags basisonderwijs. Dankzij de enquête en het
gesprek met de directrice ben ik te weten gekomen hoe hier in de praktijk aan gewerkt word. Nu ik
dit zowel uit de literatuur (hoe zouden scholen aan geestelijke stromingen moeten werken?) als in de
praktijk (hoe werkt mijn stageschool hier in de praktijk aan?) heb ervaren, kan ik een conclusie
opmaken.
Visie
Dat de school steeds benadrukt dat het werkt aan geestelijke stromingen vanuit de visie van een
openbare school vind ik niet gek. Daarbij moet wel rekening gehouden worden dat elke school hier
verplicht aan moet werken. Dus ook Christelijke basisscholen. “Dergelijke vormingsgebieden zijn van
belang of zelfs verplicht voor elke school ongeacht de denominatie.” (Renkema, 2014).
Volgens de ‘Kennisbasis geestelijke stromingen’ (Ruis, Dalmaijer, de Graaf, Stege, & Wagenaar, 2012)
is het vakgebied geestelijke stromingen een middel om te werken aan burgerschapsvorming. Sinds
februari 2006 zijn scholen (PO en VO) wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief
burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming is niet opgezet als vak, maar als algemene
taak voor de school. Scholen zijn dus wettelijk verplicht te werken aan geestelijke stromingen. Uit de
visie van de school op burgerschapsvorming blijkt dat ze hier serieus aandacht aan besteden. Dit
blijkt uit de samenwerking in voorhoede groepen en de projecten waar mijn stageschool mee bezig
is.
Doelen en evaluatie
Uit mijn onderzoek is duidelijk gebleken dat de school geen eigen doelen of leerlijn m.b.t. geestelijke
stromingen heeft opgesteld. Dit is in mijn ogen een aandachtspunt voor de school. Uit de enquête is
namelijk gebleken dat de leerkrachten niet eens weten of er doelen zijn. Veel leerkrachten hebben
geen weet van de kerndoelen op het gebied van geestelijke stromingen. Daarnaast weet het grootste
doel van de leerkrachten niet wat houdingsdoelen zijn. Terwijl houdingsverandering en openstaan
voor verschillend meningen volgens Veugelers & de Kat (2004) het belangrijkste doel is van
geestelijke stromingen. Hier zou door de school dus meer mee gedaan kunnen worden. Ook als je
kijkt naar welk deel er intentioneel aan geestelijke stromingen werkt. Dit percentrage ligt erg laag.
Maar 29% van de leerkrachten werkt intentioneel aan geestelijke stromingen in zijn of haar klas. Als
de school dit percentage omhoog wil laten gaan, zou er meer aandacht besteedt moeten worden aan
de bewustwording van de doelen en activiteiten die te maken hebben met geestelijke stromingen.
Als ik kijk naar de evaluatie op het gebied van geestelijke stromingen, dan ben ik aan de ene kant
tevreden, maar aan de andere kant ook kritisch. Ik vind het goed dat in de onderbouw na elk thema
en bezoek geëvalueerd wordt. Ook vind ik het goed dat het onderwerp geestelijke stromingen
binnen levensbeschouwelijk onderwijs terugkomt op vergaderingen. Alleen ik zie hier in de praktijk
weinig van terug. Het is tijdens vergaderingen een beetje het ondergeschoven kindje. Ook is er een
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werkgroep voor de methode ‘leefstijl’ en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze
werkgroep zou zich ook bezighouden met levensbeschouwelijk onderwijs op de school. Maar ook
hier zie je weer dat er weinig aandacht naar uitgaat en dat de werkgroep zich meer bezighoudt met
sociaal emotionele aspecten. De werkgroep houdt zich meer bezig met ‘dingen die dagelijks aan bod
komen’ zoals ruzie, groepsvorming, pesten, zelfvertrouwen etc. Dit vind ik een rare houding omdat ik
van mening ben dat geestelijke stromingen en onderwerpen daarbinnen ook onderwerpen zijn die
‘dagelijks aan bod komen’.
De uitvoering van leerkrachten
Na de visie en de doelen van de school onderzocht te hebben, ben ik gaan onderzoeken hoe
leerkrachten met hun klas aan geestelijke stromingen werken. Eerder in dit hoofdstuk werd al
beschreven dat het merendeel van de leerkrachten hier incidenteel aan werken. Ze doen dit
bijvoorbeeld als het hier tijdens de geschiedenis of aardrijkskunde lessen over gaat. Ook werken alle
leerkrachten in hun klas met de methode ‘leefstijl’. Leerkrachten die alleen op deze manier aandacht
schenken aan geestelijke stromingen werken erg minimaal aan dit leergebied. Dit kan ik opmaken uit
de literatuur. Volgens Dohle & Dumasy (1997) kun je het vak geestelijke stromingen namelijk niet
vergelijken met andere vakken omdat er bij andere vakken stof geleerd kan worden wat volgens hen
bij geestelijke stromingen of zingeving niet zo is. Het leren en begrijpen van andere godsdiensten of
culturen doe je volgens Dohle & Dumasy (1997) door met elkaar in gesprek te gaan. Zij noemen dit
leren door ontmoeting. Volgens de leerlijn bij kerndoel 38 kun je dit doen door bezoeken te brengen
aan musea of gebedshuizen. En daarbij aandacht te schenken aan verschillen en overeenkomsten
tussen verschillende levensovertuigingen
Gelukkig werken de meeste leerkrachten met hun klas meer aan geestelijke stromingen dan alleen
als het in een methode les ter sprake komt. In de middenbouw wordt er bijvoorbeeld elk jaar
gewerkt aan een project over verschillende godsdiensten. Dit komt overeen met de opvatting van
Miedema. Volgens Miedma (2006) biedt het vak geestelijke stromingen de mogelijkheid om
verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen aan de orde te stellen. Maar ook hier vraag ik
me af of dit genoeg is. Volgens Ruis, Dalmaijer, de Graaf, Stege & Wagenaar (2012) moeten
leerkrachten niet alleen aandacht hebben voor deze zes stromingen op cognitief gebied, maar ook op
interactief gebied. Dit door met elkaar in gesprek te gaan. Als je alleen werkt aan een muurkrant of
presentatie met het onderwerp wereldgodsdiensten ben je in mijn ogen te veel bezig met dit
