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Voorwoord 

De scriptie die voor u ligt, vormt het resultaat van hard werken en studeren aan zowel de universiteit 

van Utrecht als aan de universiteit van Augsburg. Gedurende mijn studietijd ben ik tot het besef 

gekomen dat ik in veel gebieden van de theologie geïnteresseerd ben, maar toch wel het meest in 

het religieus onderwijs. Door mijn regelmatige bezoeken aan Duitsland en mijn fascinatie voor de 

verschillen met betrekking tot het onderwijs vroeg ik mij af: Hoe kunnen landen die zo dicht bij elkaar 

liggen, zo veel verschillen met betrekking tot onderwijs? Daardoor kwam ik op het idee hier mijn 

scriptie aan te wijden. Een andere reden voor mijn keuze van dit onderwerp was, dat ik al van plan 

was een half jaar in Augsburg te gaan studeren, wat het ook praktisch mogelijk maakte interviews te 

doen en meer over het land, de cultuur en natuurlijk het onderwijs te weten te komen. Mijns inziens 

was het erg waardevol om een half jaar in het buitenland te studeren.  

 

Ik richt mij in deze scriptie op het religieuze onderwijs in Duitsland en dan in het bijzonder op de 

praktijk in Augsburg. Bij aanvang van de scriptie was mij bij het bestuderen van verschillende 

internationale publicaties duidelijk geworden dat er al wel veel over Duitsland bekend was, maar dat 

de onderzoeken zich met name richten op de situatie in Hamburg.  Na verdere studie, met name ook 

in de bibliotheek van de universiteit van Augsburg, bleek er meer literatuur te zijn, waaruit veel 

duidelijk werd met betrekking tot het godsdienstonderwijs in Duitsland. Al met al heb ik de 

geprobeerd om in deze scriptie alle belangrijke informatie met betrekking tot het religieus onderwijs 

in Beieren en in Augsburg bij elkaar te laten komen. Ik heb er zelf in ieder geval veel van geleerd.  

Er zijn veel mensen die mij geholpen hebben bij het voltooien van dit werk. Ik wil allereerst graag 

mijn begeleider prof. dr. Cok Bakker bedanken voor zijn advies en het beoordelen van mijn scriptie. 

Daarnaast gaat mijn dank uit naar dr. Birte Platow van de Universiteit Augsburg, die mij heeft 

geholpen in het vinden van informatie, maar ook bij het schrijven van mijn scriptie. Verder wil ik mijn 

familie, vrienden en studiegenoten bedanken voor hun tips voor de uitwerking van en het helpen bij 

het doorlezen van mijn scriptie.  

 

Augsburg, Juli 2008 
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Inleiding 

“Bevrijding van het religieuze juk in het onderwijs 

Er zijn drie redenen om religieus onderwijs in Nederland – en waar het elders ter wereld ook maar 

voor komt – af te schaffen: organisatorisch, onderwijskundig en inhoudelijk. De meest basale reden is 5 

dat kinderen recht hebben op onderwijs waarin kennisoverdracht, burgerschapsvorming en 

individuele ontplooiing centraal staan. Kinderen hebben recht op eerlijke kennis en, omgekeerd, 

kinderen hebben het recht om gevrijwaard te blijven van indoctrinatie”1 

 

Bovenstaand citaat komt van één van de eerste websites die worden gevonden op het moment dat 10 

er bij Google wordt gezocht op ‘religieus onderwijs’. Religie komt steeds meer ter sprake in het 

publieke debat, en daarmee staat vaak ook het religieus onderwijs op scholen ter discussie.  

Dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen en tevens op Europees 

niveau wordt hierover gediscussieerd. Maar of het tot een eenstemmige regeling zal komen op het 

gebied van religieus onderwijs op scholen, valt te betwijfelen.2 Vanuit de Europese Unie worden 15 

verschillende onderzoeksprojecten gefinancierd om de verschillen tussen de landen op het gebied 

van onderwijs (bijvoorbeeld de PISA studie), en onder andere ook op het gebied van religieus 

onderwijs te onderzoeken. Hoe wordt er in de verschillende landen op scholen met religie 

omgegaan? Zo is er bijvoorbeeld het ‘REDCo’ project, dat staat voor ‘Religion in Education. A 

contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries’. 20 

In dit Europese onderzoeksproject werkt een interdisciplinaire en internationale groep van 

onderzoekers samen, om te onderzoeken op wat voor manier religies en waarden kunnen bijdragen 

aan de dialoog of conflictstof in en tussen de Europese landen.3 

  

                                                           

 

1
 http://verlichtingshumanisten.web-log.nl/humanistische_denktank/2008/01/bevrijding_van_.html; Bevrijding 

van het religieuze juk in het onderwijs; door Floris van den Berg, bezocht op 6 mei 2008 

2
 http://www.flwi.ugent.be/cie/RUG/deley33.htm Over secularisatie en religie in Europa, bezocht op 16 juni 

2008 en 

http://www.trouw.nl/deverdieping/podium/article565240.ece/Schoolprestaties_Kwaliteit_van_islamscholen_i

s_de_kwestie_niet_opinie#readmore over de functie van Religieus onderwijs op scholen, bezocht op 16 juni 

2008 

3
 http://www.redco.uni-hamburg.de/web/3480/3481/index.html , REDCo Homepage, bezocht op 6 mei 2008 
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Bij het bestuderen van verschillende internationale publicaties4 werd duidelijk dat er al wel veel over 25 

Duitsland bekend was, maar dat de onderzoeken zich met name richten op de situatie in Hamburg 

waar het project ‘Religion für alle’ al enkele jaren draait. Dit project waarbij alle leerlingen ongeacht 

religie of confessie gezamenlijk religieus onderwijs krijgen, krijgt veel aandacht omdat het aansluit bij 

een recente theorie van onder andere Jackson5 die de waarde van het interreligieuze leren wil 

benadrukken. Daarbij wordt gemakkelijk over het hoofd gezien dat dit project alleen mogelijk is, 30 

omdat de katholieke kerk zich tot nu toe afzijdig heeft gehouden van religieus onderwijs op de 

openbare scholen in Hamburg. Om een beter beeld te krijgen van het religieus onderwijs in 

Duitsland, wordt in deze scriptie ingegaan op de situatie in de stad Augsburg, in het overwegend 

katholieke Beieren.  

 35 

De probleemstelling voor deze scriptie is de volgende: 

Welke mogelijkheden biedt de organisatiestructuur van het religieus onderwijs in Duitsland voor het 

interreligieus leren in engere zin6 in de praktijk op de middelbare scholen in Augsburg en hoe staan de 

leerlingen in de leeftijd van 16-21 hier tegenover? 

Vragen die hierin besloten liggen zijn:  40 

a) welke wetten zijn relevant voor het religieus onderwijs? 

b) welke onderwijsmodellen zijn er? 

c) hoe ziet de leefwereld van leerlingen eruit? 

d) in hoeverre kunnen we de situatie in Augsburg vergelijken met de Nederlandse? 

Daarbij worden de landelijke wetgeving en de wetgeving van de deelstaat Beieren besproken. Daarna 45 

wordt er uiteengezet, welke verschillende modellen er in Duitsland zijn ten aanzien van religieus 

onderwijs op scholen, en in het bijzonder het interreligieus onderwijs. Ten derde wordt er gekeken 

welke gevolgen de wetgeving heeft voor de praktijk in Augsburg. Daarna zullen een aantal 

statistieken worden besproken die verband houden met de bevolkingssamenstelling van Beieren en 

de stad Augsburg, en statistieken met betrekking tot de participatie van leerlingen aan het 50 

                                                           

 

4
 Onder meer het boek van het REDCo: Knauth, T. (2007) Religious Education in Germany, in: Religion in 

Education. A contribution to dialogue or a factor of conflict in transforming societies of European 

Countries(REDCo), Hamburg 

5
 Jackson, R. (1997) 

6
 Zie ‘Verheldering Sleutelbegrippen’ 
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confessioneel religieus onderwijs. Dit alles wordt dan kort in een vergelijkend perspectief met de 

Nederlandse situatie geplaatst. Tenslotte zal dan worden besproken, hoe leerlingen het religieus 

onderwijs in de praktijk ervaren. Dit wordt gedaan aan de hand van interviews, die zijn gehouden 

met leerlingen van verschillende confessies op een drietal middelbare scholen in Augsburg.  

 55 
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Verheldering Sleutelbegrippen  

In de volgende pagina’s wordt op systematische wijze een definitie gegeven van een aantal 

begrippen die van belang zijn voor deze scriptie. Op die manier wordt op heldere manier afgebakend 

met welke begripsdefinities er wordt gewerkt, zodat onduidelijkheid hierover zo veel mogelijk kan 60 

worden beperkt. 

Religieus onderwijs  

Een eerste belangrijk begrip is het religieus onderwijs. Religieus onderwijs (RE) is een onderscheiden 

vak op de scholen, gericht op het overbrengen van informatie over religie(s), waarden en op het 

nadenken en discussiëren over existentiële vragen. Soms is het vak ook gericht op het socialiseren in 65 

een bepaalde religieuze traditie. Het is onderdeel van de brede persoonsvormende opvoeding en 

vormt ook een onderdeel van adequate burgerschapsvorming als oefening in samen-leven.7 

Evangelisch RE: Evangelisch moet hier niet worden verstaan zoals het in Nederland vaak wordt 

geassocieerd met charismatische bewegingen. Het heeft in de Duitse context veeleer de betekenis 

van ‘protestants’, maar dan niet in Calvinistische maar in Lutheraanse zin.  70 

Confessioneel gegronde vormen van RE / confessioneel RE: religieus onderwijs georganiseerd vanuit 

een confessionele religieuze gemeenschap. In Duitsland gaat dat om katholiek en evangelisch RE.  

Interreligieus onderwijs 

Een tweede begrip dan van groot belang is voor deze scriptie is het interreligieus onderwijs. 

Interreligieus onderwijs gaat terug op het principe van interreligieus leren, 8 dat wordt verstaan naar 75 

de definitie en onderscheidingen van Stephan Leimgruber (2007) in zijn boek ‘Interreligiöses Lernen’. 

Dit leren betrekt zich op het leren tussen verschillende religies, dat begint met het waarnemen van 

personen, documenten en ruimtes, en verder gaat in gesprekken en uitleggingen. 

Dit kan leiden tot de correctie van religieuze instellingen en verhoudingswijzen.  

‘Interreligieus leren resulteert uit directe, persoonlijke intersubjectieve ontmoetingen en uit indirecte 80 

o.a. mediale waarnemingen. ‘9 

                                                           

 

7
 Miedema, S (2006), p. 13 

8
 Leimgruber, S. (2007) 

9
 Leimgruber, S. (2007) p. 20 
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Hierbij wordt echter een onderscheid gemaakt tussen interreligieus leren in bredere en engere zin 

van het woord.  

• Tot het algemene interreligieuze leren in bredere zin behoren alle (directe en indirecte) 

waarnemingen die een religie of de aanhangers van deze religie betreffen. Deze ervaringen 85 

kunnen vervolgens worden verwerkt en in het bewustzijn worden opgenomen. Tot 

interreligieuze leren in bredere zin leren hoort bijvoorbeeld informatie over een religie in de 

media. Voor het grootste gedeelte gaat het hier om het ‘learning about’ tradition.  

• Interreligieus leren in engere zin gebeurt in de ontmoeting van aanhangers van verschillende 

religies. Centraal in deze ontmoeting staat de dialoog, waarin beide gesprekspartners elkaar 90 

respecteren en proberen te begrijpen. Daarbij is er sprake van ontvangen en geven, luisteren 

en antwoorden en een beter en dieper verstaan van de religie van de ander. 

Als er in de scriptie wordt gesproken over interreligieus leren, wordt er gedoeld op interreligieus 

leren in engere zin. De beschrijving van interreligieus leren in engere zin komt sterk overeen met de 

beschrijving die werd gehanteerd voor de interreligieuze Juliana van Stolbergschool in Ede in 95 

Nederland. Daar werd het volgende concept gehanteerd met betrekking tot het 

godsdienstonderwijs: 

 

‘Het godsdienstonderwijs richt zich in het bijzonder op het domein van de religieuze ontwikkeling. Dit 

domein omvat cognitieve aspecten (kennisoverdracht over de eigen en de andere binnen de school 100 

aanwezige godsdienst), affectieve aspecten (hoe verhoud je je tot de eigen en de andere godsdienst) 

en de emotionele aspecten (wat betekent een godsdienstig ritueel of een godsdienstig feest). 

De Juliana van Stolbergschool heeft ervoor gekozen kinderen te begeleiden in het thuis raken in de 

eigen godsdienst, om van daaruit de andere te benaderen. In de onderbouw zal het herkennen van de 

eigen vertrouwde dingen bij de ander de boventoon voeren. Leerlingen van de middenbouw gaan 105 

(letterlijk en figuurlijk) bij elkaar op bezoek, om de ander te ontmoeten in diens eigenheid. 

Bovenbouw leerlingen maken een begin met de dialoog, vanuit het constateren van verschillen en 

overeenkomsten in beide godsdienstige tradities. Deze keuze van godsdienstonderwijs is ingegeven 

door de gedachte, dat integratie dan pas kan plaats vinden, wanneer vanuit een geworteld besef van 

eigenheid de dialoog met de ander wordt aangegaan. ‘10 110 

 

Hoewel het in bovenstaand citaat gaat om een basisschool, terwijl het in deze scriptie gaat om 

                                                           

 

10
 Concept, Formulering t.b.v. het schoolwerkplan betreffende het Godsdienstonderwijs, Ede, 1992 
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leerlingen in de leeftijd van 16 – 21 jaar, gaat het nog steeds om dezelfde principes met betrekking 

tot ontmoeting. Het draait om dialoog en het constateren van verschillen en overeenkomsten in 

beide godsdienstige tradities. Opvallend is, wat we later bij de interviews zullen zien, dat de 115 

leerlingen op de vraag of ze zich interreligieus leren kunnen voorstellen, bijna allemaal antwoorden 

dat ze in de onderbouw nog een eigen confessioneel godsdienstonderwijs wenselijk achten, en pas in 

de bovenbouw een interreligieus schoolvak mogelijk achten. Dit is dezelfde structuur als in het 

basisonderwijs op de Juliana van Stolbergschool werd gehanteerd. Al met al kan interreligieus 

onderwijs worden getypeerd als ‘de opvoeding en vorming van kinderen en jonge mensen in een 120 

multiculturele en multireligieuze samenleving, waarbij leerprocessen zich idealiter laten kenmerken 

door drie belangrijke aspecten, namelijk (1) de vorming in eigenheid, (2) de openheid naar anderen 

toe en (3) de bereidheid om te leren met en van elkaar.’ 11 

 

En verdere uitwerking van de algemene doelen van het religieus onderwijs en het interreligieus 125 

onderwijs is te vinden in bijlage I.  

 

 

                                                           

 

11
 Bakker, C in Miedema, S (2006), p. 170 



Interreligieus leren op middelbare scholen in Augsburg – Daniël Zijderveld 2008 

 

7 

 

HOOFDSTUK 1: Verantwoording gemaakte keuzes 130 

In dit hoofdstuk worden puntsgewijs de keuzes verantwoord die zijn gemaakt bij dit onderzoek. 

 

1.1 De keuze voor Beieren in Duitsland 

Er is gekozen voor Duitsland, omdat dit goed was te combineren met het geplande half jaar 

buitenlandstudie. Daarnaast was er interesse gewekt voor de verschillen tussen het Duitse en 135 

Nederlandse onderwijssysteem, die aan het licht kwamen in contact met Duitse studenten en 

leerlingen. Het zuiden van Duitsland is qua religiositeit extra interessant, omdat dit deel nog 

overwegend katholiek is. In Beieren is er officieel geen ‘staatskatholicisme’, hoewel het daar wel toe 

neigt. 70% Van de bevolking is katholiek12, en de CSU (Christlich- soziale Union) is al jarenlang de 

grootste politieke partij13, die op zich al een meerderheid van 60% vormt.14 140 

De scheiding van kerk en staat is in Duitsland minder ver doorgevoerd dan in Nederland het geval is; 

zo zijn openbare scholen verplicht godsdienstonderwijs te organiseren, en wordt er ook in de 

grondwet naar God verwezen. De deelstaten hebben relatief veel vrijheid in het opstellen van wetten 

en regels, en zo was er ook een wet in de deelstaat Beieren, dat er in elk klaslokaal een crucifix moest 

hangen. Dit is enkele jaren geleden door de constitutionele rechter verboden vanwege de negatieve 145 

godsdienstvrijheid van de leerlingen. 15De staat mag zich namelijk niet officieel identificeren met een 

bepaalde godsdienst. Dit geeft wel aan hoe rooms het zuiden de deelstaat Beieren is; het 

godsdienstonderwijs in Beieren is dan ook voor het merendeel katholiek. Daarnaast heeft de PISA-

studie16 van 2002 aangetoond dat de kwaliteit en moeilijkheidsgraad van het onderwijs in Beieren op 

nummer een staat in vergelijking met de andere deelstaten. Reden te meer om juist in deze staat te 150 

kijken naar hoe het RE is georganiseerd en op welke manier het wordt gegeven. Daarbij wordt dan 

gekeken naar de middelbare scholen. 

                                                           

 

12
 http://www.newadvent.org/cathen/02353c.htm Over de deelstaat Beieren, bezocht op 16 juni 2008 

13
 http://www.duits.de/lexikon/abc/Beieren.php Over Beieren, bezocht op 16 juni 2008 

14
 http://archief.nieuws.nl/2003-9-17/103373/CSU_zekere_winnaar_deelstaatverkiezingen_in_Beieren Over de 

verkiezingsuitslagen Beieren, bezocht op 16 juni 2008 

15
 http://www.monitorracisme.nl/content.asp?PID=31&LID=1 over onderwijs in Nederland en Duitsland; 

bezocht op 17 december 2007  

16
 http://www.km.bayern.de/km/asps/presse/presse_anzeigen.asp?index=294 Website Beierse Ministerie van 

Onderwijs over de uitkomsten van het PISA onderzoek, bezocht op 16 juni 2008 
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1.2 De keuze voor leerlingen 

Het is belangrijk juist aan de leerlingen zelf te vragen hoe zij het onderwijs ervaren. Uiteindelijk is dat 

de doelgroep van het RE; in hoeverre vinden zij het RE relevant en sluit het aan bij hun dagelijkse 155 

leefwereld? Tijdens de interviews is ook getracht duidelijk te krijgen hoe de leerlingen tegenover 

interreligieus onderwijs staan. Aangezien docenten hier kerkelijk gebonden zij is het wellicht zo dat 

ze eerder dan leerlingen geremd zijn om openheid te geven over hoe ze tegenover interreligieus 

leren staan.  

 160 

1.3 De keuze voor leerlingen in de leeftijd van 16-21 

De ontwikkelingspsycholoog Fowler(1981)17, deelt de (geloofs)ontwikkeling van kinderen in zes 

stadia in. Vanaf de leeftijd van zestien jaar kan het vierde stadium van het individueel-reflectief 

geloven herkend worden. In dit stadium wordt geloven meer individueel en wordt de persoonlijke 

relevantie kritisch reflectief onderzocht; dit op zowel rationeel als emotioneel vlak. 18 165 

Op grond daarvan is het aannemelijk dat leerlingen in de leeftijd van 16 tot 21 in staat zijn te 

reflecteren in hoeverre de inhoud van de lessen gedurende de middelbare school periode aansluit bij 

hun ervaringen in de maatschappij buiten de school. De kritische reflectie op rationeel en emotioneel 

vlak stelt de leerlingen ook beter in staat in de interviews te kunnen reageren op een concept als 

interreligieus leren.  170 

 

1.4 Onderzoeksmodellen als relevant onderdeel van deze scriptie 

Een ander belangrijk punt bij het onderzoeken van mogelijkheden voor interreligieus onderwijs, is 

het bestuderen van de huidige onderwijsmodellen. Daarbij kan worden gekeken hoeveel ruimte er in 

de wetgeving is voor interreligieus leren, maar ook hoeveel ruimte de huidige onderwijsmodellen 175 

laten voor interreligieus leren. Knauth (2006) geeft in één van de REDCo publicaties in zijn bijdrage 

over Duitsland aan dat het interreligieus leren zoals dat is georganiseerd in Hamburg (Religion for 

all), alleen kan plaatsvinden omdat de katholieke kerk nog geen RE aanbiedt op de openbare scholen. 

De mogelijkheid voor toepassing van bepaalde onderwijsmodellen is dus sterk afhankelijk van de 

welwillendheid van kerken, docenten, scholen de staat en vertegenwoordigers van andere religies. In 180 

                                                           

 

17
 Fowler, J.W. (1981) 

18
 http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/theology/1997/d.timmers-huigens/thesis.pdf Interactieve 

geloofscommunicatie, Dorothea Timmers-Huigens, 1997, pp 199-205 
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de overwegend katholieke deelstaat, is het interessant om te kijken bij welke modellen er 

interreligieus leren mogelijk zouden kunnen zijn. Daarbij wordt gekeken hoe leerlingen tegenover 

deze modellen staan.  

 

1.5 Interviews 185 

Om daar een beeld van te krijgen, hoe de leerlingen tegenover de onderwijsmodellen staan, en hoe 

de leerlingen het godsdienstonderwijs ervaren, heb ik zes leerlingen in de leeftijd van 16-21 jaar 

interviews afgenomen. Twee leerlingen van een school met een katholieke achtergrond, twee van 

een openbare school en twee van een protestantse school. Van elke school een leerling die katholiek 

onderwijs volgt, en één die aan het protestantse onderwijs deelneemt. Op deze manier was er de 190 

mogelijkheid om binnen de school de protestantse en katholieke leerling te kunnen vergelijken wat 

betreft hun visie op religieus onderwijs en interreligieus leren. Omdat het voor een aantal scholen en 

voor leerlingen een voorwaarde was, en uit discreetheid in het omgaan met de onderzoeksgegevens, 

blijven de leerlingen in dit onderzoek anoniem. Hetzelfde geld voor de godsdienstdocenten, waar in 

de voetnoten naar wordt verwezen.  195 

1.6 De scholen 

Gezien de keuze voor leerlingen in de leeftijd van 16-21 jaar, ligt het voor de hand te kiezen voor het 

‘Gymnasium’19 in Duitsland. In deze leeftijd zijn de leerlingen in de tiende, elfde, twaalfde en 

dertiende klas van het gymnasium. Omdat er mensen blijven zitten, zijn er ook leerlingen in deze 

klassen van 20 en 21 jaar oud. 20 Eventueel zou ook de leerlingen van de tiende klas van de 200 

‘Realschule’21 qua leeftijd ook in het onderzoek kunnen worden betrokken, maar dit voert te ver voor 

deze scriptie. In dit onderzoek beperk ik mij tot het Gymnasium. 

 

Tevens was het voor de omvang van de scriptie was het onmogelijk om een onderzoek te doen dat 

resultaten opleverde die representatief zouden kunnen zijn voor heel Augsburg, laat staan voor heel 205 

Duitsland. Er is getracht een bijdrage te leveren aan de volledigheid van het beeld van RE door data 

te verschaffen over de leerlingen in het katholieke Augsburg. Men moet de uitkomsten van de 

                                                           

 

19
 Vergelijkbaar met het Nederlandse VWO 

20
 Jonen, G.(1995) , pp. 22-30 

21
 Vergelijkbaar met de Nederlandse HAVO 
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interviews dus niet beschouwen als representatief voor de school, de stad Augsburg of voor 

Duitsland. Om toch nog een beeld over een wat grotere breedte te krijgen, is er gekozen om zowel 

een katholieke, een protestantse als een openbare school te benaderen. Wellicht zou dit verschillen 210 

tussen de leerlingen van de verschillende scholen opleveren, wat betreft de houding ten opzichte van 

het interreligieuze leren in. Omdat de ene school de andere niet is, is ervoor gekozen om de scholen 

met name te noemen. Door de namen van de scholen te noemen en achtergrondinformatie te 

geven, kan er een beter beeld worden verkregen van de leefwereld van de leerlingen. Tevens is het 

belangrijk er rekening mee te houden dat de bereidheid van scholen om mee te werken aan het 215 

onderzoek, iets kan zeggen over de positie wat betreft interreligieus leren, waardoor er  voorselectie 

zou kunnen optreden.  

 

Voor de interviews heb ik een aantal scholen benaderd, waarvan de eerste het  

Peutinger Gymnasium in Augsburg is. Dit is een openbare gemengde middelbare school (d.w.z. 220 

jongens en meisjes), die hoog staat aangeschreven. Daarnaast heeft deze school goede banden met 

de moslimgemeenschap. Het merendeel van de ‘allochtone’ leerlingen op gymnasiumniveau zou het 

Peutinger Gymnasium bezoeken.
22

 Bovendien zou er hier een project vanuit het protestantse RE zijn 

dat gaat in de richting van interreligieus leren. Voor deze school is gekozen als referentie voor 

leerlingen op een openbare school. 225 

 

De tweede school die ik heb benaderd is een protestantse middelbare school, het Gymnasium 

Stettens Instutiut.  Dit is het enige protestantse gymnasium in Augsburg, en een meisjes school. Op 

de website staat dat er vanuit de protestantse traditie wordt lesgegeven, en wordt de leerlingen het 

normen en waarden patroon naar de protestantse grondbeginselen bijgebracht. Hoewel het 230 

aanvankelijk de planning was om alleen op gemengde scholen onderzoek te doen, maakte het 

bestaan van slechts één protestantse school in Augsburg dit onmogelijk. Voor het trekken van 

conclusies op grond van de interviews, dient er daarom rekening mee te worden gehouden dat er 

enige onzuiverheid is in de vergelijking is tussen de verschillende scholen. Het is namelijk niet 

uitgesloten dat een meisjesschool een andere invloed heeft op het vormen van de religieuze 235 

identiteit, dan op een gemende school het geval is. Voor deze school is gekozen als referentie voor 

leerlingen op een protestantse school. 

 

                                                           

 

22
 Gebleken uit gesprek met de godsdienstdocent, de heer S. 
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De laatste school die ik benaderd heb is het Gymnasium bei St. Stephan, dat tot 8 jaar geleden een 

gemengde katholieke ‘Privatschule’ was; in 2000 is de school door de stad Augsburg overgenomen. 240 

Tegenwoordig is het wel een openbare school, maar staat men volgens de website nog altijd in de 

Benedictijner traditie.23 Het is het enige gemengde katholieke gymnasium in de stad. Voor deze 

school is gekozen als referentie voor leerlingen op een katholieke school. 

1.7 De keuze voor het onderzoeken van het confessionele onderwijs 

In deze scriptie is ervoor gekozen om katholieke en protestantse leerlingen te interviewen en in te 245 

gaan op de mogelijkheden voor het interreligieuze leren.  Bij de bespreking van de 

onderwijsmodellen zal aan de orde komen dat er ook het vak ´ethiek´ bestaat, dat niet confessioneel 

gebonden is. Dit vak en de mogelijkheden in dit vak voor het interreligieuze leren in engere zin 

komen in deze scriptie vrijwel niet aan de orde. Er kan sprake zijn van interreligieus leren als 

aanhangers van verschillende religies elkaar ontmoeten en met elkaar discussiëren. Bij de 250 

statistieken zal blijken dat het merendeel van de protestantse en katholieke leerlingen aan het 

confessioneel onderwijs deelnemen. De aanhangers van een van de grootste wereldreligies, het 

christendom, zijn daarmee bij het vak ‘ethiek’ slechts minimaal vertegenwoordigd; dit vermindert de 

mogelijkheden voor interreligieus leren. Afgezien daarvan neemt het vak ’ethiek’ nog geen 15% van 

het RE voor haar rekening. Ten laatste staat de openheid voor leerlingen van andere religies hier niet 255 

ter discussie, en is het onderwijs ook niet vanuit een bepaalde confessionele achtergrond gekleurd. 

Het onderzoek naar dit vak en de mogelijkheden voor interreligieus leren gaan daarmee in de 

richting van een andere discussie dan bij het confessionele onderwijs het geval is. Op grond van deze 

overwegingen is er bewust in mindere mate in te gaan op het vak ‘ethiek’. 

 260 

1.8 Het in het Nederlands uitwerken van de interviews 

Een laatste punt dat verantwoording behoeft is de keuze om de interviews in het Nederlands uit te 

werken. Men moet zich bij het lezen van de uitgewerkte interviews en de conclusies bedenken, dat 

er bij het vertalen een stuk interpretatie heeft plaatsgevonden; daarmee kunnen intenties of 

woordkeuze van de spreker verloren zijn gegaan. Interpretatie vindt echter ook al plaats bij het 265 

beluisteren van de interviews, temeer daar ik als Nederlander het Duits in mijn hoofd alsnog vertaal. 

Daarnaast vindt er de nodige interpretatie plaats bij het trekken van conclusies op grond van de 

                                                           

 

23
 http://www.st-stephan.de/gymnasium/ over het Gymnasium St. Stephan, bezocht op 16 juni 2008 
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interviews. Daar deze scriptie in het Nederlands is geschreven en daarmee op de Nederlandse lezer 

toegespitst is, is er daarom gekozen voor het uitwerken van de interviews in het Nederlands. 

 270 
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HOOFDSTUK 2: Wetgeving met betrekking tot RE 

 275 

2.1 Grondwet 

In de Duitse grondwet is het recht op godsdienstvrijheid en religieuze onderwijs verankerd in artikel 

4 en 7. Deze hebben betrekking op zowel over de negatieve als de positieve godsdienstvrijheid, als 

op het recht op RE. 

