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Samenvatting 
 

Vanuit de stichting VOS/ABB, een vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen,  
kwam de vraag om te onderzoeken hoe levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschap 
geïnterpreteerd worden door directeuren en leerkrachten op openbare basisscholen. En tevens hoe 
zij hier vorm aan geven en vanuit welke overtuiging zij dit doen. VOS/ABB is bezig hun kernwaarden 
te vernieuwen om een herijking van de kracht van het openbaar onderwijs te krijgen en in dit proces 
hebben ze de hulp ingeroepen Erik Renkema van de Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke 
Educatie en Diversiteit. Hij kreeg de vraag of hij een student had die dit onderzoek voor hen wilde 
doen. Hieruit is de volgende onderzoeksvraag gevormd: 
 
Hoe worden levensbeschouwelijk onderwijs (waaronder de identiteitsontwikkeling) en 

burgerschapseducatie door een geselecteerde groep leerkrachten en directeuren van openbare 

basisscholen in Nederland geïnterpreteerd en gemotiveerd, hoe kunnen deze interpretatie en 

motivatie, de nieuwe kernwaarden van VOS/ABB en het hermeneutisch communicatief perspectief 

uitgedrukt worden in educatieve leermiddelen en wat zijn de ervaringen met en ontwikkelvragen bij 

deze leermiddelen van een geselecteerde groep vertegenwoordigers van openbaar basisonderwijs?  

Dit onderzoek sluit aan op een onafgemaakt onderzoek waarvan de interviews al waren uitgevoerd. 

Alleen de interviews van dit voorgaande onderzoek zijn gebruikt. De interviews hebben 

plaatsgevonden op tien openbare scholen waar directeuren zijn geïnterviewd over hun visie, 

motivatie en praktijk van zowel levensbeschouwelijk onderwijs als burgerschapseducatie. Uit de 

resultaten van deze interviews is een analyse gemaakt. Hieruit bleek onder andere dat directeuren 

vaak een mooie visie en motivatie hebben en dat zij zoveel mogelijk rekening proberen te houden 

met de diversiteit die zich in de school of wel in de maatschappij voordoet. In de interviews wordt er 

veel gesproken over het omgaan met verschillen, het omgaan met elkaar, geloven en hoe je je 

gedraagt binnen de democratische maatschappij. Wel blijkt dat de directeuren het zowel met 

levensbeschouwelijk onderwijs als burgerschapseducatie moeilijk hebben dit bewust vorm te geven 

in hun onderwijs. De analyse wordt ten eerste gebruikt om te zien hoe levensbeschouwelijke 

vorming en burgerschapseducatie zijn plek vindt binnen deze scholen en ten tweede is de analyse 

gebruikt om, in combinatie met de nieuwe kernwaarden en het hermeneutisch-communicatief 

model, een lesbrief te vormen. Deze lesbrief wordt getest en kritisch bekeken door de opdrachtgever 

en vervolgens verbetert. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de visie en motivatie van de scholen aanwezig is maar dat dit vaak 

nog niet in lijn loopt met de praktijk. Het is vaak nog geen prioriteit of het wordt gezien als iets wat 

door de dagen heen vanzelf gebeurt. Ook is uit dit onderzoek en in de literatuur terug te vinden dat 

burgerschapseducatie op het openbaar onderwijs toe is aan verbetering (Nussbaum, 2013; Biesta, 

2012). De prioriteit ligt nog vaak op de opbrengsten van toetsen en dit gaat met der tijd ten koste 

van burgerschapsvorming. Zowel uit dit onderzoek als uit het onderzoek van Struijk (2011) blijkt dat 

openbare scholen vaak kampen met een ‘handelingsverlegenheid’ en nog niet goed weten hoe 

levensbeschouwelijk onderwijs vormgegeven kan worden binnen hun openbare school. Dit terwijl 

het wel heel belangrijk is voor de leerlingen. De lesbrief die uit dit onderzoek gevormd is, is hiervoor 

een duwtje in de goede richting. De resultaten van dit onderzoek tonen het belang aan van goed 

levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsonderwijs, juist ook op de openbare school. Vanuit 

hier komt dan ook de aanbeveling meer onderzoek te doen naar de vormgeving van 

burgerschapseducatie en levensbeschouwelijk onderwijs binnen het openbaar onderwijs. 

  



   
 

3 
 

Inhoud 
Samenvatting .......................................................................................................................................... 2 

1. Inleiding ........................................................................................................................................... 5 

§1.1 Aanleiding .................................................................................................................................... 5 

§1.2 Doelstelling .................................................................................................................................. 5 

§1.3 Onderzoeksvragen ....................................................................................................................... 6 

2. Theoretisch kader ........................................................................................................................... 7 

§2.1 Het duaal systeem ....................................................................................................................... 7 

§2.2 Kernwaarden openbaar onderwijs .............................................................................................. 8 

§2.3 Levensbeschouwelijk onderwijs binnen het openbaar onderwijs ............................................ 10 

§2.4 Burgerschapseducatie ............................................................................................................... 11 

§2.5 Hermeneutische communicatie ................................................................................................ 14 

3. Onderzoeksopzet .......................................................................................................................... 18 

§3.1 Empirische deelvragen 1, 2, 3 en 4 ............................................................................................ 18 

§3.1.1 Onderzoeksgroep ............................................................................................................... 18 

§3.1.2 Materialen .......................................................................................................................... 18 

§3.1.3 Procedure ........................................................................................................................... 18 

§3.1.4 Data-analyse ....................................................................................................................... 18 

§ 3.2 Empirische deelvraag 5 ............................................................................................................. 19 

§3.2.1 Onderzoeksgroep ............................................................................................................... 19 

§3.2.2 Materialen .......................................................................................................................... 19 

§3.2.3 Procedure ........................................................................................................................... 19 

§3.2.4 Data-analyse ....................................................................................................................... 19 

§3.3 Empirische deelvraag 6.............................................................................................................. 20 

§3.3.1 Onderzoeksgroep ............................................................................................................... 20 

§3.3.2 Materialen .......................................................................................................................... 20 

§3.3.3 Procedure ........................................................................................................................... 20 

§3.3.4 Data-analyse ....................................................................................................................... 20 

§3.4 Betrouwbaarheid en validiteit ................................................................................................... 20 

§3.5 Ethische aspecten ...................................................................................................................... 21 

4. Resultaten ..................................................................................................................................... 22 

§4.1 Empirische deelvraag 1.............................................................................................................. 22 

§4.1.1 Weergave van de resultaten .............................................................................................. 22 

§4.1.2 Analyse van de resultaten .................................................................................................. 23 

§4.1.3 Beantwoording van de deelvraag ....................................................................................... 23 

§4.2 Empirische deelvraag 2.............................................................................................................. 23 



   
 

4 
 

§4.2.1 Weergave van de resultaten .............................................................................................. 23 

§4.2.2 Analyse van de resultaten .................................................................................................. 24 

§4.2.3 Beantwoording van de deelvraag ....................................................................................... 24 

§4.3 Empirische deelvraag 3.............................................................................................................. 25 

§4.3.1 Weergave van de resultaten .............................................................................................. 25 

§4.3.2 Analyse van de resultaten .................................................................................................. 26 

§4.3.3 Beantwoording van de deelvraag ....................................................................................... 26 

§4.4 Empirische deelvraag 4.............................................................................................................. 27 

§4.4.1 Weergave van de resultaten .............................................................................................. 27 

§4.4.2 Analyse van de resultaten .................................................................................................. 27 

§4.4.3 Beantwoording van de deelvraag ....................................................................................... 27 

§4.5 Empirische deelvraag 5.............................................................................................................. 28 

§4.5.1 Weergave van de resultaten .............................................................................................. 28 

§4.5.2 Analyse van de resultaten .................................................................................................. 29 

§4.5.3 Beantwoording van de deelvraag ....................................................................................... 29 

§4.6 Empirische deelvraag 6.............................................................................................................. 29 

§4.6.1 Weergave van de resultaten .............................................................................................. 30 

§4.6.2 Analyse van de resultaten .................................................................................................. 30 

§4.6.3 Beantwoording van de deelvraag ....................................................................................... 30 

5. Conclusie, discussie en aanbevelingen ........................................................................................ 31 

§5.1 Conclusie + antwoord op de onderzoeksvraag ......................................................................... 31 

§5.2 Discussie .................................................................................................................................... 33 

§5.3 Aanbevelingen/suggesties voor verder onderzoek ................................................................... 33 

6. Nawoord........................................................................................................................................ 35 

Literatuur .............................................................................................................................................. 36 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 38 

1. Onderzoeksvoorstel .................................................................................................................. 38 

2. Beoordeling onderzoeksvoorstel .............................................................................................. 43 

3. Interviews .................................................................................................................................. 48 

4. Analyse interviews ..................................................................................................................... 49 

5. Eerste versie lesbrief ................................................................................................................. 50 

6. Interview met leerkracht na uittesten lesbrief ......................................................................... 53 

7. Feedback opdrachtgever op lesbrief ......................................................................................... 54 

8. Definitieve lesbrief .................................................................................................................... 57 

 



   
 

5 
 

1. Inleiding 
 

Dit onderzoek is in eerste instantie uitgevoerd door twee studenten. Door omstandigheden is er één 

student afgehaakt en is het onderzoek vervolgens solitair uitgevoerd. In het onderzoek wordt 

hierdoor gesproken over één student die het onderzoek heeft uitgevoerd. Op het onderzoeksvoorstel 

staan nog twee namen. Het gehele onderzoeksproces heeft gelopen van oktober 2019 tot mei 2020. 

§1.1 Aanleiding  
Voorheen werd er vaak gezegd dat openbare scholen ‘neutraal’ waren en hierbij paste geen 

levensbeschouwing. De laatste jaren vindt hier een kanteling in plaats. Openbare basisscholen zijn 

juist op zoek naar hun identiteit (Bakker & Ter Avest, 2014). Deze kanteling vind ik een interessant 

onderwerp. Je ziet tegenwoordig nog vaak dat er een verlegenheid heerst onder leerkrachten om 

levensbeschouwelijk onderwijs een plek te geven binnen hun openbare school, terwijl 

levensbeschouwelijk onderwijs zo belangrijk is voor leerlingen (Struijk, 2011). Niet alleen voor 

levensbeschouwelijk onderwijs maar ook voor burgerschapseducatie is er een verlegenheid te 

herkennen. De scholen voldoen net aan de wettelijk eisen die er gesteld worden maar gaan vaak niet 

verder dan dat (Vogelzang, 2020). Uit het onderzoek van het Ministerie van Onderwijs door 

Vogelzang (2020) werd zelfs geconcludeerd dat de actieve aandacht voor de grondwet en 

basiswaarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie onvoldoende 

gewaarborgd wordt. Deze verlegenheid voor zowel levensbeschouwelijk onderwijs en 

burgerschapseducatie maakt dit onderzoek van belang. Niet alleen vanuit de scholen maar ook 

vanuit het belang van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie voor de ontwikkeling 

van leerlingen. Dit onderzoek onderstreept de urgentie die ook te zien is aan de door de 

Onderwijsinspectie aangehaalde urgentie van verdere versteviging van burgerschapsvorming in het 

onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2017).  

Erik Renkema kwam vanuit zijn Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit met 
de vraag of er een student was die onderzoek wilde doen voor de stichting VOS/ABB 
(www.vosabb.nl). Dit onderzoek zou te maken hebben met levensbeschouwing, 
identiteitsontwikkeling en burgerschapseducatie in het openbaar basisonderwijs in Nederland. 
 
Donderdag 17 oktober 2019, heeft er op het hoofdkantoor van VOS/ABB in Woerden, een gesprek 
plaats gevonden met E. Bakker en T. Kopmels. Vanuit de stichting VOS/ABB kwam de vraag om te 
onderzoeken hoe levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschap geïnterpreteerd worden door 
directeuren en leerkrachten op openbare basisscholen. En om tevens te onderzoeken hoe zij hier 
vorm aan geven en vanuit welke overtuiging ze dit doen. VOS/ABB is bezig hun kernwaarden te 
vernieuwen om een herijking van de kracht van het openbaar onderwijs te krijgen en in dit proces 
hebben ze de hulp ingeroepen van de Kenniswerkplaats. Vanuit hier ben ik betrokken geraakt bij dit 
onderzoek. VOS/ABB wil deze kernwaarden omzetten naar praktische lessuggesties 
levensbeschouwing en burgerschap. Dit doen ze om openbare basisscholen handvatten te bieden bij 
het geven van levensbeschouwelijk- en burgerschapsonderwijs. 
 

§1.2 Doelstelling 
In het onderzoek wordt in kaart gebracht hoe tien leerkrachten en directeuren levensbeschouwelijke 
vorming en burgerschapseducatie vormgeven binnen het openbaar onderwijs en vanuit welke visie 
en motivatie dat gebeurt. Daarnaast worden er handvatten verstrekt door middel van een lesbrief 
die aan de verschillende openbare scholen wordt aangeboden. Deze lesbrief dient ter versterking van 
de nieuwe kernwaarden openbaar basisonderwijs.  

 

http://www.vosabb.nl/
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§1.3 Onderzoeksvragen  
Onderzoeksvraag 

Hoe worden levensbeschouwelijk onderwijs (waaronder de identiteitsontwikkeling) en 

burgerschapseducatie door een geselecteerde groep leerkrachten en directeuren van openbare 

basisscholen in Nederland geïnterpreteerd en gemotiveerd, hoe kunnen deze interpretatie en 

motivatie, de nieuwe kernwaarden van VOS/ABB en het hermeneutisch communicatief perspectief 

uitgedrukt worden in educatieve leermiddelen en wat zijn de ervaringen met en ontwikkelvragen bij 

deze leermiddelen van een geselecteerde groep vertegenwoordigers van openbaar basisonderwijs? 

Deelvragen  

Empirische deelvragen: 
1. Wat is de visie van een geselecteerde groep leerkrachten en directeuren van openbare 

basisscholen in Nederland op levensbeschouwelijke educatie en burgerschapseducatie in het 
openbaar basisonderwijs? 

2. Hoe motiveren deze leerkrachten en directeuren van openbare basisscholen in Nederland 
levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie op hun basisschool? 

3. Hoe geven leerkrachten van openbare basisscholen in Nederland levensbeschouwelijk 
onderwijs en burgerschapseducatie vorm? 

4. Welke ontwikkelmogelijkheden en aanbevelingen zijn te herkennen ten aanzien van 
burgerschapseducatie en levensbeschouwelijke educatie op openbare basisscholen? 

5. Aan welke criteria voldoet een lesbrief gebaseerd op analyses van de interviews, het 
theoretisch model van hermeneutische communicatie en de nieuwe kernwaarden openbaar 
basisonderwijs? 

6. Hoe worden de suggesties in deze lesbrief gewaardeerd door vertegenwoordigers openbaar 
basisonderwijs?  

 
Theoretische deelvragen: 

7. Wat staat er in de literatuur over het vormgeven van levensbeschouwelijk onderwijs binnen 
het openbaar onderwijs?  

8. Wat is de theoretische onderbouwing van de kernwaarden van het openbaar onderwijs? 
9. Wat staat er in de literatuur geschreven over burgerschapseducatie? 
10. Wat wordt er verstaan onder hermeneutische communicatie? 

