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Bijdrage van adjunct-directeur Anna Schipper van VOS/ABB aan het 
middagsymposium Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032 dat op 16 
maart is gehouden aan de vrije Universiteit in Amsterdam. 

Religie doet ertoe? 

Deze middag staat in het (vraag)teken van de plaats van religie in het onderwijs van 
2032. Ik ben van mening dat we ons nu geen voorstelling kunnen maken van hoe 
onze samenleving er dan zal uitzien, laat staan dat we kunnen bevroeden hoe we 
ons onderwijs er op aan dienen te laten sluiten. Ik licht dit toe. 

Dit weekend was er volop aandacht voor het nieuws dat uit onderzoek blijkt dat God 
niet alleen uit Jorwerd is verdwenen, maar ook in heel Nederland richting de uitgang 
gaat…. Minder mensen noemen zich spiritueel dan 10 jaar geleden. Hadden we 10 
jaar, 5 jaar, 2 jaar geleden kunnen bedenken hoe migratie onze westerse 
samenleving en onze meningen zouden gaan beïnvloeden? Hoe de 
vluchtelingenproblematiek ons land verdeelt en verhardt? Hoe kunnen we onze 
kinderen dan voorbereiden op een samenleving waarvan we ons nog geen 
voorstelling kunnen maken? Welke normen en waarden gelden dan en hoe ziet de 
beschaving er dan in 2032 in hemelsnaam uit? Welke religies en andere vormen van 
levensbeschouwing kunnen onze samenleving over 15 jaar bepalen?  

Onlangs zag ik een aflevering van de satirische animatieserie Southpark die zich 
afspeelt in 2056. Religies zijn dan allang uitgestorven, maar het is verre van vredig 
op onze planeet. Atheïstische groeperingen met namen als ‘United Atheists’ en ‘The 
true scientific Atheist Association’ zijn druk bezig elkaar uit te roeien, omdat allen 
ervan zijn overtuigd de waarheid in pacht te hebben en dat de anderen de mond 
gesnoerd moet worden. Er lijkt dus weinig veranderd en dat stemt niet hoopvol. 

Het enige wat we ons kunnen voorstellen bij de toekomst is dat, net als nu, de 
maatschappij zeer divers zal zijn. En tegelijkertijd zullen de Grote Vragen van het 
leven, de zingevingsvragen, onveranderd blijven, want deze zijn van alle tijden. En 
dat ook dan in het onderwijs, de vindplaats bij uitstek van verschillen tussen 
leerlingen, het onze pedagogische en morele opdracht is die ontmoeting te 
arrangeren, waarbij kinderen uitgedaagd worden te reflecteren op deze 
zingevingsvragen, via hun eigen waarden en via die van anderen. Dus niet kinderen 
opvoeden zonder ruimte voor de identiteit van de ander of deze bij voorbaat al 
verwerpen. Het behoort tot de opdracht van de opvoeder het kind het perspectief/de 
identiteit, het verhaal van de ander te laten zien en horen, de tegenstem zoals Ina ter 
Avest dit noemt, te laten ervaren. 

Dat pleit ons inziens voor de school van de toekomst, SCHOOL! , waar plaats is voor 
kinderen vanuit alle gezindten (afkomst, achtergrond etc.), waar er niet meer sprake 
is van scholen op basis van zuilen, denominaties of richtingen, maar één plek, één 
school, waar alle kinderen welkom zijn en waar leraren actief inspelen op 
pluriformiteit en diversiteit.  

Alle bijdragen van vanmiddag beluisterend, passen veel elementen prima binnen 
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middel’ (Miedema) ‘levensbeschouwelijke geletterdheid voor alle leerlingen’ en dan 
de bijdrage van Suransky, die de verbindende rol van levensbeschouwing benadrukt, 
omdat onderlinge verbondenheid van mensen in de grote mondiale sociale 
ongelijkheid, om nog maar eens andere diversiteit te noemen, onontbeerlijk is. 

Tot slot: het Platform 2032 spreekt onder meer over toewerken naar ‘individuele 
persoonlijke vorming’. Volgens mij is dit niets nieuws, is dit al volop aan de orde in 
onze samenleving… iets wat bijvoorbeeld ook kan leiden tot de ‘dikke ikken’.  Meer 
dan ooit moet wat ons wat betreft het accent juist liggen op ‘ik in relatie tot de ander’, 
ontmoeting, verbinding, dialoog. Levensbeschouwelijke vorming als middel tot 
erkenning van de ander en van jezelf. 

Plurality is the law of the earth’ zo stelt Hannah Arend in ‘The life of the mind’.  ‘Not 
man but men inhabit this planet’. Onze wereld, ook in 2032, bestaat uit individuen die 
zichzelf laten zien en gezien worden door de anderen.  

Dat is en blijft van alle tijden. Ik dank u wel. 