Daar staat: 280 

Artikel 4 Glauben-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit
24

 

1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 

weltanschaulichen Bekenntnissen sind unverletzlich. 

2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet 

 285 

Het eerste lid van dit artikel heeft betrekking  op de positieve godsdienstvrijheid, het tweede deel op 

de negatieve godsdienstvrijheid.  

Artikel 7 Schulwesen
25

 

1. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates 

2. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am 290 

Religionsunterricht zu bestimmen. 

3. De Religionsunterricht ist in den Öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. 

Unbeschadet des staatlichen Aufsichtrechtes wird der Religionsunterricht in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer 

darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 295 

 

Drie bijzondere zinsneden behoeven nadere uitleg. De eerste daarvan is de term ‘ordentliches 

Lehrfach’ aan de openbare scholen. Deze term duidt erop dat dit vak ten eerste verplicht is en ten 

tweede dat er net als bij alle andere verplichte vakken cijfers moeten worden gegeven, die op het 

rapport verschijnen en ook relevant zijn voor de overgang naar een hogere klas. Ook houdt deze 300 

zinsnede in combinatie met artikel 7.1 in, dat de staat voor het materiaal en de personeelskosten van 

                                                           

 

24
 http://bundesrecht.juris.de/gg/art_4.html Duitse grondwet artikel 4, bezocht op 20 augustus 2008 

25
 http://bundesrecht.juris.de/gg/art_7.html Duitse grondwet artikel 7, bezocht op 20 augustus 2008  
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het RE hoort te betalen.26 

Een tweede term die om aandacht vraagt is het ‘in übereinstimmung mit den Grundsätzen der 

Religionsgemeinstaften’. Op grond van deze bepaling mogen religieuze gemeenschappen zich 

bezighouden met het organiseren van RE op scholen, omdat het dient plaats te vinden naar de 305 

grondbeginselen van deze religieuze gemeenschappen. Deze religieuze gemeenschappen kunnen 

zowel religies als confessies zijn; later in deze scriptie wordt nog verklaard aan welke eisen de 

religieuze gemeenschappen moeten voldoen. In de praktijk komt dit neer op het confessionele, 

gescheiden religieuze onderwijs. Op het moment is er discussie over wie er allemaal RE mogen 

geven. In eerste instantie had deze wet slechts betrekking op de katholieke en protestantse kerk, 310 

maar door de huidige multireligieuze samenleving vraagt men zich af of bijvoorbeeld ook 

moslimgemeenschappen het recht hebben om RE te verzorgen. Daarover later meer. 

Een derde punt dat om aandacht vraagt is de vrijheid om zich af te melden van het RE. Dit is voor 

zowel leerlingen als leraren het geval. 27 Ouders of verzorgers van een kind hebben al vanaf de 

basisschool, de keuze tussen evangelisch, katholiek en ‘ethiek’. Afhankelijk van de deelstaat waar 315 

men woont, hebben de leerlingen zelf vanaf de leeftijd van 14, 16 of 18 de keuze aan welk onderwijs 

ze deel willen nemen.28 Deze keuze hebben ze ongeacht de aard van de school; ook op een 

confessionele school kan er worden gekozen voor twee soorten confessioneel RE, en soms ook voor 

algemene ‘ethiek’29.  De enige beperking voor deze regel, met betrekking tot het recht op 

confessioneel onderwijs, is dat er minimaal 15 leerlingen30 van een bepaalde kerkelijke achtergrond 320 

moeten zijn, voordat de school verplicht is een docent voor dit confessionele godsdienstonderwijs 

aan te nemen. Deze kerken mogen docenten aanstellen, mits deze een academische onderwijsgraad 

hebben gehaald. Dit gaat terug op de regel in de grondwet dat RE moet worden onderwezen in 

overeenstemming met de leer van de religieuze gemeenschappen. De staat verzorgt hierbij het 

formele en financiële raamwerk voor het vak. Bovendien stelt de staat een aantal formele educatieve 325 

doelen vast, maar de verdere invulling van het vak wordt aan de kerken overgelaten. Voorwaarde 

voor deze regeling is wel, dat er door de religieuze gemeenschap een landelijke aanspreekpartner 

                                                           

 

26
 Lachmann, R. en Adam, G., (1984)  pp. 72-75 

27
 Lachmann, R. en Adam, G., (1984)  pp. 72-75 

28
 Lachmann, R. en Adam, G., (1984)  pp. 72-75 

29
 Gebleken uit direct contact met pedagoge drs. M. Schulz uit Augsburg, Beieren, Duitsland. 

30
 http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9502EEDC163BEF34BC4D52DFB4678389669FDE over 

religieus onderwijs in Duitsland, bezocht op 07 februari 2008 
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wordt aangesteld, die de denominatie vertegenwoordigt.31 Daarnaast moet aan de volgende 

bepalingen worden voldaan: 

- Ein Lehrplan, der nach Feststellung der Autorisierten der jeweiligen Glaubensrichtung der 330 

Religion den Grundsätzen dieser Glaubensrichtung entspricht; 

- Genehmigung und Inkraftsetzung des Lehrplans durch die Schulaufsichtsbehörende; 

- Die Gewährleistung einer staatlichen Schulaufsicht über diesen Unterricht 

- Die Gewährleistung, dass der Unterricht regelmäßig durch fachlich und pädagogisch 

geeignete Lehrer erteilt wird, die von den Autorisierten der Religion anerkannt und überprüft 335 

werden32 

Voor de grote gevestigde kerken is dit niet zo problematisch, maar voor een religie als de islam levert 

dit problemen op. Zo zijn er binnen de islam teveel stromingen die elkaar niet onderkennen, 

waardoor er niet een centraal aanspreekpunt mogelijk is.33  

Er zijn soms opmerkelijke verschillen in de formele regels die confessies stellen voor het 340 

godsdienstonderwijs. Zo is het voor het protestantse godsdienstonderwijs alleen vereist dat de 

docent lid is van de protestantse kerk, terwijl bij het katholieke godsdienstonderwijs het vereist is, 

dat zowel de docent als de leerlingen lid is van de katholieke kerk.34 Dit laatste bemoeilijkt vaak het 

opzetten van interreligieus godsdienstonderwijs. Dit zou een reden kunnen zijn om te onderzoek hoe 

katholieke godsdienstdocenten in Beieren zelf tegenover het interreligieus leren staan, en wellicht te 345 

kijken of er verschil is tussen docenten op een openbare of een katholieke school. 

Deze artikelen zijn echter niet eenduidig. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld wat moet worden 

verstaan onder onderwijs in ‘overeenstemming met de grondbeginselen van de religieuze 

gemeenschappen’. Dit zal in hoofdstuk drie verder worden uitgewerkt.  

 350 

2.2 De Algemene schoolorde 

In de Algemene Schoolorde staat in paragraaf 11.3:35 

                                                           

 

31
 Daarbij is er nog een onderscheid tussen KöR en e.V. waarbij, de Kör mee soevereine macht en autonomie 

heeft. Zie Esch, W van en Roovers, M., (1987) p. 83 

32
 Esch, W van en Roovers, M., (1987) p. 82 

33
 Esch, W van en Roovers, M., (1987) p. 83 

34
 Knauth, T. (2007) pp. 253 

35
 http://www.hirnwindungen.de/schule/ascho_teiln.html Algemeine Schulordnung ASchO, bezocht op 9 juni 

2008 
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‘Von der Teilnahme am Religionsunterricht ist ein Schüler aufgrund der Erklärung der 

Erziehungsberechtigten oder des religionsmündigen Schülers selbst befreit. Die Erklärung ist dem 

Schulleiter schriftlich zu übermitteln. Die Erziehungsberechtigten sind über die Befreiung zu 355 

informieren.‘ 

 

Hierin staat te lezen, dat leerlingen zich kunnen afmelden voor het RE.  

In het hoofdstuk over de wetten van Beieren is te lezen hoe de wetten hierover in Beieren luiden. 

Het is begrijpelijk dat hierover in Beieren regelmatig discussies oplaaien, aangezien in de Rijkswet 360 

36staat dat de kinderen al vanaf 14 jaar ‘religieus volmondig’ zijn, terwijl hen dat in Beieren pas vanaf 

hun 18e levensjaar wordt toegekend.  

Verder staat er te lezen dat het ‘afmelden van RE’ niet betekent dat de leerlingen helemaal geen 

religieus onderwijs meer hoeven te volgen. Religieus onderwijs betekent hier confessioneel 

onderwijs. Kiest men ervoor zich voor het confessionele onderwijs af te melden, dan komt het 365 

verplichte vak ‘ethiek’ daarvoor in de plaats. Uit de gesprekken met docenten is bovendien gebleken 

dat het maar enkelingen zijn die van het confessionele religieuze onderwijs naar algemene ‘ethiek’ 

gaan, op het moment dat ze daar zelf een keuze in mogen maken.37 

2.3 Conclusie 

In de voorgaande paragrafen was te lezen dat er twee artikelen van de Duitse grondwet zijn die 370 

relevant zijn voor het RE: artikel 4 en artikel 7. In artikel 4 staat het recht op zowel positieve als 

negatieve godsdienstvrijheid vast gelegd. In artikel 7 is vastgelegd dat de ouders/verzorgers van de 

leerlingen mogen bepalen aan welk religieus onderwijs hun kinderen deelnemen. Daarnaast staat in 

artikel 7.3 dat het religieus onderwijs een ‘ordentliches Lehrfach’ moet zijn, en dat dit moet worden 

gegeven in overeenstemming met de grondbeginselen van de religieuze gemeenschappen. In dit 375 

artikel staat tevens vastgelegd dat geen docent tegen zijn wil mag worden gedwongen om RE te 

geven. Wat betreft de deelname aan het RE van de leerlingen, daarover staat in de schoolorde dat de 

leerlingen het recht hebben zich af te melden van het RE. Afhankelijk van de deelstaat is die leeftijd 

14 of 18 jaar. In Beieren, de deelstaat die voor deze scriptie relevant is, ligt deze leeftijd op 18 jaar. 

                                                           

 

36
http://209.85.135.104/search?q=cache:L0brGzACT28J:www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/kerzg/gesamt

.pdf Gesetz über die religiöse Kindererziehung bezocht op 9 juni 2008  

37
 Zie Bijlage IV 
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Afmelding van het RE betekent niet dat er niets voor in de plaats komt; men moet een vervangend 380 

schoolvak volgen dat ‘ethiek’ wordt genoemd. Het confessionele RE staat op grond van deze 

artikelen vrijwel gelijk met ‘godsdienstonderwijs’. Voordat religieuze gemeenschappen RE mogen 

organiseren, moeten ze eerst aan een aantal eisen voldoen, zoals het aanstellen landelijke 

aanspreekpartner en het opstellen van een leerplan. Vooral voor een religie als de islam blijkt het 

lastig om aan deze eisen te voldoen.  385 

Een eigen reflectie en interpretatie van het artikel 7.3 door de religieuze gemeenschappen is 

noodzakelijk. De twee grote kerkelijke gemeenschappen uit de tijd van het ontstaan van de 

grondwet, de katholieke en protestantse kerk, hebben dan ook beide een verhandeling hierover 

geschreven. Die van de protestantse kerk (EKD) is te vinden in het denkschrift ‘Identiät und 

Verständigung’, de katholieke kerk heeft dit in meerdere geschriften uiteengezet. 390 
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HOODFSTUK 3 Interpretatie van de grondwet door de 

protestantse en katholieke kerk 

Het voert voor deze scriptie te ver om heel de uiteenzetting van de protestantse en katholieke kerk 395 

met betrekking tot het verstaan van het grondwettelijke recht op confessionele RE  te bespreken. 

Daarom wordt in deze scriptie beknopt het verstaan van de twee grondswetsartikelen besproken, en 

de algemene doelen van het confessionele RE. De meer specifieke doelen van de verschillende 

kerken zijn ook terug te vinden in het hoofdstuk ‘De dagelijkse praktijk’. Hier worden voor zowel de 

protestantse als de katholieke kerk in Beieren de lesplannen besproken, in het perspectief van het 400 

interreligieuze leren in engere zin.  

3.1 De protestantse interpretatie van artikel 7.3 

In het denkschrift ‘Identität und Verständigung‘ wordt de visie van op RE van de Evangelische Kirche 

in Deutschland (EKD), uiteengezet op zowel pedagogisch, theologisch en politiek gebied. Als één van 

de grootste uitdagingen voor scholen wordt in dit denkschrift de integratieopgave gezien. Dit wordt 405 

als volgt geformuleerd: ‘Das schwierigste Pensum unseres heutigen Lebens ist: mit Unterschieden, mit 

dem Pluralismus, mit dem raschen Wandel der Dinge zu leben. Die Schule muss ein Ort sein, an dem 

man lernen kann, Unterschiede und Wandel wahrzunehmen, zu bejahen, zu bewältigen: in ihnen 

seinen Stand zu fassen‘38 

Als doel voor het RE worden, onder andere op grond van deze uitdaging, de volgende punten 410 

geformuleerd:39 

- Een bijdrage te leveren aan de persoonlijke religieuze oriëntatie en onderwijzing 

- Een stuk religieuze socialisatie voor haar rekening te nemen, iets dat ouders niet meer lukt;  

daarbij tot een zelfstandige en op de ervaring gebaseerde benadering en uiteenzetting van 

de religieuze identiteit en het persoonlijke geloof te komen.  415 

- Perspectief op vertrouwen en hoop in het leven te bieden 

- De elementen voor het ontwikkelen van een religieuze identiteit aan te reiken 

- De leraar een voorbeeld in geloof te laten zijn en ook te wijzen op de kerkelijke geschiedenis 

die rijk is aan voorbeelden in geloof.  
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 EKD,(1994)  Identiät und Versändigung, p.23 
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 EKD,(1994)  Identiät und Versändigung, pp. 26-30 
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- Het RE te doen aansluiten bij de levenswereld van de leerlingen, en alle verschillende 420 

leerlingen de kans te geven tot ontplooiing te komen.  

- Zich eerlijk bezig te houden met de vraag naar zonde en schuld, de vraag naar God, en het 

probleem van de waarheidsaanspraak in een pluralistische wereld.  

- Te helpen bij het maken van een keuze in het aanbod van wereldbeschouwelijk pluralisme en 

met elkaar concurrerende levensbeschouwingen en wereldbeelden. Daarbij wordt er 425 

gewezen op de politieke gevolgen van deze keuzen, en het feit dat religie niet slechts privé-

aangelegenheid is.40 

Samenvattend kan gezegd worden dat het RE vanuit twee perspectieven wordt benaderd; (1) vanuit 

het perspectief van leerlingen als bijdrage aan hun persoonlijke religieuze oriëntatie en (2) vanuit het 

perspectief van de bijdragen aan algemene kennis.  Deze doelen moeten echter ‘bildungs- und 430 

gesellschaftspolitisch eingelöst’ worden.41 

Dit laatste punt hangt samen met de verhouding tussen RE en de staat, en de grondwet. In de 

navolgende alinea’s wordt het verstaan van Artikel 7 van de grondwet betreffende het RE door de 

EKD nader uitgewerkt. De democratische staat bemoedigt en tolereert verschillende 

levensopvattingen. Daarbij is tolerantie een van de basale kenmerken van een democratie vol 435 

vrijheid. Vereist is echter wel respect voor de algemene vorm van het politieke gemeenschapswezen.  

Voor het leven in een staat moeten mensen bereid zijn om een basis voor gemeenschappelijk leven 

te erkennen en daarbij te zoeken naar een balans in de interessen en wereldvoorstellingen.  

De ontwikkeling van een dergelijke democratische staat hangt sterk samen met de ontwikkeling van 

de mensenrechten. De staat heeft uiteindelijk geen absolute autoriteit over de mensen. Hieruit komt 440 

ook artikel 4 van de grondwet voort: de godsdienst en gewetensvrijheid. De combinatie van Artikel 4 

en artikel 7.3 geven het recht op RE naar de grondbeginselen van de religieuze gemeenschappen; op 

die manier kan men het grondrecht, om zich vrij en zelfstandig religieus te kunnen oriënteren, 

uitoefenen. De staat heeft hierbij ook nog het belang, dat de opgroeiende generatie vertrouwd is 

met de waarden en de levensbeschouwelijke en religieuze pluraliteit, en deze ook kritisch bevraagt 445 

en positief waardeert. 42Een tweede punt is dat het RE een schoolvak moet zijn in overeenstemming 

met de grondbeginselen van de religieuze gemeenschappen. De indeling en het uitvoeren van de wet 

op RE is een opgave voor de staat. Het RE is in die zin het schoolrecht en schooltoezicht van de staat 
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 EKD,(1994)  Identiät und Versändigung, pp. 32,33  

41
 EKD,(1994)  Identiät und Versändigung, p. 36 
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 EKD,(1994)  Identiät und Versändigung, p. 36 
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onderworpen. Het is een verplicht vak, waarbij de staat zorgt voor de financiering van het RE in de 

scholen, evenals voor de opleiding van de godsdienstdocenten.43Anderzijds is RE het ook de 450 

verantwoordelijkheid de religieuze gemeenschappen. Zij besluiten naar hun grondbeginselen het 

doel en de inhoud van het schoolvak, voor zover de algemene opvoedingsdoelen van staat en school 

daarmee zijn gewaarborgd. 44Aangezien de staat er belang bij heeft, dat de opgroeiende generatie 

met de waarden van de samenleving bekend is, kan het niet zo zijn dat leerlingen die niet aan het RE 

deelnemen, deze algemene kennis niet opdoen. Dit wordt beargumenteerd vanuit de gedachte dat 455 

verschillende levensopvattingen, overtuigingen en levensstijlen in een tolerante en vrije democratie 

alleen dan tot recht komen, als men zich actief met de levensbeschouwelijke oriëntaties bezighoudt, 

om zo tot begrip voor andere religieuze gemeenschappen te komen. Op grond daarvan is er in de 

meeste deelstaten voor de leerlingen die niet aan het godsdienstonderwijs van de confessies wensen 

deel te nemen, een ander vak georganiseerd, meestal ‘ethiek’ genaamd. Dit vak werkt aan de hand 460 

van de thema’s die voor de jaargangen zijn vastgesteld met betrekking tot religie en spiritualiteit. 

Wat betreft het rechtvaardigen van het RE van de eigen confessie in de scholen worden door de EKD 

de volgende punten aangedragen:45 

- In medeverantwoordelijkheid voor de toekomst van de jonge generatie neemt de kerk deel 

aan het onderwijs. Zij draagt bij aan de inhoud, criteria en handelingsperspectieven en 465 

concretiseert op deze manier haar medeverantwoordelijkheid aan het openbare onderwijs. 

- De kerk geeft het RE conform de algemeen geldende pedagogische basis. Dat betekent dat 

de kerk haar eigen handelingsvelden pedagogisch reflecteert, en ook geld vrijmaakt voor 

geschoold personeel. Slechts op die manier kan de kerk geloofwaardig zijn als ze RE 

organiseert. 470 

Daarbij moeten een aantal misverstanden uit de weg worden geruimd met betrekking tot het RE. Het 

is niet zo dat: 

- Het RE een (neutrale) informatie en kennisoverdracht is en slechts op de confessionele 

geloofsoverdracht is gericht. 

- Het RE een plaats is voor evangelisatie van de kerk in de seculiere school. 475 
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- Het RE een plaats is waar het slechts om het denken georiënteerde onderwijs gaat, of dat het 

RE slechts een kerkelijk aanbod van niet onderwijsgerelateerde handelings- en 

ervaringsoriëntatie is. 

 

Samenvattend kan gezegd worden dat het RE is aangewezen op plaatsen waar de religie wordt 480 

geleefd, geloof wordt uitgeoefend en ook zichtbaar wordt.46Het RE moet verband houden met de 

school, omdat de leerlingen daar het grootste deel van hun dagelijks leven doorbrengen; daar komen 

de vragen naar boven met betrekking tot het individuele en maatschappelijke leven, inclusief 

religieuze vragen. Het is voor de school in pedagogisch opzicht belangrijk, dat godsdienstleerkrachten 

zich als christen om de openbare onderwijsprocessen bekommeren en op hun wijze daartoe 485 

bijdragen. Daarnaast ook dat deze leerkrachten helpen het onderwijs te vernieuwen en te verdiepen. 

Zo verstaan is het RE nauw verbonden met de algemene pedagogische verantwoording voor 

leerlingen, in hun verscheidenheid en eigenheid van disciplines die elkaar wederzijds nodig hebben. 

 

3.2  De katholieke interpretatie van artikel 7.3 490 

De katholieke kerk heeft niet net als de protestantse kerk één geschrift waarin de huidige 

interpretatie van de grondwet staat uitgewerkt. Er is een basisdocument, ‘Die bildende Kraft des 

Religionsunterrichts47’, en er zijn nog een aantal andere documenten die nog nader op de 

verschillende onderwerpen ingaan. In deze scriptie zal het basisdocument worden besproken; hierin 

is meer nog dan bij het protestantse document een argumentatie voor het (gescheiden) 495 

confessionele religieuze onderwijs opgenomen. 

Het RE dient ertoe bij te dragen dat het pluralisme niet leidt tot relativisme, waarbij er niet meer 

wordt gezocht naar waarheid. De school moet worden gezien als een plaats waar levenservaring zich 

kan ontwikkelen. Het is dan ook wenselijk dat de schooltijd als zinvol ervaren wordt, en daarom moet 

het leren ook een handelingsgeoriënteerde component met zich meedragen. De leerlingen zoeken 500 

naar antwoorden op elementaire vragen, en wanneer zij die vinden kan daardoor weer een nieuwe, 

onbekende horizon tevoorschijn komen.  
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Op grond van de volgende punten is het van belang dat dit RE naar de grondbeginselen van de 

religieuze gemeenschappen gegeven wordt. 48 

1. Belangrijk voor de algemene ontwikkeling van de leerlingen is zeker ook religie; ook voor de 505 

‘verlichte’ mens is algemene kennis over religiositeit en religie onontbeerlijk.  

Een te grote invloed van de kerken in deze zou illegitiem zijn. De inhoud van het vak moet 

daarom veleer, net als bij de andere vakken, aan de staat en de wetenschappen worden 

overgelaten. Het standpunt in deze lessen moet een vogelvluchtperspectief geven op een 

gedistantieerde, neutrale en objectieve manier. Alleen een ‘godsdienstwetenschappelijk’ vak 510 

kan het verstand en de autonomie van de leerlingen ten volle tegemoet komen.  

Een zo neutraal en waardevrij standpunt bestaat echter niet, of men moet de eigen 

standpunten achterwege laten. Zo’n vak ‘Religionskunde’ doet geen recht aan wat de jonge 

mensen moeten leren. De persoonlijke stellingname van de docent en de reflectieve 

verwerking van de leerlingen zijn erg belangrijk. Volgens de grondwet heeft de leerling er 515 

recht op mondig te worden in de eigen religie. Met beïnvloeding door de kerk of de staat in 

het territorium van de school heeft dat niets te maken.  

Wanneer alleen de staat voor de school verantwoordelijk zou zijn, zou dit het gevaar van 

totalitarisme met zich meebrengen. Daarom zijn alle maatschappelijke krachten, in het 

bijzonder ouders en religieuze gemeenschappen medeverantwoordelijk voor het onderwijs.  520 

2. Een tweede argument tegen het confessionele onderwijs is, dat RE zich slechts met de taak 

moet bezighouden om een inleiding in religiositeit in het algemeen te geven. Het RE is 

echter meer dan dat. Het brengt jonge mensen eerst met de religieuze dimensie van de 

werkelijkheid in aanraking, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de religiositeit van de 

leerlingen. Hier wordt vervolgens kritisch op gereflecteerd om zo de zin en levensontwerpen 525 

verder te kunnen ontwikkelen. Dit is een belangrijke vaardigheid voor de leerlingen, vooral 

omdat de leerlingen zich in hun adolescentie steeds meer met zulke vragen bezighouden. Op 

die manier kan het RE een wezenlijk punt van de levenswerkelijkheid van leerlingen 

verwerken, en hun horizon en huidige werkelijkheidservaring vergroten.  

3. Een ander verwijt is dat de confessionele scheiding van leerlingen in het RE vervreemding 530 

veroorzaakt, gezien de religieuze verschillen in klassen. Dit zou slechts waar zijn als: 

- De leerlingen van de verschillende religies en confessies naast het RE het schoolleven niet 

zouden delen.  
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- De groepen zich niet bezighouden met het wederzijds verstaan, maar zich veeleer 

bezighouden met het zich te profileren ten koste van anderen.  535 

Dit is echter niet het geval, en was dat het geval dan zou het ook niet door een 

gemeenschappelijk RE kunnen worden opgelost. Het zich bezighouden met het verstaan van 

anderen kan het eigen standpunt versterken en daarom door RE in oecumenische openheid 

geschieden. Dat sluit het wederzijds uitnodigen en spreken met leden van de andere 

confessie en religie helemaal niet uit, het is eerder gewenst. Zo kunnen de verschillen 540 

worden waargenomen en geaccepteerd, en wordt vermeden dat er in de directe 

confrontatie ‘fronten’ worden opgebouwd.  

De vraag bij het RE is nog wie er verantwoordelijk is voor de lesplanning.  

Zou de staat dat moeten zijn? Daarmee zou echter de levensbeschouwelijke neutraliteit in 

het geding komen. Een leerplan uit de consensus van theologen is ook niet mogelijk, omdat 545 

hierin de verschillen tussen de religies zouden worden onderschat. Daarom is het beter het 

leerplan in handen van de eigen confessie of religie te geven.  

4. Een laatste argument is dat steeds minder leerlingen kerkelijk worden gesocialiseerd; 

confessioneel gebonden leerlingen zijn een minderheid. Daarom zou er geen confessioneel 

RE in de scholen meer nodig zijn.  550 

Daar kan tegen in gebracht worden dat de staat in levensbeschouwelijke vragen neutraal 

moet zijn. Daarom opent de staat de scholen voor de religieuze gemeenschappen, zodat 

deze daarmee op basis van het geloof aan de algehele opvoeding en vorming kunnen 

bijdragen. Het confessionele religieuze onderwijs staat open voor niet-confessionele 

leerlingen, die op antwoorden hun levensvragen van de religieuze gemeenschappen 555 

verwachten. Op die manier neemt het confessionele religieuze onderwijs een deel van de 

algehele onderwijsopgave van de school voor haar rekening.  

Op grond hiervan moet ook worden gezocht naar mogelijkheden voor andere niet christelijke 

gemeenschappen om hun eigen religieuze onderwijs te organiseren. Zo is er al sprake van oosters-

orthodox en joods RE. Maar ook RE voor moslimleerlingen moet worden nagestreefd; de grondwet 560 

hoeft hiervoor niet te worden veranderd. Er zijn weliswaar nog problemen zoals de gerechtelijke 

representatie van de moslimgemeenschappen, maar dat neemt niet weg dat de scholen de 

verantwoordelijkheid hebben te zoeken naar mogelijkheden.  

Wat betreft de samenwerking met de andere kerken, voelt de katholieke kerk zich in de eerste plaats 

met de kerken der reformatie verbonden en in de tweede plaats ook met de oosters-orthodoxe 565 

kerken. Ook voelt de katholieke kerk zich verbonden met het jodendom, onder andere ook door de 

verklaring van Johannes Paulus II in zijn document  ‘Ut unum sint’ en ‘Unitatis redintegratio’ waar 
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onder andere staat: 

"Die ökumenische Zusammenarbeit ist zudem eine echte Schule des Ökumenismus, ein dynamischer 

Weg zur Einheit. Die Einheit im Handeln führt zur vollen Einheit im Glauben: ,Bei dieser 570 

Zusammenarbeit können alle, die an Christus glauben, unschwer lernen, wie sie einander besser 

kennen und höher achten können und wie der Weg zur Einheit der Christen bereitet wird.'49 

Zulke uitspraken zijn opvallend, zeker gezien het feit dat officieel de leerlingen in het katholieke 

godsdienstonderwijs ook geacht worden katholiek te zijn. Dat lijkt hier te worden tegengesproken, zij 

het dat het onderwijs alleen openstaat voor leerlingen die van de gekozen confessie antwoorden op 575 

hun zingevingvragen hopen en verwachten. Het lijkt hier niet te gaan om dezelfde openheid die in 

het protestantse document te lezen valt.  