 
 
 
 
 

  



   
 

7 
 

2. Theoretisch kader 
 

In dit hoofdstuk worden de theoretische deelvragen beantwoord aan de hand van literatuur. Eerst 
wordt het duaal systeem toegelicht aangezien er in dit onderzoek gesproken wordt van het openbaar 
onderwijs. Daarna komt er aan bod hoe de kernwaarden van het openbaar onderwijs tot stand zijn 
gekomen en waar het openbaar onderwijs voor staat. Vervolgens wordt er ingegaan op hoe 
levensbeschouwelijk onderwijs zich op dit moment vormgeeft binnen het openbaar onderwijs. Als 
laatst wordt er ingegaan op wat burgerschapseducatie en hermeneutisch communicatief leren is en 
hoe dit idealiter vormgegeven zou moeten worden. 
 
 

§2.1 Het duaal systeem 
In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten scholen: openbare en bijzondere 

scholen. Dit wordt ook wel het duaal systeem genoemd. Bij bijzondere scholen komt de basis uit een 

godsdienst, levensovertuiging of visie op het onderwijs. Bij de openbare scholen is dit niet zo. De 

overheid betaalt voor allebei de scholen evenveel geld. De scholen moeten hiervoor echter wel aan 

voorwaarden voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs voldoende zijn en zit er 

ook een minimum aan het aantal leerlingen, de bevoegdheid van de leerkrachten en het aantal uren 

aan onderwijs.  

Openbare scholen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Het onderwijs wordt niet vanuit een 

bepaalde overtuiging gegeven maar er kan wel gekozen zijn voor een bepaald onderwijskundig 

uitgangspunt zoals montessori- of daltononderwijs. Vanuit de gemeente moet er gezorgd worden 

voor voldoende openbare scholen. Dit staat ook in artikel 23 van de grondwet. Wanneer er niet 

genoeg openbare scholen zijn in de omgeving, moet de gemeente voor vervoer zorgen naar een 

openbare school. 

Bij bijzondere scholen wordt er wel lesgegeven vanuit een bepaalde richting. Dit kan een 

godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging zijn, zoals Hindoe, Islamitisch of Protestants-

Christelijk, of dit gegeven worden vanuit een onderwijskundige grondslag. Dit kunnen bijvoorbeeld 

montessori-, dalton- of jenaplanscholen zijn. Op bijzondere scholen mogen er eisen worden gesteld 

aan leerlingen en leraren dat zij een bepaalde overtuiging hebben. Dit betekent dat een 

gereformeerde school van leraren vraagt dat zij een gereformeerde levensovertuiging hebben en zo 

mag een katholiek school hoofddoekjes in school verbieden. Echter mag er niet gediscrimineerd 

worden. Je mag als school bijvoorbeeld niet een leerkracht ontslaan of weigeren wanneer deze 

homoseksueel is. (Rijksoverheid, z.d.) 

Onder meer door de opkomst van islamitische basisscholen komt steeds vaker de vrijheid van het 

onderwijs ter discussie (Van Ditmars, 2019). Artikel 23 van de Grondwet zorgt ervoor dat het 

mogelijk is om bijzondere scholen of openbare scholen op te richten, mist er wordt voldaan aan de 

wettelijke eisen. Wanneer hieraan voldaan wordt zal de overheid dit financieren. Vanuit 

verschillende richtingen komen hier allerlei meningen over naar voren. In een krantenartikel van de 

Telegraaf spreken Hans Teegelbeckers en Erik Renkema over deze discussie. Teegelbeckers (2019) 

vindt dat alle goede scholen de leerlingen leren over de wereld om hen heen, ook Islamitische 

scholen. Hij ziet het probleem vooral liggen in artikel 23 van de Grondwet. Door deze wet uit 1917 

kan iedereen zijn kinderen in eigen bubbel houden. Dit klinkt aantrekkelijk omdat het als veilig en 

vertrouwd overkomt maar het lijkt ook op de verzuiling van de vorige eeuw. In het onderwijs blijven 

we gek genoeg hieraan vasthouden, zegt Teegelbeckers (2019). Deze segregatie zie je niet alleen 

terug bij de toename in islamitische scholen maar ook in de toename in hindoeïstische, joodse en 
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orthodox-christelijke scholen. Ook zijn er volgens hem scholen die door hoge ouderbijdragen een 

selectie bewerkstelligen, wat ook zorgt voor segregatie. Teegelbeckers (2019) vindt het daarom 

belangrijk dat de wet gemoderniseerd wordt, waardoor die beter bij de huidige diversie samenleving 

aansluit. Echter gaat in het aanpassen van de Grondwet jaren aan tijd zitten. Daarom pleit hij voor 

wettelijke aanpassingen die makkelijker realiseerbaar zijn. Zo zijn op dit moment niet alle scholen 

toegankelijk voor alle kinderen. Dit komt omdat door de Grondwet bijvoorbeeld een islamitische 

school kinderen die niet moslim zijn mogen afwijzen. Ook kunnen scholen personeel ontslaan op 

religieuze grondslag. Hier kan wel wat aan gedaan worden en volgens Teegelbeckers (2019) het liefst 

zo snel mogelijk. Volgens hem leidt deze achterhaalde selectie tot belemmering van de ontwikkeling 

van de kinderen tot sterke burgers. Renkema (2019) vindt juist dat er geen reden tot verandering van 

artikel 23 is. Hij vindt dat scholen, en daarbij dus ook islamitische scholen, die een bepaalde 

godsdienst centraal stellen geen slechte scholen zijn en zeker ook geen bedreiging zijn. Hij vindt dat 

scholen juist de vrijheid moeten behouden omdat het ervoor zorgt dan leerkrachten en ouders niet 

aan de ketting van de overheid lopen, maar dat zij juist de ruimte hebben om naar eigen inzicht goed 

onderwijs in te kunnen richten. Ook geeft dit recht scholen te stichten die passen bij alle visies van 

zowel kleine als grote herkenbare stromingen. Maar, zegt Renkema (2019), vrijheid is geen 

vrijblijvendheid. De scholen mogen volgens hem niet achterover gaan leunen en moeten kritisch op 

hun visie zijn. Renkema (2019) ziet hier twee grote opdrachten. Ten eerste moet de identiteit van 

elke school staan als een huis. Hierbij moet al het onderwijspersoneel een sterk verhaal kunnen 

vertellen over de identiteit van hun school en mogen ze zich niet verontschuldigen en iets mompelen 

wat anderen ook zeggen. Ten tweede zit de opdracht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid 

van de scholen. Onderwijs is namelijk ten diepste bedoelt om te leren samenleven en elk schoolteam 

zou hier zich kritisch op moeten bevragen of dit gebeurt. De scholen moeten onderwijs aanbieden 

dat leerlingen opvoedt met het oog op de diversiteit in zowel Nederland als de hele wereld. Bijzonder 

onderwijs kan dit gebruiken als speerpunt van haar levensbeschouwing en het openbaar onderwijs 

met ontmoeting als een van de kernwaarden van hun onderwijs. 

 

§2.2 Kernwaarden openbaar onderwijs 
Volgens De Kat en Veugelers (2005) is openbaar onderwijs gericht op voorbereiden op de 

maatschappij, actieve pluriformiteit en actieve participatie van de leerlingen. Hierdoor wordt actief 

burgerschap gestimuleerd. Binnen het openbaar onderwijs zijn er verscheidene kernwaarden die 

vervuld worden (VOS/ABB & Vereniging Openbaar Onderwijs, 2019). Hierbij kan je denken aan 

kernwaarden als gelijkwaardigheid, vrijheid, gemeenschapszin en sociale rechtvaardigheid. Deze 

verschillende kernwaarden vertalen zich naar verschillende uitgangspunten zoals: iedere leerling is 

welkom, wederzijds respect en actieve participatie. Deze kernwaarden dragen bij aan het oplossen 

van verschillende hedendaagse problemen. Deze problemen zijn bijvoorbeeld te herkennen in de 

segregatie van leerlingen door aparte (zwarte en witte) scholen maar ook bijvoorbeeld het gebrek 

vaan integratie wat terug te zien is bij bevolkingsgroepen en culturen. Openbare scholen kunnen 

actief gebruik maken van de diversiteit en pluriformiteit van de samenleving. Dit draagt bij aan 

integratie en stimuleert daarbij ook het democratisch burgerschap. Binnen de openbare scholen 

kunnen de leerlingen daarom van elkaar leren door het actief verkennen van hun 

levensbeschouwelijke, culturele en economische achtergronden. Door de samenkomst van deze 

verschillende opvattingen en levensovertuigingen kunnen de leerlingen hier op basis van 

gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Dit wordt niet gedaan om elkaar de les te leren of om de 

ander te overtuigen van je gelijk, maar juist om kritisch naar jezelf en naar anderen te kunnen kijken 

en daarvan te kunnen leren. Wanneer leerlingen weten wat een ander beweegt en waar dit vandaan 

komt, kun je veel beter met elkaar samenleven. De leerlingen leren in het openbaar onderwijs door 
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ontmoeting en daar hoor ook levensbeschouwing bij. Eigenlijk is de openbare school dé 

micromaatschappij waar kinderen, ouders en leerkrachten ontmoeting ervaren en daarvan kunnen 

leren (VOS/ABB & Vereniging Openbaar Onderwijs, 2019). 

Om de herkenbaarheid van het openbaar onderwijs te vergroten en handvatten te bieden aan 

openbare scholen (Lammers, 2010), zijn er zes kernwaarden gekozen waar het onderwijs op 

gebouwd is. Deze zijn door de koepelorganisatie voor openbaar onderwijs (VOS/ABB) in 2008 

vastgesteld om openbare scholen een houvast te geven. Iedereen welkom, iedereen benoembaar, 

wederzijds respect, waarden en normen, van en voor de samenleving en godsdienst en 

levensbeschouwing zijn de kernwaarden die momenteel in het openbaar onderwijs gehanteerd 

worden. Deze kernwaarden zullen ook bijdragen aan de identiteit van het openbaar onderwijs 

(Schoemaker, 2019). Hij benoemt dat openbare scholen steeds vaker af willen van het neutraal zijn 

en steeds vaker en meer op zoek zijn naar hun identiteit en hoe deze vorm te geven. Hier wordt 

meer over gesproken in de volgende paragraaf. ‘Iedereen welkom’ betekent letterlijk dat iedereen 

welkom is binnen het openbaar onderwijs. Kenmerken als afkomst, seksuele geaardheid, 

levensovertuiging en etniciteit mogen nooit een rol spelen bij het toelaten van een kind op de school. 

Door deze open houding wordt een openbare school ook al gauw een afspiegeling van de wijk. 

‘Iedereen benoembaar’ betekent net als dat alle kinderen welkom zijn, leerkrachten dit ook moeten 

zijn. Daarbij wordt dus niet beoordeeld op afkomst, geslacht, geaardheid, godsdienst, 

levensovertuigingen of politieke geaardheid. Echter wordt er wel de eis gesteld dat leerkrachten 

kunnen en zullen handelen volgens de beginselen van het openbaar onderwijs. Wederzijds respect 

spreekt voor zich. De school als afspiegeling van de samenleving betekent ook dat er veel diversiteit 

binnen de school aanwezig is. Personeel, ouders en kinderen moeten daarom respectvol met elkaar 

omgaan ondanks de verschillen die er zijn. De pluriformiteit wordt juist aangegrepen om van elkaar 

te leren en om het onderlinge begrip te bevorderen. Op de openbare school wordt er nooit 

uitgegaan van één overtuiging die het beste is. Dit betekent echter niet dat alle overtuigingen 

geaccepteerd hoeven te worden; wederzijds respect staat voorop. Expliciete aandacht voor 

levensbeschouwelijke en maatschappelijk waarden en normen vormt mede wederzijds respect. 

Binnen het openbaar onderwijs wordt er uitgegaan van de beginselen van de democratische 

rechtstaat. Door de diversiteit binnen de samenleving maar ook binnen de school moet er ook het 

belang van de verworvenheden binnen onze democratie aan de orde komen. Deze vormen de kaders 

waarin die pluriformiteit goed tot zijn recht kan komen en bieden ook ruimte voor uitingen en 

opvattingen van minderheden. De school van en voor de samenleving geeft het karakter van het 

openbaar onderwijs goed weer. De aandacht van het openbaar onderwijs is nadrukkelijk niet alleen 

naar binnen gericht maar juist ook naar buiten. Openbare scholen maken steeds meer werk van hun 

verantwoordelijkheden naar de samenleving. Ze proberen de actieve participatie te stimuleren van 

zowel ouders als leerlingen bij alles wat er in en om de school zich afspeelt. Hierdoor geven ze een 

goed voorbeeld van goed burgerschap. Het gaat voorbij alleen de verantwoording die de school heeft 

qua resultaten. Binnen onze samenleving is er een grote diversiteit aan godsdienst en 

levensbeschouwing. Deze diversiteit actief benutten zorgt voor wederzijds respect en begrip. Het 

openbaar onderwijs besteedt hier actief aandacht aan en biedt daarbij ook de ruimte voor het geven 

van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en/of godsdienstonderwijs. De invulling van dit 

onderwijs ligt niet bij de school zelf. Dit is de verantwoordelijkheid van de externen zoals 

kerkgenootschappen of andere instellingen met een levensbeschouwelijke grondslag. Er wordt dus 

ruimte geboden voor elkaars levensbeschouwingen en godsdiensten en dit weerspiegelt het respect 

voor elkaar (VOS/ABB & Vereniging Openbaar Onderwijs, 2019). De kernwaarden worden op dit 

moment vernieuwd en zullen in november 2020 gepresenteerd worden op een congres.  
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§2.3 Levensbeschouwelijk onderwijs binnen het openbaar onderwijs 
Lange tijd hebben vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs geroepen dat hun school 

neutraal was. Zo profileerden ze zich. De openbare school werkte niet naar aanleiding van één 

levensbeschouwing. Dit kwam onder meer naar voren uit de bij wet ‘geregelde algemene 

toegankelijkheid van de openbare school’: er mag geen onderscheid gemaakt worden naar 

godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van leerlingen (Bakker, 2012). Maar dit betekent 

nog niet dat alle godsdiensten en levensbeschouwingen vermeden moeten worden. Godsdienst is 

zelfs wettelijk een keuze op openbare scholen (Bakker & Ter Avest, 2014). Ouders kunnen namelijk 

kiezen voor het zogenoemde ‘Vormingsonderwijs’. Hierbij is er keuze uit protestants, rooms 

katholiek, islamitisch of humanistische godsdienst.  