onderwerp op cognitief gebied. Nu is het zo dat de leerlingen in groep 6 een kerk bezoeken. Maar op
deze manier wordt er geen aandacht besteedt aan verschillende geloofsovertuigingen. Daarom vind
ik het bezoeken van alleen een kerk niet genoeg om hier ook interactief aan te werken.
Nu ik mijn conclusie over de onderzochte gebieden heb beschreven kan ik antwoord geven op de
hoofdvraag van dit onderzoek. In hoeverre wordt er op mijn stageschool gewerkt aan het vak
geestelijke stromingen?
De leerkrachten geven aan dat ze het werken aan geestelijke stromingen belangrijk vinden. Ook uit
de visie van de school kun je opmaken dat er wel degelijk aandacht wordt geschonken aan
geestelijke stromingen, maar in de praktijk is toch te zien dat dit meer incidenteel dan intentioneel
gebeurt. Ook gebeurt dit teveel op cognitief gebied. Het is goed dat de school de leerlingen over
onderwerpen als wereldgodiensten en humanisme wil leren, maar dit doen ze te veel op cognitief
gebied. Interactie is hierbij minstens zo belangrijk, maar hier is te weinig van terug te zien. Er wordt
op de school zeker gewerkt aan het vak geestelijke stromingen, omdat de school hier veel aandacht
aan besteedt, en de kinderen er ook veel over leren. Maar op sommige punten zou de school in de
toekomst verbetering kunnen laten zien. Deze punten komen in de aanbevelingen naar voren.
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5.1 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de conclusie kan ik een aantal aanbevelingen doen. Deze zijn zowel gebaseerd
op wat ik in de literatuur gelezen heb als ik in de praktijk ervaren heb.
Ik zou de school als eerst willen aanbevelen om meer aandacht te besteden aan geestelijke
stromingen door hier meer intentioneel aan te werken. Dus niet alleen als het ‘uitkomt’ of als het
tijdens een methode les van bijvoorbeeld geschiedenis aan bod komt. Daarnaast wil ik de school
aanbevelen om niet alleen op cognitief gebied aan geestelijke stromingen te werken. Het is heel
goed dat de school de kinderen veel bij wil brengen over normen en waarden, verschillende
geloofsovertuigingen en culturele diversiteit. Maar als je de kinderen hier alleen een project over laat
maken, of je laat dit aan bod komen tijdens de keuzevakken HVO of godsdienst dan laat je de
kinderen te weinig leren in interactie. Mijn laatste aanbeveling van de school heeft te maken de plek
van geestelijke stromingen tijdens (werkgroep)vergaderingen en evaluaties. Het is nu samengevoegd
met het ‘vak’ sociaal-emotionele ontwikkeling waardoor het een ondergeschoven kindje is. Mijn
aanbeveling is daarom ook om geestelijke stromingen niet samen te voegen met sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen, maar een eigen plek te geven op vergaderingen of binnen een eigen
werkgroep m.b.t geestelijke stromingen.
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6. Mijn visie
Mijn visie op levensbeschouwelijk onderwijs is erg veranderd na het lezen van de literatuur en het
uitvoeren van dit onderzoek. Vooral het boek ‘Het kind en de grote verhalen’ (Parlevliet, van den
Berg, & Zondervan, 2013) heeft hier een bijdrage aan geleverd. Dit komt omdat ik nu van mening ben
dat verhalen uit het kind zelf moet komen. Ik vind dit belangrijk omdat leren volgens Parlevliet, van
den Berg & Zondervan (2013) altijd in interactie met anderen gebeurt. Daarom wil ik leerlingen niet
alleen op cognitief niveau met levensbeschouwelijk onderwijs laten werken, maar vooral ook
interactief. “Het gaan om het leren verstaan van en betekenis geven aan een ervaren werkelijkheid.”
(Parlevliet, van den Berg, & Zondervan, 2013). In de praktijk kun je dit dus doen door met leerlingen
in gesprek te gaan of door leerlingen met elkaar in gesprek te laten gaan. Daarnaast kun je als
leerkracht zorgen voor ontmoeting. Ik vind dit belangrijk, omdat je levensbeschouwelijke waarden in
mijn ogen niet uit boeken leert. Dit komt overeen met wat Dohle & Dumasy zeggen over dit
onderwerp. Volgens Dohle & Dumasy (1997) kun je het vak geestelijke stromingen namelijk niet
vergelijken met andere vakken, omdat er bij andere vakken stof geleerd kan worden wat volgens hen
bij geestelijke stromingen of zingeving niet zo is. Het leren en begrijpen van andere godsdiensten of
culturen doe je volgens Dohle & Dumasy (1997) door met elkaar in gesprek te gaan. Zij noemen dit
leren door ontmoeting. Hierbij ben ik me bewust geworden van mijn rol als leerkracht, aangezien je
bij levensbeschouwing dus een andere rol hebt dan bij andere vakken. Ik wil als leerkracht de
leerlingen tijdens levensbeschouwing verschillende ervaringen laten opdoen, bijvoorbeeld door met
leerlingen te praten over verhalen. De leraar kan hier volgens Reinierse (2013) omschreven worden
als reisgenoot van de leerling. Identiteitsvorming van kinderen is ook een reden waarom ik aandacht
voor geestelijke stromingen zo belangrijk vind. Ik vind het daarom jammer dat ik hier geen enkele
leerkracht over heb gehoord. Aandacht voor geestelijke stromingen is volgens Miedema (2002)
namelijk de basis bij het vormen van je identiteit.
Daarnaast is het zo dat ik een paar jaar geleden heb gekozen om les te geven in het openbaar
onderwijs. Dit komt omdat mijn visie aansluit bij de kernwaarden van openbaar onderwijs. Dit zijn:
 Iedereen is welkom;
 Iedereen is benoembaar;
 Er is wederzijds respect;
 Actief aandacht voor waarden en normen;
 De openbare school is van en voor de samenleving;
 De openbare school biedt gelegenheid om godsdienst of levensbeschouwing te volgen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Enquête onder leerkrachten
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Bijlage 2: Leerlijn bij kerndoel 38
Aandachtspunt
en