Aan het protestantse document ‘Identität und Verständigung’ wordt in het katholieke document 

gerefereerd. Daarover staat het volgende geschreven: 

‘Die Bischöfe wissen es zu schätzen, dass sie mit der Denkschrift der Evangelischen Kirche in 580 

Deutschland "Identität und Verständigung" (1994) hinsichtlich "Standort und Perspektiven des 

Religionsunterrichtes in der Pluralität" in diesen grundlegenden Aussagen übereinstimmen. Die 

Bischöfe möchten freilich bei aller Bereitschaft zur Kooperation und zur Modifikation des 

Konfessionalitätsprinzips in einzelnen Situationen stärker an derselben Konfessionalität der Kinder 

und Jugendlichen festhalten, ohne dass der Religionsunterricht dadurch gehindert wäre, sich auf die 585 

Ökumene hin zu öffnen und auch konfessionell nicht oder noch nicht gebundene Schülerinnen und 

Schüler aufzunehmen.‘  50 

Hieruit blijkt een grotere openheid naar zowel de protestantse kerk, als naar andere religies, 

aangezien de houding van de protestantse kerk daarin als in overeenstemming met de beginselen 

van de katholieke kerk wordt gezien. Het in paragraaf 3.1 uitgewerkte principe van openheid en 590 

dialoog naar andere religies toe geldt dus ook voor de katholieke kerk, zij het dat de katholieke kerk 

hier nog uitdrukkelijk wil vasthouden aan het confessionaliteitsprincipe en aan de confessionaliteit 

van de leerlingen. Dit lijkt wat in tegenspraak met elkaar, zeker als er vervolgens wordt genoemd dat 

het RE open moet staan voor oecumene en bovendien niet-confessionele leerlingen dient op te 

nemen in het onderwijs. De katholieke kerk blijkt dus in dit geschrift wel degelijk open te staan voor 595 

interreligieuze en interconfessionele dialoog, maar dat het RE daarbij wel dient te worden 

gekenmerkt door de eigen confessie.  
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3.3 Conclusie 

Volgens de protestantse interpretatie moet het RE verband houden met de school, omdat de 

leerlingen daar het grootste deel van hun dagelijks leven doorbrengen; daar komen de vragen naar 600 

boven met betrekking tot het individuele en maatschappelijke leven, inclusief religieuze vragen. Het 

religieus onderwijs  wordt daarbij vanuit twee perspectieven benaderd; vanuit (1) het perspectief van 

kinderen, jongeren en jong volwassenen als bijdrage aan hun persoonlijke religieuze oriëntatie en (2) 

vanuit het perspectief van de bijdragen aan algemene individuele menselijke kennis. 

Op die manier moet het religieus onderwijs een bijdrage leveren aan de persoonlijke religieuze 605 

oriëntatie en daarmee aan de religieuze identiteit; dit gebeurt in een kritische openheid met 

betrekking tot de waarheidsaanspraak in de pluralistische wereld. Het religieus onderwijs wordt 

gezien als zowel de verantwoordelijkheid van de staat die zorgt voor het wettelijke en financiële 

framework, als van de kerken die uiteindelijk het lesplan bepalen. Daarbij is duidelijk geworden dat 

zowel de kerk als de staat baat hebben bij het overdragen van waarden,  en daarmee bij een 610 

schoolvak dat zich met levensbeschouwelijke en religieus-ethische oriëntaties bezighoudt. Het 

schoolvak is dus niet bedoeld als evangelisatie in de school, of gericht op de geloofsoverdracht van 

een confessie. Het religieuze onderwijs verzorgd door de kerken moet daarom worden gezien als de 

medeverantwoordelijkheid die kerken hebben voor de opgroeiende generatie, waarin theologie en 

pedagogiek nauw samenwerken.  615 

De katholieke interpretatie van de grondwet staat niet in slechts één document uiteengezet. In deze 

scriptie het ‘basisdocument’ ‘Die bildende Kraft des Religionsunterrichts’ uitgewerkt.  

In deze interpretatie wordt in tegenstelling tot de openheid van de protestantse interpretatie, ook 

gewezen op het gevaar van relativisme in het hedendaagse aanbod. Onder andere op grond daarvan 

is het confessionele religieuze onderwijs gewenst. Andere argumenten voor het confessionele RE 620 

zijn: 

- Religieus onderwijs is belangrijk voor de algemene ontwikkeling, ook voor de ‘verlichte’ mens.  

Daarbij moet de leerling worden geschoold tot een religieus mondig mens, en dat kan niet door een 

vak wat in de richting gaat van ‘Religionskunde’. Bovendien is het goed als er ook in de scholen een 

domein is waar de staat niet verantwoordelijk voor is, omdat het anders tot een totalitaire staat zou 625 

kunnen leiden. 

- Religieus onderwijs moet meer zijn dan een algemene inleiding in religiositeit. Het is ook belangrijk 

dat de leerlingen in contact komen met de religieuze dimensie van de werkelijkheid, waar vervolgens 

kritisch op wordt gereflecteerd. Op die manier kan religieus onderwijs een wezenlijk punt in de 

levenswerkelijkheid van leerlingen vormen en daarmee de ervaringshorizon vergroten.  630 
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- Het gescheiden confessionele onderwijs veroorzaakt geen vervreemding zoals vaak wordt gedacht. 

Het religieus onderwijs kan alleen door de kerken worden georganiseerd; anders zou de neutraliteit 

van de staat met betrekking tot waarden in het geding komen. De andere oplossing in de vorm van 

onderwijs op basis theologische consensus van de verschillende confessies of religies wordt ook niet 

als een mogelijkheid gezien, omdat men deze consensus niet haalbaar acht.  635 

Wat betreft de visie op religieus onderwijs in de pluralistische samenleving, erkennen de katholieke 

bisschoppen het protestantse document ‘Identität und Verständigung’. Daarbij lijkt ook een 

voorzichtige openheid voor niet-confessionele leerlingen aan de dag te worden gelegd, die eerder 

niet werd verondersteld.  

Al met al kan gezegd worden dat er in de protestantse interpretatie vooral ruimte is voor het 640 

ontwikkelen van een eigen religieuze identiteit en het aanreiken van elementen voor het vormen 

ervan. In de katholieke interpretatie is deze ruimte er wel, maar houdt men een slag om de arm, 

omdat men groot belang ziet in het wijzen op de eigen confessie en identiteit, om daarmee 

relativisme tegen te kunnen gaan. Tegelijk mag dit ook volgens de katholieke interpretatie geen 

hindernis zijn in de oecumene of de openheid naar niet-confessioneel gebonden leerlingen. 645 
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HOOFDSTUK 4 De wetten met betrekking tot religieus 

onderwijs in de deelstaat Beieren 

De wetten van Beieren met betrekking tot onderwijs zijn te vinden in het ‘Bayerische Erziehungs- und 650 

Unterrichtsgesetz’ (BayEUG). 51 De artikelen die gaan over religieus onderwijs, zijn artikel 46 en 47, 

waar staat: 

Art. 46 Religionsunterricht 

 (1) Der Religionsunterricht ist an den Volksschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen, 

Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, Fachoberschulen, Berufsoberschulen, an sonstigen Schulen nach 655 

Maßgabe der Schulordnung, ordentliches Lehrfach (Pflichtfach).  Er wird nach Bekenntnissen getrennt 

in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft erteilt. 

(2) Lehrkräfte bedürfen zur Erteilung des Religionsunterrichts der Bevollmächtigung durch die 

betreffende Kirche oder Religionsgemeinschaft.  Keine Lehrkraft darf gegen ihren Willen verpflichtet 

werden, Religionsunterricht zu erteilen. 660 

(3) An den Volksschulen und Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung können die von den 

Kirchen und Religionsgemeinschaften bestellten Lehrkräfte für den Religionsunterricht den gesamten 

Religionsunterricht erteilen. 

(4) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, ihre Kinder vom Religionsunterricht abzumelden. 

 Nach Vollendung des 18. Lebensjahres steht dieses Recht den Schülerinnen und Schülern selbst zu. 665 

 Das Nähere über Teilnahme und Abmeldung regelt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

durch Rechtsverordnung. 

Art. 47 Ethikunterricht 

(1) Ethikunterricht ist für diejenigen Schülerinnen und Schüler Pflichtfach, die nicht am 

Religionsunterricht teilnehmen. 670 
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(2) 1 Der Ethikunterricht dient der Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu werteinsichtigem 

Urteilen und Handeln. 2 Sein Inhalt orientiert sich an den sittlichen Grundsätzen, wie sie in der 

Verfassung und im Grundgesetz niedergelegt sind. 3 Im Übrigen berücksichtigt er die Pluralität der 

Bekenntnisse und Weltanschauungen. 52 

In artikel 46.1 is duidelijk te lezen dat RE ook binnen de deelstaat Beieren een verplicht vak is53, 675 

waarbij er bovendien wordt benadrukt dat dit confessioneel gescheiden dient plaats te vinden. In dit 

artikel zijn er twee verschillen met de grondwet: er staat hier letterlijk het woord ‘gescheiden’ en 

hier wordt naast ‘in overeenstemming met de religieuze gemeenschappen’ ook expliciet nog het 

woord kerk toegevoegd. Dit laatste is wellicht te verklaren uit het zeer katholieke karakter van 

Beieren. Deze paragraaf biedt echter weinig perspectief als het gaat om interconfessioneel en 680 

interreligieus onderwijs.  

In Artikel 46.2 wordt nog extra genoemd dat de kerk of de religieuze gemeenschap bevoegd zijn om 

docenten aan te stellen. Deze regel is in de grondwet niet terug te vinden. Het tweede deel van deze 

paragraaf, namelijk dat een leerkracht niet gedwongen kan worden religieus onderwijs te geven, 

komt in de grondwet ook voor.  685 

Enigszins verrassend lijkt artikel 46.3; waar artikel 46.1 expliciet spreekt van ‘gescheiden’ religieus 

onderwijs, wordt hier een uitzondering gemaakt voor ‘Volksschulen’ en scholen met een bijzonder 

pedagogisch karakter. Daar kan blijkbaar wel sprake zijn van gemeenschappelijk RE. 

Wellicht dat er op deze scholen een opening zou kunnen zijn voor interreligieus onderwijs. 

Uit Artikel 46.3 blijkt dat leerlingen in Beieren pas vanaf hun 18e levensjaar zelf mogen kiezen of ze 690 

religieus onderwijs willen volgen of niet. Als Artikel 46.3 en 47 samen worden gelezen, dan lijkt het 

erop dat in strikte zin ‘Ethiekonderwijs’ geen religieus onderwijs is. Het religieus onderwijs zoals dat 

in deze wetten naar voren komt, duidt daarmee nadrukkelijk op religieus onderwijs georganiseerd 

vanuit kerk of religieuze gemeenschap. 

Artikel 47.1 is slechts eenduidig te verstaan; het ‘ethiekonderwijs’ is verplicht voor diegenen die niet 695 

aan het confessionele religieuze onderwijs deelnemen. De doelen en inhoud van dit ethiekonderwijs 
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staan in artikel 47.2 uitgewerkt; het gaat om het vormen van waarde-inzicht in oordelen en 

handelen, waarbij ook de pluraliteit aan religies en wereldbeschouwingen aan bod komen.  

Bij dit ethiekonderwijs is interreligieus leren mogelijk, omdat de leerlingensamenstelling zeer divers 

is. Er kan hier, meer nog dan in het protestantse godsdienstonderwijs open worden gediscussieerd, 700 

zonder dat er één religie of confessie dominant is.  

4.2 Conclusie 

Uit de wetten met betrekking tot godsdienstonderwijs in Beieren zijn de volgende zaken duidelijk 

geworden:  

- Religieus onderwijs is op alle scholen een verplicht schoolvak 705 

- Dit religieus onderwijs wordt naar confessie gescheiden gegeven. Hier wordt expliciet aangegeven, 

dat het religieus onderwijs gescheiden dient plaats te vinden. Dit kan het lastig maken om een 

gezamenlijk interreligieus onderwijs op te zetten. 

- Leerkrachten mogen religieus onderwijs geven, nadat ze daarvoor van de kerk of religieuze 

gemeenschap toestemming hebben gekregen.  710 

- Op ‘Volksschulen’ kunnen de kerken en religieuze gemeenschappen gezamenlijk een leerkracht 

aanstellen. Dit is dus een uitzondering op het gescheiden religieuze onderwijs.  

- Ouders of verzorgers en leerlingen ouder dan 18 jaar hebben het recht zich van het religieus 

onderwijs af te melden. Zij zijn dan automatisch verplicht om deel te nemen aan het Ethiekonderwijs. 

- Het ethiekonderwijs is erop gericht leerlingen op te voeden in hun oordelen en handelen, waarbij 715 

de waarden zoals vastgelegd in ‘Verfassung und im Grundgesetz’. Daarnaast moet er aandacht 

worden besteed aan de pluraliteit in levensbeschouwingen en overtuigingen.  

- Ethiekonderwijs is in strikte zin geen ‘religieus onderwijs’. Men zou daarom het protestantse en 

katholieke religieus onderwijs ook ‘godsdienstonderwijs’ kunnen noemen.  

 720 
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HOOFDSTUK 5 Onderwijsmodellen met betrekking tot 

religieus onderwijs in Duitsland 

Uit bovenstaande is duidelijk geworden dat het religieus onderwijs op de scholen niet is gekoppeld 

aan de religieuze identiteit van de school. Ongeacht het soort school (protestants, katholieke of 725 

openbaar), kan er door de ouders, worden gekozen uit protestants, katholiek, of algemeen ethisch 

religieus onderwijs. In de jaren '90 zijn er een aantal modellen uitgewerkt voor RE, die nu nog sterk 

de discussie beïnvloeden. 54 Dit zijn de volgende modellen: 

5.1 Het traditionele model: Confessioneel religieus onderwijs 

Het onderwijs wordt verzorgd door respectievelijk de katholieke kerk of de verenigde protestantse 730 

kerken. In deze lessen worden de leerlingen bekend gemaakt met de traditie van de confessie, en 

wordt deze traditie gepresenteerd als een geloofwaardige waarheid. Dit op grond van de vrijheid van 

religie en een wet dat het religieus onderwijs moet worden vormgegeven in overeenstemming met 

de principes van de religieuze gemeenschappen. De lessen vinden gescheiden van elkaar plaats, en er 

worden aparte docenten voor aangesteld. Het is dus met name een ‘teaching in tradition’. 55 Deze 735 

gescheiden lessen zijn volgens Jackson56 geen goede manier om de leerlingen zich beter in hun eigen 

traditie te laten verdiepen en te leren van andere tradities. 57  

5.2 Het coöperatieve model 

Deze vorm van religieus onderwijs voorstaat een samenwerking in het confessionele RE. Het model is 

een expressie van een specifieke religieuspedagogische benadering van religieuze en culturele 740 

pluraliteit. In de meer uitgewerkte vorm hiervan is er ook samenwerking met het ethiekonderwijs. In 

regio's waar beide confessies gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn, en beide confessies in staat zijn 

religieus onderwijs te organiseren, wordt vaak voor dit model gekozen. Ook is de samenwerking een 

goede oplossing in regio's waar een van de confessies in leerlingen of leraren 

ondervertegenwoordigd is, waardoor er geen gescheiden confessioneel RE mogelijk is. 745 
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Er worden langzaam stappen gezet in de richting van deze coöperatieve vorm, hoewel de katholieke 

kerk terughoudend is. Tegelijkertijd zijn er ook tendensen richting meer samenwerking, zoals blijkt 

uit verschillende gezamenlijke verklaringen van de kerken. 58 Daarnaast is er echter ook sprake van 

een tegenbeweging, veroorzaakt door het organiseren en rechtvaardigen van islamitisch religieus 

onderwijs. Om dit te kunnen rechtvaardigen, worden juist de religieuze gemeenschappen als basis 750 

voor religieus onderwijs weer benadrukt. 59 

5.3 het subject-groep model 

In dit model wordt gebruik gemaakt van de diversiteit in RE, van de verschillende confessies die RE 

organiseren. Het subject-groep model maakt gebruik van de overlap tussen deze verschillende 

vakken, door het thema’s gezamenlijk te bespreken. Daarin zijn er gemeenschappelijke fases in het 755 

leerproces aanwezig, waarbij de verschillende perspectieven worden verkend, en over en weer 

worden uitgelegd. Hierdoor is er sprake van zowel differentiatie als integratie, wat onderbouwd 

wordt door het pedagogische concept van identiteitsvorming en dialoog. Hierbij krijgen de leerlingen 

de kans zich te identificeren met een bepaalde religieuze traditie. Een tweede stap zou zijn, dat er 

nieuwe perspectieven worden gevormd door ontmoeting en dialoog; door dit interdisciplinaire leren 760 

kunnen er overeenkomsten en verschillen worden ontdekt. Het model is theologisch en pedagogisch 

helemaal uitgewerkt, maar er zijn helaas nog geen onderzoeksresultaten beschikbaar die de 

theorieën achter het model bevestigen.  

5.4 Het Hamburger model: ‘religie voor iedereen’ 

Dit model is een nieuw model dat wordt gesteund door veel van de religieuze pedagogen. Een 765 

experiment met deze methode wordt sinds de jaren ’90 gedaan in Hamburg. In dit model is er één 

vak op de scholen, waarin er dialoog plaatsvindt tussen de leerlingen van verschillende religieuze en 

culturele achtergronden. Er is dus niet zoals bij het subjectgroep model sprake van een dialoog over 

de grenzen van de confessionele religieuze educatie heen, maar de leerlingen zitten allemaal bij 

elkaar. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om zich bekend te maken met de verschillende 770 

perspectieven van de verschillende tradities, terwijl ze tegelijkertijd op kritische afstand kunnen 

blijven. Achtergronden voor dit model zijn de kritische educatietheorie, dialogische religieuze 
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pedagogiek, en oecumenische en interreligieuze theologie. Een vereiste voor de dialoog is 

onvoorwaardelijk respect voor de ander. Zo kunnen leerlingen een religieuze zelfconceptie en 

identiteit ontwikkelen over de grenzen van de gevestigde geïnstitutionaliseerde tradities. 775 

Er wordt echter nog veel gediscussieerd over dit model; het is een model dat eigenlijk alleen mogelijk 

is in Hamburg. Er is daar namelijk sprake van een open houding van de protestantse kerk, 

afwezigheid van katholieke RE op openbare scholen, en een overlegorgaan met vertegenwoordigers 

uit de verschillende religieuze tradities. 60Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat dit 

religieus onderwijs onder de noemer ‘protestants godsdienstonderwijs’ valt. Het is dus eigenlijk meer 780 

een ‘submodel’ van het protestantse godsdienstonderwijs, die de vorm van een volwaardig model 

heeft aangenomen, omdat het om het algehele religieus onderwijs binnen de scholen gaat.  

5.5 Het LER model 

LER staat voor "Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde", en is het vak dat in plaats van het 

gebruikelijke confessionele RE op het lesprogramma staat.In Artikel 141 van de grondwet staat 785 

namelijk dat deelstaten die hun eigen federale regeling hadden voor 1 januari 1949, niet gedwongen 

zijn confessioneel religieus onderwijs te organiseren. Op basis van deze regeling, ontwierp de 

deelstaat Bremen een niet-confessionele vorm van Bijbelse geschiedenis. Dit artikel wordt daarom 

ook wel de Bremen Clausule genoemd.61Bij dit religieuze onderwijs worden algemene thema’s met 

betrekking tot zingeving, ethiek en de verschillende wereldreligies besproken. De leerlingen van 790 

verschillende achtergronden krijgen dit RE gezamenlijk.  

Een tweede uitzondering voor het confessionele religieus onderwijs werd gemaakt voor 

Brandenburg, onder andere omdat het percentage religieus gebondenen in de voormalige 

DDR/Oost-Duitsland zo laag lag dat de norm van minimaal 15 leerlingen niet werd gehaald. 

Aangezien religieus onderwijs in de grondwet vermeld staat als verplicht schoolvak, werd er een 795 

nieuwe vorm van religieus onderwijs uitgedacht, dat de uiteindelijk de naam “Lebensgetaltung – 

Ethik – Religionskunde”, kortweg LER, kreeg. Doel van dit religieus onderwijs is om kennis te 

verschaffen van de religieuze dimensie door neutraal, feitelijk onderwijs over verschillende religies.  

Dit werd een verplicht vak voor alle leerlingen binnen deze deelstaat, maar pas na lange strijd tussen 

de kerken en de federale staat in Brandenburg. De kerken hadden namelijk bij het Federale hof een 800 
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rechtzaak aangespannen, omdat men het ermee oneens was dat de staat een verplicht vak invoerde 

in het domein van religie en ideologie.  

5.6 Vergelijking Onderwijsmodellen met de Nederlandse Situatie 

In Nederland is het zo dat openbare scholen leerlingen de gelegenheid moeten geven om onder 

schooltijd godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijke vorming te ontvangen. Relevant voor het 805 

organiseren van het godsdienstonderwijs in Nederland zijn artikel 29, 30 en 31 van de Wet op 

Onderwijs. Daartoe dient men een ‘zonodig verwarmd en verlicht lokaal’ ter beschikking te stellen.62 

Het verschilt echter per gemeente of de kerken of de gemeente zorgen voor betaling van de 

docenten63, terwijl in Duitsland altijd de staat voor het financiële framewerk zorgt. In Nederland 

wordt godsdienstonderwijs op openbare scholen gegeven door leraren ‘daartoe aangewezen door 810 

kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken, of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, die 

zich blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen.’64 

In Nederland hebben kerken dus net als in Duitsland inspraak bij het aanstellen van 

godsdienstdocenten op openbare scholen. In Nederland hebben de gemeenten echter geen enkele 

bemoeienis met de inhoud van het religieus onderwijs65, waar er in Duitsland een leerplan moet 815 

worden opgesteld. In Duitsland is het bovendien zo dat men ook op een confessioneel gefundeerde 

school, zoals een katholieke school, protestants godsdienstonderwijs aanbiedt. Wel lijkt het zo te zijn 

dat men ervan uit gaat dat men ergens in gelooft op het moment dat men zich inschrijft bij een 

christelijke ‘Privatschule’66, omdat er meestal geen ‘ethiek’ wordt aangeboden.  

In Nederland zou dit aanbieden van meerdere vormen van religieus onderwijs binnen in school niet 820 

zo snel het geval zijn. Het enige voorbeeld dat in deze richting zou gaan is de, niet meer bestaande 

Juliana van Stolberg school in Ede, waar op een oorspronkelijk christelijke school naast christelijk ook 

islamitisch godsdienstonderwijs werd georganiseerd. Dit was echter uniek voor de Nederlandse 

situatie. 67 

                                                           

 

62
 Esch, W van en Roovers, M. (1987), pp. 30,31 

63
 Esch, W van en Roovers, M. (1987), p. 32 

64
 Esch, W van en Roovers, M. (1987), p. 31 

65
 Esch, W van en Roovers, M. (1987), p. 32 

66
 Zoals het geval is op het Stetten Instituut 

67
 http://home.tiscali.nl/sttdc/jrg2_nr2_p0307.htm Henk Hogeboom Op weg naar een interreligieuze en 

interculturele samenleving Over de Juliana van Stolbergschool in Ede, bezocht op 21 juni 2008 



Interreligieus leren op middelbare scholen in Augsburg – Daniël Zijderveld 2008 

 

34 

 

In Duitsland zal deze stap waarschijnlijk minder groot zijn, omdat er op de confessioneel gegronde 825 

‘Privatschulen’, dus ook godsdienstonderwijs van de andere confessie wordt aangeboden. Het is 

daardoor nog steeds een grote stap om godsdienstonderwijs van een andere religie aan te bieden, 

maar gescheiden godsdienstlessen zijn in die zin niet uniek op scholen in Duitsland. Zeker als er 

voldoende leerlingen zijn die dit religieus onderwijs willen volgen, zou deze stap een stuk kleiner zijn. 

Het islamitisch religieuze onderwijs staat in beide landen nog in de kinderschoenen. Er wordt over 830 

gesproken om het te organiseren, maar met name in Duitsland is een groot probleem nog steeds het 

ontbreken van een landelijke aanspreekpartner.68 

Daarnaast moet in acht worden genomen dat confessionele ‘Privatschulen’ ( in Nederland: 

bijzondere scholen) niet zoals in Nederland een meerderheid van de scholen omvat. In Nederland 

valt 75% van de scholen binnen de categorie ‘bijzondere scholen’, en  65% van die scholen is formeel 835 

gezien ‘Christelijk’ te noemen. 69 Bovendien worden deze ‘Privatschulen’ in Duitsland niet door de 

overheid gefinancierd, zoals dat in Nederland bij alle scholen wel het geval is. 

5.7 Conclusie 

In Duitsland is het meest gangbare model het confessionele religieus onderwijs. In Bremen en 

Brandenburg zijn er uitzonderingen gemaakt en wordt er geen confessioneel religieus onderwijs 840 

georganiseerd. In Bremen is dat in de vorm van bijbelse geschiedenis en in Brandenburg het LER. 

Door de maatschappelijke ontwikkelingen zijn er vragen gerezen bij de vormgeving van het 

confessionele religieus onderwijs. Naar aanleiding van die discussie zijn er een aantal modellen 

ontwikkeld: Een coöperatieve vorm van denominationaal religieus onderwijs, het subject-groep 

model, het model van ‘religie voor iedereen’ en dialogische religieuze pedagogiek. 845 

Deze modellen zijn echter alleen werkbaar als er instemming is van de verschillende 

kerkdenominaties en er sprake is van goede samenwerking tussen de kerken, de staat en de school.  

Voor het interreligieuze leren zijn er de kansen bij het subject-groep model, religie voor iedereen en 

LER. Deze kansen zijn er omdat hier leerlingen van verschillende confessionele en religieuze 

achtergronden bij elkaar in de les zitten, en daardoor van en over elkaar te kunnen leren.  850 

Door de openheid voor leerlingen van elke achtergrond in het protestantse godsdienstonderwijs, is 

het echter ook mogelijk dat het interreligieus leren tijdens de reguliere ‘confessionele’ 

godsdienstlessen plaatsvindt.  
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In vergelijking met Nederland kan enerzijds worden gezegd dat confessionele scholen, dat wil zeggen 

scholen georganiseerd vanuit een confessionele achtergrond, het in Duitsland in financieel opzicht 855 

minder gemakkelijk hebben dan in Nederland. De scholen worden niet op gelijkwaardige manier 

door de staat gefinancierd zoals dat in Nederland het geval is. Anderzijds worden in Nederland de 

godsdienstdocenten op openbare scholen niet altijd door de staat betaald. De situatie laat zich dus 

niet één op één vergelijken. Het is dan ook niet mogelijk om te zeggen in welk systeem er meer of 

minder kansen zouden zijn voor interreligieus leren. Voordeel in Duitsland is dat het merendeel van 860 

de scholen openbaar is, en dat men op deze openbare scholen gewend is verschillende soorten 

religieus onderwijs naast elkaar te organiseren. Men wordt voor interreligieus onderwijs dus niet 

beperkt door de confessionele identiteit van de school, maar anderzijds weer wel door het wettelijk 

geregelde gescheiden religieus onderwijs. Wat betreft het islamitisch onderwijs dat in beide landen 

in opkomst is70, zijn er net als voor het interreligieus onderwijs wellicht meer mogelijkheden in 865 

Duitsland. Aangezien in Nederland 65% van de scholen een christelijke achtergrond heeft, maakt dit 

het lastig islamitisch onderwijs te organiseren binnen de bestaande structuur. Dit was dan ook de 

reden dat de Juliana van Stolbergschool71 zich van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs moest 

scheiden, om verder te kunnen gaan. Op de Duitse openbare scholen, en zelfs ook op de 

‘confessionele’ scholen is men al gewend meerdere  soorten van religieus onderwijs naast elkaar te 870 

organiseren, mits aan de minimumnorm van 15 leerlingen wordt voldaan. Dit maakt het 

waarschijnlijk ook makkelijker om islamitisch religieus onderwijs  te organiseren.  

De grondwet van beide landen ligt op dit punt niet zo ver uit elkaar, maar de praktijk heeft in beide 

landen anders uitgewerkt. In Duitsland wordt met het gescheiden confessionele onderwijs gewerkt 

op de merendeels openbare scholen, en in Nederland met het eigen confessionele onderwijs naar de 875 

aard van de school. Net als in Duitsland kunnen kerken of moslimorganisaties in Nederland in 

samenwerking met de openbare scholen godsdienstonderwijs aanbieden, het is alleen niet zoals in 

Duitsland een verplicht schoolvak.  
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HOOFDSTUK 6 Statistieken 

6.1 Duitsland, Beieren en Augsburg in vergelijking met Nederland

Om een beeld te kunnen krijgen van in hoeverre leerlingen met andere bevolkingsgroepen en 

daarmee vaak ook met andere religies geconfronteerd worden, wordt 

bevolkingsstatistieken in Duitsland, 885 

de leefwereld van de leerlingen. 

 

 

Bij het vergelijken van de cijfers is te zien dat 890 

inwoners heeft ten opzichte van heel Duitsland. De stad Augsburg heeft ten opzichte van heel 

Duitsland bijna twee keer zoveel allochtone inwoners, en ook ten opzichte van 
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Statistieken  

en Augsburg in vergelijking met Nederland 

Om een beeld te kunnen krijgen van in hoeverre leerlingen met andere bevolkingsgroepen en 

daarmee vaak ook met andere religies geconfronteerd worden, wordt er nu ingegaan op een aantal 

bevolkingsstatistieken in Duitsland, Beieren en Augsburg. Zo kan er een beeld worden verkregen van 

de leefwereld van de leerlingen.  

73 

Bij het vergelijken van de cijfers is te zien dat Beieren een relatief hoog percentag

inwoners heeft ten opzichte van heel Duitsland. De stad Augsburg heeft ten opzichte van heel 

Duitsland bijna twee keer zoveel allochtone inwoners, en ook ten opzichte van Beieren

                   

portal.de/Statistik-Portal/de_jb01_jahrtab2.asp Statistische Ämter des Bundes und 

Länder, Cijfers uit 2007,  bezocht op 29 maart 2008  

https://www3.augsburg.de/jserv/augsburg-statistik/content/main.jsp?mode=2&area=0&id=1

Augsburg nach Nationalität, Cijfers uit 2006, bezocht op 29 maart 2008 
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 2008 

36 

Om een beeld te kunnen krijgen van in hoeverre leerlingen met andere bevolkingsgroepen en 

er nu ingegaan op een aantal 

en Augsburg. Zo kan er een beeld worden verkregen van 

72 

een relatief hoog percentage allochtone 

inwoners heeft ten opzichte van heel Duitsland. De stad Augsburg heeft ten opzichte van heel 

Beieren heeft 

Statistische Ämter des Bundes und 

statistik/content/main.jsp?mode=2&area=0&id=1 Bevölkerung 
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Augsburg een hoog percentage allochtone

 

Om de Duitse cijfers in een perspectief te plaatsen, wordt kort gekeken naar de Nederlandse cijfers.895 

 

Zowel ten opzichte van heel Duitsland, als ten opzichte van 

keer zo hoog percentage allochtone inwoners te hebben

voor het kenmerken van allochtonen in Nederland en Duitsland niet dezelfde definities worden 900 

gehanteerd. Het percentage allochtonen in Duitsland, 

definitie van ‘een van de ouders in het buitenland geboren’ waarschijnlijk een stuk hoger. 