Vormingsonderwijs is een voorbeeld van levensbeschouwelijk onderwijs die ten eerste te noemen 

valt onder het ´teaching into religion´ van Grimmitt (2000). Deze manier van levensbeschouwelijk 

onderwijs is erop gericht om leerlingen te stimuleren om hun persoonlijke wereldbeeld te baseren op 

één specifiek georganiseerd wereldbeeld. Er wordt hier echt lesgegeven vanuit één godsdienst of 

levensbeschouwing en de bijbehorende overtuiging, normen en waarden. Hierbij wordt verwacht dat 

de leerling dit eigen maakt. Dit is wat er vaak gebeurd bij bijzondere scholen (Van Der Kooij, De 

Ruyter, & Miedema, 2013). Ten tweede valt het Vormingsonderwijs ook te noemen onder het 

‘teaching from religion’ van Grimmitt (2000). ‘Teaching from religion’ is eigenlijk wat er terug te 

vinden is op de meeste scholen in het godsdienst-curriculum. De nadruk ligt vaak op het 

fenomenologische benaderen van de wereldbeelden, ook wel het lesgeven over hoe een zo’n 

wereldbeeld ‘in elkaar zit’. Het gaat hier puur om het leren over de godsdiensten en wereldbeelden 

zoals het humanisme. Hierbij worden vaak karakteristieken, rituelen en feesten geleerd, er worden 

objecten ten toon gesteld en er worden soms uitstapjes gemaakt naar de heilige plekken van de 

geloven (Van Der Kooij et al., 2013). Daarbij concluderen Van Der Kooij et al. (2013) wel het risico van 

‘teaching from religion’. Het gaat hierbij vaak over een persoonlijk beeld van bijvoorbeeld een geloof 

en deze zijn vaak erg divers. Er bestaat namelijk niet zoiets als DE christen of DE moslim. Door op 

deze manier les te geven kunnen leerkrachten ook hun persoonlijke kijk en mening overbrengen. Het 

is daarom belangrijk dat leerkrachten ook de leerlingen erbij betrekken die behoren tot een bepaald 

geloof of wereldbeeld en daarbij expliciet te vragen naar hoe zij dit zien, uitvoeren en beleven. De 

derde manier van levensbeschouwelijk onderwijs is wat Grimmitt (2000) noemt ‘teaching from 

religion’. Hierbij is het doel de leerlingen te stimuleren om een eigen persoonlijk wereldbeeld te 

ontwikkelen zonder de overdracht van normen, waarden en overtuiging van één specifiek 

wereldbeeld. Hierbij worden de leerlingen geïntroduceerd met verschillende georganiseerde 

wereldbeelden en deze worden als startpunt gebruikt om te discussiëren en te reflecteren op de 

overtuigingen die zij zelf hebben. Ze worden gestimuleerd om vanuit deze discussies en reflecties een 

eigen persoonlijk wereldbeeld te creëren (Van Der Kooij et al., 2013). Deze manier van 

levensbeschouwelijk onderwijs sluit het beste aan op de overtuigingen van het hermeneutisch-

communicatief model waar later meer over gesproken zal worden. 

Ondanks dat er veel nog denken dat openbare scholen voornamelijk neutraal zijn, wordt het steeds 

meer zichtbaar dat openbare scholen zich minder neutraal opstellen en een eigen identiteit 

ontwikkelen (Bakker & Ter Avest, 2014). Het zogenoemde actief neutraal zijn veranderde naar actief 

pluriform zijn (Lammers, 2013). Deze verandering zorgde ervoor dat de leerlingen niet meer alleen 

moeten leren over de verschillende religies en de waarden en normen uit de maatschappij maar ook 

dat deze verschillen geen conflicten hoeven op te leveren maar juist een rijke leeromgeving kunnen 

bieden. Dit heeft onder andere een deur geopend voor religie en wereldbeeld (Schoemaker, 2019). 

Uit onderzoek in de masterscriptie van Ineke Struijk (2011) blijkt dat openbare scholen toch nog vaak 

worstelen met hoe zij levensbeschouwelijk onderwijs willen vormgeven binnen hun school (Beker, 
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2012). Scholen zijn ook wel ‘handelingsverlegen’. Dit komt vaak ook omdat ze volgens Struijk (2011) 

te maken hebben met artikel 6 van de Grondwet: vrijheid van godsdienst. Maar deze neutrale 

houding zou volgens Struijk (2011) juist de ontwikkeling van een eigen identiteit tegenhouden 

(Beker, 2012). Volgens Struijk (2011) is het daarom belangrijk om de inzichten van de werknemers de 

veranderen.  Deze zien godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs in het openbare onderwijs nog 

niet met elkaar samengaan. Lammers (2013) vindt zelfs dat wanneer mensen denken dat 

levensbeschouwing niet past binnen het openbaar onderwijs, dat men dan honderd jaar achterloopt 

op de actualiteit.  

Vanuit de wet heeft het openbaar onderwijs meerdere taken op het gebied van levensbeschouwelijk 

onderwijs. Het openbaar onderwijs heeft de taak om levensbeschouwelijke tradities terug te laten 

komen in hun onderwijs. Daarnaast onderwijst het openbaar onderwijs in het werken aan de 

persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen (Lammers, 2013). Deze taak 

binnen het openbaar onderwijs is om de leerlingen de mogelijkheid te geven om hun eigen identiteit 

te ontwikkelen en antwoorden te zoeken op hun zingevingsvragen. Door werkelijk begrip te creëren 

voor de verschillende culturen en levensbeschouwingen kunnen scholen kinderen hierin begeleiden 

(Beker, 2012).  In het openbaar onderwijs wordt tegenwoordig ook wel gesproken van ‘actieve 

pluriformiteit’. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan het passief toelaten van elke leerling maar ook 

dat de leerling zijn of haar levensovertuigingen of godsdienst eerbiedigt wordt (art. 23 van de 

Grondwet). Mede daarom is het ook belangrijk dat er in de klas en in de school aandacht geschonken 

wordt aan de diversiteit aan godsdiensten, levensbeschouwingen en maatschappelijke waarden die 

er in de samenleving voorkomen en daarbij dus ook in de klas (Zoontjens, 2003).  

  

§2.4 Burgerschapseducatie 
“Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de 

versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal begrip, 

de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen 

bevorderen.” – United Nations (1948) 

Burgerschapseducatie is een veelomvattend begrip. Er zijn veel verschillende betekenissen aan te 

geven. Het SLO (2009), het nationale expertisecentrum voor curriculumontwikkeling, noemt hier 

twee belangrijke pijlers voor: het aanleren van een democratische houding en de 

identiteitsontwikkeling. Het SLO onderscheidt drie domeinen binnen burgerschapsvorming: 

democratie, participatie en identiteit. Kritisch en onafhankelijk nadenken, omgaan met en waarderen 

van de pluriforme samenleving, sociaal betrokken zijn bij de samenleving, actieve participatie in 

dialogen en zelfontplooiing zijn aspecten die behoren tot het kritisch-democratisch burgerschap 

(Veugelers, 2017). Daarnaast benoemt Veugelers (2017) nog twee typen burgerschap. Dit zijn 

aanpassingsgericht burgerschap, waarbij de nadruk ligt op het vermogen van een individu om zich 

aan te kunnen passen aan de omgeving, en individualistisch burgerschap, waar er meer belang wordt 

gehecht aan de autonomie van een persoon dan aan de gemeenschappelijke belangen. De types 

burgerschap worden niet per se gezien als dat de ene beter is dan de ander. Toch is volgens 

Veugelers (2017) het kritisch-democratische burgerschap het ideale type. Hier wordt namelijk de 

nadruk gelegd op kritische en democratische betrokkenheid van een persoon. Hier zie je dat 

democratie, de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit en willen participeren in de maatschappij 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De verbondenheid van deze concepten zorgt volgens 

Bakker en Heijstek-Hofman (2019) voor een sterke en complete vorm van burgerschap. 
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Nussbaum (2013) pleit voor beter burgerschapsonderwijs.  Zij vindt dat het onderwijs tegenwoordig 

te veel gericht is op opbrengsten en niet meer zo zeer op het kind. Er groeit een generatie op die zich 

voortbouwt op de leraren die hen klaarstomen voor een leven waar het succes wordt afgemeten 

tegen het economische rendement. Er wordt volgens Nussbaum (2013) te weinig gebruik gemaakt 

van creativiteit, spel, logica en verbeelding. Het onderwijs wordt steeds minder menselijk en dit 

houdt de burgerschapsvorming op den duur ook tegen. Hierop aansluitend heerst er volgens Biesta 

(2012) nog te vaak een toetscultuur. Hij noemt dit ook wel kwalificatie. Echter is volgens Biesta 

(2012) kwalificatie niet de enige pijler die nodig is voor ‘goed’ onderwijs. De andere twee pijlers die 

hij benoemt zijn socialisatie en subjectificatie. Het gaat er dus niet alleen om dat er kennis vergaard 

wordt en dat er vaardigheden geleerd worden. Even belangrijk is volgens Biesta (2012) de vraag hoe 

leerlingen zich een onderdeel kunnen voelen van een culturele of sociale gemeenschap. Dit zodat de 

leerlingen niet alleen actief kunnen participeren in de maatschappij maar daarbij ook intrinsieke 

motivatie hebben om sociaal betrokken te willen zijn bij de samenleving (socialisatie). Bij 

subjectificatie draait het volgens Biesta (2012) om persoonlijke vorming/ persoonsvorming. Hierbij 

staat de identiteitsontwikkeling van de leerling centraal. Dit domein heeft als doel dat leerlingen 

leren dat zij onafhankelijk kunnen zijn in hun denken en handelen. Hierdoor kunnen ze zich bewust 

worden van hun eigen identiteit, mening en de uniciteit daarvan. Het ontdekken van persoonlijke 

waarden en drijfveren staat centraal binnen persoonsvorming (Biesta, 2012). Subjectificatie als 

domein binnen burgerschapsvorming betekent dus niet alleen dat je aandacht moet geven aan hoe 

een leerling wil zijn en waarom, maar ook hoe zij zich verhouden tot anderen en de samenleving. Dit 

maakt dat participatie een even groot aandeel zou moeten hebben als de twee onderdelen die het 

SLO (2009) benoemt: democratie en identiteit (Bakker & Heijstek-Hofman, 2019). Uit een 

internationaal onderzoek naar burgerschap onder leerlingen in het voortgezet onderwijs van 

International Civic & Citizenship Education Study (ICCS, 2016), is gebleken dat het Nederlandse 

burgerschapsonderwijs aan versterking toe is. Uit het onderzoek bleek dat Nederlandse leerlingen 

veel minder weten over democratie dan leeftijdsgenoten uit andere landen. Dit onderzoek 

onderstreept de urgentie die ook te zien is aan de door de Onderwijsinspectie aangehaalde urgentie 

van verdere versteviging van burgerschapsvorming in het onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 

2017).  

Nussbaum (2013) noemt ook de filosoof Rousseau. Hij betoogt dat het van groot belang is leerlingen 

te leren zich te redden in de wereld waarin zij leven en hen te maken tot een competente deelnemer 

aan de bezigheden van de wereld. Dit sluit ook aan bij de competenties van Fullan (2018) waar hij 

‘citizenship’ en ‘character’ benoemt als essentiële competenties om problemen te kunnen oplossen, 

leiderschap te nemen over je leren en zorgen te hebben voor en bij te dragen aan de wereld. Hij zegt 

zelf dat deze twee competenties de fundamentele competenties zijn om de andere vier 

competenties (collaboration, communication, creativity en critical thinking) en de daarbij horende 

gedraging en vaardigheden tot leven te brengen. Fullan (2018) definieert de competentie 

‘citizenship’ ook wel als: denken als een wereldburger, nadenken over wereldproblemen vanuit 

verschillende waarden en wereldbeelden, oprechte interesse en vermogen om dubbelzinnige en 

complexe echte wereldproblemen op te lossen die van invloed zijn op de duurzaamheid van mens en 

milieu en daarbij medeleven, empathie en zorg voor anderen te hebben. Daarnaast is volgens 

Nussbaum (2013) de emotionele scholing van belang door leerlingen een scala aan verhalen aan te 

bieden. Hierdoor kunnen zij zich leren te identificeren met het lot van anderen, de wereld door hun 

ogen te bezien en zich door met behulp van hun eigen verbeeldingskracht een levendig beeld van 

hun lijden te vormen. Hierdoor ontwikkelen leerlingen meer gevoel en begrip voor een ander. Fullan 

(2018) benoemt hierbij dat wanneer scholen aandacht besteden aan de competentie ‘character’, ze 

de leerlingen helpen om verantwoordelijke, zorgende en betrokken burgers te worden. Aanvullend 
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hierop benoemt Dewey (2001) dat leerlingen het best een actieve houding binnen het burgerschap 

krijgen wanneer je het klaslokaal tot een plek in de werkelijk bestaande wereld maakt. Het moet een 

rechtstreeks verlengstuk van de buitenwereld zijn, dat wil zeggen: een plek waar echt problemen 

worden besproken en waar een beroep wordt gedaan op echte praktische vaardigheden. Op deze 

wijze zou het socratische vragenstellen niet alleen een intellectuele vaardigheid zijn, maar een aspect 

vormen van een praktisch engagement, een stellingname tegenover de problemen van het echte 

leven. Nussbaum (2013) benoemt ook het belang van het begrijpen waar al onze producten vandaan 

komen en alles wat hierbij komt kijken. Dat leerlingen hier kennis van opdoen is volgens haar van 

groot belang voor het burgerschap. Het zet aan tot een bewustzijn en gevoel van betrokkenheid met 

de verschillende groepen waaruit onze samenleving is opgebouwd en hun uiteenlopende arbeids- en 

levensomstandigheden. Het gaat hierbij dus niet alleen om het product maar ook om de levens die 

zich hierachter verschuilen. Van even groot belang, benoemt Nussbaum (2013) het begrip voor de 

vele religieuze tradities. De meeste misvattingen en vooroordelen komen vanuit het onbegrip voor 

religies. Kinderen zijn van nature al nieuwsgierig naar alle tradities, rituelen, ceremoniën en feesten 

van andere landen en religies. Het is dus een goed idee om in een vroeg stadium gebruik te maken 

van deze nieuwsgierigheid. Net als Nussbaum (2013) benoemt ook Dewey (2018) het belang om 

vanaf het begin van de schoolcarrière al bezig te zijn met wereldburgerschap. Vooral vakken als 

aardrijkskunde en geschiedenis zijn hierbij van belang. Deze vakken dienen dan ook onderwezen te 

worden op een wijze die adequate confrontatie met de praktische problemen van het heden 

bevorderd. Wel vindt hij dat je vooral economische geschiedenis moet aanbieden. Dit is volgens hem 

een stuk menselijker en democratischer dan politieke geschiedenis. Daarbij heeft het ook een meer 

liberaliserende werking. Het draait hierbij niet om de opkomst en ondergang van prinsdommen en 

grootmachten, maar met groei van wezenlijke vrijheden van gewone mensen voor wie die 

prinsdommen en grootmachten bestaan. Ook benadrukt Dewey (2001) voortdurend dat leerlingen 

op een goede school burgerschapsvaardigheden leren door gezamenlijk een project te beginnen en 

dat dan in een respectvolle maar toch kritische sfeer tot een goed einde te brengen. Projectmatig 

aan het werk gaan is dus een goede vorm om ook tot burgerschap te komen. Ook kan je volgens 

Nussbaum (2013) als leerkracht gebruik maken van de pluriformiteit binnen je klas. Laat leerlingen 

zelf vertellen over hun geloof en gebruiken. Lesprogramma’s dienen volgen haar zodanig ingericht te 

worden dat ze de leerlingen al vanaf jonge leeftijd een steeds rijker en genuanceerder beeld geven 

van de wereld, en de geschiedenis en cultuur daarvan. Dewey’s (2018) doel bestaat aansluitend op 

die van Nussbaum (2013) aan en bestaat dan ook uit het vormen van actieve, nieuwsgierige, kritische 

en wederzijds respectvolle democratische burgers. Wat bijna het belangrijkste is voor Nussbaum 

(2013) is de combinatie van geesteswetenschappen met burgerschap. Zo benoemt zij dat 

democratieën niet alleen beschikken over een grote rationele kracht, maar ook over 

verbeeldingskracht. Dat is echter niet altijd positief. Ze zijn tevens vatbaar voor enkele ernstige 

redeneerfouten, slordigheid, egoïsme en bekrompenheid. Onderwijs dat alleen gebaseerd is op de 

winstgevendheid op de wereldmarkt vergroot alleen maar deze tekorten. Het leidt tot hebzuchtige 

stompzinnigheid en technisch opgeleide gezeglijkheid die het leven van de democratie zelf 

bedreigen, en die zeker belemmerend werken bij de schepping van een fatsoenlijke wereldcultuur 

(Nussbaum, 2013). Zij vindt dat de werkelijke botsing binnen de individuele ziel is. Hier staat vooral 

hebzucht en racisme in strijd met respect en liefde. En wanneer dit zo is, dan zijn alle moderne 

samenleving die slag snel aan het verliezen. Dit omdat ze de krachten juist voeden die tot geweld en 

ontmenselijking leiden en er niet in slagen de krachten te voeden die leiden tot culturen van 

gelijkheid en respect. Nussbaum (2013) wil dat we blijven hameren op het cruciale belang van 

geesteswetenschappen en de kunsten die straks misschien kunnen wegvallen. Deze leveren namelijk 

geen geld op. Maar ze doen wel iets wat veel kostbaarder is dan dat: ze maken de wereld tot een 

plek waar het leven de moeite waard is, ze brengen mensen voort die in staat zijn om andere 
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mensen te beschouwen als volledige mensen, met eigen gedachten en gevoelens die respect en 

inlevingsvermogen verdienen, en landen die in staat zijn om angst en argwaan te overwinnen en te 

kiezen voor een welwillend en redelijk debat. Al met al pleit Nussbaum (2013) ervoor om kunst, 

literatuur, talen, muziek, filosofie, geschiedenis, religie en cultuur niet als een overbodige luxe te zien 

maar als essentieel voor de vorming van elke volwassene tot mondig staatsburger.   