Wat doen de
kinderen?

Groep 1/2
- Gebruiken/ leefgewoonten
- feestdagen

Groep 3/4
Als groep 1/2 +
- godsdienstige feesten
- godsdienstige verhalen
- godsdienstige gebruiken

- De kinderen vertellen over
gebruiken thuis, in de familie,
bij vrienden.
- Ze vertellen over de
feestdagen die thuis worden
gevierd:
- Wat wordt er gevierd?
- Hoe wordt dat gevierd?
- Doet iedereen dat?
- Wat is de betekenis
van die feesten?
- De kinderen helpen mee aan
de voorbereidingen van feesten
op school.
- Ze maken voorwerpen die bij
de feesten horen.

- De kinderen brengen een
bezoek aan een kerk, synagoge of
moskee.
- Ze tekenen over de verhalen die
de leraar verteld heeft.
- Ze nemen deel aan feesten die
op hun school gevierd worden.
- Ze helpen mee aan de
voorbereidingen van feesten op
school.
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Groep 5/6
Als groep 3/4 +
- (verhalen over) belangrijke mensen uit
een religie.
- christendom
- de centrale plaats van de kerk
- manieren van eten
(joden en moslims geen varkensvlees;
hindoes vaak vegetarisch)
- jodendom
- De kinderen luisteren naar verhalen over
belangrijke centrale personen in de te
onderscheiden religies en culturen:
christendom, jodendom en islam.
- Ze kunnen in een ‘poster' de
belangrijkste kern uit deze verhalen
weergeven.
- Ze geven in een tekening/kijkdoos aan
wat de belangrijkste inrichtingskenmerken
van de verschillende gebedshuizen zijn.
- Ze bespreken in kring/klassengesprek de
manieren van eten binnen verschillende
culturen.
- Ze kunnen voedsel indelen in wel en niet
geoorloofd eten (binnen
jodendom/islam/hindoeïsme).