Als vervolgens de cijfers van een stad als Utrecht, dat qua inwonersaantal (288.395) redelijk met 

Augsburg overeenkomt, worden vergeleken 

zoveel allochtone inwoners als Augsburg.905 

Bij het bestuderen van de verdeling van de verschillende religies in Augsburg, blijkt er geen verschil 

te worden gemaakt tussen allochtonen en moslims. Dit maakt het wat lastig in te schatten om 

hoeveel moslims het daadwerkelijk gaat.
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Deutschland, die  

keinen deutschen Pass haben und sich rechtmäßig auf dem Gebiet von 

Deutschland aufhalten. Gebleken uit email contact met www.destatis.de

75
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uit 2007, bezocht op 29 maart 2008

76
 http://www.utrecht.nl/images/Secretarie/Bestuursinformatie/Publicaties2007/Bevo

Bevolkingstatistieken Stad Utrecht, cijfers uit 2007, bezocht op 29 maart 2008

77
 Definitie allochtoon: personen van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren, naar: 
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allochtone74 inwoners. 

Duitse cijfers in een perspectief te plaatsen, wordt kort gekeken naar de Nederlandse cijfers.

75

Zowel ten opzichte van heel Duitsland, als ten opzichte van Beieren, lijkt Nederland een bijna twee 

percentage allochtone inwoners te hebben. Wel moet in acht worden genomen dat 

voor het kenmerken van allochtonen in Nederland en Duitsland niet dezelfde definities worden 

Het percentage allochtonen in Duitsland, Beieren en Augsburg ligt naar de Nederlandse 

uders in het buitenland geboren’ waarschijnlijk een stuk hoger. 

Als vervolgens de cijfers van een stad als Utrecht, dat qua inwonersaantal (288.395) redelijk met 

Augsburg overeenkomt, worden vergeleken met Augsburg dan heeft Utrecht ongeveer twee keer 

eel allochtone inwoners als Augsburg.  

Bij het bestuderen van de verdeling van de verschillende religies in Augsburg, blijkt er geen verschil 

te worden gemaakt tussen allochtonen en moslims. Dit maakt het wat lastig in te schatten om 

adwerkelijk gaat. Bovendien zijn de meest recente cijfers met betrekking tot 

                   

Definitie allochtonen: in der amtlichen Statistik zählen alle Personen zur ausländischen Bevölkerung in 

keinen deutschen Pass haben und sich rechtmäßig auf dem Gebiet von  

Gebleken uit email contact met www.destatis.de 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37325&D1=a&D2=0-1,3-

12&HDR=G2,G3,G4,T&STB=G1,G5&VW=T Bevolking; herko

uit 2007, bezocht op 29 maart 2008 

http://www.utrecht.nl/images/Secretarie/Bestuursinformatie/Publicaties2007/Bevolkingspublicatie2007.pdf

Bevolkingstatistieken Stad Utrecht, cijfers uit 2007, bezocht op 29 maart 2008 

Definitie allochtoon: personen van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren, naar: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37325&D1=a&D2=0-1,3-

12&HDR=G2,G3,G4,T&STB=G1,G5&VW=T bezocht op 14 juli 2008
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Duitse cijfers in een perspectief te plaatsen, wordt kort gekeken naar de Nederlandse cijfers. 
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. Wel moet in acht worden genomen dat 

voor het kenmerken van allochtonen in Nederland en Duitsland niet dezelfde definities worden 

en Augsburg ligt naar de Nederlandse 

uders in het buitenland geboren’ waarschijnlijk een stuk hoger.  

Als vervolgens de cijfers van een stad als Utrecht, dat qua inwonersaantal (288.395) redelijk met 

dan heeft Utrecht ongeveer twee keer 

Bij het bestuderen van de verdeling van de verschillende religies in Augsburg, blijkt er geen verschil 

te worden gemaakt tussen allochtonen en moslims. Dit maakt het wat lastig in te schatten om 
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de verschillende religies uit 1987. Dit zegt helaas 

910 

6.2 De cijfers met betrekking tot de scholen in Augsburg

Uit bovenstaande diagrammen blijkt dat ongeveer een derde van de scholen in Augsburg valt onder 

de categorie ‘Privatschulen’. Van de 

scholen te zijn, waarvan twee katholieke en een protestantse school. Deze 915 

blijken allemaal meisjes scholen te zijn:

Maria Stern Gymnasium und Realschule

Maria Ward Gymnasium (katholiek)

Stettensches Institut: Gymnasium und Realschule

 920 

Als vervolgens wordt gekeken naar de samenstelling van de scholen met betrekking t

minderheden komen de volgende cijfers naar voren:

Gymnasia omdat de leerlingen die worden geïnterviewd allen op 
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de verschillende religies uit 1987. Dit zegt helaas minder over de huidige situatie, ruim 20 jaar later.

.2 De cijfers met betrekking tot de scholen in Augsburg 

en blijkt dat ongeveer een derde van de scholen in Augsburg valt onder 

‘Privatschulen’. Van de gymnasia blijken er drie van de tien formeel 

katholieke en een protestantse school. Deze confessionele

blijken allemaal meisjes scholen te zijn: 

Maria Stern Gymnasium und Realschule (katholiek) http://www.mariastern-a.de/

Maria Ward Gymnasium (katholiek) http://www.mwg-augsburg.de/  

: Gymnasium und Realschule (protestants) http://www.stetten

Als vervolgens wordt gekeken naar de samenstelling van de scholen met betrekking t

minderheden komen de volgende cijfers naar voren: (Er wordt specifiek melding gemaakt van de 

Gymnasia omdat de leerlingen die worden geïnterviewd allen op een gymnasium zitten)

                   

http://www2.augsburg.de/index.php?id=1681 cijfers uit 197, bezocht op 29 maart 2008

http://www2.augsburg.de/index.php?id=1681 cijfers uit 2006, bezocht op 29 maart 2008
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Uit bovenstaande diagrammen wordt duidelijk dat er opvallend w925 

gymnasia in Augsburg zitten. Met 6.4% van de leerlingen ligt dat ver beneden het gemiddelde van 

19%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat leerlingen op de 

schoolcontext relatief weinig worden gec

6.3 De cijfers met betrekking tot het religieus onderwijs in 

Statistieken die uiteraard ook niet mogen ontbreken zijn de cijfers met betrekking tot de deelname 930 

aan het religieus onderwijs in Beiere

bureau voor de statistiek van Beieren

katholieke ‘Hauptabteilung Schulischer Religionsunterricht’

 

935 

In bovenstaand diagram zijn de cijfers met betrekking tot religieus onderwijs in 

Duidelijk is dat het katholieke godsdienstonderwijs met 61.09% de overgrote meerderheid van het 

RE inneemt in Beieren. Dit percentage
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en wordt duidelijk dat er opvallend weinig allochtone leerlingen op de 

ymnasia in Augsburg zitten. Met 6.4% van de leerlingen ligt dat ver beneden het gemiddelde van 

19%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat leerlingen op de gymnasia in Augsburg in de 

schoolcontext relatief weinig worden geconfronteerd met etnische diversiteit.80 

.3 De cijfers met betrekking tot het religieus onderwijs in Beieren en Augsburg

Statistieken die uiteraard ook niet mogen ontbreken zijn de cijfers met betrekking tot de deelname 

Beieren. Deze cijfers bleken lastig te achterhalen, omdat het centraal 

Beieren niet over deze gegevens beschikt. Uiteindelijk heeft het de 

‘Hauptabteilung Schulischer Religionsunterricht’ de benodigde data kunnen verschaf

81 

de cijfers met betrekking tot religieus onderwijs in Beieren

Duidelijk is dat het katholieke godsdienstonderwijs met 61.09% de overgrote meerderheid van het 

percentage is ruim twee maal zo hoog als het dat van het

                   

Naar de definitie voor ‘allochtonen’ van het Statistisches Bundesamt 

Zie bijlage XII ‘Statistiek RE in Beieren’  
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einig allochtone leerlingen op de 
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dat van het protestantse RE. 
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Onder de noemer overig zijn onder andere posten gevat als speciale scholen, waar een gezamenlijk 

RE wordt georganiseerd, en bijvoorbeeld940 

Bij het bestuderen van bovenstaand 

is te zien dat het aandeel katholiek godsdienstonderwijs boven het staatsgemiddelde ligt met 

65,78%. Dat klopt aardig met wat verwacht kan worden op grond van 

religieuze tradities Augsburg’84, waar te zien is dat 66,5 procent van de bevolking zichzelf rooms945 

katholiek noemt. Het aandeel protestants godsdienstonderwijs 

gekeken naar het percentage luthers

12%, terwijl 19,46% van het religieus onderwijs in Augsburg onder de noemer ‘protestants’ valt. Dit 

zou deels kunnen worden verklaard uit het feit dat er ook niet

het protestantse godsdienstonderwijs. Uit gesprekken op bijvoorbeeld het Peutinger Gymnasium 950 

bleek dat er aan het protestantse godsdienstonderwijs ook 

Daarnaast moet er bijvoorbeeld op een school als het 

tussen katholiek en protestants godsdienstonderwijs. 

aangeboden, en aangezien het katholiek godsdienstonderwijs is gesloten voor niet

leerlingen, komen de niet confessionele955 

terecht.  
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 http://www.al-islam-web.de/BETR_DEUTSCH

Islamitische school in München, bezocht op 1 juli 2008 

83
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 Hoewel het hier gaat om cijfers uit 1987

85
 Gebleken uit gesprekken met de godsdienstdocent,

86
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Onder de noemer overig zijn onder andere posten gevat als speciale scholen, waar een gezamenlijk 

en bijvoorbeeld het islamitische godsdienstonderwijs.82

83 

enstaand diagram met betrekking tot het religieus onderwijs in Augsburg, 

zien dat het aandeel katholiek godsdienstonderwijs boven het staatsgemiddelde ligt met 

65,78%. Dat klopt aardig met wat verwacht kan worden op grond van het diagram

, waar te zien is dat 66,5 procent van de bevolking zichzelf rooms

protestants godsdienstonderwijs is echter opvallend hoog als wordt 

gekeken naar het percentage luthers-protestanten in Augsburg. Dat percentage ligt op nog geen 

12%, terwijl 19,46% van het religieus onderwijs in Augsburg onder de noemer ‘protestants’ valt. Dit 

zou deels kunnen worden verklaard uit het feit dat er ook niet-protestanten zijn die deelnemen aan 

tonderwijs. Uit gesprekken op bijvoorbeeld het Peutinger Gymnasium 

het protestantse godsdienstonderwijs ook joodse en moslimleerlingen deelnemen.

Daarnaast moet er bijvoorbeeld op een school als het Het Stettensches Institut worden gekoz

tussen katholiek en protestants godsdienstonderwijs. 86Er wordt op deze school dus geen 

aangeboden, en aangezien het katholiek godsdienstonderwijs is gesloten voor niet

niet confessionele leerlingen ook bij het protestantse godsdienstonderwijs 

                   

web.de/BETR_DEUTSCH-ISLAMISCHE_SCHU.17.0.html Over de organisatie van de Duits

Islamitische school in München, bezocht op 1 juli 2008  

Zie bijlage XIII ‘Statistiek RE in Augsburg’ 

Hoewel het hier gaat om cijfers uit 1987 

Gebleken uit gesprekken met de godsdienstdocent, de heer S. van het Peutinger Gymnasium

Gebleken uit interview met katholieke leerlingen Stettensches Institut; Zie bijlage VI 
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Onder de noemer overig zijn onder andere posten gevat als speciale scholen, waar een gezamenlijk 

82.  

met betrekking tot het religieus onderwijs in Augsburg, 

zien dat het aandeel katholiek godsdienstonderwijs boven het staatsgemiddelde ligt met 

diagram ‘Verdeling 

, waar te zien is dat 66,5 procent van de bevolking zichzelf rooms-

echter opvallend hoog als wordt 

at percentage ligt op nog geen 

12%, terwijl 19,46% van het religieus onderwijs in Augsburg onder de noemer ‘protestants’ valt. Dit 

protestanten zijn die deelnemen aan 

tonderwijs. Uit gesprekken op bijvoorbeeld het Peutinger Gymnasium 

oslimleerlingen deelnemen.85  

worden gekozen 

Er wordt op deze school dus geen ‘ethiek’ 

aangeboden, en aangezien het katholiek godsdienstonderwijs is gesloten voor niet-katholieke 

otestantse godsdienstonderwijs 

Over de organisatie van de Duits-

de heer S. van het Peutinger Gymnasium 
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6.4 Conclusie 

Op grond van bovenstaande diagrammen en statistieken kan worden vastgesteld dat het Beieren en 

de stad Augsburg overwegend autochtoon en katholiek is, met in Augsburg 66,5% van de bevolking 

die zichzelf katholiek noemt. De kans om met moslims in aanraking te komen is in Augsburg met een 960 

percentage allochtonen van 16,7% beduidend lager dan in een stad als Utrecht, waar dit percentage 

op 31% ligt. Dat percentage ligt in gymnasia van Augsburg nog lager, omdat slechts 6,4 % van de 

leerlingen allochtoon is. Tevens kan worden vastgesteld dat de meerderheid van de scholen in 

Augsburg openbaar is, en dat de ´Privatschulen’ slechts 34% van het totaal uitmaken. Zoals op grond 

van de verdeling van religieuze tradities verwacht zou kunnen worden, neemt ruim 65% van de 965 

leerlingen deel aan het katholieke godsdienstonderwijs op de scholen. Het aandeel protestants 

godsdienstonderwijs lijkt ten opzichte van de 11,7 %  van de bevolking die zich protestants noemt, 

aan de hoge kant met 19,46%. Dit zou wellicht verklaard kunnen worden uit de openheid bij het 

protestantse godsdienstonderwijs voor alle leerlingen, waar onder ook joodse en moslimleerlingen.  

970 
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HOOFDSTUK 7 De dagelijkse praktijk 

 

In de dagelijkse praktijk op scholen hebben leerkrachten te maken met het zogenaamde ´Lehrplan´. 

Daarin worden de thema´s besproken die aan de orde moeten komen tijdens de lessen. In het 

komende hoofdstuk worden deze lesplannen van Beieren87 voor de leerlingen in de leeftijd van 16-21 975 

jaar tegen het licht van het interreligieuze leren gehouden. Daarbij worden ook kort de achtste en de 

negende klas 88behandeld, omdat hier in het lesplan openingen lijken te zijn voor interreligieus leren; 

meer dan in de tiende, elfde en twaalfde klas. Allereerst wordt het protestantse lesplan besproken, 

daarna het katholieke lesplan.  

7.1 Het protestantse lesplan 980 

In het lesplan voor de achtste klas van het Gymnasium staan er geen ‘vreemde’ religies op het 

programma. Wel wordt er aandacht besteed aan ‘Neureligiöse Bewegungen und Psychomarkt’.89 

Daarbij wordt er tot doel gesteld de leerlingen een overzicht te geven, welke nieuw-religieuze 

bewegingen er zijn. Welk aanbod is er, en waarom is het zo aantrekkelijk? Ook komt het zelf-verstaan 

en het wereldbeeld aan bod, waarbij de leerling kan worden gesterkt door de verschillende aspecten 985 

van christelijke wereld- en mensbeelden. Er wordt bij de behandeling van dit thema slechts een 

onderdeel van het interreligieuze leren uitgewerkt, namelijk het sterken in de eigen traditie door de 

confrontatie met de vreemde, niet eigen traditie.  

 

In de negende jaargang van het gymnasium staat in de inleiding van het lesplan het volgende: 990 

‘Die Jugendlichen fragen zunehmend kritisch nach tragfähigen Lebenskonzepten. Dabei orientieren 

sie sich noch an Vorblider der jeweils aktuellen Jugendkultur und der Medien. Zugleich suchen sie aber 

verstärkt nach eigenständigen Posititionen und sind offen für neue Perspektiven. Zentrale Themen des 

jüdischen und de christlichen Glaubens sowie der Evangelische Kirche im 20. Und 21. Jahrhundert 

werden in ihrer Bedeutung für die Sinnsuche der Jugendlichen erschlossen. Dabei sollen die 995 

                                                           

 

87
 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1/g8.de/index.php?StoryID=26209 lesplannen Beieren, 

bezocht op 20 juni 2008 

88
 leerlingen in de leeftijd 15/16 jaar 

89
 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1/g8.de/index.php?StoryID=26209 Jahrgangsstufe 8; 

evangelische Religionslehre, bezocht op 20 juni 2008 
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Jugendlichen zu einer kritisch aufgeschlossene Sicht von Bibel und Kirche finden.  Wie Lebenssinn und 

Lebensgestaltung zusammenhängen, können die Schüler im ganz persönlichen Lebensbereich, aber 

ach in sozialer und globale Perspektive entdecken.‘90 

Op grond van deze inleiding zijn er mogelijkheden voor het interreligieuze leren. Opvallend is echter 

dat er in de nadere uitwerking ervan nauwelijks andere religies aan bod komen. Alleen het Jodendom 1000 

wordt behandeld, en dan met name als voorloper van het Christendom. Van daaruit wordt dan de 

christelijke traditie verder uitgediept, en aan een wereldbeeld gekoppeld. Als andere ideologie wordt 

nog het nationaal-socialisme behandeld, maar dit in het licht van de onverenigbaarheid met het 

christendom.  

 1005 

Het lesplan van de tiende klas heeft ook een hoopvolle inleiding. Daarin wordt gesproken over het 

vinden van een eigen identiteit temidden van pluraliteit en waarheidsclaims. In deze jaargang wordt 

er meer tijd genomen om te spreken over de verschillen tussen religies, wat kansen zou bieden om 

van en over andere religies te leren. Een van de doelen voor deze jaargang is namelijk ‘sich mit dem 

Wahrheitsanspruch der Religionen argumentativ auseinder setzen zu können’.  Allereerst wordt dit 1010 

behandeld vanuit het bijbels perspectief; hoe kunnen andere religies worden verklaard als religies 

van het boek, en wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Het tweede thema ‘Religion und 

Religionen’ biedt uitgelezen kansen voor het interreligieuze leren. Er staat in de inleiding van dit 

thema: 

‘Die Schüler gewinnen Einblick in die Vielfalt von Religion und Religionen, Weltanschauungen und 1015 

Frömmigkeitsformen. Sie werden ermutigt, ihre kulturelle und religiöse Identität in dialogischer 

Offenheit zu entwickeln sowie ihre Religionsmündigkeit wahrzunehmen.‘91 

Bij de behandeling van dit thema leren de leerlingen religie als een belangrijke kracht waar te nemen. 

Daarbij wordt ingegaan op hoe leerlingen religie in hun dagelijkse leven ervaren. Een ander 

onderdeel van dit thema is het bediscussiëren van de waarheidsaanspraken van de verschillende 1020 

religies, en de verschillende wegen tot tolerantie; verlichting, anoniem christendom en het erkennen 

van verschillende wegen tot heil. In het kader van tolerantie wordt ook gesproken over de 

mogelijkheden en grenzen met betrekking tot wereldethos, vrouwenbeeld, heilige schriften, en 
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mogelijkheden tot gemeenschappelijke sociale zorg. Als derde thema in de tiende klas van het 

gymnasium het boeddhisme besproken. De leerlingen krijgen een overzicht van het boeddhisme en 1025 

er wordt gediscussieerd over de actuele interesse in religiositeit en spiritualiteit uit het verre oosten. 

Hoe kan men daarmee omgaan, en hoe kunnen de boeddhistische en christelijke 

geloofsvoorstellingen met elkaar in verband worden gebracht? Opvallend genoeg wordt er bij de 

laatste twee thema’s voor deze jaargang, namelijk ‘Dood en leven’ en ‘Doen en laten’ met geen 

woord gerept over andere religies. Veeleer gaat het er hier om dit in een christelijk kader te verstaan, 1030 

en vooral te weten hoe Luther de bijbel op dit vlak heeft geïnterpreteerd. Toch zit er in dit lesplan 

ruimte om met interreligieus leren bezig te zijn, zeker als er leerlingen uit bijvoorbeeld 

moslimtradities aan het evangelisch onderwijs deelnemen.  

 

De elfde en de twaalfde klas worden vaak onder een noemer geplaatst, omdat deze jaren 1035 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In deze jaren haalt men al cijfers die ook voor het examen 

tellen en werkt men naar het examen toe. 92Dit is min of meer vergelijkbaar met de huidige ‘tweede 

fase’ in Nederland.  

In de elfde klas wordt er gesproken over thema’s als hoe men god verstaat, de problemen die de 

moderniteit en de moderne wetenschap opleveren voor het christelijke geloof, en de theodicee 1040 

vraag. Deze thema’s worden behandeld vanuit het protestants-christelijke perspectief, om de 

leerlingen zo een basis te geven waarop ze kunnen terugvallen. Voor visies van ‘anders gelovigen’ of 

andere religies is vrijwel geen ruimte. Slechts de vraag naar eigen identiteit in een pluralistische 

wereld komt kort voorbij als lesthema, maar verder wordt er in dit schooljaar geen aandacht besteed 

aan andere religies of wereldvisies. Bij de bespreking van thema’s als godsverstaan, de spanning 1045 

tussen wetenschap en religie en de theodicee vraag zouden leerlingen leren van elkaars visies 

kunnen leren.  

In de twaalfde klas van het Gymnasium wordt bij het protestantse godsdienstonderwijs vooral 

nagedacht en gediscussieerd over ethiek. Daarbij wordt ingegaan op de vraag hoe men als christen 

op verantwoordelijke wijze handelen kan, en welke invloed de bijbelse boodschap zou kunnen 1050 

hebben op het dagelijkse handelen. Daarnaast wordt er ook nagedacht over de scheiding van kerk en 

staat, en de invloed die de kerk heeft op het gebied van ethiek. In dit kader staat men ook stil bij de 
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hedendaagse pluralistische samenleving, en de verantwoordelijkheid die der kerk daarin heeft, 

bijvoorbeeld als het gaat om een thema als ‘vrede en gerechtigheid’.  

In deze klas zijn er mogelijkheden voor interreligieus leren wat de thema’s aangaat. De vaak 1055 

protestants-christelijke invalshoek laat echt niet altijd ruimte voor de visies van andere 

levensbeschouwingen. 

7.2 Het katholieke lesplan
93

 

Het katholieke lesplan vertoont veel overeenkomsten met het protestantse lesplan, zij het dat er 

sprake is van accentverschillen. Opvallend genoeg komen vooral thema’s met betrekking tot andere 1060 

religies steeds in beide lesplannen voor, terwijl de andere thema’s van een schooljaar totaal 

verschillend kunnen zijn. 

In de achtste klas van het Gymnasium staan er bij het katholieke lesplan vooral binnen-kerkelijke 

dogma’s op het programma. Een uitzondering is het laatste thema ‘Religiosität und Lebensdeutung 

im Angebot – Orientierung auf dem Psychomarkt‘, een thema overeenkomt met het protestantse 1065 

lesplan. De uitwerking van dit thema is echter anders dan bij in het protestantse lesprogramma. 

In het katholieke lesplan spreekt men erover dat jongeren in hun zoektocht naar oriëntering van alles 

tegenkomen in de ‘spirituele supermarkt’. De bedoeling van de lessen is de leerlingen 

onderscheidingscriteria mee te geven voor de omgang met levensbeschouwelijke pluraliteit.  

Leerlingen leren over de structuur, methoden en doelen van de nieuw-religieuze bewegingen, en op 1070 

die manier hoopt men dat de leerlingen zich tijdig bewust zijn van angst, indoctrinatie en financiële 

of psychische uitbuiting. Anderzijds leren ze welke elementen wel met het christelijke geloof te 

verenigen zijn.94Bij de uitwerking van het thema lijkt het vooral te gaan om een ‘learning about’ 

tradities, waarbij er door, wellicht heel terechte, waarschuwingen ook een angst voor het vreemde 

wordt gewekt, als men spreekt over de gevaren van deze nieuw-religieuze bewegingen. Positief 1075 

element in de richting van het interreligieuze leren is de openheid voor elementen die met het 

christendom verenigd kunnen worden.  
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In het negende leerjaar staat net als in het protestantse lesplan het thema Jodendom op het 

programma. Ook hier wordt gekeken naar de gemeenschappelijke geschiedenis, zij het dat hier 1080 

dieper op de geschiedenis wordt ingegaan dan bij het protestantse RE het geval is.  

Vervolgens staat er dat dit behandelt dient te worden in een: ‘Dialog nach der Schoah: Wegen zum 

Miteinander, Schuldbekenntnis des Papstes im Jahr 2000’95 op het programma. Hierin wordt duidelijk 

toenadering gezocht tot de andere religie, en wordt er ook gesproken over de schuld van de kerk ten 

overstaan van het Jodendom. Bij het protestantse religieus onderwijs spreekt men slechts over 1085 

motieven en vormen van antisemitisme. Daarnaast wordt ook de plaats van de kerk in de moderne 

wereld besproken. Daarbij spreekt men, net als in het protestantse religieus onderwijs, over de rol 

van de kerk in de strijd tegen de dictaturen, maar ook over zaken als interkerkelijke homogeniteit en 

oecumene.  

 1090 

De inleiding voor het tiende leerjaar van het katholieke lesplan is beduidend anders dan die van het 

protestantse lesplan. Weliswaar staan ook hier de oosterse religies en de interreligieuze dialoog op 

het programma, maar dan wel als laatste punt. De inleiding luidt als volgt: 

‘Die Jugendlichen bedenken Grenzfragen des Lebens und erfassen die christliche Verantwortung für 

die Wahrung der Menschenwürde. In der Orientierung an Jesus Christus erkennen sie ein bleibendes 1095 

Maß des Handelns und Hoffens. Die Schüler entdecken die Kraft innerer Sammlung und richten den 

Blick auf  Einflüsse fernöstlicher Religiosität sowie auf den heutigen interreligiösen Dialog. Die 

Themenkreise dieser Jahrgangsstufe führen in inhaltliche und methodische Schwerpunkte der 

Oberstufe ein.‘96 

 Hier spreekt men letterlijk van een ‘blik op de oostelijke religiositeit en interreligieuze dialoog’. Dat 1100 

is een groot verschil ten opzicht van het protestantse lesplan; „Sie werden ermutigt, ihre kulturelle 

und religiöse Identität in dialogischer Offenheit zu entwickeln sowie ihre Religionsmündigkeit 

wahrzunehmen.“97 

Bij de verdeling van de thema’s is ook te zien de het zwaartepunt bij het katholieke RE minder ligt op 
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het leren over andere religies en interreligieuze dialoog. Het merendeel van de thema’s in dit leerjaar 1105 

gaat om het op de christelijke zinervaring en nog enige kerkelijke dogma’s. Hetlaatste thema is 

‘Christentum im Pluralismus von Religionen und Kulturen: Hinduismus und Buddhismus’. 

Bij het protestantse RE wordt dit gesplitst in twee thema’s, namelijk ‘Religion und Religionen’ en 

‘Buddhismus’. 98Dit betekent dat er in het protestantse RE meer tijd voor wordt uitgetrokken 

gedurende het jaar, afgezien nog van het feit dat deze thema’s als tweede en derde aan bod komen, 1110 

waar het bij het katholieke RE het vijfde en laatste thema is. De expliciete dialogische openheid uit 

het protestantse lesplan is in het katholieke lesplan niet in dezelfde mate terug te vinden. Daarbij 

spreek men eerder over het verschil tussen oosterse en westerse religiositeit, en de bijzonderheid 

van het christendom. Verder wordt er gesproken over de ontstaansgeschiedenis van het hindoeïsme 

en het boeddhisme, en de aantrekkingskracht ervan in onze hedendaagse samenleving. Bij het 1115 

deelthema ‘christendom in dialoog’ wordt gesproken over de elementen uit deze andere religies die 

ook bij het christendom voorkomen. Aandacht voor zaken als meditatie en geweldsloosheid uit de 

andere religies worden gezien als impulsen tot hernieuwde aandacht hiervoor in het christendom. 

99Daarbij kan men zich afvragen of deze manier van presenteren ruimte biedt voor interreligieuze 

dialoog; veeleer lijkt men te zeggen dat veel van de aantrekkelijke punten van de andere religies ook 1120 

een equivalent in het christendom kennen, en dat de verschillen vooral verschillen moeten blijven.  