Bakker en Heijstek-Hofman (2019) pleiten ervoor dat levensbeschouwelijke vorming een onmisbaar 

onderdeel van een compleet burgerschapscurriculum is. Het vormen van een weldoordachte visie op 

de eigen identiteit en de wereld om je heen is essentieel en zelfs onmisbaar binnen 

burgerschapsvorming. Dit onderstrepen zij met de visie van Miedema, Bertram-Troost en Veugelers 

(2013) die nauw aansluit op de visie van Bakker en Heijstek-Hofman (2019). Miedema et al. (2013) 

pleiten er namelijk ook voor om levensbeschouwelijke vorming te verbinden aan 

burgerschapsvorming, onder de noemer: levensbeschouwelijke burgerschapsvorming. Daarnaast 

pleiten zij volgens Bakker en Heijstek-Hofman (2019) er ook voor om op alle scholen, voor alle 

leerlingen, levensbeschouwelijke vorming te geven. Volgens Miedema et al. (2013) behoort 

levensbeschouwelijke vorming tot een volledig burgerschapscurriculum. Daarbij pleiten Miedema en 

Ter Avest (2011) voor een maximale invulling van burgerschapsvorming, interreligieus onderwijs en 

stellen zij dat dat de levensbeschouwelijke identiteit een integraal deel is van het concept 

‘persoonlijke identiteitsontwikkeling’. Zonder je eigen normen en waarden, idealen en een visie op 

het leven en de wereld is het namelijk niet mogelijk om je persoonlijke identiteit te ontwikkelen. Om 

levensbeschouwelijk onderwijs en ook burgerschapseducatie zo goed mogelijk vorm te kunnen geven 

is er een model ontwikkeld genaamd: het hermeneutisch-communicatief model (Mulder & Van Den 

Berg, 2017).  

 

§2.5 Hermeneutische communicatie 
Hermeneutiek is de kunst van het interpreteren van levensbeschouwelijke teksten en verschijnselen. 

Het woord communicatief duidt erop dat je een tekst of verschijnsel alleen betekenis kunt geven als je 

in dialoog treedt daarmee en met elkaar. – Mulder & van den Berg (2017, pp. 8)  

Wanneer een leerkracht hermeneutisch is, wil dat zeggen dat de leerkracht zich kundig gemaakt 

heeft in het interpreteren betekenis verlenen of ontdekken heeft eigen gemaakt (Mulder & van den 

Berg, 2017). De leerkracht wil altijd verstaan wat zich aandient in de verhalen en leefwereld van 

kinderen en in de bronnen en tradities die aan de orde komen. Daarbij moet de leerkracht gevoelig 

zijn voor en betekenis kunnen verlenen aan zowel hedendaagse als traditionele zingevingsbronnen. 

Dit kunnen bijvoorbeeld religieuze verhalen, films, muziek, games, beeldende vormen en voorstelling 

zijn. Ook moet, volgens Mulder en Van Den Berg (2017), de leerkracht het zingevingsperspectief en 

de relevantie voor kinderen kunnen halen en begrijpen uit bronnen als hedendaagse sociale, 

maatschappelijke en politieke verschijnselen, dilemma’s en vragen. Tenslotte, zeggen zij, moet de 

leerkracht ook de taal en de leefwereld van de leerlingen begrijpen. 

Wanneer een leerkracht communicatief is, wil dit zeggen dat hij de kundigheid van uitwisselen van 

betekenissen, wanneer hij met leerlingen of representanten is, eigen heeft gemaakt (Mulder & Van 

Den Berg, 2017). Daarbij is het belangrijk dat de leerkracht zich inleeft in de andere en ook diepgaand 

luistert naar diens verhaal. Vervolgens kijkt de leerkracht naar de eigen reacties en geeft deze zo 

terug dat dit op een respectvolle wijze aansluit bij de intentie van de ander. De leerkracht geeft 

hierbij ook eigen visies en ervaringen waardoor er wederzijds verstaan kan ontstaan. Bij zo’n 

ontmoeting tussen leerkracht en leerling of tussen leerlingen onderling, bestaat er de kans dat zij 

veranderen. Hermeneutisch-communicatief leren is dus enerzijds gericht op het bestaan, en dus de 
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werkelijkheid, als betekenisvol te ontdekken anderzijds de uitwisseling tussen deze gevonden 

betekenissen. Dit samengenomen zorgt voor zelfverstaan van de leerlingen zelf, tussen verschillende 

leerlingen en de leerkracht en dat van de leerkracht zelf. Levensbeschouwelijke vorming is dus niet 

alleen of voornamelijk betekenisvolle informatie overdragen, maar is vooral door interacties 

betekenis construeren (Mulder & Van Den Berg, 2017). 

Vanuit dit gedachtegoed is het hermeneutisch communicatief model van Mulder en Van Den Berg 

(2017) gekomen. Het hermeneutisch-communicatieve perspectief kent voor hen 4 aspecten:  

1. Vanuit de gerichtheid op de vorming van het kind zijn er drie doelen die nagestreven 

worden;  

2. Tijdens het vormingsproces wordt er rekening gehouden met het levensbeschouwelijke 

vermogen van de kinderen;  

3. Er worden levensbeschouwelijke tradities van de wereld en een verscheidenheid aan 

bronnen aangeboden; 

4. Dit wordt gedaan vanuit de vier didactische rollen van de leerkracht. 

Hierbij draait het volgens hen allemaal om het kind. Het kind moet zich kunnen ontwikkelen tot een 

volwassene met een eigen levensontwerp, levensvisie, spiritualiteit of geloof.  De leerling wordt 

daarbij gezien als een zingevend en zinontvangend subject dat in interactieve relaties staat met de 

omgeving, significante anderen, zoals opvoeders, peers en leerkrachten en met betekenisvolle 

bronnen. Vanuit het basisgegeven dat het hen om de leerling te doen is formuleren zij drie, onderling 

nauw verbonden, doelen (Mulder & Van Den Berg, 2017):  

1. Persoonlijke bestaansverheldering: De leerlingen leren een eigen visie op het leven te 

verwoorden en daarbij een eigen levenswijze te ontwikkelen. Ze onderzoeken levensvragen 

en levensthema’s door daarover in dialoog over na te denken met waardevolle bronnen. 

2. Dialogische omgang met pluraliteit: Leerlingen ontwikkelen een ontvankelijke en kritische 

houding om goed om te kunnen gaan met verschillende levensvisies, verschillende 

interpretaties van waardevolle bronnen en ook om met verschillende keuzes die mensen 

maken om te gaan. Daarbij moeten de leerlingen het vermogen hebben om respectvol met 

elkaar in gesprek te kunnen gaan. 

3. Levensbeschouwelijke geletterdheid: Leerlingen leren allerlei waardevolle inzichten en 

levenswijsheden uit levensbeschouwelijke tradities zoals bewaard in rituelen, verhalen, 

symbolen, wetten, ideeën, beelden en architectuur, ook de hedendaagse, kennen en kunnen 

zichzelf hierop reflecteren en een respons hierbij ontwikkelen. 

Deze doelstellingen stellen uiteraard eisen aan de leerkracht en aan de school. 

De Schepper (2015) noemt 6 vermogens van leerlingen die in het bijzonder naar voren komen bij 

levensbeschouwelijk leren: 

• Waarnemen, met aspecten als verwonderen, voelen, genieten, verkennen 

• Tradities hanteren, met aspecten als kennis, verbinden met ervaring, deelnemen  

• Verbeelden, met als aspecten symbolen en tekens onderscheiden, symbolisch denken  

• Redeneren, met aspecten als benoemen, argumenteren, waarderen 

• Communiceren, met aspecten als hoofd en hart, jezelf en de ander, perspectiefwisseling 

• Handelen, met aspecten als wil en moraal, kiezen en doen, autonomie 

Mulder en Van Den Berg (2017) hebben hier voor het hermeneutisch-communicatief leren een 

variant op gemaakt: 
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• Waarnemen (kijken, luisteren, voelen, ruiken) 

• Verwonderen (open zijn, nieuwsgierig zijn) 

• Verbeelden (voorstellingen maken, inleven, verbinden met, uitdrukken) 

• Vertellen (ervaring ordenen in taal, betekenis verlenen in taal) 

• Waarderen (hanteren ethische vragen, het goede en het kwade herkennen, oordelen, 

kiezen) 

• Nadenken (argumenteren, afwegen, filosoferen) 

• Dialogiseren (perspectief wisselen, luisteren, doorvragen, reageren) 

• Handelen (meedoen in rituelen, programma’s, sociale actie)  

Levensbeschouwing is een belangrijke pijler voor het hermeneutisch-communicatief leren: het kind 

leert zichzelf en de wereld verstaan met behulp van allerlei vormen van levensbeschouwelijke 

bronnen. Levensbeschouwing kent veel betekenissen en dimensies. Daarom hebben Mulder en Van 

Den Berg (2017) dit proberen te omvatten met het model van Ninian Smart (1989). Smart heeft 

levensbeschouwing verdeeld onder verschillende dimensies die ook voor niet-religieuze 

levensbeschouwingen bruikbaar zijn: 

• Filosofische en leerstellige dimensie (of formele gebrachte ideeën en concepten over mens, 

goden en wereld, schepping, bevrijding) 

• Verhalende en mythische dimensie (bronverhalen over goden, heiligen, profeten en priester, 

redders, helden en goede of kwade geesten, sleutelmomenten in de geschiedenis) 

• Ethische en regulatieve dimensie (universele principes over wat een goed leven is; wetten, 

voorschriften, leefregels) 

• Ervaringsgerichte en emotionele dimensie (verwoording van en verhalen over de 

belevingskant van wat van ultieme betekenis is; verwondering, visioenen, verrukking, 

bekering, zondebesef) 

• Rituele en praktische dimensie (uitingsvormen in gedrag, rituelen, ceremonieën, 

rolregulering, levensoefening) 

• Sociale en institutionele dimensie (organisatievormen in groepen, instituten, leiderschap) 

• Materiële dimensie (uitdrukkingsvormen in architectuur, kunst, rituele objecten, kleding, 

sieraden)  

Werkelijk kennismaken met al deze aspecten zal het kind in een veelheid aan vermogens stimuleren 

tot groei. Om dat te doen kan de docent verschillende rollen innemen. Aan het model van 

hermeneutisch-communicatief leren zit namelijk ook een didactische kant.  Wanneer je als leerkracht 

één van de drie doelen van hermeneutisch-communicatief leren wilt behalen moet je vier didactische 

rollen vervullen. Deze hebben Mulder en Van Den Berg (2017) gedeeltelijk uit het model van 

Pollefeyt gehaald en daar nog een extra rol aan toegevoegd. Deze rollen zijn: 

• Culturele Gids: de leerkracht maakt leerlingen wegwijs in de bonte wereld van cultureel-

levensbeschouwelijke en religieuze verhalen, rituelen, waarden, vragen, ideeën en 

praktijken. De leerkracht weet zelf de weg te vinden in die bonte wereld en corrigeert 

verkeerde inzichten of beelden op basis van actuele wetenschappelijke informatie. 

• Begeleider: de leerkracht ondersteunt leerlingen in het leren verwoorden en onderzoeken 

van levensvragen en in het verkennen van levensthema’s en dilemma’s met behulp van 

waardevolle bronnen. De leerkracht begeleidt leerlingen in het leren voeren van gesprekken 

over levensthema’s en in het leren werken vanuit en met verschillen. Als gespreksbegeleider 

oefent hij met leerlingen het filosoferen en dialogiseren. 
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• Rolmodel: de leerkracht is rolmodel voor leerlingen door de manier waarop hij persoonlijke 

waarden, idealen en drijfveren inbrengt in de zoektocht van leerlingen naar een eigen 

levensvisie, levenswijze en levenshouding. Hij getuigt van zijn geloof zonder te willen 

overtuigen, laat zien wat hij belangrijk vindt en hoe levensbeschouwing een rol speelt in zijn 

leven. Hij laat zien waardoor hij geraakt en aangesproken wordt. 

• Stimulator: de leerkracht stimuleert de verbeelding van de leerlingen. De leerkracht ontlokt 

bij hen verhalen en allerlei andere soorten van antwoord op de ontmoeting met de beeldtaal 

in verhalen, rituelen en praktijken uit levensbeschouwelijke tradities. Hij geeft opdracht tot 

het inzetten van de eigen verbeelding in creatieve verwerkingsvormen om leerlingen de 

mogelijkheid te geven in zelfexpressie te ontdekken wie ze zelf zijn. 

Dit alles vormt het skelet om samen met je leerlingen bezig te kunnen gaan met hermeneutisch-

communicatief leren.  
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3. Onderzoeksopzet 

 
Binnen dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek verhelderd. De eerste vier empirische 

deelvragen wordt hierbij samen uitgelegd omdat deze op dezelfde wijze uitgevoerd zijn. Vervolgens 

worden de laatste twee deelvragen nog weer apart uitgelegd. Bij het uitleggen van de deelvragen 

worden de volgende aspecten gebruikt: onderzoeksgroep, onderzoeksinstrumenten, procedure en 

de wijze van analyseren. Vervolgens wordt de betrouwbaarheid en validiteit en de ethische aspecten 

toegelicht. 

 

§3.1 Empirische deelvragen 1, 2, 3 en 4 
1. Wat is de visie van een geselecteerde groep leerkrachten en directeuren van openbare 

basisscholen in Nederland op levensbeschouwelijke educatie en burgerschapseducatie in het 
openbaar basisonderwijs? 

2. Hoe motiveren deze leerkrachten en directeuren van openbare basisscholen in Nederland 
levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie op hun basisschool? 