Groep 7/8
als groep 5/6 +
- islam
- hindoeïsme
- humanisme
- vrijheid van geloof

- De kinderen bespreken in de kring de
belangrijkste geestelijke/godsdienstige
stromingen die zij kennen aan de hand
van de vraag: 'Waar kun je eigenlijk in
geloven?'.
- Ze werken in groepjes de belangrijkste
kenmerken uit van de drie
mono-theïstisch wereldgodsdiensten.
(drie tabellen met: kalender,
gebedshuizen, kleding, taal, voedsel)
- Ze brengen een bezoek aan een Bijbels
(openlucht)museum, een Joodshistorisch
museum of een wereldmuseum en/of
cultureel centrum.
- Ze maken een verslag van wat ze hebben
meegemaakt/gezien.
- Ze bespreken wat hen aan het bezoek is
opgevallen, afgezet tegen wat zij eerder al
wisten.

23

Wat doet de
leerkracht?

- De leraar leidt door middel
van vragen het gesprek om
kinderen te laten nadenken
over de gebruiken bij hen thuis.
Waarom doen ze dat zo?
Wat heeft het voor
betekenis?
Van wie hebben ze dat
geleerd?
Wat vinden ze van die
feesten?
Welke feesten kenden ze
niet?

- De leraar organiseert een
bezoek aan een kerk, synagoge of
moskee.
- Zij bespreekt het bezoek na,
terug in de klas:
Wat was er allemaal te zien?
Hoe zag dat eruit?
Waar dient het voor?
- De leraar vertelt verhalen met
een religieuze achtergrond.

- De leraar organiseert de
viering van bepaalde feesten.
- Zij nodigt ouders van kinderen
uit om te vertellen over hoe ze
een bepaalde feestdag vieren.
Ze laten zien wat ze dan
klaarmaken.
Een speciale tafel?
Speciale kleding?
Ander eten?
(Bron: Kerndoel 38, Stichting voor leerplanontwikkeling, 2014)
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- De leraar nodigt gastsprekers/geestelijk
voormannen/vrouwen uit.
- Zij bespreekt in een klassengesprek
uiteenlopende leef- en eetgewoontes.
- Zij zorgt voor voldoende
informatiemateriaal
(thematafel/projectcollecties van
informatieve boeken).
- Zij zorgt voor voldoende materialen om
de verwerkingsactiviteiten van de
kinderen (kijkdoos/posters) te realiseren.

- De leraar leidt het kringgesprek over de
verschillende geloofsrichtingen.
- Zij zorgt dat de complete reeks ‘De
wereld van ....' in de klas aanwezig is of
geeft relevante websites over het
onderwerp. Bijvoorbeeld de startpagina
'Wereldgodsdiensten en geloof in de
wereld' (www.kinderpleinen.nl).
- Zij zorgt voor voldoende materialen en
gereedschappen voor de
verwerkingsactiviteiten van de kinderen.
- Zij organiseert een bezoek aan een
museum of culturele instelling.
- Zij bereidt het bezoek inhoudelijk voor.
- Zij leidt het kringgesprek naar aanleiding
van het bezoek.

24

Bijlage 3: checklist teksten
Correct uitgevoerde
items aanvinken
(student)

Correct uitgevoerde
items aanvinken
(meelezer)

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Spelling en stijl
- Werkwoordsspelling
- Spelling overige woorden
- Taalgebruik (bij niet correct, zie checklist schrijfkwaliteit)*
Documentstructuur
- Voorblad met juiste gegevens:
- Titel, naam, klas, studentnummer, studievariant, naam en code
vak, docent, datum; op iedere pagina voettekst met naam, titel
document en studentnummer
- Paginanummering
- Tekst onderverdeeld in hoofdstukken, paragrafen, alinea’s
- Inhoudsopgave (automatisch genereren)
Illustraties
- Gebruik gemaakt van tabellen (indien van toepassing)
- Afbeeldingen, foto’s, illustraties op verzorgde manier in
document geplaatst (indien van toepassing)
Bronnen en verwijzingen
Correcte bronvermeldingen in de lopende tekst
Correcte vermelding van citaten in de lopende tekst
Correcte opmaak van de literatuurlijst
Correcte beschrijving boek in de literatuurlijst
Correcte beschrijving hoofdstuk in boek in de literatuurlijst
Correcte beschrijving artikel in de literatuurlijst
Correcte beschrijving methode in de literatuurlijst
Correcte beschrijving internetbron in de literatuurlijst
Correcte beschrijving instelling in de literatuurlijst
Correct gebruik voetnoten
Deze tekst is tot stand gekomen zonder dat er sprake is van plagiaat.

Naam en handtekening student:
Ja / nee

Een meelezer heeft geconcludeerd dat de student aan alle
uitvoeringseisen heeft voldaan.

Ja / nee

Naam en handtekening meelezer:
Rynk van der Togt

Feedback docent
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