 

De inleiding voor de elfde klas lijkt mogelijkheden voor interreligieus leren te bieden: 

‘In einer religiös vielgestaltigen Gesellschaft selbstbestimmt zu leben und zu handeln verlangt von den 

jungen Menschen die Fähigkeit zu begründeter Lebensorientierung, Gesprächsfähigkeit bei religiösen 1125 

Themen und Bereitschaft zur Toleranz. Auf der Basis von eigenen Wahrnehmungen religiöser 

Phänomene gehen die Schüler sowohl den Einflüssen von Religion auf das persönliche 

Selbstverständnis als auch auf Kultur und Gesellschaft nach und erschließen Aspekte eines 

grundlegenden Religionsverständnisses. Somit werden sie fähig, Religion in der Außenansicht als 

bedeutenden Faktor für den Bestand der Gesellschaft zu beurteilen sowie – als selbst von Religion 1130 
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betroffene Menschen – eigene Positionen zu entwickeln.‘100 

In deze inleiding komen een aantal belangrijke termen voor die ook een grote rol spelen bij het 

interreligieuze leren. Woorden als gespreksvaardigheid, tolerantie en het zelf-verstaan op het gebied 

van persoonlijkheid en religie. Een groot thema in dit elfde leerjaar is het spreken en discussiëren 

over de verschillende levensbeschouwingen die er zijn, om zo tot een persoonlijke keuze te komen 1135 

uit de vele religieuze opties. Daarbij speelt ook de zoektocht naar ‘waarheid’ een rol in het vormen 

van een religieuze oriëntatie bij de leerlingen. Dit gebeurt in discussies over de rol van de kerk, de 

oecumene en de interreligieuze dialoog. Een ander thema dat ter sprake komt, is de wetgeving met 

betrekking tot religie; wetten met betrekking tot godsdienstvrijheid, religieus onderwijs, en 

bijvoorbeeld het toestaan van religieuze symbolen in het publieke domein; hoe kan men daarmee 1140 

omgaan? De verdere thema’s in dit jaar hebben voornamelijk betrekking op de bijbel en het 

christendom, maar met als jaarthema: ‘Zwischen Vielfalt und Entscheidung: Religion in der offenen 

Gesellschaft’101 is de toon gezet, en zijn er zeker openingen voor interreligieus leren. Want hoe kan 

men zich oriënteren en een keuze maken uit de vele religieuze opties, zonder iemand die de ‘ander’ 

in deze representeert te bevragen? Pas dan kan worden gesproken van een overzicht over de 1145 

verschillende levensbeschouwing, waarbij een overwogen persoonlijke keuze kan worden gemaakt 

over wat men wil geloven.  

 

De thema’s in de twaalfde klas komen vrijwel overeen met het protestantse RE, wat wellicht 

mogelijkheden zou bieden voor gezamenlijk interconfessioneel RE. Het jaarthema in het katholieke 1150 

RE is ‘Ethische Kompetenz aus christlicher Sicht: Orientierung im Wertepluralismus‘102Daarbij spreekt 

men over ethiek vanuit het christelijk oogpunt; hoe moet er worden gehandeld in bepaalde situaties? 

Deze vragen hebben betrekking op zowel het niveau van het persoonlijke dagelijks leven, als op het 

niveau van de landelijk politieke. Hoe moet er worden omgegaan met waardepluralisme  en welke 

rol heeft de kerk daarin? Vanuit dit christelijke oogpunt worden de meest actuele uitdagingen 1155 

besproken, en wordt er ook gekeken naar de toekomst. Opvallend laatste thema bij het katholieke 
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RE is het christelijke credo. Hierbij probeert men na alle jaren religieus onderwijs voor de leerlingen 

helder te maken wat nou de basis is van het christelijke geloof, en hoe dit in het credo tot uiting 

komt.  

7.3 Conclusie 1160 

In de lesplannen is te zien dat er met name in de tiende en elfde klas van het gymnasium openingen 

zouden kunnen zijn voor interreligieus leren. Daarbij spreekt men het protestantse lesplan meer 

expliciet over het voeren van een interreligieuze dialoog, waar het katholieke lesplan wat 

terughoudender is. In het protestantse lesplan staat dat de leerlingen „werden ermutigt, ihre 

kulturelle und religiöse Identität in dialogischer Offenheit zu entwickeln sowie ihre 1165 

Religionsmündigkeit wahrzunehmen.“103 In het katholieke lesplan wordt slechts gesproken van een 

‘blik op de oostelijke religiositeit en interreligieuze dialoog’. Daarnaast wordt er in het protestantse 

lesplan ook meer tijd genomen voor het bespreken van andere religies dan in het katholieke lesplan 

het geval is. 
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HOOFDSTUK 8 De Scholen 1170 

De interviews met leerlingen in de leeftijd van 16-21 jaar zijn gedaan op een drietal scholen; het 

Peutinger Gymnasium, het Stettens-instituut en het Gymnasium bei St. Stephan. Om een beeld te 

krijgen van het schoolleven van de leerlingen op deze scholen, wordt er nu ingegaan op de scholen 

zelf, alvorens de interviews met de leerlingen te bespreken.  

 1175 

8.1 Het Peutinger Gymnasium 

 

Het Peutinger Gymnasium is een openbare 

gemengde104 middelbare school. Volgens de 

website is het een ‘Sprachliches, 1180 

Naturwissenschaftlich-technologisches und 

Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches 

Gymnasium mit socialwissenschaftlichem Profil105‘. 

De school bestaat al erg lang. Al in 1846 werd het 

‘Realgymnasium‘ in Augsburg opgericht, wat toen nog een nieuw schooltype was. Het doel van dit 1185 

nieuwe schooltype was om leerlingen een goede, algemene wetenschappelijke ontwikkeling mee te 

geven en hen met de exacte wetenschappen vertrouwd te maken. Omdat in 1965 werd besloten alle 

hogere middelbare schoolniveaus onder de noemer ‘Gymnasium’ (vergelijkbaar met het Nederlandse 

VWO) te plaatsen, moest er een nieuwe naam worden bedacht. Die naam werd gevonden in de 

Augsburgse stadschrijver en humanist Konrad Peutinger. 106 1190 

Het huidige Peutinger Gymnasium heeft ongeveer 1.040 leerlingen en 53 leerkrachten. Dit 

gymnasium staat hoog aangeschreven, vooral ook bij ‘allochtone’ families. Het merendeel van de 

‘allochtone’ leerlingen uit Augsburg op gymnasiumniveau zou het Peutinger Gymnasium bezoeken.107  

De verdeling van leerlingen met verschillende religieuze achtergronden is als volgt: 

50% is katholiek, 25% is protestants, ongeveer 10% is moslim, en de overige 15% is niet religieus of 1195 
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van religieuze gemeenschappen als de Jehova getuigen.

Augsburg is het percentage protestantse leerlingen aan de hoge kant

gemiddelde van Augsburg.  Het aantal katholiek

gemiddelde van Augsburg. Dat is wellicht te verklaren uit het feit dat er een aantal katholieke 

scholen in Augsburg zijn, waardoor het percentage katholieke leerlingen op andere scholen in 1200 

vergelijking lager zou kunnen liggen

Vanuit de Protestantse godsdienst docent is in 2007 een project opgestart

‘Interreligieuze kalender’. Daarbij hebben de leerlingen in de godsdienstlessen een interreligieuze 

kalender gemaakt met daarin ‘the holidays of the w

interviews about communities and differences between the religions’1205 

om leerlingen zo meer inzicht en begrip te laten krijgen voor andere religies.

Voor deze school is gekozen als re

 

8.2 Het Stettensches Institut; 

Gymnasium und Realschule für 1210 

Mädchen 

Het Stettens-Instituut is de enige 

protestantse middelbare school in 

Augsburg. Het bestaat uit een ‘R

‘Gymnasium’ (vergelijkbaar met het Nederlandse VWO1215 

Ook deze school heeft een lange traditie

rijke weduwe, Barbara van Stetten was nagelaten. Aan deze vrouw dankt de school 

In eerste instantie had de school deels ook 

‘Lyceum’. Intussen is dit niet meer het geval, want net als het Peutinger Gymnasium moest in 1965 

voor een andere benaming worden gekozen. Sinds1220 
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van religieuze gemeenschappen als de Jehova getuigen.108In vergelijking met de statistieken van 

Augsburg is het percentage protestantse leerlingen aan de hoge kant: het ligt ruim 5% boven het 

gemiddelde van Augsburg.  Het aantal katholieke leerlingen ligt op deze school 15% onder het 

gemiddelde van Augsburg. Dat is wellicht te verklaren uit het feit dat er een aantal katholieke 

scholen in Augsburg zijn, waardoor het percentage katholieke leerlingen op andere scholen in 

ou kunnen liggen.  

Vanuit de Protestantse godsdienst docent is in 2007 een project opgestart, namelijk de

‘Interreligieuze kalender’. Daarbij hebben de leerlingen in de godsdienstlessen een interreligieuze 

the holidays of the world religions as well as information and 

interviews about communities and differences between the religions’109. Dit project loopt nog steeds, 

om leerlingen zo meer inzicht en begrip te laten krijgen voor andere religies.110 

Voor deze school is gekozen als referentie voor leerlingen op een openbare school.

; 
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‘Das Stetten-Institut: Neusprachliches Gymnasium und Realschule für Mädchen’111 

 

De huidige school, met ongeveer 1200 leerlingen is een meisjesschool. Omdat de school vanuit een 

religieuze achtergrond is gesticht, is het een zogenaamde ‘Privatschule’. Van de leerlingen zitten er 

ongeveer 850 op het Gymnasium en 350 op de Realschule. Op de website staat dat er vanuit de 1225 

protestantse traditie wordt lesgegeven, en dat de leerlingen het normen en waarden patroon naar 

de protestantse grondbeginselen wordt bijgebracht. Op deze protestantse school wordt er alleen 

katholiek of protestants godsdienstonderwijs aangeboden, een geen ‘ethiek’. Dit houdt in dat 

leerlingen met een niet-christelijke achtergrond aan het protestantse godsdienstonderwijs 

deelnemen. Uit gesprekken met de godsdienstdocent van deze school werd duidelijk dat men 1230 

moslimleerlingen toelaat op de school, maar dat bijvoorbeeld hoofddoekjes niet worden toegestaan.  

In die zin zou je kunnen zeggen dat de school minder open staat voor leerlingen van andere 

religieuze tradities, dan op het Peutinger Gymnasium het geval is.  

De verdeling van leerlingen wat betreft de religieuze achtergrond is ongeveer: 

50% katholieke leerlingen, 38% protestantse leerlingen, en de overige 12 % leerlingen van allerlei 1235 

achtergrond, waaronder moslimachtergrond.112Wederom ligt het percentage katholieke leerlingen 

wat aan de lage kant, ongeveer 15% onder het gemiddelde van Augsburg. Dat zou in dit geval kunnen 

worden verklaard uit de aanwezigheid van katholieke scholen in de stad en uit het feit dat het 

Stetten-Instituut een protestantse school is. Daaruit is wellicht ook het extreem hoge percentage 

protestantse leerlingen te verklaren, wat twee keer zo hoog is als het gemiddelde van 19%.  Voor 1240 

deze school is gekozen als referentie voor leerlingen op een protestantse school. 

8.3 Het Gymnasium bei St. Stephan 

Het humanistische en muzische St. Stephan Gymnasium is een 

gemengde middelbare school, die staat in de Benedictijner 

traditie. Volgens de website113 ligt het zwaartepunt met 1245 

                                                           

 

111
 http://www.stetten-institut.de/index.php?id=112 Informatie over het Stetten Instituut bezocht op 6 juni 

2008 

112
 Gebleken uit interview met de godsdienstdocent, mevrouw N. 

113
 http://www.st-stephan.de/gymnasium/index.html Informatie over het St. Stephan Gymnasium, bezocht op 

14 juli 2008 
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betrekking tot het humanisme in het leren van de klassieke talen. Wat betreft de muzikale invalshoek 

vermeldt de website het volgende: ‘Der Musische Zweig bietet neben Musik verstärkt Unterricht in 

Deutsch und Kunsterziehung. Musikunterricht, Chor und Orchester, desgleichen Kunsterziehung 

wecken die kreativen Kräfte des jungen Menschen und fördern seine Fähigkeit zur Teamarbeit.‘ 

Net als de andere middelbare scholen heeft ook deze school een lange traditie. Al in 1582 bestond er 1250 

het Jezuïetencollege St. Salvator. In 1834 richtte de koning echter de benedictijnenabdij op, die van 

toen af aan het onderwijs op zich nam. Al sinds de oprichting van de school is het St. Stephan dus een 

staatsgymnasium. Toch verstaat de school zich als een school die in de benedictijner traditie staat, 

onder andere door een hoop leerkrachten die van de benedictijnenorder deel uitmaken. Doel van 

het onderwijs is om de leerlingen te leren hun vaardigheden in te zetten, verantwoordelijkheid te 1255 

nemen en de leerlingen in het uiteenzetten van de christelijke wereldvoorstellingen een oriëntatie 

voor het leven te geven. 114Van oorsprong was het St. Stephan een humanistisch jongensgymnasium, 

maar vanaf het begin van de jaren ’90 neemt de school ook meisjes aan. In het begin van het jaar 

2000 nam de stad Augsburg de school over, en zorgde vanaf dan moment ook voor het uitbetalen 

van de docenten. Uit gesprekken met de leerlingen bleek dat er op het St. Stephan gymnasium wel 1260 

‘ethiek’ wordt aangeboden; de leerlingen kunnen dus kiezen tussen het confessionele 

godsdienstonderwijs of de meer algemene ‘ethiek’. De school heeft ongeveer 930 leerlingen115, 

waarvan naar schatting 10% protestants116 is. Meer informatie dan wat er op de website staat, en 

wat er uit de interviews met leerlingen is gebleken, is niet voorhanden, omdat de school zelf niet 

wilde meewerken aan het onderzoek.  1265 

8.4 Samengevat 

Er zijn op drie scholen interviews afgenomen met leerlingen in de leeftijd van 16-21 jaar. 

De eerste school is het Peutinger Gymnasium, een openbare school met zo’n 1040 leerlingen. Op 

deze school is 50% van de leerlingen katholiek, 25% is protestants, ongeveer 10%  moslim, en de 

overige 15% is niet religieus of van religieuze gemeenschappen als de Jehova getuigen.  1270 

De tweede school is het Stetten Instituut, een protestantse meisjesschool, met ongeveer 1200 

leerlingen.  Op deze school is de verdeling van leerlingen als volgt: 50% katholieke leerlingen, 38% 

                                                           

 

114
 http://www.st-stephan.de/gymnasium/index.html bezocht op 14 juli 2008 

115
 Gebleken uit telefoongesprek met de administratie van het St. Stephan 

116
 Naar schatting van de protestantse leerling van het St. Stephan 
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protestantse leerlingen, en de overige 12 % leerlingen van allerlei achtergrond, waaronder leerlingen 

met een moslimachtergrond. Op deze school wordt geen ‘Ethiek’ aangeboden, en mogen 

moslimleerlingen niet met een hoofddoekje naar school komen.  1275 

De derde school is het St. Stephan Gymnasium, een katholieke school, met zo’n 930 leerlingen. Op 

deze school is naar schatting 10% van de leerlingen protestants; over de verdere percentages van 

katholieke of moslimleerlingen is helaas niets bekend.  
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HOOFDSTUK 9: De interviews 1280 

De interviews zullen allereerst per school worden gereflecteerd. Vervolgens zullen deze per confessie 

worden uitgewerkt en tenslotte worden er op grond van de uitkomsten conclusies getrokken over de 

antwoorden van de geïnterviewde leerlingen. Omdat het bij een kwalitatief onderzoek lastig is de 

interviews in z’n geheel te vergelijken zijn er een aantal punten uitgelicht om een vergelijking te 

kunnen maken. Allereerst zijn er in de interviews een aantal vragen gesteld waarbij er een antwoord 1285 

moest worden gekozen, namelijk de vraag hoe belangrijk de leerlingen het godsdienstonderwijs 

vonden, in hoeverre religie een privé-zaak is en hoe de leerlingen God zouden beschrijven. Daarnaast 

zijn er een aantal andere punten uitgelicht die in (bijna) alle interviews terugkwamen, onder andere 

de gelegenheid tot discussiëren tijdens de lessen, de visie op het (verplichte) gescheiden 

confessionele onderwijs, de visie op het interreligieus en andere punten die relevant zouden kunnen 1290 

zijn voor de religieuze identiteit of het interreligieuze leren. 

9.1 De leerlingen van het Peutinger Gymnasium 

Allereerst zullen de antwoorden van de protestantse leerling worden uitgewerkt, daarna het 

interview met de katholieke leerling.  

 1295 

9.1.1 Een protestantse leerling 

T. neemt deel aan het protestantse godsdienstonderwijs, is 18 jaar oud en zit in de twaalfde klas van 

het gymnasium.  

Godsdienstonderwijs: Heel belangrijk 

God/ Levenskracht / niets: Er is een God 1300 

Komt oorspronkelijk uit: Augsburg 

Confessie ouders: Moeder katholiek, vader protestants 

Deze leerling is erg positief over het godsdienstonderwijs en in het bijzonder ook over zijn docent. Hij 

geeft aan dat er veel gelegenheid is om te discussiëren en dat er ook existentiële vragen worden 

besproken. Hij zegt dat iedereen zich op een gegeven moment wel existentiële vragen stelt, en dat 1305 

op grond daarvan het een goede zaak is als er een verplicht vak is dat zulke vragen behandelt. 

Dit hoeft echter niet perse het confessioneel gescheiden onderwijs te zijn. Wat betreft het 

gescheiden confessionele onderwijs, geeft hij aan dat er zeker wel mogelijkheden zijn om dingen 

gezamenlijk te doen, maar dat er altijd verschillen zullen blijven die je niet zo gemakkelijk kunt 

uitwissen.  1310 
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Met betrekking tot religieus onderwijs samen met leerlingen van andere religieuze achtergronden 

geeft hij aan dat hij zich dit slechts kan voorstellen als onderdeel van het huidige religieuze 

onderwijs. Slechts wat het algemeen filosofische deel en de existentiële vragen aangaat, vindt hij het 

interessant te discussiëren met leerlingen van verschillende achtergronden. Wat de meer 

gedetailleerde confessionele of religieuze uiteenzettingen aangaat, acht hij niet zinvol om dit in 1315 

gemengd klassenverband te bespreken. Om zulke zaken te bespreken ziet hij het gescheiden 

religieuze onderwijs als een zinvol onderdeel van het religieus onderwijs. Tegelijkertijd acht hij de 

mogelijkheid  om vragen te stellen aan belangrijke,’ geletterde’117 vertegenwoordigers van een religie 

van groot belang. Op die manier krijgen leerlingen de gelegenheid om zich een genuanceerd beeld 

van religie te vormen. In dat kader heeft T. met de school ook al een keer een moskee bezocht, 1320 

waarbij er de gelegenheid was om een imam kritische vragen te stellen.  

Dat biedt mogelijkheden voor het interreligieus leren in de zin van het spreken over religieuze 

kwesties met vertegenwoordigers van verschillende religies. Op de vraag hoe hij zelf tegenover 

religie staat en hoe hij God zou beschrijven, doet hij in zijn antwoorden veel geloofsuitspraken als ‘Ik 

geloof dat de heilige geest door mij werkt’ en ‘Ik oriënteer me altijd daar aan dat het gaat om Jezus 1325 

Christus, omdat hij praktisch de geopenbaarde God is, om ons zo aan zijn gedachten en woorden te 

oriënteren’.Dergelijke dingen acht hij een privé zaak, iets dat individueel moet worden gevormd. 

Waar het echter grotere beslissingen aangaat die ook politieke gevolgen kunnen hebben, is religie 

geen privé zaak meer en vindt hij dat een goede zaak. Interessant aan religies vindt hij het godsbeeld, 

hoe dit godsbeeld zijn weerslag vindt in het wereldbeeld en de ethische voorstellingen die met de 1330 

religieuze traditie meekomen. Hij wil de verschillen niet over het hoofd zien, maar denkt wel dat het 

goed is om naar overeenkomsten te zoeken. Over religie spreekt hij zowel met medeleerlingen als 

met zijn ouders. Er zijn thuis regelmatig discussies, onder andere vanwege het feit dat zijn moeder 

katholiek is en zijn vader protestants. Medeleerlingen van andere confessies vraagt hij ook 

regelmatig naar wat ze behandelen in de les en wat er wordt besproken.  1335 

 

9.1.2 Een katholieke leerling 

B. neemt deel aan het katholieke godsdienstonderwijs, is 16 jaar oud en zit in de elfde klas van het 

gymnasium. 

                                                           

 

117
 Geletterd in die zin dat deze vertegenwoordigers een theologische opleiding hebben die door de 

betreffende religie wordt erkend en georganiseerd 
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Godsdienstonderwijs: Belangrijk 1340 

God/ Levenskracht/ niets: Richting levenskracht of Wezen 

Komt oorspronkelijk uit: Augsburg 

Confessie ouders: Beide Katholiek 

In vergelijking tot de protestantse leerling is B. wat terughoudender over het godsdienstonderwijs, 

en ook iets minder enthousiast gedurende het gesprek. Het belang van het godsdienstonderwijs 1345 

omschrijft hij als volgt: ‘Het is belangrijk om religieus onderwijs te krijgen, omdat er velen zijn die er 

anders weinig van zullen begrijpen. Er zijn er velen die zullen spreken van God en van Religie, maar 

eigenlijk niet echt een idee hebben waar ze over praten’. 

Hij vindt dan ook dat RE een verplicht vak moet zijn. Wat betreft het gescheiden confessionele 

godsdienstonderwijs geeft hij aan dat het best interessant zou kunnen zijn om gezamenlijke 1350 

godsdienstonderwijs te krijgen, maar dat dit vanwege het recht van de kerken om 

godsdienstonderwijs te verzorgen niet mogelijk is. Hij geeft daarbij ook aan dat het wellicht beter zou 

zijn als het godsdienstonderwijs niet gescheiden was. 

Opvallend genoeg staat hij minder enthousiast tegenover het idee om religieus onderwijs te krijgen 

samen met moslimleerlingen, of het idee om les te krijgen van bijvoorbeeld een imam. De verschillen 1355 

binnen een religie zijn naar zijn mening nog wel te overbruggen, maar met een andere religie erbij 

worden de verschillen naar zijn idee te groot en zou de dialoog niet meer functioneren. De enige 

mogelijkheid die hij voor interreligieus onderwijs zou zien, is in de vorm van een keuzevak, als 

aanvulling op het reguliere religieus onderwijs.  

Tijdens zijn lessen leert hij veel over andere religies, bijvoorbeeld over het Jodendom en de Islam, 1360 

ook met betrekking tot het ontstaan en de geschiedenis van deze religies. In tegenstelling tot zijn 

protestantse medeleerling heeft hij nog geen moskee of een religieus gebouw van een andere religie 

bezocht met de school. Ook is er tijdens de lessen minder gelegenheid voor de leerlingen om zelf iets 

bij te dragen. De leraar vertelt voornamelijk zelf heel veel.  

Religie op zich vindt hij belangrijk als het gaat om ethische waarden. Naar zijn mening hebben niet-1365 

religieuze mensen een andere manier van verstaan van waarden dan religieuze mensen. Tegelijk 

geeft hij ook aan dat het religieuze verstaan van waarden uit de hand kan lopen, zoals het terrorisme 

bij de islam. Aan religie vindt hij vooral de geschriften interessant; hoe de geschriften tot stand zijn 

gekomen, de geschiedenissen die erin staan en hoe het is geschreven. Aan andere religies vindt hij 

het interessant om te kijken naar de gemeenschappelijke wortels, en na te denken over de 1370 

waarheidsclaims van de verschillende religies. 

Over zijn eigen geloof is hij terughoudend. Hij geeft aan dat hij niet zo actief is, omdat het meer wat 

voor zichzelf is. Met betrekking tot de rol van religie in de politiek geeft hij te kennen dat het 
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belangrijk is dat er ruimte is om te laten weten van welke religie je bent. Vervolgens grijpt hij de 

vraag naar zijn houding ten opzicht van religie aan, om uiteen te zetten dat er te weinig aandacht is 1375 

voor de katholieke wortels die Beieren heeft. Aan de snelheid van spreken en het enthousiasme in 

zijn stem is te merken dat hij dit belangrijk vindt. Op de vraag wat hij van de crucifixkwestie vindt, 

antwoordt hij dan ook dat hij het niet zo’n slechte regel vindt dat er in elk schoollokaal een crucifix 

zou moeten hangen. 

Bij de vraag hoe hij God zou beschrijven, kan hij niet uit de voeten met de keuze tussen ‘God 1380 

bestaat’, ‘God als levenskracht’ of ‘Er is geen God’. God is voor hem een wezen, maar niet in 

menselijke termen te vatten. Tenslotte geeft hij aan dat hij denkt dat een leerling van een andere 

religie of confessie wat kan bijdragen aan de godsdienstlessen. Opvallend is dat hij hier niet alleen 

confessie maar ook religie noemt, terwijl hij eerder in het gesprek zei dat dit het onderwijs zou 

bemoeilijken. Al met al is in elk geval wel duidelijk dat hij veel voelt voor het interconfessionele 1385 

onderwijs en minder voor het interreligieuze onderwijs.  

9.1.3 Samengevat  

Samenvattend kan gezegd worden dat de leerlingen op het Peutinger Gymnasium allebei het 

religieus onderwijs belangrijk vinden, en beide niet onwelwillend tegenover het interconfessioneel 

onderwijs staan. De protestantse leerling zou als onderdeel van het lesprogramma interreligieus erg 1390 

interessant vinden, de katholieke leerling zou het liever als aanvullend keuzevak zien dan als 

onderdeel van het reguliere curriculum.  

Beide leerlingen geven aan dat ze het belangrijk en interessant vinden te weten hoe een religie haar 

ethische waarden uiteenzet, waarbij de katholieke leerling nog aangeeft dat niet- religieuzen een 

andere manier van ethisch denken hebben dan religieuzen. De protestantse leerling gelooft dat er 1395 

een God is, de katholieke leerling spreekt liever over een wezen. Beide leerlingen spreken zowel met 

hun ouders als met hun medeleerlingen over religie en geloof. 

9.2 De leerlingen van het Stetten-Instituut 

9.2.1 Een protestantse leerlinge  

M. neemt deel aan het protestantse godsdienstonderwijs, is 17 jaar oud en zit in de elfde klas van 1400 

het gymnasium. 

Godsdienstonderwijs: Heel belangrijk 

God/ Levenskracht/ niets: Er is een God 
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Komt oorspronkelijk uit: Augsburg 

Confessie ouders: Beide protestants; ouders zijn gescheiden, ze woont bij haar moeder 1405 

Deze leerlinge is erg open tijdens het gesprek, en geeft uitgebreid antwoorden op de vragen. Op de 

vraag waarom ze het religieus onderwijs belangrijk vindt, antwoordt ze het volgende: 

‘Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat je niet alleen onderwezen moet worden in de christelijke 

religie, maar ook dat je wat leert over de Islam, en ja alle levensbeschouwingen die er zijn. 

Ik bedoel, als je dat allemaal gewoon negeert, en je krijgt van een religie alles onderwezen vanuit je 1410 

familie, dus een subjectieve manier, dan is een overzicht van een leraar of iemand anders bijzonder 

leerzaam, je leert er gewoon wat over de wereld. Gewoon dat je weet hoe de wereld werkt, en hoe 

andere mensen denken, zodat je de verschillen gewoon iets meer begrijpt.’ 

Over het religieus onderwijs op haar school is ze echter kritisch: 

‘Ik denk niet dat onze godsdienstdocenten op een goede manier invulling geven aan hun vak, dus zou 1415 

ik zeggen, zorg dan voor een wat algemener vak, dat niet zo specifiek is.’ 

Ze vindt het gescheiden confessionele religieus onderwijs op zich niet slecht, maar vindt dat er in elk 

geval een vak als algemene ethiek verplicht zou moeten zijn. Ze kan zich dan ook goed voorstellen 

om gezamenlijk religieus onderwijs te hebben met zowel katholieke leerlingen als met bijvoorbeeld 

moslim leerlingen. Dit lijkt haar een goede basis voor veel discussie en een uitdaging voor de 1420 

leerlingen. Daarbij merkt ze wel op dat er gevaar bestaat dat mensen zich uiten in waarheidsclaims. 

Bovendien lijkt het haar beter dit interreligieuze onderwijs pas in de bovenbouw in te voeren, terwijl 

het in de onderbouw nog gescheiden is. Toch is haar houding opvallend in vergelijking met de twee 

leerlingen van het Peutinger gymnasium; Deze zagen wel mogelijkheden voor interreligieus leren, 

maar slechts als onderdeel van het reguliere religieus onderwijs, of als aanvullend keuzevak. M. vindt 1425 

echter dat het prima in de plaats van confessionele godsdienstonderwijs zou kunnen komen.  