3. Hoe geven leerkrachten van openbare basisscholen in Nederland levensbeschouwelijk 
onderwijs en burgerschapseducatie vorm? 

4. Welke ontwikkelmogelijkheden en aanbevelingen zijn te herkennen ten aanzien van 
burgerschapseducatie en levensbeschouwelijke educatie op openbare basisscholen? 

 

§3.1.1 Onderzoeksgroep 
Deze deelvragen zijn gericht op 10 directeuren van openbare basisscholen (N=10). Deze groep is 

reeds geselecteerd door een voorgaand onafgemaakt onderzoek.  

§3.1.2 Materialen 
Om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van een 

semigestructureerd interview. Deze waren reeds afgenomen door een andere student en 

getranscribeerd. Tijdens het semigestructureerde interview is er gebruik gemaakt van 

gesprekskaarten om een rode draad te geven aan het gesprek maar ook ruimte te laten voor 

beweegredenen, achtergronden en ervaringen (De Lange et al., 2011). Deze manier van interviewen 

zorgt ervoor dat de geïnterviewde directeuren zich eerst op zijn of haar gemak kan voelen. De 

interviewer neemt hierbij voldoende tijd voor de geïnterviewde en neemt een open en actieve 

luisterhouding aan om dit te bewerkstelligen (Delfos, 2000). Tijdens de interviews is er ook nog 

ruimte om door te vragen (Baarda, De Goede & Van Der Meer-Middelburg, 2007). Vanuit de 

geïnterviewde is er ook nog ruimte eigen ervaringen en/of meningen te delen, ondanks er ook 

ordening is gebracht door de gesprekskaarten. Hierdoor kan er nog beter een vergelijking gemaakt 

worden met de andere directeuren (Harinck, 2010).  

§3.1.3 Procedure 
De interviews waren reeds afgenomen en getranscribeerd. Voor dit onderzoek vergde het alleen nog 

labels te maken en de interviews te analyseren.  

§3.1.4 Data-analyse 
Bij deze interviews gaat het om kwalitatieve data. De interviews zullen op deductieve wijze worden 
geanalyseerd door vooraf opgestelde labels uit de literatuur en uit de onderwijspraktijk (van der 
Donk & van Lanen, 2016). De volgende labels zijn hiervoor gebruikt: 

1. Teaching into religion 
2. Teaching about religion 
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3. Teaching from religion 
4. Persoonlijke bestaansverheldering 
5. Levensbeschouwelijke geletterdheid 
6. Omgaan met verschillen 
7. Burgerschap 
8. GVO/HVO/IVO 
9. Vormingsonderwijs 
10. Aanbevelingen VOS/ABB 
11. Handelingsverlegenheid bij leerkrachten 
12. Curriculum en ouders 
13. Kerst 
14. Seksuele vorming 
15. Opvallende uitspraken 

Labels 1 t/m 3 zijn de drie manieren van godsdienstonderwijs van Grimmitt (2000). Labels 4 t/m 6 zijn 
de doelen van het hermeneutisch-communicatief leren (Mulder & van den Berg, 2017). De rest van 
de labels zijn gevormd na gesprekken met de opdrachtgever om tot de kern te komen voor wat er 
nodig is voor het onderzoek. De labels 13, 14 en 15 zijn labels voor de opdrachtgever om meer inzicht 
te geven in deze onderdelen. Deze labels worden niet gebruikt voor het onderzoek zelf. Door middel 
van deze labels zal er een antwoord gegeven kunnen worden op de empirische deelvragen 1 t/m 4.  
 
 

§ 3.2 Empirische deelvraag 5 
5. Aan welke criteria voldoet een lesbrief gebaseerd op analyses van de interviews, het 

theoretisch model van hermeneutische communicatie en de nieuwe kernwaarden openbaar 
basisonderwijs? 
 

§3.2.1 Onderzoeksgroep 
Voor deze deelvraag zijn verschillende groepen nodig. Ten eerste de 10 directeuren die geïnterviewd 

zijn (N=10). Daarnaast het theoretisch kader om het hermeneutisch-communicatieve model te 

kunnen gebruiken en ten derde de nieuwe kernwaarden vanuit VOS/ABB, de opdrachtgever.  

§3.2.2 Materialen 
Ten eerste zijn er voor deze deelvraag weer de interviews nodig die geanalyseerd zijn aan de hand 

van de eerdergenoemde labels. Ten tweede is paragraaf 2.5 Hermeneutische communicatie gebruikt 

om deze lesbrief vorm te geven. Ten derde zijn de nieuwe kernwaarden van VOS/ABB hierin 

verwerkt. Deze kernwaarden mogen nog niet genoemd worden omdat deze nog niet gepresenteerd 

zijn wanneer dit onderzoek uitkomt.   

§3.2.3 Procedure 
De interviews waren reeds afgenomen en getranscribeerd. Voor dit onderzoek vergde het alleen nog 

labels te maken en de interviews te analyseren. Het theoretisch kader moest afzijn hiervoor. Tijdens 

het gesprek van 17 oktober 2019 zijn de nieuwe kernwaarden benoemd. 

§3.2.4 Data-analyse 
Zie §3.1.4 voor de analyse van de interviews. Voor het maken van de lesbrief is er vanuit de 
opdrachtgever gekozen om de lesbrief te koppelen aan de nieuwe kernwaarden. Een van deze 
kernwaarden in het specifiek. Deze kernwaarde past het meest bij twee labels die gebruikt zijn voor 
het analyseren van de interviews. Label 3 is hierbij gekozen omdat deze valt onder het 
hermeneutisch-communicatief leren en label 6 past vanuit de doelen van het hermeneutisch-
communicatief leren (Mulder & van den Berg, 2017) het beste bij de gekozen kernwaarde. Door de 



   
 

20 
 

combinatie te maken met de gekozen kernwaarden, de analyse van de labels 3 en 6 en het model 
van hermeneutische communicatie is de lesbrief ontworpen. 
 
 

§3.3 Empirische deelvraag 6 
6. Hoe worden de suggesties in deze lesbrief gewaardeerd door vertegenwoordigers openbaar 

basisonderwijs? 
 

§3.3.1 Onderzoeksgroep 
Deze deelvraag is gericht op een leerkracht waarbij de lesbrief getest is (N=1) en op de 

opdrachtgever die de lesbrief uit gaat brengen (N=1). 

§3.3.2 Materialen 
Om de ervaringen zo goed mogelijk te kunnen verwoorden is er bij het interview met de leerkracht 

gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview. Tijdens het semigestructureerde interview is 

er gebruik gemaakt van drie voorbereide vragen om een rode draad te geven aan het gesprek maar is 

er ook ruimte gelaten voor beweegredenen, achtergronden en ervaringen (de Lange, et. Al., 2011). 

De volgende drie vragen stonden hierbij centraal: 

• Wat vond u van de lesbrief zelf? 

• Wat vond u van de uitvoerbaarheid van de lesbrief? 

• Wat vindt u sterk aan deze lesbrief en wat zou u nog graag veranderd of erbij zien? 

• Vindt u deze lesbrief passend voor het openbaar onderwijs? 

Deze manier van interviewen zorgt ervoor dat de geïnterviewde leerkracht zich eerst op zijn of haar 

gemak kan voelen. De interviewer neemt hierbij voldoende tijd voor de geïnterviewde en neemt een 

open en actieve luisterhouding aan om dit te bewerkstelligen (Delfos, 2000). Tijdens het interview 

met de leerkracht is er ook nog ruimte om door te vragen (Baarda, De Goede & Van der Meer-

Middelburg, 2007). Dit interview is niet opgenomen maar is wel bijgehouden aan de hand van 

aantekening. Het verslag van dit interview is terug te vinden in bijlage 6. 

De opdrachtgever wordt gevraagd feedback te geven op de lesbrief vanuit eigen expertise en 

ervaring. Deze feedback wordt opgenomen in de bijlagen en is te vinden in bijlage 7. 

§3.3.3 Procedure 
De lesbrief wordt eerst uitgevoerd en daarna volgt er een interview met de leerkracht die de lesbrief 

uitgevoerd heeft. Vervolgens wordt er feedback gevraagd aan de opdrachtgever. De bevindingen uit 

zowel het interview als de feedback op de lesbrief zelf worden meegenomen in de verbetering en 

daarbij ook de uiteindelijke lesbrief. 

§3.3.4 Data-analyse 
De antwoorden op de vragen uit het interview met de leerkracht en de feedback op de lesbrief van 

de opdrachtgever zullen meegenomen worden in het verbeteren van de lesbrief. 

 

§3.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
Binnen dit onderzoek is er op verschillende manieren rekening gehouden met de betrouwbaarheid 

en de validiteit. Ten eerste worden er verschillende soorten data gebruikt (verschillende interviews 

en theoretisch onderzoek). Daarbij is er ook gebruik gemaakt van triangulatie door een combinatie te 

maken van directeuren, leerkrachten en theorieonderzoek. Dit onderzoek was ook goed te 
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controleren doordat er contact is gehouden met de opdrachtgever, die ook mee keek met wat er 

gedaan werd. De interviews zijn zorgvuldig geanalyseerd met gebruik van aan de voorhand 

opgestelde labels vanuit de literatuur en door gesprekken met de opdrachtgever. Ook zijn de 

bronnen voor het theoretisch kader zorgvuldig gekozen op betrouwbaarheid en validiteit en is er ook 

samengewerkt met experts en eigen ervaring waardoor dit onderzoek als betrouwbaar en valide te 

beschouwen is. 

§3.5 Ethische aspecten 
Alle interviews zijn geanonimiseerd. Zowel de personen als scholen worden niet benoemd. Zoals te 
zien in de gebruikte interviews worden namen weggehaald met een X. De interviewer wordt 
genoemd als I en de geïnterviewde wordt genoemd als G. De interviews zijn in eigen setting van de 
school afgenomen in een ruimte die als fijn ervaren wordt door de geïnterviewden en waar er niet 
gestoord kon worden net als bij het interview met de leerkracht die de lesbrief heeft uitgetest.  
De inzichten van het onderzoek worden na een voldoende beoordeling gedeeld met de school die de 
lesbrief heeft uitgevoerd en binnen VOS/ABB gedeeld. Ook de lesbrief zal gedeeld worden met 
dezelfde mensen en daarbij ook met alle openbare scholen die verbonden zijn aan VOS/ABB 
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4. Resultaten  
 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de verschillende empirische deelvragen. Dit wordt 

gedaan door steeds dezelfde drietrap: weergave van de resultaten, analyse van de resultaten en tot 

slot de beantwoording van de deelvraag.  

 

§4.1 Empirische deelvraag 1 
Wat is de visie van een geselecteerde groep leerkrachten en directeuren van openbare basisscholen in 
Nederland op levensbeschouwelijke educatie en burgerschapseducatie in het openbaar 
basisonderwijs? 
 

§4.1.1 Weergave van de resultaten 
Om deze vraag te beantwoorden zijn er directeuren geïnterviewd (N=10). De analyse van de 

interviews is op deductieve manier uitgevoerd door middel van vooraf opgestelde labels. De 

volledige analyse is te zien in bijlage 4. In figuur 1 is een klein overzicht te zien met de labels waarin 

de visie terug te zien was en daarbij een greep uit de resultaten uit de interviews. 

 

Figuur 1: greep uit analyse interviews voor deelvraag 1 

Labels Resultaten interviews 

Teaching about religion …actief pluriform zijn en, eh, dat is ook de reden, dat ik extra aandacht graag wil 
op deze school voor Levensbeschouwelijk Onderwijs.  
 

Teaching from religion …dat je dus ook die filosofische vragen kunt stellen om, nou ook de diversiteit 
van tegen dingen aankijken, boven tafel te krijgen. 
 

Persoonlijke 
bestaansverheldering 

...ik zou het fijn vinden als we kinderen breder zouden kunnen laten denken over 
het stukje vorming en dan vanuit filosofielessen.  
 

Levensbeschouwelijke 
geletterdheid 

Weet hebben van de wereld. Weet hebben van de problematiek in de wereld. En 
dat kan enerzijds echt gestuurd zijn op grond van instructielessen. 
 

Omgaan met verschillen De identiteit draag je uit door de vrijheid te geven dat elk kind welkom is, 
ongeacht afkomst of religie. Zelfs ook problematiek. Dat straal je uit naar buiten. 
 

Burgerschap Praten met elkaar, meedoen met elkaar. Leren luisteren naar elkaar ook. Respect 
hebben voor wat een ander zegt. Dat zijn dingen die hier heel erg nodig zijn.  
 
Want hoe mooi is het en wat een meerwaarde in burgerschap gaan wij kinderen 
bieden op het moment, dat we zien en weten dat iedereen anders en 
verschillend is, maar dat we allemaal mensen zijn en er allemaal toe doen. 
 

Curriculum en ouders Je moet het openstellen en ouders de kans en gelegenheid geven om te zeggen: 
“Dit wil ik echt niet.” En dan moet je niet zeggen van: wij doen dat zo, hoe zou jij 
dat dan willen zien? Je moet met elkaar in gesprek blijven en dat werkt. 
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§4.1.2 Analyse van de resultaten 
Het valt op uit de resultaten dat directeuren hun visie vaak goed kunnen verwoorden. In figuur 1 zijn 

een aantal uitspraken op visie terug te zien en is er te zien dat de directeuren goed weten wat ze 

willen en soms ook wat ze niet willen. Het verschil is wel te zien tussen de visie op uitvoering. 

Sommige directeuren denken bij hun visie aan het Vormingsonderwijs of instructielessen terwijl 

andere directeuren meer denken aan filosofielessen en in dialoog gaan met elkaar. Het merendeel 

van de directeuren vindt het belangrijk om weet te hebben van alle geloven en hier ook aandacht 

aan te besteden, maar er is ook een directeur te zien die het juist vervelend vindt om hier zoveel 

aandacht aan te moeten besteden. Uit de tabel is wel te zien dat de nadruk vaak nog ligt bij het 

geloof. Hier moeten de leerlingen weet van hebben en daaruit respect kunnen hebben voor elkaar. 

Er wordt nog niet veel gesproken over andere verschillen die mensen kunnen hebben zoals afkomst 

of cultuur. Over het stukje burgerschap zijn de directeuren het veelal eens. Het is de manier hoe je 

met elkaar omgaat maar ook het besef van de democratie waarin we leven en wat hier allemaal bij 

komt kijken. Daarbij is er uit de analyse ook te zien dat scholen het belangrijk vinden om ouders erbij 

te betrekken. Uit figuur 1 is ook te zien dat een directeur ook graag in gesprek blijft met de ouders 

over wat er aangeboden wordt op school.  

§4.1.3 Beantwoording van de deelvraag 
Wat is de visie van een geselecteerde groep leerkrachten en directeuren van openbare basisscholen in 
Nederland op levensbeschouwelijke educatie en burgerschapseducatie in het openbaar 
basisonderwijs? 
 
Uit de analyse van de interviews blijkt dat de directeuren vinden dat levensbeschouwelijke educatie 
en burgerschap erg belangrijk is. Ze vinden het belangrijk om actief pluriform bezig te zijn met de 
kinderen. De kinderen zouden vooral van alle geloven wat af moeten weten en bezig moeten zijn 
met de verschillen tussen elkaar en wat dat voor de kinderen betekent. Het is belangrijk dat de 
leerlingen respect en begrip voor elkaar ontwikkelen. Voor sommige scholen is het ook belangrijk om 
hier filosofisch of in dialoog mee bezig te gaan. Ze vinden het belangrijk om de identiteit van de 
kinderen te ontwikkelen en te stimuleren. Het is belangrijk om daarbij weet te hebben van de wereld 
en de maatschappij waar de kinderen later in terecht komen. Burgerschapseducatie is voor veel 
scholen het begrijpen van de democratie, wetten, regels, hoe ga je met elkaar om, normen en 
waarden en het is daarbij ook nog een stukje vorming. Ouders zouden hier ook onderdeel van 
moeten zijn om het cirkeltje helemaal rond te maken. De ouders nemen ook geloof, cultuur en 
overtuigingen mee de school in en het is belangrijk dat dit ook een onderdeel maakt van geheel van 
levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschap. 
 
 

§4.2 Empirische deelvraag 2 
Hoe motiveren deze leerkrachten en directeuren van openbare basisscholen in Nederland 
levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie op hun basisschool? 
 

§4.2.1 Weergave van de resultaten 
Om deze vraag te beantwoorden zijn er directeuren geïnterviewd (N=10). De analyse van de 

interviews is op deductieve manier uitgevoerd door middel van vooraf opgestelde labels. De 

volledige analyse is te zien in bijlage 4. In figuur 2 is een greep genomen uit de analyse met de labels 

waar de motivatie van de directeuren terug te vinden is. 
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Figuur 2: greep uit analyse interviews voor deelvraag 2 

Label Resultaten interviews 
Teaching about religion ...dan zie je dat er bij Islamitische kindjes, geloof ik, best wel sterk aan rituelen 

wordt gehangen, dus dat komt dan de school binnen. Wat heel fijn is, maar 
daardoor heb je zoiets van: hé, hoe zit dat ook alweer aan de andere kant?  
 

Omgaan met verschillen ...het karakter dat hier veel verschillende achtergronden zitten. 
 
...dus ook met wat iedereen meebrengt, wat van iedereen is, qua geloof, qua 
achtergrond en dat zie je gewoon in de dagelijkse praktijk, hè. 
 

Curriculum en ouders Nee, ik denk meer dat de ouders die al een geloof hebben en denken: Dit is waar 
wij in geloven en ik wil niet dat mijn kind in aanraking komt met andere dingen. 
We zijn daar ook, we hebben, bijvoorbeeld, activiteiten gehad rond de herfst. 
Dat de school versierd was in Halloween-sferen, bijvoorbeeld, en wij vieren dat 
niet, maar kinderen vinden dat wel leuk om iets te zien van spoken of heksen en 
er zijn best ouders die dat voor hun kind eigenlijk niet willen.  
 
We hadden een paar Moslimouders die niet meer bij het Kerstfeest wilden zijn. 
Ze vonden dat het te veel een Christelijk feest… Omdat het tè verbonden was 
aan het Christendom.  

 

 

§4.2.2 Analyse van de resultaten 
In figuur 2 is te zien dat de directeuren merken dat er steeds meer diversiteit de school binnenkomt. 

Tussen de geïnterviewde scholen zaten ook scholen die in zich in dorpjes bevonden en waar niet veel 

diversiteit is binnen de school. Ondanks het gebrek aan diversiteit binnen de school vinden ook deze 

scholen het belangrijk dat ze wel leren over de diversiteit van de maatschappij. De middelbare 

scholen liggen meestal buiten de dorpen en zullen veel meer diversiteit hebben. Door deze diversiteit 

kunnen er ook conflicten komen en daarom is het voor de directeuren zo belangrijk om het te 

hebben over de verschillen tussen elkaar en wat je daarvan kunt leren en daarbij hoe je met elkaar in 

de samenleving omgaat. Ook is in de analyse de diversiteit aan ouders en de bijkomende geloven, 

culturen en levensovertuigingen te zien die soms zorgen voor onrust. Niet elke ouder is het eens over 

de feesten en geloven die binnen de school aandacht krijgen. Dit is voor de directeuren ook een 

motivatiepunt om hier toch een gulden middenweg in te vinden en hierbij de ouders ook te 

betrekken. Door de diversiteit binnen de school komen er ook verschillende feestdagen de school 

binnen. De meeste directeuren vinden het belangrijk om hier ook wat mee te doen.  

 

§4.2.3 Beantwoording van de deelvraag 
Hoe motiveren deze leerkrachten en directeuren van openbare basisscholen in Nederland 
levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie op hun basisschool? 
 
Uit de analyse van de interviews blijkt dat de leerkrachten en directeuren merken dat er een steeds 
breder scala aan diversiteit de school binnenkomt. Er komen steeds meer culturen in de school en 
daarbij ook geloven. Door deze diversiteit zien de leerkrachten en de directeuren de noodzaak van 
levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschap. Het is belangrijk dat de leerlingen weten van de 
verschillen, leren over de verschillen en leren omgaan met de verschillen. Ook in de ouderpopulatie 
merken zij dat er soms ook onenigheden zijn over wat er wel en niet over geloven en feesten wordt 
lesgegeven. Directeuren zien vaak dat er een groep ouders zich niet fijn voelen wanneer er les wordt 
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gegeven over een geloof of feest wat niet eigen is. Hier zit dus ook een noodzaak en daarbij motivatie 
vanuit de directeuren om dit in hun onderwijs zo vorm te geven dat alle ouders er content mee 
kunnen zijn. Ook tijdens feestdagen vanuit alle geloven merken de directeuren dat dit de school 
binnenkomt en dat hier wat mee gedaan moet worden. 
 
 

§4.3 Empirische deelvraag 3 
Hoe geven leerkrachten van openbare basisscholen in Nederland levensbeschouwelijk onderwijs en 
burgerschapseducatie vorm? 
 

§4.3.1 Weergave van de resultaten 
Om deze vraag te beantwoorden zijn er directeuren geïnterviewd (N=10). De analyse van de 

interviews is op deductieve manier uitgevoerd door middel van vooraf opgestelde labels. De 

volledige analyse is te zien in bijlage 4 Over de vormgeving van levensbeschouwelijk onderwijs en 

burgerschapseducatie is het meest te halen uit de analyse van de interviews. In figuur 3 zijn is hier 

een kleine greep uit genomen om de meest voorkomende uitvoeringen en praktijken te weergeven.  

 

Figuur 3: greep uit analyse interviews voor deelvraag 3 

Labels Resultaten interviews 
Teaching into religion  Vormingsonderwijs volgens het klassieke model. Wel wordt er door de 

verschillende denominaties met eenzelfde thema gewerkt. De thema-lessenserie 
wordt afgesloten met een gezamenlijke dialoogles. 
 

Teaching about religion  Proberen alle godsdiensten aan bod te laten komen in de periode dat het kind op 
de basisschool zit.  
 
...krijgen alle hoofdreligies hier uitgebreid aandacht in het curriculum.  
 

Teaching from religion  ...bezig om vreedzaam te kijken of we, maar daar hebben wij het samen eerder 
over gehad, of we meer kunnen gaan filosoferen vanuit de bron.  
 
Levo-dagen. Wij hebben hier op school Levo. Dat kan ik niet genoeg zeggen… Dat 
is elke minuut van de dag, eigenlijk.  
 

Persoonlijke 
bestaansverheldering 

...ik zou het fijn vinden als we kinderen breder zouden kunnen laten denken over 
het stukje vorming en dan vanuit filosofielessen.  
 

Levensbeschouwelijke 
geletterdheid  

...dat is wel een opdracht van het Openbaar. Je laat ze kennismaken met, maar 
vooral probeer je ze het gevoel te geven: Dat kan allemaal bestaan.  
 

Omgaan met 
verschillen 

...dus ook met wat iedereen meebrengt, wat van iedereen is, qua geloof, qua 
achtergrond en dat zie je gewoon in de dagelijkse praktijk, hè. Dus het gaat om 
hoe leerkrachten ten aanzien van die actieve pluriformiteit, hoe ze die vormgeven 
in de klas.  
 

Burgerschap  Dat doen we via de Vreedzame School.  
 
Dat doen we te weinig. Misschien wel minder dan de overheid van ons vraagt 
maar we hebben andere prioriteiten.  
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GVO/HVO/IVO  GVO/HVO/IVO worden gebruikt binnen deze school. De verschillende groepen 
proberen ook veel samen te doen zodat het geen hokjes worden. 
 

Handelingsverlegenheid 
bij leerkrachten  

...je bent wel afhankelijk van wat de leerkrachten er mee doen in hun klas 
buitenom wat verplicht is. Ze hebben niet veel kennis van de verschillende 
bronnen waardoor ze het lastig vinden om hierover te praten. 
 
…ook meer vakleerkrachten willen inzetten als een soort ‘verlichting’. 
 

 

§4.3.2 Analyse van de resultaten 
Zoals te zien in figuur 3 is er veel te vinden in de analyse van de interviews over de uitvoering van 

levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie. Wat opvalt in deze resultaten is dat dit 

voornamelijk niet aansluit bij de visie van de directeuren. Wanneer er gekeken wordt naar het label 

‘teaching from religion’ zijn dit allemaal wensen voor de toekomst en wordt dit in de praktijk nog niet 

uitgevoerd. Ook ligt de verantwoordelijkheid van het uitvoeren van levensbeschouwelijk onderwijs 

en burgerschap meestal bij de leerkrachten zelf. Het is maar net hoeveel de leerkracht hier bewust 

aandacht aan besteed. Daarbij zit het naar zeggen vaak ook in het onderwijs verweven. Burgerschap 

valt veelal onder de Vreedzame school of komt terug in de methodes van de zaakvakken. Zoals te 

zien in de resultaten is burgerschap ook iets waar te weinig aandacht aan wordt besteed en spreekt 

een leerkracht zelf van een ‘issue’. Wanneer er aandacht wordt besteed aan de geloven door middel 

van thematisch werken of excursies, gebeurt dit vaak in de hogere groepen zoals groep 6, 7 en 8. 

Daarnaast zie je in de resultaten terug dat bijna elke school doet aan het Vormingsonderwijs. Hier 

wordt volgens de directeuren dus ook grotendeels voldaan aan het levensbeschouwelijk onderwijs. 

Eén school doet aan speciale levo-dagen waar er gewerkt wordt aan levensbeschouwelijk onderwijs. 

 

§4.3.3 Beantwoording van de deelvraag 
Hoe geven leerkrachten van openbare basisscholen in Nederland levensbeschouwelijk onderwijs en 
burgerschapseducatie vorm? 
 
Uit de analyse van de interviews blijkt dat de meeste scholen ervoor kiezen om gebruik te maken van 
het Vormingsonderwijs. De leerkrachten voelen zich soms niet bekwaam genoeg om zelf lessen te 
geven over het geloof. Uit de interviews is de merken dat er nog een groot verschil ligt tussen de visie 
en wat er daadwerkelijk gedaan wordt. Het levensbeschouwelijk onderwijs wordt bij veel scholen 
eigen gedaan ‘door de hele dag heen’. Dit betekent dat dit eigenlijk overal terugkomt in gesprekken 
en tijdens lessen waar dit aanbod komt. De geloven komen zoals gezegd terug bij het 
Vormingsonderwijs en je ziet dat dit ook nog vaak alleen terugkomt in de methodes van bijvoorbeeld 
geschiedenis. Als je kijkt naar hermeneutisch communicatief leren zie je dat er het meest gedaan 
wordt met omgaan met verschillen. Dit wordt het vaakst besproken maar komt ook het meest terug 
in de dagelijkse lespraktijk. Het blijft hierbij wel wat oppervlakkig bij de verschillen tussen geloven, 
culturen en uiterlijk. Er wordt nog weinig tot niet gebruik gemaakt van filosofie hierbij. Het gaat dus 
nog niet zo diep dat je het kan noemen onder het echte hermeneutische communicatieve leren. Ook 
als het gaat om de verschillende feesten en wat hiermee gedaan wordt is dit verschillend. Sommige 
scholen besteden een beetje aandacht aan feesten als bijvoorbeeld het Suikerfeest en andere 
scholen bespreken dit eigenlijk zo kort mogelijk en gaan dan weer verder met waar zij mee bezig zijn. 
De feesten Christelijke feesten worden soms wel gebruikt om over te vertellen in de klas. De feesten 
vanuit geloven als het Jodendom of de Islam worden meestal kort besproken door de leerkracht of 
een leerling vertelt hierover. Ook met Kerst zie je dat er veelal alleen een kerstdiner is. Dit is soms in 
combinatie met het kerstverhaal en in een enkel geval komen er ook thema’s aan de orde als 
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samenzijn. Vaak draait Kerst gewoon om de gezelligheid en het samenkomen en samen eten. Er 
wordt bij alle feesten nog niet gebruik gemaakt van de achterliggende thema’s die je uit de feesten 
zou kunnen halen. 
Burgerschapseducatie wordt door veel scholen genoemd onder de Vreedzame school. Hierin komt 
voor de directeuren en leerkracht het meest burgerschapseducatie naar voren. Daarnaast worden en 
wel eens inzamelingsacties, vrijwilligerswerk, excursies, bijzondere activiteiten, markten of iets 
dergelijks georganiseerd. Te zien is dat dit bij veel scholen op de achtergrond ligt. Er wordt dan ook 
wel eens gezegd dat dit te weinig gedaan wordt, een issue is of dat het zelfs geen prioriteit heeft. 
Ook hier wordt het veelal uit de methodes gehaald van de zaakvakken. Voor de rest is het terug te 
zien in gesprekken over hoe je met elkaar en met elkaars verschillen omgaat en worden de ouders 
ook betrokken bij de school. Ook burgerschapseducatie zit vaak verweven in het onderwijs zelf. 
 
 

§4.4 Empirische deelvraag 4 
Welke ontwikkelmogelijkheden en aanbevelingen zijn te herkennen ten aanzien van 
burgerschapseducatie en levensbeschouwelijke educatie op openbare basisscholen? 
 

§4.4.1 Weergave van de resultaten 
Om deze vraag te beantwoorden zijn er directeuren geïnterviewd (N=10). De analyse van de 

interviews is op deductieve manier uitgevoerd door middel van vooraf opgestelde labels. De 

volledige analyse is te zien in bijlage 4. Tijdens de interviews is gevraagd of directeuren nog 

ontwikkelmogelijkheden of aanbevelingen konden noemen. Hiervoor is een label aangemaakt en zo 

zijn de aanbevelingen en ontwikkelmogelijkheden naar boven gekomen. 

 

§4.4.2 Analyse van de resultaten 
Voor deze vraag is er niet een brede analyse nodig aangezien dit de aanbevelingen en 

ontwikkelmogelijkheden zijn die de directeuren genoemd hebben. Uit de resultaten is te zien dat 

vooral veel gevraagd wordt om lesmaterialen, lesideeën, platforms waar gedeeld kan worden en een 

leskist. Wat opvalt uit de resultaten is dat dit voornamelijk gevraagd wordt voor 

burgerschapseducatie. Enkelen hebben het over andere onderdelen als levensbeschouwelijk 

onderwijs, de feesten, geloven of de ouders.  

 

§4.4.3 Beantwoording van de deelvraag 
Uit de analyse van de interviews zijn een aantal aanbevelingen en ontwikkelmogelijkheden gekomen. 
Zo zijn er de volgende aanbevelingen en ontwikkelmogelijkheden naar boven gekomen: 

• Filosofielessen ontwikkelen 

• Een beeldvorming geven bij het vak burgerschap 

• Een school heeft behoefte aan een onafhankelijke organisatie die kan bemiddelen tussen 
ouders om de verschillen te waarderen en er iets moois uit te halen in plaats van het als een 
obstakel te zien. 