Opvallend is dat ze de vraag wat ze van andere religies en tradities leert, niet opvat binnen de 

context van het religieuze onderwijs, maar als wat ze persoonlijk leert van andere religies. Daarbij 

geeft ze een aantal voorbeelden: het leren om tijd te nemen om te bidden van de islam, en het 

nemen van een dag rust van het jodendom.  1430 

Tijdens haar godsdienstlessen is er veel gelegenheid om wat bij te dragen aan de lessen; er wordt 

veel gediscussieerd over de thema’s die op het lesplan staan. Net als de protestantse leerling van het 

Peutinger gymnasium doet ze een aantal geloofsuitspraken als antwoord op de vraag hoe ze zelf 

tegenover religie staat. Ze reageert daar met: 

‘Ik ben heel dankbaar, ik houd van Jezus Christus, ben hem dankbaar dat hij mij gered heeft van de 1435 

hel en zou ook niet zonder hem kunnen. Dat hij voor mij is gestorven, aan het kruis. En tja, dat is iets 

groots dat mij heel dankbaar maakt.’ 
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Op de vraag in hoeverre religie iets is voor de privé-sfeer geeft ze aan dat religie voor een groot deel 

iets persoonlijks is, maar dat men wel mag en moet laten zien dat men christen is. Dit zou men 

kunnen laten blijken in maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over abortus. Daar ziet ze ook een 1440 

verantwoordelijkheid voor zichzelf als gelovige, omdat mensen extra op haar letten omdat ze weten 

dat ze christen is. Interessant aan religie vindt ze het feit dat er verschillende religies zijn, en het 

nadenken over het waarom van andere religies. Daarnaast vraagt ze zich af wat de grondleggers van 

religies heeft bewogen een religieuze beweging te beginnen, aangezien ze zelf nooit zou durven 

zeggen ‘dit is mijn theorie, en dat is de juiste’. Tegelijkertijd is ze er van overtuigd dat het 1445 

christendom het ware geloof is, en vindt ze het soms moeilijk om te zien dat anderen in iets geloven, 

wat hen uiteindelijk geen heil brengt. Wel meent ze zelf voor haar geloof nog wat van andere religies 

te kunnen leren. Praten over geloof doet ze voornamelijk met haar moeder en haar zus, maar ze 

probeert het ook met vrienden te doen.  

Al met al lijkt deze leerlinge zeer open te staan voor het interreligieus leren, zelfs als vervanging voor 1450 

het huidige godsdienstonderwijs. Tegelijkertijd beaamt ze net als de andere geïnterviewde leelringen 

dat het wellicht beter is deze vorm van religieus onderwijs pas vanaf de bovenbouw in te voeren.  

9.2.2 Een katholieke leerlinge 

P. neemt deel aan het katholieke godsdienstonderwijs, is 18 jaar oud en zit in de twaalfde klas van 

het gymnasium van het Stetten Instituut. 1455 

Godsdienstonderwijs: Tamelijk belangrijk 

God/ Levenskracht/ niets: Er is een God 

Komt oorspronkelijk uit: Dorpje vlakbij Augsburg 

Confessie ouders: Beide katholiek 

De leerlinge is open en ontspannen tijdens het gesprek, ook over de eigen religiositeit.  1460 

Ze geeft aan dat ze iets meer dan gemiddeld met religie in aanraking is gekomen, omdat haar 

moeder theologie heeft gestudeerd en ook godsdienstlerares is .Deze religiositeit bestond dan uit het 

lezen uit de bijbel, af en toe een gebed en het bezoeken van de kerk met pasen en kerst.  

Ze vindt het religieus onderwijs tamelijk belangrijk, omdat het moraalvoorstellingen overlevert. 

Daarnaast acht ze het ook van waarde dat er een vak is, waar iets met filosofie wordt gedaan. 1465 

Ondanks dat, vindt ze het RE niet zo belangrijk als bijvoorbeeld talen. Ze noemt het zinvol dat RE 

verplicht is, omdat er in de lessen zaken worden besproken met betrekking tot de omgang met 

andere religies en mensen, die anders niet aan bod zouden komen. Het RE hoeft van haar echter niet 

in de huidige gescheiden confessionele vorm plaats te vinden; ze noemt het zelfs beter als het 
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gezamenlijk zou zijn. Op haar school neemt ze deel aan het katholieke godsdienstonderwijs, maar ze 1470 

geeft aan dat ze het jammer vindt dat er geen ‘ethiek’ wordt aangeboden op haar school. Dit omdat 

ze zelf erg geïnteresseerd is in filosofie, en ze heeft gehoord dat men bij ‘ethiek’ veel filosofie 

behandelt.  

Van andere religies heeft ze globaal geleerd wat het inhoudt, maar ze geeft aan eigenlijk niet echt 

een indruk te hebben van de religies, omdat ze nooit een synagoge of iets dergelijks heeft bezocht. 1475 

Ze heeft wel de theorie geleerd, maar weet niet hoe het er in de praktijk aan toegaat. Tijdens haar 

godsdienstlessen was er niet echt de mogelijkheid tot vragen stellen of het inbrengen van eigen 

ervaringen. Wel konden de leerlingen zich ervoor opgeven om presentaties te geven.  

Met betrekking tot interreligieus onderwijs is ze wat terughoudend. Ze geeft aan dat het haar lastig 

lijkt om het religieus onderwijs compleet interreligieus te maken, omdat er sprake is van compleet 1480 

andere voorstellingen bij de verschillende religies. Maar als bijvoorbeeld één van de twee uur RE in 

de week interreligieus onderwijs zou zijn, of vanaf een bepaalde leeftijd, zou ze het wel interessant 

vinden. Ze vindt het principe van gemengde RE goed, omdat je dan nauwer contact hebt met de 

andere religies en er dan een genuanceerder beeld van krijgt. 

Ze ziet religie als iets dat echt privé is, men moet dan ook niet proberen mensen te beïnvloeden, 1485 

maar iedereen in zijn geloof laten. Een ieder mag zijn geloof uitoefenen, zij het binnen de grenzen 

van vreedzaamheid en respect. Interessant aan religies vindt ze hoe deze zijn gesticht, waar ze op zijn 

gebaseerd en hoe ze worden uitgeoefend. Het fascineert haar dat er na zo lange tijd nog steeds 

mensen in geloven, en hoeveel houvast religie aan mensen kan geven die helemaal kapot zijn. Bij de 

islam vindt ze het fascinerend en indrukwekkend dat er vrouwen zijn die een hoofddoekje vrijwillig 1490 

dragen, omdat zij op die manier hun geloof willen uitdragen. Ze heeft er veel respect voor dat deze 

vrouwen boven alle vooroordelen met betrekking tot onderdrukking van de vrouw kunnen staan.  

Net als de katholieke leerling van het Peutinger Gymnasium heeft ze er moeite mee om God te 

beschrijven. Ze geeft wel aan dat ze gelooft dat er een God is, een persoon die boven alles staat, 

maar weet niet zeker of dat zoiets is als een levensgeest. Haar verklaring voor het bestaan van God is 1495 

vrij rationeel. Er moet volgens haar een oorsprong zijn van alle dingen, omdat je zelfs als je alles 

wetenschappelijk verklaart, er op een gegeven moment iets overblijft dat je niet verklaren kan. 

Tegelijk gelooft ze niet dat God alles nog bestuurt en determineert, maar dat hij wel de grote lijnen 

van de geschiedenis is de hand heeft. Over zaken van religie en geloof praat ze zowel met haar 

ouders als met haar medeleerlingen, hoewel ze alleen met haar vrienden over religie spreekt als het 1500 

bij het godsdienstonderwijs over een bepaald thema gaat. Thuis praatte ze over religie eigenlijk 

voornamelijk toen ze nog kind was, nu bidden ze wel eens met elkaar, maar verder gebeurt er niet 

zoveel. 
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Al met al staat deze leerlinge zeer positief tegenover interconfessioneel onderwijs en staat ze ook 

niet onwelwillend tegenover interreligieus onderwijs. Ze denkt dat dit laatste een deel van het 1505 

curriculum zou kunnen zijn, en zou dit ook interessant en leerzaam vinden.  

 

9.2.3 Samengevat 

Samenvattend kan gezegd worden dat de leerlingen op het Stettens Instituut allebei het religieus 

onderwijs belangrijk vinden, en beide leerlingen interconfessioneel godsdienstonderwijs niet 1510 

problematisch zouden vinden. Beide leerlingen staan ook positief tegenover het interreligieus 

onderwijs. Het lijkt hen interessant, maar tegelijkertijd geven ze aan dat het wel goed zou zijn als een 

deel van het curriculum nog wel gescheiden zou zijn. Opvallend is dat de twee leerlingen allebei 

ontevreden lijken te zijn over het godsdienstonderwijs. De protestantse leerlinge vindt dat de 

docenten het vak niet goed invullen, de katholieke leerlinge zou graag meer leren over filosofie en 1515 

andere godsdiensten en dan met name het jodendom. Beide leerlingen spreken zowel met hun 

ouders als met hun medeleerlingen over religie en geloof en geven aan te geloven dat God bestaat.  

 

9.3 De leerlingen van het Gymnasium bei St. Stephan 

9.3.1 Een protestantse leerling 1520 

B. neemt deel aan het protestantse godsdienstonderwijs, is 21 jaar oud en zit in de dertiende klas 

van het gymnasium. 

Godsdienstonderwijs: Heel belangrijk 

God/ Levenskracht/ niets: Er is een God 

Komt oorspronkelijk uit: München 1525 

Confessie ouders: Zijn ouders zijn niet religieus, hij woont bij zijn moeder 

B. is wat kort van stof in zijn antwoorden vergeleken met de eerder geïnterviewde leerlingen. Hij 

heeft 6 jaar in München gewoond, met een onderbreking van 1,5 jaar, en woont nu in Augsburg. Hij 

is opgegroeid bij zijn ‘alleenstaande moeder’.  

Hij heeft zowel aan het vak ‘ethiek’ als aan het protestantse godsdienstonderwijs deelgenomen. Voor  1530 

‘ethiek’ koos hij, toen hij was blijven zitten en niet nog een keer dezelfde stof wilde behandelen. 

Toen hij uiteindelijk van school veranderde en op het St. Stephan kwam, kon hij niet voor ‘ethiek’ 

kiezen en koos hij weer voor protestants godsdienstonderwijs.  

Omdat hij vindt dat in onze al te liberale samenleving ethische en sociale waarden er niet meer zo 

toe doen, is voor hem het religieus onderwijs erg belangrijk, omdat de leerlingen dan in elk geval nog 1535 

ergens van deze waarden horen. Op grond daarvan vindt hij ook dat het een verplicht schoolvak zou 
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moeten zijn.  

Wat betreft het gescheiden confessionele onderwijs geeft hij te kennen dat hij de scheiding zinvol 

vindt, omdat katholieken en protestanten niet hetzelfde geloven. Voor interreligieus leren ziet hij al 

helemaal geen mogelijkheden, omdat hij denkt dat het dan tot ruzie zou komen. Hij kan zich niet 1540 

voorstellen dat leerlingen bij interreligieus onderwijs van elkaar zouden kunnen leren.  

Over andere religies leert hij tijdens de lessen vooral de opbouw en de centrale kenmerken. Andere 

religies laten zijns inziens zien hoe de wereld denkt: het prestatiegerichte denken ziet hij ook terug in 

het religieuze leven van veel mensen. Hij ziet daardoor des te meer de rijkdom van de ‘waarheid van 

Jezus’.  Tijdens de lessen heeft hij de gelegenheid zijn mening en vragen over ethiek uiten.  1545 

Het woord ‘religie’ heeft in zijn oren ene negatieve klank, omdat hij het associeert met het streven 

van mensen om vanuit zichzelf naar God te komen. Hij gelooft veel meer dat ‘Jezus ons heeft verlost’ 

en in de bijbel. Deze verlossing is volgens hem ook voor heel de wereld openbaar, omdat de 

verlossing voor de wereld is. Aan de andere kant is er ook een persoonlijke kant aan religie, namelijk 

de ‘persoonlijke, intieme relatie tussen God en mensen’. Deze kant van religie is een belangrijk thema 1550 

voor hem en vormt de basis voor zijn leven. Aan andere religies vindt hij eigenlijk niets interessant; 

hooguit de pogingen die mensen doen om tot verlossing te komen. Maar zelfs dat vindt hij eigenlijk 

belachelijk. Hij gelooft dat er een God is, en praat daar zo mogelijk met iedereen over, inclusief 

familie en medeleerlingen. 

 Samenvattend kan worden gezegd dat hij wel positief tegenover religieus onderwijs op zich staat, 1555 

maar überhaupt niet positief tegenover interconfessioneel of interreligieus leren. Hij lijkt nogal 

overtuigd van zijn eigen gelijk op het gebied van religie; hij geeft aan dat hij zowel de katholieken als 

de andere religies eigenlijk maar belachelijk vindt.  

 

9.3.2 Een katholieke leerling 1560 

J. neemt deel aan het protestantse godsdienstonderwijs, is 18 jaar oud en zit in de dertiende klas van 

het gymnasium. 

Godsdienstonderwijs: Wel belangrijk 

God/ Levenskracht/ niets: - Geen antwoord -  

Komt oorspronkelijk uit: Augsburg 1565 

Confessie ouders: Katholiek 

J. is net als zijn medeleerling van het St. Stephan wat kort van stof, en is net als de katholieke leerling 

van het Peutinger Gymnasium wat terughoudend in het doen van geloofsuitspraken. Het is van alle 

interviews misschien wel de meest opvallende.  

Het religieus onderwijs vindt hij wel belangrijk, omdat het voor elke persoon belangrijk is zich een 1570 
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keer met existentiële vragen bezig te houden. Opvallend is dat hij bij de opsomming van existentiële 

vragen ook abortus en euthanasie noemt, terwijl bij de andere leerlingen tot nu toe vooral moraal en 

samenleven centraal stonden. Daarbij is gelijk kritisch over zijn eigen RE, omdat hij vindt dat zich te 

zeer beperkt tot de eigen confessie. Het RE op zich acht hij wel belangrijk genoeg om het verplicht te 

zijn, maar dan niet noodzakelijkerwijs confessioneel godsdienstonderwijs. Op zich zelf vindt hij het 1575 

confessionele godsdienstonderwijs wel goed, omdat er verschillen tussen de religies en confessies 

zijn. Terwijl hij dat zegt bedenkt hij echter dat het misschien beter zou zijn om deze verschillen in een 

gemixte klas te bespreken.118RE samen met leerlingen van andere religies en confessies kan hij zich 

wel voorstellen als het gaat om het bespreken van existentiële vragen. In de onderbouw lijk hem dat 

nog wat lastig, maar in de bovenbouw is het naar zijn idee geen probleem. Ruimte voor leerlingen 1580 

om zelf wat bij te dragen of te vragen tijdens deze lessen, is volgens J. van de docent afhankelijk.  

Een opvallend antwoord geeft hij op de vraag hoe hij tegenover religie staat: ‘Ik ben katholiek’. Er 

worden doorgevraagd voordat hij er meer over zegt. Dan blijkt dat het voor hem in elk geval 

regelmatig kerkbezoek inhoudt. Minder verassend is dat hij aangeeft dat hij religie een privé zaak 

vindt.  1585 

Op de vraag in hoeverre men religie in het openbaar mag laten zien, maakt hij de vergelijking met 

jongeren die kleding dragen om aan te geven met welke muziekstijl ze zich associëren. In dezelfde zin 

vindt hij het niet meer dan normaal dat je mag laten zien van welke religie je bent.  

Interessant aan religie vindt hij eindtijdvoorstellingen en hoe religie zich bezig houdt met morele 

vraagstukken als euthanasie. Daarnaast vindt hij andere religies interessant in hun ‘anders-zijn’ in 1590 

hun gebruiken, riten en voorstellingen.  

Op de vraag of hij God kan beschrijven reageert hij als volgt: 

‘Hoe zou je God beschrijven? 

Vraag iets wat makkelijker is;  dat kan ik niet beantwoorden. 

- En als je de keuze hebt uit ‘er is een God’, ‘Er is iets als een Geest of Levenskracht’ en ‘Ik geloof niet 1595 

dat er zoiets is als een God of Levenskracht’, is het dan nog te moeilijk? 

Ja’ 

Op grond daarvan blijft deze vraag voor deze jongen onbeantwoord; in die zin is hij erg gesloten over 

zijn eigen religiositeit en godsvoorstellingen. Wel geeft hij aan zowel met vrienden als met familie 

over religie en geloof te spreken. Samenvattend kan gezegd worden dat J. religieus onderwijs wel 1600 

belangrijk vindt voor het bespreken van existentiële vragen. Hij kan zich daarbij voorstellen om in de 

                                                           

 

118
 Wellicht dat hier in zekere mate sprake is van het ‘test-effect’ 
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bovenbouw interreligieus onderwijs te hebben en te discussiëren over existentiële vragen. 

Religie is voor hem iets dat helemaal privé is, en 

God voorstelt.  

 1605 

9.3.3 Samengevat 

Samenvattend kan gezegd worden dat de leerlingen op het St. Stephan Gymnasiumi het religieus 

onderwijs niet even belangrijk vinden; de protestantse leerling vindt het erg belangrijk waar de 

katholieke leerling het maar gemiddeld belangrijk vindt. Beiden vinden het echter belangrijk omdat 

er tijdens het RE ethische waarden te sprake komen1610 

interconfessionele onderwijs niet zitten, en interreligieus onderwijs al helemaal niet. De katholieke 

leerling vindt het gescheiden confessionele onderwijs goed, maar kan zich voorstellen om vanaf de 

bovenbouw interreligieus onderwijs te krijgen. 

bijzonder in vergelijking met de andere protestantse leerlingen, zo negatief tegenover andere religies 

en confessies staat. Hij noemt het zelfs ‘belachelijk’. Hij vindt dat de wereld boven alles de ‘waarheid 1615 

van Jezus’ nodig heeft. De katholieke leerling is in die zin opvallend dat religie voor hem zo privé is, 

dat hij geen antwoord kan en wil geven op de vraag hoe hij zich God voorstelt. 

 

9.4 Conclusie  
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Uit de interviews is gebleken dat tweederde van de leerlingen gelooft dat God bestaat, een leerling 

God meer ziet als een wezen of als een levenskracht, en dat een leerling het niet weet. 1630 

Gemiddeld genomen vinden protestantse leerlingen het religieus onderwijs belangrijker dan hun 

katholieke medeleerlingen en vinden de leerlingen in het algemeen het religieuze ond

behoorlijk belangrijk. Door de meeste leerlingen worden zaken als moraal, ethische waarden en 

existentiële vragen genoemd als zaken die kenmerkend zijn voor het godsdienstonderwijs. 

Omdat de leerlingen het belangrijk vinden dat zulke zaken worden b1635 

er unaniem over eens dat er een verplicht vak moet zijn dat zulke 
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van het RE dat ze krijgen.  
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zag zitten. Afgezien van deze leerling en de katholieke leerling van het Peutinger Gymnasium, die het 

interreligieus onderwijs zich alleen als aanvullend keuzevak kon voorstellen, zijn alle leerlingen het 

erover eens dat het mogelijk moet zijn om in elk geval in de bovenbouw interreligieus onderwijs te 

realiseren. De meeste van hen vinden het ook interessant en zouden zelfs graag meer van andere 

religies willen weten. Als interessant aan andere religies worden genoemd het ‘anders-zijn’, de 1645 

gemeenschappelijke wortels, de ethische voorstelling, en het ontstaan en het blijven bestaan ervan. 

Alle leerlingen zijn het erover eens dat men dit ‘anders-zijn’ mag laten zien in het openbaar, zij het 

binnen grenzen.  

Al met al kan gezegd worden dat leerlingen positief tegenover het interreligieus onderwijs staan, en 

dan met name voor de bovenbouw van de middelbare school. Sommigen van hen zouden dit dan 1650 

graag als onderdeel van het religieus onderwijs in de bovenbouw zien, anderen ter vervanging van 

het huidige RE.  
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HOOFDSTUK 10: Conclusie 

In deze scriptie is informatie bij elkaar gekomen met betrekking tot (1 )wetgeving, (2) scholen, (3) 1655 

(inter)religieus onderwijs, (4) de interpretatie van de wetten door de kerken en (5) visie van 

leerlingen op het religieus onderwijs. 

In de komende pagina’s zal dit geheel worden samengevat en zal er een antwoord worden gezocht 

op de vraag die centraal staat in deze scriptie:  

Welke mogelijkheden biedt de organisatiestructuur van het religieus onderwijs in Duitsland voor het 1660 

interreligieus leren in engere zin119 in de praktijk op de middelbare scholen in Augsburg en hoe staan 

de leerlingen in de leeftijd van 16-21 hier tegenover? 

10.1 Grondwetsartikel 4 en 7  

Allereerst is duidelijk geworden dat er twee artikelen in de grondwet staan, die van belang zijn voor 

het religieus onderwijs, namelijk artikel 4 en artikel 7. In artikel 4 zijn zowel de positieve als de 1665 

negatieve godsdienstvrijheid vastgelegd. In artikel 7.1 staat dat het hele onderwijs onder de 

verantwoordelijkheid van de staat valt. Artikel 7.2 bepaald dat ouders mogen beslissen over de 

deelname van hun kinderen aan het religieus onderwijs. Tenslotte is in artikel 7.3 vastgelegd dat het 

religieus onderwijs een verplicht vak is op de openbare scholen; dit moet een vak zijn als alle anderen 

(toetsen en cijfers) en het moet worden gegeven in overeenstemming met de grondbeginselen van 1670 

de religieuze gemeenschappen. Voordat religieuze gemeenschappen religieus onderwijs mogen 

verzorgen binnen scholen, moeten ze aan een aantal eisen voldoen: 

- Er moet een lesplan worden vastgesteld, waarin de grondbeginselen van de religieuze 

gemeenschap zijn opgenomen 

- De staat moet het religieus onderwijs kunnen controleren  1675 

- Het onderwijs moet worden gegeven door pedagogisch gediplomeerde docenten. Deze docenten 

moeten door de religieuze gemeenschappen worden erkend en getest. 

- Er moet een landelijke aanspreekpartner zijn, die de religieuze gemeenschap vertegenwoordigt. 

- Er moeten binnen een school meer dan 15 leerlingen zijn die dit religieus onderwijs wensen te 

volgen. 1680 

                                                           

 

119
 Zie ‘Verheldering Sleutelbegrippen’ 
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Voor de grote gevestigde kerken zoals de katholieke en de protestantse kerk, is het voldoen aan deze 

eisen geen probleem. Voor de moslimgemeenschap in Duitsland blijkt het  echter niet zo makkelijk te 

zijn om aan deze eisen te voldoen. Dit onder andere omdat veel moslimgemeenschappen elkaar niet 

erkennen, waardoor het lastig is om één islamitische aanspreekpartner aan te stellen. Omdat termen 

als ‘grondbeginselen van de religieuze gemeenschappen’ en ‘ordentliches Lehrfach’ niet eenduidig 1685 

uitgelegd worden, hebben zowel de protestantse als de katholieke kerk een document opgesteld 

waarin de interpretatie en het belang van het confessionele religieuze onderwijs worden uitgewerkt.  

10.2 De interpretatie van de grondwetsartikelen door de kerken  

Het protestantse document kenmerkt zich door een openheid naar de leerlingen toe, en legt de 

nadruk op het grondrecht om zich vrij en zelfstandig religieus te kunnen oriënteren. Het vak is een 1690 

handreiking voor het maken van een keuze in het aanbod van wereldbeschouwelijk pluralisme, 

waarbij men in aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen, eerlijk en kritisch reflecteert op 

zingevingvragen en waarheidsclaims. Op die manier kunnen leerlingen tot ontplooiing komen in hun 

persoonlijke religieuze oriëntatie en ontwikkeling. Het is belangrijk dat de opgroeiende generatie zich 

bezighoudt met zingevingvragen en ook bekend is met de waarden van de samenleving; daar heeft 1695 

ook de staat belang bij. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen deze inhoud meekrijgen, ook de 

leerlingen die niet aan het confessioneel religieus onderwijs wensen deel te nemen, is er het vak 

‘ethiek’.  

De katholieke interpretatie van de grondwet die in deze scriptie is uitgewerkt is het ‘basisdocument’ 

‘Die bildende Kraft des Religionsunterrichts’. Hierin gewezen op het gevaar van relativisme door het 1700 

grote hedendaagse aanbod. Verder wordt beargumenteerd dat het een goede zaak is dat er 

gescheiden confessioneel religieus onderwijs is. Onder andere omdat de staat zich als neutrale 

instantie niet mag inmengen in normen en waarden. Een vak dat deze neutraliteit zou kunnen 

waarborgen zou een vak als ‘Religionskunde’ zijn, maar zo’n vak zou geen recht doen aan de 

leerlingen en de vragen die zij hebben. Daarbij wil religieus onderwijs meer zijn dan een algemene 1705 

inleiding in religiositeit, en duidelijk maken dat religie een belangrijk onderdeel van de werkelijkheid 

is. Op die manier kan ook de levenswerkelijkheid en ervaringshorizon van de leerlingen worden 

verbreed. Wat betreft de visie op religieus onderwijs in de pluralistische samenleving, erkennen de 

katholieke bisschoppen het protestantse document ‘Identität und Verständigung’.  

Daarbij blijkt ook een voorzichtige openheid voor niet-confessionele leerlingen aan de dag te worden 1710 

gelegd.In de protestantse interpretatie is er ruimte voor het ontwikkelen van een eigen religieuze 

identiteit en het aanreiken van elementen voor het vormen ervan. In de katholieke interpretatie is 
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deze ruimte er wel, maar houdt men een slag om de arm, omdat men groot belang ziet in het wijzen 

op de eigen confessie en identiteit.  

10.3 Het Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz’ (BayEUG) 1715 

Naast de grondwet en de schoolorde, zijn er nog twee artikelen uit het Bayerische Erziehungs- und 

Unterrichtsgesetz’ (BayEUG) van belang voor het religieus onderwijs in Augsburg. In artikel 46 en 47 

is vastgelegd dat het religieus onderwijs op alle scholen een verplicht schoolvak is, en dat dit naar 

confessie gescheiden dient plaats te vinden. Tevens staat er in artikel 47 dat de ouders van de 

leerlingen en de leerlingen ouder dan 18 jaar het recht hebben om zich voor het confessionele 1720 

religieus onderwijs af te melden. Zij zijn dan verplicht om deel te nemen aan vak ´ethiek´. Dit 

schoolvak is erop gericht om leerlingen op te voeden in hun oordelen en handelen, waarbij er ook 

aandacht wordt besteed aan de pluraliteit van levensbeschouwingen die er is. Aan de hand van deze 

artikelen is tevens duidelijk geworden dat ethiekonderwijs in strikte zin geen ‘religieus onderwijs’ is. 

Men zou daarom het protestantse en katholieke religieus onderwijs ook ‘godsdienstonderwijs’ 1725 

kunnen noemen. 

10.4 De onderwijsmodellen met betrekking tot religieus onderwijs 

In het hoofdstuk over de onderwijsmodellen zijn de verschillende modellen van RE in Duitsland tegen 

het licht van het interreligieuze leren gehouden. Het meest gangbare model in Duitsland is het 

confessionele religieus onderwijs. Dit model wordt ook in Augsburg gehanteerd. Door de 1730 

maatschappelijke ontwikkelingen zijn er echter vragen gerezen bij het confessionele religieus 

onderwijs. Naar aanleiding van de discussie hierover zij er een aantal modellen ontwikkeld:  

- een coöperatieve vorm van confessioneel religieus onderwijs,  

- het subject-groep model 

- het Hamburger model: ‘religie voor iedereen’  1735 

- het LER model. 

Het model van ‘religie voor iedereen’ en andere samenwerkingsmodellen zijn echter alleen mogelijk 

als er instemming is van de verschillende kerkdenominaties en er sprake is van goede samenwerking 

tussen de kerken, de staat en de school. Voor interreligieuze leren zijn er kansen bij het subject-

groep model, religie voor iedereen en bij LER, omdat het hier gaat om religieus diverse leerlingen 1740 

waarbij er tijdens de lessen ook ruimte is voor discussie. Door de openheid voor leerlingen van elke 

achtergrond in het protestantse godsdienstonderwijs, is het echter ook mogelijk dat het 

interreligieus leren tijdens de reguliere ‘confessionele’ godsdienstlessen plaatsvindt. Een voordeel 
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voor het interreligieuze leren op interconfessionele samenwerkingsbasis is in Duitsland dat het 

merendeel van de scholen openbaar is, en dat men op deze openbare scholen daar gewend is om 1745 

verschillende soorten religieus onderwijs aan te bieden. Men wordt daarbij niet beperkt door de 

confessionele identiteit van de school, maar anderzijds weer wel door het wettelijk geregelde 

gescheiden religieus onderwijs.  

De grondwet van Nederland en Duitsland liggen op het gebied van religieus onderwijs niet zo ver uit 

elkaar, maar de praktijk heeft in beide landen anders uitgewerkt. In Duitsland wordt met het 1750 

gescheiden confessionele onderwijs gewerkt op de grotendeels openbare scholen, en in Nederland 

met het eigen confessionele onderwijs naar de aard van de school.  

10.5 Statistieken 

Om een beeld te krijgen van de leefwereld van de leerlingen en van de situatie in Augsburg, zijn er 

een aantal statistieken besproken. Zo blijken zowel Duitsland ten opzichte van Nederland, als 1755 

Augsburg ten opzichte van Utrecht, een laag percentage allochtonen te hebben. Lastig in deze 

vergelijking is echter dat niet dezelfde definities voor allochtoon worden gebruikt.  

De verdeling met betrekking tot de religieuze tradities in Augsburg moest worden bepaald aan de 

hand van oudere cijfers, maar deze bleken nog redelijk overeen te stemmen met de recente cijfers 

over de deelname aan het religieus onderwijs in Augsburg.  1760 

Augsburg heeft tien gymnasia, waarvan er zeven openbaar zijn, twee katholiek, en een protestants is. 

Op de gymnasia is het percentage allochtone leerlingen erg laag met 6,4 %. Wat betreft de deelname 

aan het RE blijkt in Augsburg iets meer dan 65% aan het katholieke RE deel te nemen, 19,6 % aan het 

protestantse RE, en 13,3% aan ´ethiek´. Verder kan op grond van de statistieken worden vastgesteld 

dat Augsburg voor het overgrote deel autochtoon is, een ruimte meerderheid katholiek, en dat ook 1765 

het merendeel van de leerlingen aan het katholiek RE deelneemt.  