• Een ideeënboek voor burgerschapseducatie 

• Een leskist voor de verschillende feesten 

• Een aanrijking van zowel leesboeken als informatieve boeken met als thema burgerschap en 
met daarbij spellen die gespeeld kunnen worden. 

• Een soort platform waar verschillende scholen dingen op kunnen plaatsen met wat zij doen 
met betrekking tot levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie. Ook waar je 
elkaar kunt ontmoeten.  
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• Een platform waar alle godsdiensten bijeen staan en waaruit je een goede les zou kunnen 
maken. Waar kinderen dan ook weer op kunnen rondneuzen en aan het werk kunnen gaan, 
iets actiefs. Met eventueel een discussieforum waar gefilosofeerd kan worden. 

• Een leskist bij de geloven en dan i.c.m. een uitje naar dat geloof. 

• Lesmateriaal wat echt kindvriendelijk is voor levensbeschouwelijk onderwijs met boeken, 
aanbevolen uitjes, filmpjes etc. 

Uit de resultaten is de zien dat er veel gevraagd wordt voor burgerschapseducatie. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat er vooral veel vraag is voor handvatten en duidelijkheid omtrent 
burgerschap. Uit de analyse van de interviews is ook te merken dat er nog weinig bekendheid is met 
online platformen en websites waar allerlei materiaal aangeboden wordt. Dit kan daarom ook iets 
zijn om aan te werken. 
 
 

§4.5 Empirische deelvraag 5 
Aan welke criteria voldoet een lesbrief gebaseerd op analyses van de interviews, het theoretisch 
model van hermeneutische communicatie en de nieuwe kernwaarden openbaar basisonderwijs? 
 

§4.5.1 Weergave van de resultaten 
De resultaten uit de interviews die van toepassing zijn op de lesbrief zijn te halen uit figuur 1 en uit 

figuur 3. Voor de volledige analyse, zie bijlage 4. 

Voor het hermeneutisch-communicatief model is de informatie van §2.5 gebruikt. Hieronder volgt 

een korte samenvatting van wat van belang is voor de lesbrief. Voor het geheel wordt er verwezen 

naar §2.5. Het hermeneutisch-communicatieve perspectief kent vier aspecten: 

- Vanuit de gerichtheid op de vorming van het kind zijn er drie doelen die nagestreven 

worden: 

o Persoonlijke bestaansverheldering 

o Dialogische omgang met pluraliteit 

o Levensbeschouwelijke geletterdheid 

- Tijdens het vormingsproces wordt er rekening gehouden met het levensbeschouwelijk 

vermogen van de kinderen. 

- Er worden levensbeschouwelijke tradities van de wereld en een verscheidenheid aan 

bronnen aangeboden. 

- Dit wordt gedaan vanuit de vier didactische rollen van de leerkracht: 

o Culturele gids 

o Begeleider 

o Rolmodel 

o Stimulator 

Daarnaast zijn er een aantal vermogens die terug moeten komen tijdens het levensbeschouwelijk 

leren: 

- Waarnemen 

- Verwonderen 

- Verbeelden 

- Vertellen 

- Waarderen 

- Nadenken 

- Dialogiseren 
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- Handelen 

De nieuwe kernwaarden die voor deze lesbrief gebruikt worden mogen nog niet openbaar gemaakt 

worden. Vandaar dat deze niet benoemd wordt in het onderzoek maar wel gebruikt wordt voor de 

lesbrief. 

 

§4.5.2 Analyse van de resultaten 
Uit de algemene analyse van de interviews is te zien dat er het meest gedaan wordt met het omgaan 

met verschillen. In figuur 1 is te zien dat de directeuren het ook belangrijk vinden om veel aandacht 

te besteden aan de verschillen binnen de school. Dit past onder het doel van het hermeneutisch-

communicatief model ‘dialogische omgang met pluraliteit’. Wel zie je terug in de analyse van 

deelvraag 3 dat dit nog wel vaak oppervlakkig blijft en dat het nog niet voldoet aan de eisen die voor 

het hermeneutisch-communicatief model zijn. Het blijft namelijk vaak bij het praten over de 

verschillen en er wordt nog niet bewust gebruik gemaakt van de verschillende vermogens van het 

levensbeschouwelijk leren. In figuur 3 bij het label ‘teaching from religion’ is ook te zien dat de 

scholen graag meer willen gaan filosoferen maar dat dit nog weinig tot niet gedaan wordt. Ook in de 

nieuwe kernwaarden is dit thema terug te vinden. Dit maakt dat dit thema zowel bij de analyse van 

de interviews, het hermeneutisch-communicatief model en bij de kernwaarden terug te vinden is.  

 

§4.5.3 Beantwoording van de deelvraag 
De combinatie van de analyse van de interviews, het hermeneutisch-communicatief model en de 

nieuwe kernwaarden heeft ervoor gezorgd dat er een keuze is gemaakt voor het thema van de 

lesbrief: anders en gelijk. Dit thema kwam het meest terug in de interviews, is erg belangrijk voor de 

directeuren en past ook goed bij een van de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs.  

Voor het maken van de lesbrief is rekening gehouden met het doel uit het hermeneutisch-

communicatief model: dialogische omgang met pluraliteit. Hierbij is het belangrijk dat de leerlingen 

een ontvankelijke en kritische houding om goed om te kunnen gaan met verschillende levensvisies, 

verschillende interpretaties van waardevolle bronnen en ook om met verschillende keuzes die 

mensen maken om te gaan. Daarbij moeten de leerlingen het vermogen hebben om respectvol met 

elkaar in gesprek te kunnen gaan. Voor de lesbrief is er de keuze gemaakt om de volgende 

vermogens terug te laten komen: 

- Waarnemen: verwonderen en verkennen 

- Redeneren: benoemen, argumenteren en waarderen 

- Communiceren: hoofd en hart, jezelf en de ander en perspectiefwisseling 

- Handelen: wil en moraal, kiezen en doen, autonomie 

Daarbij worden de volgende vermogens gebruikt voor het levensbeschouwelijk leren tijdens de 

lessen: waarnemen, verwonderen, verbeelden, vertellen, waarderen, nadenken, en dialogiseren.  

Door deze resultaten is de eerste versie van de lesbrief gemaakt die te zien is in bijlage 5. 

 

§4.6 Empirische deelvraag 6 
Hoe worden de suggesties in deze lesbrief gewaardeerd door vertegenwoordigers openbaar 
basisonderwijs? 
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§4.6.1 Weergave van de resultaten 
Voor deze deelvraag is er een interview geweest met de leerkracht die de lesbrief heeft uitgevoerd 

en met de opdrachtgever die de lesbrief gaat uitbrengen. De resultaten van het interview met de 

leerkracht zijn terug te vinden in bijlage 6 en de feedback van de opdrachtgever is terug te vinden in 

bijlage 7. 

§4.6.2 Analyse van de resultaten 
Uit het interview met de leerkracht is te merken dat de leerkracht erg blij is met de lesbrief. De 

leerkracht vindt het moeilijk om tijd te vinden voor levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschap 

en laat toch vaak de vakken voorgaan die prioriteit hebben. De leerkracht vond het daarom fijn om 

een lesbrief aangereikt te krijgen zodat er niet zelf nog les gemaakt hoefde te worden. De leerkracht 

vindt de afwisseling in onderdelen fijn en vond het ook fijn dat er gefilosofeerd werd. Het liet bij 

onderdelen als de bewegingsactiviteit en het tekenen een andere kant zien van sommige leerlingen. 

De uitleg van de tekenopdracht moest echter wel iets duidelijker aangezien hier onduidelijkheid in 

was. Daarnaast miste de leerkracht tijdens het filosoferen wel wat diepgang. Er werd veel sociaal 

gewenst geantwoord en tussen de leerlingen ontstond er ook geen dialoog. Hiervoor zou de 

leerkracht wel graag nog iets meer diepgang zien door middel van andere werkvormen of andere 

manieren van vragen. 

Uit de feedback van de opdrachtgever is ten eerste te halen dat het belangrijk is om de lesbrief zo 

simpel mogelijk te maken. Zowel voor wat de leerkrachten nodig hebben bij het uitvoeren van de 

lesbrief maar ook door de leerkracht die de lesbrief uit gaat voeren echt aan de hand mee te nemen. 

De vragen voor het filosoferen waren te uitgebreid en er moest meer focus in komen door ook de 

soorten vragen weg te laten. Daarnaast was een groot punt dat er meer creatieve ideeën moesten 

komen om de vragen te laten bespreken zodat het minder leerkracht gestuurd gaat worden. Het is 

belangrijk om meer een dialoog tussen de kinderen te krijgen. Ook moesten er wat vragen van les 1 

naar les 2 om meer balans te krijgen in het geheel en moesten de vragen iets simpeler zodat het ook 

voor de leerlingen beter te begrijpen is. Daarnaast was het beter om wat dingen te wisselen tussen 

de lessen zodat er meer een duidelijke lijn in het geheel kwam.  

§4.6.3 Beantwoording van de deelvraag 
Na aanleiding van de gegeven feedback van zowel de leerkracht en de opdrachtgever zijn er 

aanpassingen gemaakt aan lesbrief. De belangrijkste veranderingen zijn hierbij de manier van 

filosoferen. Er zijn werkvormen toegevoegd, vragen aangepast en zo veranderd dat het de leerlingen 

ook dieper laat nadenken over zichzelf. Ook is een beter evenwicht gemaakt tussen de lessen in de 

lesbrief. De andere onderdelen zijn behouden of wel verplaatst naar de andere les. Ook is het thema 

verandert van ander en gelijk naar anders en hetzelfde. Vanuit hier is de uiteindelijke lesbrief (bijlage 

8) gemaakt.  
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen 
 

§5.1 Conclusie + antwoord op de onderzoeksvraag  
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag ‘Hoe worden levensbeschouwelijk onderwijs 

(waaronder de identiteitsontwikkeling) en burgerschapseducatie door een geselecteerde groep 

leerkrachten en directeuren van openbare basisscholen in Nederland geïnterpreteerd en gemotiveerd, 

hoe kunnen deze interpretatie en motivatie, de nieuwe kernwaarden van VOS/ABB en het 

hermeneutisch communicatief perspectief uitgedrukt worden in educatieve leermiddelen en wat zijn 

de ervaringen met en ontwikkelvragen bij deze leermiddelen van een geselecteerde groep 

vertegenwoordigers van openbaar basisonderwijs?’ is er gebruik gemaakt van 10 deelvragen 

waarvan 6 empirisch en 4 theoretisch.  

Uit de resultaten van deelvraag 1 en 2 blijkt dat leerkrachten en directeuren hun visie en daarbij hun 

motivatie goed voor ogen hebben. De scholen willen graag actief pluriform bezig zijn en daarom ook 

aandacht besteden aan levensbeschouwelijk onderwijs. Dit onderstreept ook het onderzoek van 

Lammers (2013) waar zij dit ook concludeert. De directeuren vinden het belangrijk om aandacht te 

besteden aan alle geloven en het hier uitgebreid over te hebben. Dit omdat ze een steeds grotere 

diversiteit de scholen binnen zien komen of wel een grote diversiteit in de maatschappij zien en hier 

aandacht aan willen besteden. Het is voor de scholen belangrijk dat er begrip en wederzijds respect 

ontstaat en dit als school ook uit te stralen in de vorm dat iedereen welkom is. Daarbij is het voor de 

scholen van groot belang dat de kinderen uiteindelijk weten hoe je met elkaar omgaat, dat zij weet 

hebben van de geloven en dat de leerlingen ook weet hebben van wie zij zelf zijn en welke plek zij 

innemen in de wereld. Ook Lammers (2013) benoemt het belang hiervan; de verschillen hoeven geen 

conflicten op te leveren maar maken juist een rijke leeromgeving. Uit de visie van de scholen is te 

merken dat ze het belangrijk vinden om over al deze thema’s in dialoog te gaan en te filosoferen. De 

scholen merken tevens dat er bij de diversiteit binnen de school ook de oudergemeenschap behoord 

en dat deze ook hun mening moeten kunnen geven binnen de school en ook betrokken moeten 

worden. 

Ondanks de mooie visies en motivaties is er terug te zien, in de resultaten van deelvraag 3, dat het er 

in de praktijk toch nog vaak anders aan toe gaat. Terwijl er in de visie van de school meer de 

voorkeur lijkt te zijn voor het ‘teaching from religion’ van Grimmitt (2000) is er in de praktijk meer 

het ‘teaching about religion’ te zien. De scholen maken vaak gebruik van Vormingsonderwijs omdat 

de leerkrachten zich vaak niet bekwaam genoeg voelen om zelf lessen te geven over geloven. Dit 

onderwijs valt zelfs te benoemen onder het ‘teaching into religion’ van Grimmitt (2000). ‘Teaching 

from religion’ valt te benoemen onder het hermeneutisch-communicatief model (Mulder & Van Den 

Berg, 2017) en is dus wel terug te zien in de visie maar nog niet in de praktijk. Het 

levensbeschouwelijk onderwijs gebeurt vaak ‘door de dag heen’ en wordt op één school na nog niet 

in het curriculum benoemd. Er wordt daardoor ook nog niet veel bewust aandacht geschonken aan 

het levensbeschouwelijk onderwijs. Wanneer hier wel wat mee gedaan wordt, komt dit vaak door de 

leerkracht zelf en is dit niet school breed. De verantwoordelijkheid ligt dus nog vaak bij de 

leerkrachten. Het levensbeschouwelijk onderwijs valt vaak onder gesprekken die er gevoerd worden 

en tijdens lessen waar bepaalde thema’s naar voren komen. Er wordt hierbij amper gebruik gemaakt 

van filosoferen, wat wel terug te zien was in de visie van de scholen. Hierin wordt ook de conclusie 

van Struijk (2011) onderstreept. Zij merkt dat scholen vaak nog worstelen met het vormgeven van 

levensbeschouwelijk onderwijs. Ze zijn vaak ‘handelingsverlegen’ en deze neutrale houding houdt 

volgens Struijk (2011) de ontwikkeling van een eigen identiteit tegen. Dit terwijl in de visie van de 
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scholen juist de identiteitsontwikkeling van de leerling van groot belang is. Wat wel goed gedaan 

wordt, en wat volgens Nussbaum (2013) ook erg belangrijk is, is dat er door de leerkrachten gebruik 

wordt gemaakt van de pluriformiteit in de klas. De leerlingen krijgen de kans om over hun geloof te 

praten en de gebruiken die hierbij horen. Ook mogen leerlingen op sommige scholen hun vieringen 

uitvoeren of wel meenemen in de klas en er wat over vertellen. 

Ook burgerschapseducatie wordt door veel scholen genoemd onder activiteiten als 

inzamelingsacties, vrijwilligerswerk, excursies, bijzondere activiteiten of onder bijvoorbeeld de 

Vreedzame school. Ook dit ligt op de achtergrond op de scholen. Er wordt dan ook gezegd dat dit te 

weinig gedaan wordt, dat het een issue is binnen de school of dat het zelfs geen prioriteit heeft. Deze 

missende prioriteit onderstreep zowel Nussbaum (2013) als Biesta (2012). Zij pleiten allebei voor 

beter burgerschapsonderwijs en dat is niet onnodig wanneer je de resultaten uit dit onderzoek ziet. 