10.6 De lesplannen 

Naast de statistieken is gekeken naar de thema’s die worden besproken tijdens het confessionele RE. 

Hierdoor kan er inzicht worden verkregen in aanknopingspunten voor het interreligieuze leren de 

dagelijkse praktijk. Uit de lesplannen bleek dat er in de tiende en elfde klas van het gymnasium 1770 

openingen zouden kunnen zijn voor interreligieus leren. Net als bij de interpretatie van de grondswet 

artikelen is men het protestantse lesplan explicieter over het voeren van een interreligieuze dialoog, 

en het in openheid ontwikkelen van de culturele en religieuze identiteit, waar men het katholieke 

lesplan wat terughoudender is.  
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10.7 De scholen 1775 

Er zijn leerlingen geïnterviewd van een drietal scholen; een openbare, een protestantse en een 

katholieke school. De openbare school waarvan de leerlingen hebben meegewerkt aan de interviews, 

is het Peutinger Gymnasium. Dit is een school met zo’n 1040 leerlingen, waarvan ongeveer 50% 

katholiek, 25% protestants, 10% moslim en de overige 15 % niet religieus of van andere religieuze 

gemeenschappen is.  De protestantse school die heeft meegewerkt aan het onderzoek is het 1780 

Stettensches Institut. Dit is een middelbare school voor meisjes, bestaande uit een ‘Realschule’ en 

een ‘Gymnasium’ afdeling. Deze school heeft in totaal ongeveer 1200 leerlingen, waarvan 50% 

katholiek is, 38% protestants en de overige 12% van allerlei achtergrond. Voor de representatie van 

leerlingen van een katholieke school zijn twee leerlingen van het St. Stephan Gymnasium 

geïnterviewd. Deze school heeft ongeveer 930 leerlingen, waarvan naar schatting zo’n 10% 1785 

protestants is. Verdere cijfers zijn niet bekend, omdat de school niet wilde meewerken aan het 

onderzoek.  

10.8 De interviews 

Tenslotte is aan de hand van interviews gekeken hoe de leerlingen tegenover het RE staan, en in het 

bijzonder tegenover het idee van interreligieus leren in engere zin.  1790 

Uit de interviews is gebleken dat protestantse leerlingen het RE gemiddeld belangrijker vinden dan 

hun katholieke medeleerlingen. Door de meeste leerlingen worden het bespreken van (1) moraal, (2) 

ethische waarden en (3) existentiële vragen genoemd als zaken die het RE belangrijk maken. Alle 

leerlingen zijn het erover eens dat er een verplicht vak moet zijn die de genoemde zaken bespreekt. 

Verder blijken er nauwelijks verschillen te zijn in de openheid voor interreligieus onderwijs tussen de 1795 

protestantse en de katholieke leerlingen. Slechts een protestantse leerling zag het interreligieus niet 

zag zitten, en een katholieke leerling kon het zich alleen als aanvullend keuzevak voorstellen. Alle 

andere leerlingen het erover eens dat het mogelijk en interessant moet zijn om in de bovenbouw 

interreligieus onderwijs te realiseren.  

Als interessant aan andere religies worden (1) het’ anders-zijn’, (2) gemeenschappelijke wortels, (3) 1800 

de ethische voorstelling, en (4) het ontstaan en het blijven bestaan ervan genoemd. Alle leerlingen 

zijn het erover eens dat men dit ‘anders-zijn’ mag laten zien in het openbaar, zij het binnen grenzen.  

Al met al kan gezegd worden dat leerlingen positief tegenover het interreligieus onderwijs staan, en 

dan met name in de bovenbouw van de middelbare school. Sommigen van hen zouden dit dan graag 
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als onderdeel van het religieus onderwijs in de bovenbouw zien, anderen ter vervanging van het 1805 

huidige RE.  

10.9 Tot slot 

Aan het begin van deze scriptie staat er een citaat, met daarin drie redenen om het 

godsdienstonderwijs af te schaffen: organisatorisch, onderwijskundig en inhoudelijk.  

In deze scriptie is uit de grondwet, de wetten van Beieren, de interpretaties van deze wetten door de 1810 

kerken en de interviews duidelijk geworden dat men het religieus onderwijs wel degelijk van groot 

belang acht. De organisatiestructuur in Duitsland biedt in Augsburg mogelijkheden voor het 

interreligieuze leren in engere zin. Dit zal echter altijd onder de ‘paraplu’ van de religieuze 

gemeenschappen moeten plaatsvinden, omdat dit in de grondwet is vastgelegd. We hebben gezien 

dat zowel de protestantse als de katholieke kerk open staan voor een interreligieuze dialoog, hoewel 1815 

de katholieke kerk hier nog een slag om de arm houdt.  

In de praktijk zijn er in de leerplannen van zowel de protestantse als de katholieke leerplannen 

aanknopingspunten voor interreligieus leren in engere zin, en blijkt ook het merendeel van de 

geïnterviewde leerlingen hier positief tegenover te staan.  

  1820 
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HOOFDSTUK 11: Motivatie en Evaluatie 

11.1 Motivatie om het religieus onderwijs in Duitsland te onderzoeken 

Door regelmatig bezoek aan Duitsland merkte ik dat er grote verschillen zijn tussen het Nederlandse 

en Duitse onderwijssysteem, en hoe men tegenover onderwijs en onderwijsniveau stond.  

Deze verschillen tussen het Nederlandse en Duitse onderwijs, en de verschillen in benadering van 1825 

onderwijs in het algemeen, hebben mijn interesse.  

Juist vanuit de master Educatie en Communicatie, leek het mij interessant te kijken hoe het religieus 

onderwijs in Duitsland is vormgegeven. In Nederland denken we uniek te zijn met het verzuilde 

onderwijs, en komt in de discussies vaak naar voren dat het erg ‘kerkelijk’ onderwijs is. Als je dan 

naar Duitsland kijkt dan zie je dat het onderwijs daar ook een lichte vorm van verzuiling kent, maar 1830 

dat deze verzuiling met name ligt op het gebied van religieuze onderwijs binnen de scholen. 

Bovendien worden docenten zelfs door de kerken opgeleid en aangesteld.  

Ik heb voor de een onderzoek met interviews met middelbare scholieren gekozen omdat ik volgend 

jaar zelf de IVLOS master hoop te volgen. Op deze manier doe ik dan gelijk een stukje praktijkervaring 

met middelbare school leerlingen op. Daarnaast hoop ik met mijn onderzoek een nuttige bijdrage te 1835 

hebben geleverd aan de Europese onderzoeken op het gebeid van religieus onderwijs.  

 

11.2 Aanpak en problemen 

Om de interviews met de leerlingen te regelen, ben ik op verschillende manieren te werk gegaan.  

Allereerst heb ik een brief opgesteld, om aan de scholen te sturen of aan de docenten te geven.  1840 

Deze brief is te vinden in de bijlagen. Deze brief stuurde ik allereerst per mail naar het Peutinger 

Gymnasium en het Gymnasium St. Stephan.  

Na deze brief per mail te hebben verstuurd ging ik de volgende dag bij de het Peutinger Gymnasium 

langs. Daar zocht ik de lerarenkamer en vroeg ik of een van de godsdienstdocenten mocht spreken. 

Aan de godsdienstdocente legde ik uit waar ik voor kwam, wat het onderwerp van mijn scriptie was. 1845 

De katholieke docente die ik op het Peutinger Gymnasium trof was weinig enthousiast, dus vroeg ik 

haar mijn brief in het postvak van de andere godsdienstdocent, de heer S. te leggen. Van deze 

andere docent had ik namelijk op het Internet gelezen dat hij aan een interreligieus project had 

meegewerkt.  Twee dagen nadat ik deze brief in het postvak had laten leggen, ging ik nog een keer 

bij de school voorbij en zocht ik de heer S op. Nadat ik hem had gevonden, vroeg ik hem of hij mijn 1850 

brief had ontvangen, wat inderdaad zo bleek te zijn. Ik vroeg hem of hij bereid was te helpen bij het 

organiseren van interviews met twee leerlingen.  
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Hij beloofde mij om erachteraan te gaan en de interviews te regelen. De week na de 

voorjaarsvakantie kreeg ik van deze docent een mail met daarin twee kant en klare afspraken voor 

interviews met leerlingen. Ook bood hij aan dat ik een interview met hem zelf kon doen zodat ik ook 1855 

wat informatie had over het project van de interreligieuze kalender. Dit aanbod nam ik natuurlijk met 

graagte aan, om zo niet alleen meer te weten over het project van de interreligieuze kalender, maar 

ook om een beter beeld te hebben van de school.  

 

Het tweede Gymnasium wat ik bezocht was het St. Stephan. Ook naar deze school had ik mijn brief 1860 

eerst per email gestuurd.  

In de school was het bijzonder stil en bij de lerarenkamer trof ik niemand aan, dus liep ik langs het 

secretariaat. Hier legde ik uit waar ik voor kwam en vroeg of men mij kon vertellen waar ik een 

godsdienstdocent zou kunnen vinden. Ik werd zeer vriendelijk geholpen en aan een katholieke 

godsdienstdocent voorgesteld. Deze docent was erg enthousiast over het idee mee te kunnen helpen 1865 

aan mijn scriptie over interreligieus leren. Hij vroeg meteen al aan een van zijn leerlingen of die mee 

zou willen werken.  

Hij legde mij uit dat het kort voor de vakantie was, maar dat hij het onderwerp met zijn collega’s zou 

bespreken op een vergadering. 

Ik gaf hem vervolgens weer een kopie van mijn brief, zodat hij daarmee ook mijn contactgegevens 1870 

had. Na de vakantie ging ik weer bij deze school langs en verzocht deze docent, de heer W. te 

spreken. Deze docent was iets minder enthousiast als de vorige keer, want hij verzocht mij contact 

op te nemen met de rector, de heer L. Die was op het moment dat ik op de school was niet aanwezig, 

dus vroeg ik om een telefoonnummer zodat ik hem later telefonisch kon bereiken. 

In het telefoongesprek legde de rector uit dat er in Beieren een wet is, die onderzoek op scholen 1875 

verbiedt, tenzij het onderzoek vanuit het ministerie van kunst en cultuur wordt georganiseerd. Het 

verkrijgen van toestemming van het ministerie voor een onderzoek zou zeker een paar maanden 

duren. Daarom raadde hij mij aan om via privé contacten te proberen interviews te organiseren met 

leerlingen. Dit bleek echter ontzettend lastig, omdat mij vanuit de school zelf verder geen hulp werd 

geboden. Ik heb daarom nogmaals geprobeerd interviews via de school te regelen, door een docent 1880 

van de universiteit naar de school te laten bellen. Dit helaas ook zonder resultaat. Pas in de laatste 

week voor de inleverdatum van mijn scriptie lukte het mij om twee interviews met leerlingen te 

doen. 

 

Ten derde moest ik op zoek naar een protestantse school in Augsburg. Het was lastig om daar wat 1885 

over te vinden, omdat veel zaken in Duitsland nog niet op het Internet zijn te vinden of nog niet bij 
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zoekmachines zijn aangemeld. Uiteindelijk kwam ik op de website van de ‘evangelische Schulstiftung 

in Bayern’. Via de website nam ik contact op met deze organisatie en vroeg ik om informatie met 

betrekking tot protestantse scholen in Augsburg. Vervolgens werd ik op het Stettensches Institut in 

Augsburg geattendeerd en kreeg ik ook de contactgegevens van de rector.  1890 

De rector was intussen al door de ‘evangelische Schulstiftung’ op de hoogte gebracht van mijn 

aanvraag, wat het makkelijker maakte om contact te leggen. 

Ik stuurde deze rector wederom mijn brief met het verzoek tot interviews en noemde daarin ook dat 

ik zijn contactgegevens van de ‘evangelische Schulstiftung’ had. 

Deze rector reageerde positief en gaf mij de naam van een protestantse godsdienstdocente, die 1895 

bereid was om mij te helpen met het organiseren van de interviews.  

Het organiseren van een interview met een protestantse leerling was vrij eenvoudig, en verliep ook 

goed. Vrij snel had ik een afspraak voor een interview gemaakt en het interview afgenomen. 

Door de goede ervaringen met betrekking tot een interview met de godsdienstdocent zelf op het 

Peutinger Gymnasium, besloot ik ook op deze school de godsdienstdocente te interviewen. 1900 

Het organiseren van een interview met een katholieke leerling was echter wat lastiger. De docente 

kende zelf nauwelijks katholieke leerlingen, en had de protestantse leerlinge die aan het interview 

had meegewerkt, gevraagd of zij niet iemand kon regelen. Het duurde echter lange tijd voordat zij 

van zich liet horen om nog een interview met een katholieke leerling te regelen. Uiteindelijk werden 

kon er een afspraak worden gemaakt tijdens de laatste weken van de afronding van de scriptie, om 1905 

dit interview nog af te nemen.  

 

11.3 Problemen en oplossingen 

A: Er bestaat geen officieel katholieke gemengde school meer in Augsburg; alle officieel katholieke 

scholen zijn meisjes of jongens gymnasia. 1910 

Daarom heb ik gekozen voor de gemengde school die tot 8 jaar geleden officieel katholiek was en op 

de website claimt nog steeds in de benedictijner orde te staan. 120 

B: Er bleek voor de middelbare scholen van 17-29 maart paasvakantie te zijn. Hier had ik in mijn 

planning geen rekening mee gehouden. Het was daardoor ook lastiger om in de eerste week meteen 

al contact te maken met de scholen en afspraken rond te krijgen. Wel ben ik bij de scholen 1915 

langsgegaan om niet slechts een brief en een email te sturen. Daarbij heb ik geprobeerd de 

interviews in de eerste week na de vakantie te plannen. 

                                                           

 

120
 http://www.st-stephan.de/gymnasium/  
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C:  Duitsland is wat minder ver gevorderd in de digitalisering. Veel informatie, maar ook scholen op 

zich, zijn lastig terug te vinden op internet, tenzij je de specifieke naam weet. 

Zo was er nergens op internet te vinden of er protestantse middelbare scholen zijn in Augsburg, 1920 

waarvan er één of twee zouden moeten zijn. Slechts via een omweg kon ik contactgegevens 

achterhalen. 

E: Het staatsbureau voor Statistiek maakt alleen onderscheid tussen Openbare en Bijzondere 

scholen, en kijk daarbij niet naar de al dan niet religieuze achtergrond van deze scholen. 

Dit maakt het lastig om een overzicht te krijgen van het aantal protestantse en katholieke scholen in 1925 

Duitsland en Beieren. 

F: Het lukte bij het St. Stephan Gymnasium haast niet om interviews te regelen. Ten slotte had ik een 

leerling gevonden van deze school die bereid was mee te werken. Maar deze leerlingen bleek ouder 

dan 18 jaar, omdat hij is blijven zitten. Daarom heb ik de leeftijd aangepast van 16-18 in 16-21 jaar, 

om het zo toch mogelijk te maken dit interview te kunnen doen en verwerken.  1930 

11.4 Voor verder onderzoek 

Voor verder onderzoek zou het goed zijn om meer leerlingen te interviewen, om zo een beter beeld 

te krijgen. Wellicht dat daarbij ook duidelijkere verschillen tussen protestantse en katholieke 

leerlingen naar voren zouden komen.  

Een ander punt zou kunnen zijn om te proberen actuelere statistieken met betrekking tot de 1935 

verdeling van de religieuze tradities in Augsburg proberen te achterhalen.  
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BIJLAGE I De doelen van het religieus onderwijs 

I.1 De doelen van het algemene religieus onderwijs 

Het religieus onderwijs dient een kritische bijdrage te leveren aan de houding van de leerling in de 

school; er is sprake van een spanning tussen evangelie en school. 121 Het religieus onderwijs is er op 

gericht leerlingen aan te zetten tot het nadenken over de zin van het menselijk bestaan. Daarbij 2055 

moeten schijnzekerheden worden afgebroken, en verschillende theorieën en tradities worden 

bevraagd. 122 Door de gescheiden lessen is er met name een ‘teaching in123 tradition’, en misschien 

door de beperkte invloed van de eigen confessionele stroming een ‘closed fist’ benadering. 

Doordat er voor de protestantse leerlingen op een katholieke school in de rest van het curriculum 

minder is voor de eigen confessionele achtergrond, krijgt de socialisatie van de eigen confessie 2060 

minder kansen. Bovendien zijn gescheiden lessen volgens Jackson 124 geen goede manier om de 

leerlingen zich beter in hun traditie te laten verdiepen en te leren van andere tradities. 

Veel van de protestantse leerlingen ervaren een groot verschil in geloofsbeleving tussen de 

evangelische en katholieke traditie.125 Het katholieke religieus onderwijs zien de protestantse 

leerlingen meer als een ‘teaching about’ dan een ‘teaching in tradition’. Wellicht dat er door het 2065 

gescheiden onderwijs ook een bepaalde ‘anxiety’ ontstaat, in elk geval van de protestanten, voor de 

‘foute’ katholieke traditie. 

Vanuit de protestantse traditie is er weinig begrip en respect voor de katholieke traditie, omdat het 

hier teveel zou gaan om de uiterlijke vorm, en te weinig om het persoonlijke aspect. Misschien zou 

een gezamenlijk onderwijs een wederzijdse verrijking kunnen bewerkstelligen. ‘Cultivating 2070 

strangeness’ krijg hier echter minder kansen, omdat de protestantse leerlingen een minderheid 

vormen.  

 

I.2 Doelen van het interreligieus onderwijs 

                                                           

 

121
 Lachmann, R. en Adam, G .(1984) p. 31 

122
 Kaiser, A.(1980) p.29 

123
 Avest, K.H. ter (2006) 

124
 Jackson, R. (1997)  p. 138 

125
 Gebleken uit de interviews, maar ook uit gesprekken met andere leerlingen van verschillende scholen in 

Augsburg. 
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Door respect en openheid naar elkaar toe, kan er een dialoog plaatsvinden waardoor andere tradities 2075 

beter begrepen kunnen worden, en onderdelen ervan een verrijking kunnen zijn voor de eigen 

religieuze identiteit. 

Er is daarbij sprake van dialoog naar de definitie van De Nederlandse Raad voor de Zaken van Kerk en 

School in 1981: 126‘Dialoog betekent […] openheid voor wederzijdse beïnvloeding. Zo kunnen er in een 

dialogische situatie momenten zijn waarop de gesprekspartners op grond van hun geloofs- en 2080 

levensovertuiging tot verschillende visies, beslissingen en handelswijzen komen’. 

Daarbij kan die openheid verder worden gedefinieerd als een kritische openheid: ‘Kritische openheid 

is niet een geïsoleerde intellectuele activiteit, maar krijgt zijn gestalte binnen neen lerende 

gemeenschap van mensen, die elkaar respecteren en naar elkaar luisteren.’127 

Scholen zijn plaatsen waar diversiteit tot uitdrukking komt; leerlingen en leraren hebben 2085 

verschillende persoonlijke percepties van de ‘Grote verhalen’128.  Er is geen mogelijkheid om iemand 

alleen te definiëren als onderdeel van ‘de christelijke traditie’, omdat er altijd moet worden gekeken 

naar wat het persoonlijke verhaal is, de persoonlijke interpretatie van de traditie. Er wordt in de 

moderne maatschappij van mensen gevraagd zelf keuzes te maken in wat men wil vasthouden en 

loslaten van de ‘Grote verhalen’. In het beste geval dienen de ‘Grote verhalen’ als bronnen waarvan 2090 

men verschillende elementen leent om het eigen ‘Grote verhaal’ samen te stellen.129 

De moderne maatschappij wordt gedefinieerd als een pluralistische samenleving. Dit is in feite een 

contradictio in terminis. (Samenleving, wat eenheid impliceert, versus pluralisme)  

De samenleving wordt gerepresenteerd als een eenheid waarin mensen verlangens, visies en idealen 

delen maar tegelijkertijd in veel opzichten van elkaar verschillen.  2095 

Er zijn twee soorten pluralisme te onderscheiden volgens Nipkow130; hard en zacht pluralisme. Bij het 

zachte pluralisme wordt het oordeel over een andere religie gemaakt op grond van de specifieke 

details zoals deze door een fysieke ander worden aangehangen. Er is daarbij sprake van een 

motivatie voor dialoog als basis.  

                                                           

 

126
 Miedema, S. (2006) p. 194 

127
 Miedema, S. (2006) p. 195 

128
 Bakker, C. (2001) in Heimbrock, H.G., Scheilke, C. Th.  en Schreiner, P. (2001) pp. 210-213 

129
 Bakker, C. (2001) in Heimbrock, H.G., Scheilke, C. Th.  en Schreiner, P. (2001) pp. 210-213 

130
 http://64.233.183.104/search?q=cache:KvKWIp4SqYUJ:igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2003-0715-

101054/c6.pdf+nipkow,+hard+en+zacht+pluralisme&hl=nl&ct=clnk&cd=1&gl=nl&client=firefox-a over Nipkow 

en pluralisme, bezocht op 20 augustus 2008, pp 15-20 
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Daarbij wordt de ander gevraagd hoe hij/zij de eigen traditie verstaat. Op die manier kunnen 2100 

overeenkomsten en verschillen in wereldperceptie aan het licht komen. Dit kan betekenen dat 

fundamentele verschillen in inzicht duidelijk worden, maar ook dat andere fundamentele inzichten 

over en weer kunnen worden geaccepteerd. Op die manier kunnen de tradities een verrijking voor 

elkaar zijn. Deze ‘zachte’ vorm van pluralisme zou de juiste zijn bij de interreligieuze dialoog.  

Daarnaast is er het harde pluralisme, waarbij het horen bij traditie ‘A’ als fundamenteel anders wordt 2105 

gezien als het horen bij traditie ‘B’. Daarbij is er dus geen ruimte voor discussie of dialoog. Men gaat 

ervan uit dat alle onderdelen van de traditie fundamenteel van elkaar verschillen. Als bijvoorbeeld 

detail ‘t’ met betrekking tot zorg voor het milieu wordt gezien als een christelijke waarde, verschilt 

dat fundamenteel van de ideeën van het Boeddhisme op dit punt. Daarbij hoeft ‘t’ van de 

verschillende tradities helemaal niet van elkaar te verschillen, het wordt echter gelinkt aan een 2110 

‘verkeerde’ religieuze traditie. Dit kan het geval zijn bij religieus onderwijs vanuit en in een bepaalde 

religieuze traditie; men wordt dan gesocialiseerd in de eigen religie, en leert wel ‘over’ de andere 

religies, maar niet op een gelijkwaardige manier. Door de ander te presenteren als van een 

‘verkeerde’ religieuze traditie, maakt men interreligieus leren eigenlijk onmogelijk. Grote zorg moet 

daarom in het onderwijs uitgaan naar het aanbieden van mogelijkheden aan de leerlingen om de 2115 

‘realiteit’ en daarmee de pluraliteit te ontmoeten en zo bewerkstelligen dat de leerlingen hun eigen 

theorieën en categorieën kunnen vormen. 

Er zijn echter ook stemmen die de voordelen van het interreligieus onderwijs in engere zin ook niet al 

te grote waarde willen toekennen. Werner Haußmann schrijft daarover bijvoorbeeld: 

‘ […]Ich würde aber Bedenken gegenüber einer Auffassung anmelden, dass 2120 

interreligiöses Lernen nur dann möglich wäre, wenn die Lerngruppen religiös 

gemischt sind, denn  interreligiöses Lernen kann auch in religiös 

"homogenen" Klassen in verschiedenen Formen stattfinden.‘131 

En Peter Schreiner zegt hier over het volgende:  

‘[…] also in separate faith groups of teaching the need for ecumenical and interreligious learning 2125 

exist. Sometimes the argument is overstretched that this needs a diverse learning group to organize 

it. There are a lot of successful methods and projects where interreligious learning is organized also in 

a separate faith group. To my knowledge there is no empirical evidence that interreligious learning is 

                                                           

 

131
 Gebleken uit emailcontact. Zie bijlage X ‘Email Werner Haußmann’ 
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more effective  in a  “Religion for all132” approach because the outcome of teaching   depends on 

many other facts and conditions.’ 133 2130 

I.3 Conclusie 

Samenvattend kan worden gezegd dat het religieus onderwijs er op gericht is om leerlingen te laten 

nadenken over het menselijke bestaan. Daarbij moeten schijnzekerheden worden afgebroken, en 

verschillende theorieën en tradities worden bevraagd. 134Door het gescheiden religieus onderwijs 

bestaat er met betrekking tot het behandelen van andere confessies en religies het gevaar dat dit 2135 

leidt tot een ‘learning about’ en krijgt ‘cultivating strangeness’ minder kansen. Het interreligieus 

onderwijs is gericht op een dialoog, een openheid voor wederzijdse beïnvloeding. Men geeft 

mogelijkheden aan de leerlingen om de ‘realiteit’ en daarmee de pluraliteit te ontmoeten en zo 

bewerkstelligen dat de leerlingen hun eigen concepties van cultuur en religie kunnen vormen. 

 2140 

  

                                                           

 

132
 Voor nadere uitleg ‘Religion for all’ zie het hoofdstuk ‘Onderwijsmodellen’ 

133
 Gebleken uit emailcontact. Zie bijlage IX ‘Email Peter Schreiner’ 

134
 Kaiser, A.(1980) p.29 
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Bijlage II Vragenlijst bij interviews leerlingen 

Im Moment läuft ein Europäisches Studium für Religiöse Ausbildung in Europa. Letztes Jahr wurde 

unter Schülern in deinem Alter nachgeforscht, wie Sie gegenüber Religion und religiöser Ausbildung 

eingestellt sind.  2145 

Leider ist noch nicht viel bekannt über die Situation in Süd-Deutschland und deswegen auch nicht 

über Augsburg. Aus diesem Grund möchte ich die Untersuchungen noch weiter vertiefen und in 

Augsburg fortführen und nun besonders dich fragen, wie du gegenüber religiösen Ausbildungen 

eingestellt bist.  

Ich finde es echt Klasse, dass du mir damit helfen willst.  2150 

 

Fragen 

Kannst du dich selbst kurz beschreiben? 

 

An welcher Art Religionsunterricht nimmst du teil?  2155 

Allgemein Ethik / Evangelisch / Katholisch 

 

- Wie stehst du Religionsunterricht gegenüber? Findest du es 

gar nicht wichtig / nicht so wichtig/ eben / ziemlich wichtig / ganz wichtig? 

   - Warum findest du es wichtig / nicht? 2160 

   - Findest du, dass Religionsunterricht ein Pflichtschulfach sein muss? 

   - Was denkst du über getrennten Religionsunterricht?  

 

-  Wie und was lernst du von anderen Religionen und Traditionen? 

 2165 

- Wie stehst du selbst der Religion gegenüber? 

   - ist Religion eine Privatsache/ Privatangelegenheit?  

 

- Was findest du interessant an Religion? 

 2170 

- Wie würdest du Gott beschreiben? 

   - Es gibt ein Gott 

   - Es gibt so etwas wie einen Geist oder Lebenskraft.  
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   - Ich glaube nicht dass es so etwas wie ein Gott oder Lebenskraft gibt 

 2175 

- Mit wem redest du über Religion und Glaube?  

   - Eltern/ Familien 

   - Mitschüler 

 

Kurze Hintergrundfragen. 2180 

   - Welcher Religion und Konfession gehören deine Eltern an? 

   - Wie alt bist du, männlich oder weiblich und im welcher Klasse  bist du?   

   - Kommst du ursprünglich aus Augsburg oder von irgendwo anders? 
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Bijlage III Protestantse leerling openbare school  2185 

Onderstaande is de uitwerking van het interview met T., een protestantse leerling van het Peutinger 

Gymnasium. Hij is 18 jaar oud en zit in de twaalfde klas. Als hoofdvakken heeft hij wiskunde en latijn. 

Hij woont in een klein voorstadje van Augsburg, namelijk Stadtbergen. Hij geeft aan veel te lezen, ook 

filosofische literatuur. Daarnaast doet hij veel met muziek, zit in het schoolorkest en in een koor. 

Hij heeft een katholieke moeder en protestantse vader, wat hij zelf aanwijst als reden dat hij 2190 

geïnteresseerd is in de verschillen tussen protestanten en katholieken.  

Hij komt oorspronkelijk uit Augsburg, heeft nergens anders gewoond.  

Hij is erg enthousiast over zijn docent.  

De docent in kwestie was zelf ook voorganger in de gemeente, maar is nu fulltime godsdienstdocent 

en daarmee verantwoordelijk voor alle protestantse leerlingen op de school. 2195 

De hoofdvragen zijn vetgedrukt, de vragen naar aanleiding van het antwoord zijn cursief gedrukt.  

 

Aan wat welk religieus onderwijs neem je deel? 

Aan het protestants religieus onderwijs. Bij ons is het echt een goed vak, de docent doet het ook echt 

heel, heel erg goed. We nemen veel tijd om na te denken, te discussiëren, ook werkelijk diepgaande 2200 

vragen te stellen. En eigenlijk komt iedereen graag. Dat betekent een goed werkklimaat, iedereen 

draagt daar iets aan bij. Zo gezegd, het bevalt mij heel, heel erg goed 

 

- Wat voor diepgaande vragen? 

Deels, zoals nu in de 12de klas, was het thema de vraag naar God. 2205 

Is er een God, Verstand, Openbaring, dat soort dingen. 