Zij merken dat het onderwijs te veel gericht is op opbrengsten en er heerst nog te veel een 

toetscultuur. Het onderwijs wordt op deze manier steeds minder menselijk en houdt op den duur 

ook de burgerschapsvorming tegen. Biesta (2012) benoemt dat kwalificatie niet alleen belangrijk is 

binnen het onderwijs. Socialisatie en subjectificatie zijn net zo belangrijk voor ‘goed’ onderwijs. 

Fullan (2018) noemt citizenship en character zelfs als twee essentiële competenties om problemen 

op te kunnen lossen, leiderschap te nemen over je leren en zorgen te hebben voor en bij te dragen 

aan de wereld. Zonder deze twee competenties zouden de andere vier competenties (collaboration, 

communication, creativity en critical thinking) en de daarbij behorende gedraging en vaardigheden 

volgens Fullan (2018) zelfs niet tot leven komen. Daarbij benoemen zowel Nussbaum (2013) als 

Dewey (2018) dat het van belang is om vanaf het begin van de schoolcarrière al bezig te zijn met 

burgerschap. Uit de resultaten van de interviews blijkt zowel levensbeschouwelijk onderwijs als 

burgerschapseducatie vaker bewust plaatsvindt in de bovenbouw in de vorm van thematisch werken 

of bijvoorbeeld excursies. Ook wordt burgerschap vaak uit methodes van de zaakvakken gehaald wat 

ook pas in de hogere jaren begint. Daarnaast is er uit de analyse van de interviews te zien dat er het 

meest gesproken wordt over verschillen tussen elkaar en hoe je met elkaar omgaat. Dit zou kunnen 

vallen onder een van de drie doelen van het hermeneutisch-communicatief model (Mulder & Van 

Den Berg, 2017): dialogische omgang met pluraliteit. Echter wordt dit doel als volgt omschreven: 

Leerlingen ontwikkelen een ontvankelijke en kritische houding om goed om te kunnen gaan met 

verschillende levensvisies, verschillende interpretaties van waardevolle bronnen en ook om met 

verschillende keuzes die mensen maken om te gaan. Daarbij moeten de leerlingen het vermogen 

hebben om respectvol met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Dit sluit nog niet aan bij wat er gedaan 

wordt uit de resultaten uit de interviews.  

Bakker en Heijstek-Hofman (2019) pleiten ervoor dat levensbeschouwelijke vorming een onmisbaar 

onderdeel is van een compleet burgerschapscurriculum. Ook Miedema et al. (2013) pleiten ervoor 

om levensbeschouwelijke vorming te verbinden aan burgerschapsvorming onder de noemer: 

levensbeschouwelijke burgerschapsvorming. Daarom is er in de lesbrief een combinatie gemaakt van 

levensbeschouwelijke vorming en burgerschap. Dialogische omgang met pluriformiteit blijkt een 

voorkeur te zijn voor scholen aangezien zij hier het meest aan proberen te besteden en dit ook in de 

motivatie terug is te zien als het belang van het bespreken van de diversiteit omdat zij dit steeds 

meer de school binnen zien komen. Daarom is dit doel als uitgangspunt gekozen voor het vormen 

van de lesbrief, in combinatie met een van de nieuwe kernwaarden, aan de hand van het 

hermeneutisch-communicatief model (Mulder & Van Den Berg, 2017). De eerste versie van de 

lesbrief (bijlage 5) was goed uitvoerbaar en leverde al mooie resultaten op zoals te zien is in de 

resultaten van deelvraag 6. De leerkracht gaf aan dat dit soort lessen vaak toch niet gebeuren door 

de prioriteit van andere vakken en dat het fijn was om eens zo’n les te kunnen geven en een andere 

kant van de leerlingen te kunnen zien. Daarbij werd er wel gemerkt dat er nog sociaal gewenst 
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geantwoord werd en dat de leerkracht dit graag op een andere manier zou willen aanpakken zodat 

er meer opbrengsten gehaald konden worden uit het filosoferen. De leerkracht moest nog veel zelf 

doen om antwoorden uit de leerlingen te krijgen. Ook uit de feedback van de opdrachtgever was te 

halen dat het onderdeel filosoferen anders vormgegeven moest worden door meer werkvormen te 

bieden en de vragen de minderen en te versimpelen. Dit alles zodat het ook minder leerkracht 

gestuurd zou worden en de leerlingen dieper op het onderwerp aan de slag konden gaan. Dit alles is 

meegenomen en heeft de definitieve lesbrief (bijlage 8) gevormd. Deze is helaas nog niet uitgevoerd 

omdat de lesbrief nog niet gepresenteerd is op het congres en dit dus nog geheim moet blijven tot 

het congres in november 2020. De lesbrief is een zetje in de rug in de goede richting maar zal nog 

niet voor grote veranderingen zorgen.  

 

§5.2 Discussie 
Dit onderzoek is ondanks de nodige tegenslagen volledig afgerond. Het onderzoek was in eerste 

instantie bedoeld voor twee studenten door de hoeveelheid werk die bij dit onderzoek kwam kijken. 

Helaas is door omstandigheden de andere student afgehaakt en is dit onderzoek bijna volledig alleen 

uitgevoerd. Deze verandering heeft er echter wel voor gezorgd dat de eerste versie van de lesbrief 

maar op één school uitgevoerd kon worden. In een ideale situatie is niet gewenst en zou dit op 

meerdere scholen uitgevoerd moeten worden om een zo goed mogelijk geheel te krijgen van 

verschillende feedback. Ten tweede kwam er tijdens dit onderzoek ook een pandemie kijken. 

Hierdoor kon er niet alsnog een andere school gevonden worden en ging tevens het congres waar de 

definitieve lesbrief gepresenteerd werd, net als de nieuwe kernwaarden, niet door. Hierdoor is de 

definitieve lesbrief ook nog niet uitgevoerd op scholen en zijn hier ook nog geen reacties van 

ontvangen. Het was mooi geweest om de onderzoeksvraag nog beter te kunnen beantwoorden met 

reacties vanuit openbare scholen die de lesbrief al gebruikt hadden. Tevens kunnen de nieuwe 

kernwaarden nog niet genoemd worden in dit onderzoek terwijl dit natuurlijk wel een rol heeft 

gespeeld. Hierop moet vertrouwd worden door de lezer dat dit klopt. 

De sterke kant van het onderzoek is dat het wederom onderstreept dat het levensbeschouwelijk 

onderwijs en burgerschapseducatie verbetert en versterkt moet worden. Dit is erg duidelijk 

teruggekomen uit de resultaten en wordt tevens meermaals onderstreept door het theoretisch 

kader. Deze resultaten maken nader onderzoek van belang en maken deze conclusie betrouwbaar en 

valide. Daarbij is er een goede lesbrief neergezet die vanuit betrouwbare en valide resultaten en 

literatuur is vormgegeven en handvatten kan bieden binnen het openbaar onderwijs. 

 

§5.3 Aanbevelingen/suggesties voor verder onderzoek 
In deelvraag 4 (§4.4) zijn er al een aantal aanbevelingen genoemd. Deze kunnen eventueel gebruikt 

worden voor nader onderzoek. Geformuleerd op basis van de resultaten uit dit onderzoek zijn de 

volgende onderwerpen het meest belangrijk voor verder onderzoek: 

• Burgerschap meer ‘behapbaar’ maken. Burgerschap moet meer een onderdeel van het 

onderwijs worden en zou niet alleen een uitje of een vrijwilligersactie moeten zijn. Hoe kan 

dit het beste vormgegeven worden? Hierbij eventueel ook een lesbrief of zelfs leskist 

ontwerpen (Zie §2.4 over het belang van beter burgerschapsonderwijs vanuit de literatuur). 

Ook is er uit de resultaten te halen dat er het meest vraag is naar handvatten rondom 

burgerschap. 
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• De driehoek tussen ouders, school en geloof/levensbeschouwing verbeteren. Uit de 

resultaten van dit onderzoek is te merken dat hier soms een knelpunt zit. Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen door de focus minder te leggen op de achtergrond van de geloven, 

hoewel dit niet vergeten moet worden, maar door de focus op de thema’s te leggen die 

achter de geloven liggen. Hoe zou je scholen hierin kunnen helpen? 

• Onderzoek voor het Vormingsonderwijs. Hoe kan dit van ‘teaching into’ naar ‘teaching from’ 

(Grimmitt, 2000) gebracht worden? Meer passend maken voor het openbaar onderwijs en 

meer passend maken bij het hermeneutisch-communicatief leren. Uit de resultaten van het 

onderzoek blijkt namelijk dat het Vormingsonderwijs vaak nog onder het ‘teaching into’ valt, 

wat niet past bij het hermeneutisch-communicatief model wat onder ‘teaching from’ valt. 

Daarbij hoopt de onderzoeker door middel van dit onderzoek scholen, directeuren en leerkrachten te 

motiveren voor beter levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie in het openbaar 

onderwijs en het belang ervan te onderstrepen. Dit onderzoek kan gedeeld worden in eigen praktijk 

en met meerdere scholen waardoor het belang steeds dikker aangestreept wordt en er meer actie 

ondernomen kan worden. Het is echter niet makkelijk om snel een grote verandering te brengen 

binnen de scholen maar hoe meer aandacht ervoor is, hoe meer de scholen het belang ervan in 

kunnen zien. Daarom is het ook belangrijk dat er meer bekendheid komt voor platformen die er al 

zijn met allerlei educatieve leermiddelen en lesideeën zodat er al een start gemaakt kan worden. Dit 

is bijvoorbeeld te vinden op de website van openbaar onderwijs 

(https://www.openbaaronderwijs.nu).   

https://www.openbaaronderwijs.nu/
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6. Nawoord 
 

Dit onderzoek is voor mij een eyeopener geweest hoe levensbeschouwelijk onderwijs en 

burgerschapseducatie vormgegeven kan worden en hoe dit ook in het openbaar onderwijs zo 

belangrijk is. Gedurende het onderzoek ben ik continu geprikkeld en werd ik steeds weer 

geïnspireerd om dit ook uit te gaan voeren in mijn eigen praktijk. Ik heb door middel van dit 

onderzoek precies kunnen zien waar er tekorten liggen en hoe deze aangevuld kunnen worden. Met 

mijn lesbrief heb ik hier een klein beetje aan kunnen meewerken. Door ook de samenwerking met 

professionals werd ik telkens weer geprikkeld met nieuwe inzichten en ik vond deze samenwerking 

ook erg fijn. Door te werken met een opdrachtgever geeft het onderzoek voor mij meer betekenis 

omdat ik dan van bovenaf iets kan betekenen in plaats van alleen binnen een eigen groep. 

Het onderzoek heeft mij ook gemotiveerd om hier verder en meer over te gaan leren. Deze 

thematiek sprak mij sowieso al aan, vandaar ook de keuze om Erik Renkema te vragen naar zijn 

kenniswerkplaats, maar heeft mijn motivatie erg bevorderd om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. 

Door de literaire verdieping, de interviews te analyseren, de samenwerking met de opdrachtgever, 

de ontmoeting met het werkveld en uiteindelijk dit onderzoek te schrijven kan ik zeggen dat ik nu 

veel meer boven de thematiek sta en er nu over mee zou kunnen praten in het werkveld. Ik heb nu 

echt mijn eigen visie en mening kunnen vormen en deze sluit ook aan bij literatuur wat maakt tot een 

goede motivatie. 

Daarbij heb ik mijn onderzoekende houding nog meer kunnen ontwikkelen. Ik was dit al wel gewend 

door de opleiding die ik doe maar door dit onderzoek is het toch weer onderstreept hoe belangrijk 

het is om een onderzoekende houding te hebben en deze te blijven ontwikkelen. Door dit te doen 

kan ik altijd blijven leren en mijn eigen praktijk blijven verbeteren. 

Het doorlopen van het gehele proces is zoals eerder benoemd niet ideaal verlopen maar heeft mijn 

eigen motivatie niet minder laten worden. Ik hoop ook echt dat ik daarom ook andere kan motiveren 

met dit onderzoek om eventueel een van de aanbevelingen uit te voeren of verder onderzoek te 

doen op dit onderzoek of deze thematiek.   
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Bijlagen 

 

1. Onderzoeksvoorstel 
Dit onderzoeksvoorstel is nog wel door twee studenten uitgevoerd waardoor er hier nog twee 

namen vermeld worden. Rood zijn de wijzigingen na eerste beoordeling van het onderzoeksvoorstel.
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2. Beoordeling onderzoeksvoorstel  
Directeur is in dit geval de opdrachtgever Tamar Kopmels van VOS/ABB. 
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3. Interviews 
 

Omdat de bestanden te groot zijn is er een drive met alle interviews erin. Klik op de link hieronder 

om alle interviews in te zien: 

https://1drv.ms/u/s!AsgbOD9yGTmEh2ALIyYXz3U1LIKq?e=mnO48z 

 

  

https://1drv.ms/u/s!AsgbOD9yGTmEh2ALIyYXz3U1LIKq?e=mnO48z


   
 

49 
 

4. Analyse interviews 
 

Omdat het bestand te groot is om hier te plaatsen is er wederom een link naar de drive met de 

analyse van de interviews. Klik op de link hieronder om de analyse van de interviews in te zien: 

https://1drv.ms/w/s!AsgbOD9yGTmEh1WXJ_gvfXBhL2hK?e=1QgcL1 

  

https://1drv.ms/w/s!AsgbOD9yGTmEh1WXJ_gvfXBhL2hK?e=1QgcL1
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5. Eerste versie lesbrief  
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6. Interview met leerkracht na uittesten lesbrief 
 

Datum: 24 februari 2020 

 

Wat vond u van de lesbrief zelf? 

- Mooi overzichtelijk. 

- Er is veel afwisseling in onderdelen van de lessen.  

- Het geeft ook ruimte om zelf in te vullen en geeft wat voorbeelden van vragen die je kan 

stellen. 

 

Wat vond u van de uitvoerbaarheid van de lesbrief? 

- Goed uitvoerbaar. 

- De stokken waren nog moeilijk te vinden: Misschien dat hier iets anders voor verzonnen kan 

worden?  

- Fijn dat er gefilosofeerd werd. Vaker willen doen maar komt er nooit van. 

 

Wat vindt u sterk aan deze lesbrief en wat zou u nog graag veranderd of erbij zien? 

- Sterk: veel afwisseling binnen de lessen.  

- Het laat weer een andere kant van de leerlingen zien → onderwerp wordt niet zo expliciet 

besproken en tijdens presentatie tekeningen en samenwerking zag leerkracht nieuwe 

dingen. → Niet verwacht dat de samenwerking zo goed zou gaan 

- Tekenopdracht niet helemaal duidelijk waardoor de leerlingen ook niet helemaal goed 

begrepen. → verkeerd begrepen door leerkracht 

- Fijn dat er een aantal voorbeeldvragen zijn voor als je nog niet zo vaak hebt gefilosofeerd 

met de klas.  

- Mist de diepgang. Er werd veel sociaal gewenst geantwoord. Meer diepgang. Leerlingen 

kijken weinig naar eigen handelen. Andere manier van vragen? Andere werkvorm? 

Leerkracht moest zelf nog heel erg het gesprek leiden en er was weinig dialoog tussen de 

leerlingen zelf. 
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7. Feedback opdrachtgever op lesbrief 
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8. Definitieve lesbrief 
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