Dan het thema mensbeeld, daar zijn we op het moment mee bezig. Het biologische mensbeeld, maar 

ook het bijbelse mensbeeld. Daarnaast zijn we er mee bezig geweest, hoe je überhaupt over God kan 

spreken, hoe is dat mogelijk? En natuurlijk kerkgeschiedenis, ook daarover hebben we 

gediscussieerd. Dan nog zaken zoals Godsbewijzen, daarover hebben we gesproken. Is dat 2210 

problematisch, is zoiets mogelijk? Zulk soort dingen, die ver voeren.  

 

Hoe sta je tegenover het godsdienstonderwijs? 

Ik vind het heel, heel belangrijk. Zoals het onderwijs plaatsvindt hier in Augsburg, dat het bij het 

protestantse godsdienstonderwijs dan ook zo waanzinnig veel om filosofie gaat: het zijn eenvoudig 2215 

vragen die iedereen wel eens bezig houden.  

En dan stelt iedereen zich zulke vragen, en heeft dan ook de gelegenheid iets daarover te vragen en 
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iets daarover te leren. Ik denk dat je ook gewoon de kennis nodig hebt, zodat je je een mening kan 

vormen. Daarom… De vragen die existentieel zijn, en dan komt volgend jaar ook nog de ethiek aan 

bod, die ook belangrijk is, want iedereen stelt zich de vragen naar de ethische gronden toch een keer, 2220 

en daarom zou ik zeggen, een vak dat zulke vragen behandelt, is heel belangrijk. 

Eigenlijk überhaupt een van de belangrijkste vakken, en daarom vind ik het protestante 

godsdienstonderwijs een belangrijk vak, maar daar horen ook ethiek en katholiek 

godsdienstonderwijs. Ik weet het niet precies, maar ik ga ervan uit, dat je daar ook wat in die richting 

leert. Mijn docent doet het in elk geval heel erg goed.  2225 

 

-  Hoe groot zijn de groepen ongeveer? 

Bij ons momenteel, dat is dan het vak voor de hele 12e klas, zijn het zo tussen de 20 en 25 leerlingen.  

Dat komt dan neer op ongeveer een derde of een kwart van de hele 12e klas.  

 2230 

   - Wat vind je van het gescheiden religieus onderwijs? 

Nou, ik denk dat het zo is, dat in veel dingen de vraagstelling toch verschillend zijn.  

Ik denk dat het in veel zaken mogelijk zou zijn om met de katholieken samen lessen te hebben.  

Aan de andere kant zijn er natuurlijk fundamentele zaken, zaken waarin men zich onderscheidt, waar 

ik denk dat de katholieken eenvoudigweg een andere manier van denken hebben, en van iets anders 2235 

uitgaan. Bijvoorbeeld als men over het de kruisiging van Christus spreekt, en de opstanding en 

verstand en zo. Dan denken de katholieken toch een beetje anders, ook wat de dogmatiek aangaat. 

Ook over openbaring denken de katholieken lichtelijk anders.  

Wij spreken dat tijdens de lessen ook aan hoe de katholieken dat zien, maar als we daarover praten, 

gaat het natuurlijk vooral om de protestantse theologie. Ik geloof dat er verschillen zijn, die je niet 2240 

eenvoudigweg uitwissen kunt. Maar om veel dingen gezamenlijk te doen, dat zou mogelijk zijn,  

Ik praat er ook graag met katholieke medeleerlingen erover, als er dan een bepaald thema wordt 

behandeld, dan mag ik graag vragen aan een katholieke medeleerling; hebben jullie dat al behandelt, 

of komt dat nog? Het is dan heel interessant om te horen wat die daarover horen, en ja die 

existentiële vragen, die behandelen zij precies zo. En zo krijg ik dan geloof ik toch wat mee van mijn 2245 

medeleerlingen, maar ook bij ons in de les. Daar moet ik dan wel bij vertellen, ik heb thuis een 

katholieke moeder, en daarom wordt er bij ons thuis veel daarover gediscussieerd, dat thema.   

 

- Vind je, dat religieus onderwijs een verplicht schoolvak moet zijn? 

Ik vind dat er in elk geval een verplicht schoolvak moet zijn, dat zulke vragen behandelt.  2250 

Zoals dan katholiek of protestants godsdienstonderwijs, of ethiek, wat hier op school ook mogelijk is; 
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een daarvan zou in elk geval verplicht zijn. Maar zoals gezegd, wie protestants is gaat natuurlijk 

eerder richting protestants godsdienstonderwijs, hoewel er ook mensen zijn, die toch zeggen ‘ik ga 

liever naar ethiek’. Maar ik vind dat een van de vakken moet in elk geval verplicht moet zijn.  

Omdat ik ervan overtuigd ben dat er thema’s behandeld worden waar iedereen iets van moet 2255 

meekrijgen. 

 

 - Kan je je ook voorstellen om godsdienstonderwijs samen met zowel katholieke als moslimleerlingen 

samen te krijgen?  

Dat is zeker een interessante gedachte, maar ook in ethiek is het zo dat praktisch alle theorieën bij 2260 

elkaar worden gezet. Dan kunnen ook mensen van alle religies in principe samenkomen.  

Dat kan voor hen zeer nuttig zijn. En in veel dingen, in existentiële vragen, zou het echt interessant 

zijn om, zo gezegd, samen aan een tafel te zitten en van elke religie eens te horen hoe die dat zien. 

Maar natuurlijk religieus onderwijs als zodanig, daar zijn natuurlijk ook vlakken waar…. Die man niet 

meer bespreken kan met iedereen bij elkaar. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het kruis van Christus, als 2265 

dat behandelt wordt, dat dan niet iedereen, in het bijzonder de niet-christenen, zich daardoor 

aangesproken voelen. Dus al te diep op de andere Religies ingaan, dan denk ik dat het voor die 

anderen minder belangrijk is. Maar de grondvragen samen te bespreken is echt een goed idee, maar 

toch denk ik dat het goed is als elke religie eerst voor zich, zonder dat te willen scheiden, maar dat 

elk voor zich zijn eigen geschiedenis en dogmatiek nog eens dieper uit een zet. Dat is dan denk ik ook 2270 

praktisch, en daar heeft men dan ook wat aan. Maar wie het interesseert om heel diep op andere 

religies in te gaan… dat kan natuurlijk, maar dat is een uitzondering. Dat is waarschijnlijk niet de 

meerderheid van de mensen die zulke vragen heeft.  

 

Maar goed, als men dus van te voren de fundamentele dingen bespreekt, en zich daarover vragen 2275 

stelt, zoals existentiële vragen, dan heeft men een gemeenschappelijke basis.  

Dan kan ik het me wel voorstellen om dat gezamenlijk te bespreken, maar dan slechts als onderdeel 

van het religieus onderwijs wat we op het moment hebben. Dus alleen wat het algemeen filosofische 

deel aangaat. Maar alle religies, ook de Islam, moet eerst bezig zijn met de eigen religie, om daar 

diepgaand mee bezig te zijn. Ik bedoel, ook wat de zeer gedetailleerde christelijk theologische zaken 2280 

aangaat, dan denk ik niet dat het slecht is te zeggen, dat doet ieder voor zich. 

 

- En kan je je ook voorstellen les te krijgen van Imams?  

Ik vind het een belangrijk punt om ook van mensen die heel veel van een religie weten en ook 

daarvoor gestudeerd hebben, dus een speciale opleiding hebben, iets te horen. 2285 
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We zijn ook al eens in een moskee geweest, een paar straten verderop, en toen konden we ook 

vragen stellen. Ook echt kritische vragen, en dat was dan ook echt spannend.  

Het is echt goed om dat te horen, want dan kan men voor zich ook een mening vormen.  

Ik bedoel, dat was dan van slechts een persoon, maar waar het de Islam aangaat, zijn er zo veel 

vooroordelen, en op deze manier kan men al zorgen dat de mening een beetje genuanceerder wordt, 2290 

en op die manier vind ik het ook goed.  

Maar het is zo, we hebben natuurlijk ook islamitische medeleerlingen, met hen spreek ik persoonlijk 

niet zo veel, maar dat heeft niet zozeer wat met de verschillende religies van doen. 

Maar ik kan me wel voorstellen dat het aangenaam kan zijn om met hen samen te zijn en over geloof 

en dergelijke te spreken. En als men de gelegenheid heeft, en met iemand in gesprek komt, dan moet 2295 

eerst de tijd worden genomen om eens te horen hoe de andere religie dat ziet. 

  

- Hoe sta je zelf tegenover religie? 

   - is religie bijvoorbeeld een privé-zaak? 

Voor mij is het zo, enerzijds is religie in zoverre een privé-zaak, dat ik mijn geloofsovertuiging voor 2300 

mezelf zelfstandig vorm. Ik geloof als christen, dat de heilige geest in mij werkt, en ik kan voor mijzelf 

daartegen of daarvoor besluiten, dus dat is individueel.  

Maar de religie, wat ik geloof, dat zou ik niet daarbij laten, en ik geloof dat het zelfs belangrijk is om 

open je religie te laten zien. En als men dan vraagt wat je gelooft, als de kerk iets besloot, ook in de 

politiek en zo, dan is religie zeker geen privé-zaak meer. En dan is het ook goed dat het dat dan niet 2305 

meer is.  

 

- Hoe zou je God beschrijven? 

Ik geloof natuurlijk dat er een Go dis, en hoe ik hem beschrijven zou, is lastig.  

Maar ik als protestantse christen, oriënteer me altijd daaraan dat het gaat om Jezus Christus, omdat 2310 

hij praktisch de geopenbaarde God is; om ons zo aan zijn gedachten en woorden te oriënteren.  

En wanneer men God beschrijven wil, dan moet men natuurlijk ook eerst lezen wat in de Bijbel staat. 

Maar als ik over God spreek, dan bedoel ik ook een handelen van Hem en de werking van hem. Maar 

hoe Hij eruitziet, daarover zou ik niets kunnen zeggen.  

 2315 

- Wat vind je interessant aan religie? 

Ik vind het belangrijk, maar er zijn twee zaken: 

Een daarvan is de dogmatische richting, hoe zien die hun God, de werking van God; dat vind ik 

persoonlijk zeer interessant. Want daaruit laat zich verklaren hoe die dingen beoordelen 
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Het godsbeeld ziet men dan ook in het mens en wereldbeeld terug.  2320 

Zo ook bijvoorbeeld van een Islamitische medeleerling zou ik graag willen weten; wat is zijn 

Godsbeeld en hoe ziet hij God? 

Het andere dat voor mij belangrijk is, is de ethische voorstelling die erachter steekt.  

Er zijn natuurlijk belangrijke verschillen, die mag men niet vergeten, maar er zijn ook veel dingen 

hetzelfde. En ik denk dat men die kan zoeken, en dan kan men daar ook wat mee. 2325 

Ik bedoel, Hans Kühn spreekt ook van een Wereldethos, en ik denk dat dit juiste gedachten zijn, dat 

zich de gelijkenissen in de ethische achtergrond laten vinden.  
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 Bijlage IV Interview katholieke leerling openbare school      2330 

 

B. is  16 jaar oud, zit in de 11de klas van het Peutinger Gymnasium 

Overweegt LK wiskunde en Engels. 

Is van huis uit katholiek, zijn moeder is ook docent op de school. 

Beschrijft zichzelf als conservatief katholiek, hoewel hij niet heel actief is in de kerk. 2335 

Hij gaat wel regelmatig naar de diensten, maar zijn geloof zit ‘m vooral in zijn privé samengestelde 

geloofsleven. 

Hij komt uit Augsburg, heeft een zusje van 14 jaar oud. 

Is niet heel enthousiast tijdens het interview, al komt hij langzamerhand steeds meer los. 

Als interviewer moet ik mijn best doen om het gesprek een beetje gaande te houden.  2340 

 

Aan wat voor soort religieus onderwijs neem je deel?  

Katholiek 

 

- Hoe sta je tegenover het religieus onderwijs? Vind je het belangrijk? 2345 

Ja, het is goed en belangrijk om te hebben en er wat over te leren 

   - Waarom vind je het belangrijk? 

Het is belangrijk om religieus onderwijs te krijgen, omdat er velen zijn die er anders weinig van zullen 

begrijpen. Er zijn er velen die zullen spreken van God en van Religie, maar eigenlijk niet echt een idee  

hebben waar ze over praten.  2350 

   - Vind je dat het een verplicht vak moet zijn? 

Ja, het moet verplicht zijn. 

   - Wat vind je van het gescheiden confessionele religieus onderwijs?  

Ik vind het interessant om es een keer gezamenlijk religieus onderwijs te krijgen, dus de protestantse 

en katholieke groep bij elkaar. Maar vanwege het kerkenrecht is het eenvoudigweg zo dat het 2355 

gescheiden is. Het is niet slecht zoals het nu is, maar het zou misschien beter zijn als het 

gemeenschappelijk was. 

Nu krijgen we niet echt veel mee van de protestantse traditie, het meeste weet ik omdat ik me er zelf 

voor interesseer, kerkgeschiedenis en zo. Maar bij het katholieke religieuze onderwijs krijgen we niet 

veel erover, maar Maarten Luther wordt dan weer wel behandeld.  2360 

- Wat denk je van RE met moslims erbij, en bijvoorbeeld misschien ook les imam’s? 

Dat hoeft van mij niet zo hard. Er is dan al een verschil, maar met een andere religie erbij wordt het 
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verschil te groot, en zou het volgens mij ook niet functioneren.  

Binnen de religie lijkt het mij geen problemen, de verschillende confessies van een religie kunnen wel 

bij elkaar zijn.  2365 

- En wat als er eerst sprake zou zijn van een gescheiden onderwijs tot de 10e/11e klas, en daarna 

gezamenlijk? 

Misschien als aanvulling op de lessen, maar ik zou het in elk geval niet graag standaard ingevoerd 

zien. 

- Maar vind je het wel interessant om wat van andere religies en ander gelovige medeleerlingen te 2370 

horen?  

Ja is wel interessant, maar ik zou het toch graag bij gescheiden onderwijs houden. 

- Wat leer je tijdens de lessen over andere religies? 

Tamelijk veel, Islam en Jodendom helemaal, de tot stand koming en de geschiedenis, dat krijgen we 

wel mee.  2375 

- Komt er dan bijvoorbeeld ook wel eens iemand als een imam voorbij, of bezoeken jullie dan ook een 

moskee? 

Dat bestaat vast wel, maar ik heb het in elk geval nog niet meegemaakt. 

- En boeddhisme en hindoeïsme, krijg je daar nog informatie over? 

Eigenlijk is het vooral gefixeerd op de aan elkaar verwante religies als Jodendom, Christendom en 2380 

Islam.  

- Is er ook voor de leerlingen de mogelijkheid om wat bij te dragen tijdens de lessen en te 

discussiëren?  

Komt op de leraar aan, soms doen de leerlingen meer, soms doet de leraar meer.  

Dat hangt voor mij meer samen met de leraar, en niet met het vak. 2385 

- En hoe is dat nu bij jou? 

De docent die ik heb, praat voornamelijk veel zelf, die vertelt meer. 

- Hoe sta je zelf tegenover religie? 

Ik vind het heel belangrijk, zeker als je ziet waartoe het religieus verval leiden kan bij ons.  

En anderzijds zie je ook bij de Islam dat het ook in de andere richting kan gaan.  2390 

Maar ik vind het belangrijk dat mijn religie heeft, in het bijzonder ook voor het vormen van een 

moraal. Mensen die geen religie hebben, hebben niet op de zelfde manier een verstaan van waarden 

zoals de religieuzen dat hebben.  

- en met religieus verval bij ons, bedoel je dan met ons de katholieke traditie? 

Nee, meer het westen, Europa en Noord-Amerika, de industrielanden zou ik zeggen.  2395 

Die hebben dan minder ethische achtergrond.  
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- Zou je jezelf beschrijven als gelovig? 

Ja. 

- Was je ook bijvoorbeeld bij de katholieke jongerendagen in Keulen toen de paus er was? 

Nee, ik ben niet zo actief. Ik bezoek wel de kerkdiensten, maar verder is het meer wat voor mezelf. 2400 

Het is niet dat ik me er helemaal instort. 

- Vind je religie iets voor privé? 

Ja 

- En hoe zie je de rol in de Politiek? 

Ik vind dat er wel de ruimte moet zijn om te laten weten van welke religie je bent. Daarnaast vind ik 2405 

dat er wel meer aandacht zou mogen zijn in Beieren voor de katholieke wortels die er zijn.  

Niet dat ik iemand een bepaalde confessie wil opleggen, iedereen is vrij. Maar het zou wel wat meer 

mogen.  

- Wat vond je dan van de crucifixkwestie in Beieren? 

Ik vond het niet zo slecht dat er een regel was dat er in elk lokaal een crucifix moest hangen, ik zou 2410 

het slecht vinden als alle leerlingen verplicht werden er een te dragen. 

- Maar in het lokaal kan je het je wel voorstellen? 

Ja 

- Ook in openbare scholen is het geen probleem? 

Nee 2415 

- Wat vind je interessant aan religie? 

Nou als je bijvoorbeeld al naar de bijbel kijkt. Dat is een ongelofelijk complex boek, en ook wat er aan 

geschiedenis instaat is interessant, hoe het geschreven is. In ieder geval is het interessant, de 

geschiedenis hoe de bijbel tot stand gekomen is. Afgezien daarvan, als je erin gelooft, stelt men zich 

niet eens meer de vraag of het interessant is.  2420 

- Wat vind je interessant aan de andere religies? 

Vooral de overeenkomsten en de gemeenschappelijke wortels. Wat voor geschriften zijn er, en 

waarom is bijvoorbeeld voor mij de Islam niet de ware religie.  

- Dus waarheidsvragen? 

Ja 2425 

- En wat bestaansvragen aangaat? 

Ja vind ik ook interessant. 

- Is daar gelegenheid voor om daarover te discussiëren tijdens de lessen?  

Ja, maar dat hangt een beetje van het onderwerp af. Maar als er een aansprekend thema is, dan 

wordt daar wel over gediscussieerd. 2430 
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- Vind je het interessant hoe je leraar ertegenover staat, en je medeleerlingen? 

Van mijn medeleerlingen vind ik het interessant, van mijn docent ga ik er vanuit dat hij het ook 

daadwerkelijk gelooft.  

- Maar rondom bestaansvragen? 

Ja rondom bestaansvragen is het inderdaad ook interessant om te weten hoe de leraar erover denkt. 2435 

- Hoe zou je God beschrijven? 

God als wezen, niet te beschrijven, maar ook weer niet zoals het Boeddhisme. 

Ik geloof wel als een wezen, maar niet in onze werkelijkheid, en niet in menselijke termen te vatten.  

- Wat betekent God voor je? 

Tamelijk belangrijk in elk geval, je kunt je er altijd aan oriënteren aan religie /God ook in het dagelijks 2440 

leven.  

- Dat betekent dan ook dat je bidt? 

Ja 

- Met wie praat je over religie? Medeleerlingen/ouders 

Eigenlijk met heel veel mensen 2445 

- Ben je katholiek opgevoed? 

Ja 

- Je ouders zijn ook katholiek? 

Ja 

- en je broers/zussen gaan ook naar de katholieke kerk? 2450 

Ja 

- Kom je oorspronkelijk uit Augsburg 

Ja 

- Zou je als er aanvullend aan de godsdienstlessen interreligieus leren zou worden georganiseerd 

daaraan deelnemen? 2455 

Dat komt erop aan, of ik tijd heb. Ik vind het principe goed, maar of ik er heen zou gaan weet ik niet. 

Dat komt er echt gewoon op aan. 

- Wat vind je van de wet van de Katholieke kerk dat zowel de leerlingen als de docent katholiek moet 

zijn? 

Daarover kan worden gesproken. Bij de protestanten is dat geloof ik anders. Zo is er bijvoorbeeld een 2460 

Joodse jongen, die kan bij hun ook gewoon meedoen. En verder heb ik er nog niet echt over 

nagedacht. Ik vind het wel jammer als er niet iemand van een andere religie/confessie bij is, want dat 

kan wel wat bijdragen.  
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- Vind je het niet hard dat er een regel is dat er geen niet-katholieken bij mogen zijn? 

Ja, maar je hoeft ook alleen maar lid te zijn van de katholieke kerk. Zo zijn er ook velen in het 2465 

religieus onderwijs die er zelf eigenlijk niets meer van geloven. Dat kunnen ze toch niet checken. 

- Zijn er dan ook veel die overgaan naar het vak algemene ethiek als ze zelf mogen kiezen welk RU te 

volgen?  

Die zijn er wel, maar het zijn er maar weinig. 

 2470 

- Ik vind het wel interessant dat je zegt dat er best een crucifix in elk lokaal zou mogen hangen 

temeer daar er echt een flinke discussie rondom is geweest, die ook met Godsdienstvrijheid te doen 

heeft. 

Ja dat is wel zo, maar ik ben ook wel redelijk conservatief ingesteld. 

Het kan voor een moslimleerling wel wat stom zijn als er een kruis in het lokaal hangt, maar ja hij is 2475 

hier dan in Beieren, en hier is dat eenvoudigweg zo. 

Als ik in Turkije ben, zou ik me misschien ook aan dingen storen, maar daar zeg ik niets van, want ze 

zijn vrij. Als men moslim hier is, dan moet men dat accepteren, maar hoeft er niet in te geloven. 

Hij moet accepteren dat het zo is, en dat ik er wel in geloof.  

- wat vind je dan van een hoofddoekje in een openbare school? 2480 

Ja dat is geen problemen, dat hoort bij de godsdienstvrijheid.  

Daarbij maak ik onderscheid tussen wat de staat doet, en wat individuen doen.  

De staat zou er wat mij betreft op moeten letten dat tradities bewaard blijven,  

maar individuen kunnen zelf natuurlijk voor zichzelf beslissen.  

- en een lerares met hoofddoek? 2485 

Het zou me wat ongewoon voorkomen, maar vanwege de godsdienstvrijheid, mag ze daarmee 

rondlopen. Maar het kruis boven zich, dat zou ze moeten accepteren, omdat ze hier in Beieren is. 

 

Velen zeggen dat de staat Neutraal moet zijn, maar volgens mij gaat daarmee heel veel verloren. 

Van wat belangrijk is, van geschiedenis; we waren altijd katholiek. 2490 

Kijk als ik naar Turkije ga, dan staan daar de moskeen, dat begrijp ik. 

En hier staan de kerken, en dat is ook goed zo. 

   

 

 2495 
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Bijlage V Interview protestantse leerling protestantse school      

M. is 17 jaar oud en zit op het protestants gymnasium dat onderdeel is van het Stetten Instituut.  

Ze is lid van een protestantse kerk, net als haar moeder. Haar ouders zijn gescheiden. 2500 

Haar vader is ook kerkelijk, maar woont niet in Augsburg  

 

- Kan je jezelf kort beschrijven? 

Ik groot gebracht door mijn moeder, omdat mijn ouders gescheiden zijn. Mijn moeder bracht me 

groot in een christelijk huis, dus ik wist van het begin hoe ik moest leven met Jezus; gewoon het 2505 

dagelijkse leven, zoals bidden voor het eten en bidden voor het naar bed gaan, allemaal dergelijke 

soort dingen, ook het lezen uit de bijbel. En daarom nam ik mijn besluit voor Jezus, mijn vaste besluit, 

nam ik toen ik twaalf was.  Wat school betreft, in eerste instantie zat ik op het openbare Peutinger 

Gymnasium, 2.5 jaar lang, maar dat vond ik helemaal niet leuk, het was gewoon een zootje, en de 

leraren waren niet erg goed en ja, ik vond het er gewoon niet leuk. Daarom zit ik nu op een andere 2510 

school, het Stetten, wat een protestantse school is. Het wordt dan ook ondersteund vanuit de 

protestantse kerk, en je moet extra geld betalen omdat het een “Privatschule” is.  

 

- Aan wat voor religieus onderwijs neem je deel?  

Protestants. Ik heb al sinds de 5e klas protestants religieus onderwijs, misschien zelfs wel vanaf de 2515 

eerste, dat weet ik niet zo goed meer. Daar leerden we een heleboel verschillende dingen, van 

evolutie, tot schepping; van Jezus was een aardige man, maar niet de zoon van God…. 

Dus het hele scala aan wereldbeschouwingen, dat er is.  

Zelfs ook van andere wereldreligies zoals Islam, Boeddhisme en al deze dingen. 

 2520 

- Hoe sta je tegenover het religieus onderwijs op school? 

Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat je niet alleen onderwezen moet worden in de christelijke 

religie, maar ook dat je wat leert over de Islam, en ja alle religieuze beschouwingen die er zijn. 

Ik bedoel, als je dat allemaal gewoon negeert, en je krijgt van een religie alles onderwezen vanuit je 

familie, dus een subjectieve manier, dan is een overzicht van een leraar of iemand anders bijzonder 2525 

leerzaam, je leert er gewoon wat over de wereld. Gewoon dat je weet hoe de wereld werkt, en 

waarom hoe andere mensen denken, zodat je de verschillen gewoon iets meer begrijpt. 

Op een andere manier, je begrijpt misschien niet waarom er terrorisme is, maar je weet dat er een 

religie is waar wordt gezegd als je dat doet kom je in het paradijs, waar een hoop meisjes zijn, en 

waar je gelukkig wordt. Het is gewoon zo, je krijgt een nieuw inzicht zodat je de wereld meer 2530 
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begrijpt. 

 

- Vind je dat het een verplicht vak moet zijn? 

Ik vind dat je de keuze moet hebben tussen Protestants, Katholiek of algemeen religieus onderwijs, 

eigenlijk gewoon zoals het hier is.  2535 

Ik denk dat er zo iets moet zijn als algemene ethiek, en dat dit vak verplicht moet zijn. 

Maar het protestantse onderwijs, weet ik niet of dat zo noodzakelijk is, of het katholieke. 

Ik denk niet dat onze godsdienstdocenten het erg goed doen in het invullen van hun vak, dus zou ik 

zeggen, zorg dan voor een wat algemener vak, dat niet zo specifiek is. 

 2540 

- Wat denk je van het gescheiden confessionele religieuze onderwijs? 

Ik kan me wel voorstellen dat het katholieke en protestantse onderwijs in een klas zou plaatsvinden, 

zonder meer.  

Onderwijs met ook bijvoorbeeld moslimleerlingen kan ik me wel voorstellen, het zou wel goed zijn. 

Ik denk wel dat er een hoop discussie zou zijn, en dat het wel een behoorlijke uitdaging kan zijn. 2545 

Bijvoorbeeld als iemand heel overtuigd is en zegt ik doe dit en dat, omdat …. 

Ik denk dat je wel voorzichtig moet zijn en men niet moet zeggen, dit of dat is de beste religie.  

 

- Zou je zeggen dat dit voor het Gymnasium kan worden ingevoerd, of zou je zeggen dat de 

onderbouw bijvoorbeeld nog geen gezamenlijk onderwijs zou moeten hebben? 2550 

De onderbouw gescheiden onderwijs, daarna gezamenlijk, ik denk dat zoiets inderdaad een heel 

goed idee zou kunnen zijn. 

 

- Wat leer je van andere religies en tradities? 

(opvallend  is dat de leerling deze vraag opvat als de vraag `op welke manier kan ik mijzelf verrijken 2555 

vanuit andere religies` en niet zozeer binnen de school context) 

Ik denk dat je bijvoorbeeld van een religie als de Islam zou kunnen leren hoe ze bidden, 5 keer per 

dag en echt gefocussed op God, en dan denk ik, hoe vaak bid ik nou eigenlijk? 

Elke keer dat ik eet, als naar bed ga, en als ik er aan denk als ik opsta, dat zou dan vijf keer zijn. 

Maar goed hoe lang bid ik dan, ik bedoel zij bidden dan gelijk iets van een paar minuten ofzo.  2560 

Gewoon het idee van, hé nu is er een moment om te bidden, je gaat naar je kamer, en je neemt een 

moment voor jou en God. Ik denk dat je dat van de Islam zou kunnen leren. 

 

Ik  vind het mooi in de Joodse traditie dat je geacht wordt in dag in de week niets te doen en de 
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Sabbat te vieren bijvoorbeeld.  2565 

En bijvoorbeeld het in het zonnetje zetten van de vrouw, omdat ze alles doet van het schoonmaken 

en koken en dergelijke dingen. Vaak worden zulk soort dingen over het hoofd gezien. 

Dat je denkt van ja, natuurlijk is mijn huis altijd schoon………. 

En het gezamenlijk eten met de familie, en de tijd hebben met elkaar. 

 2570 

   - Is er tijdens de lessen veel mogelijkheid voor de leerlingen iets bij te dragen? 

In mijn godsdienstlessen eigenlijk behoorlijk veel, ze discussieert veel met ons.  

Het is niet zo dat ze voor de klas gaat staan en ons 1.5 uur lang iets verteld, maar ze stelt ons vragen 

over wat we denken. Bijvoorbeeld waar we het pas over hadden was de vraag waarom er kwaad is in 

de wereld. En bijvoorbeeld over mensen zoals Marx en Nietzsche die atheïsten zijn, en ja wat wij 2575 

denken en wat we vinden van hun theorieën, en dat soort dingen.  

 

- Hoe sta je tegenover religie? 

Ik ben heel dankbaar, ik houd van Jezus Christus, ben hem dankbaar dat hij mij gered heeft van de 

hel en zou ook niet zonder hem kunnen. Dat hij voor mij is gestorven, aan het kruis. 2580 

En ja dat is iets groots dat mij heel dankbaar maakt.  

 

   - Is religie iets voor de privé-sfeer, of mag het ook in het publieke domein aanwezig zijn? 

In een aantal opzichten is het iets heel persoonlijks, zoals bidden, dat zou ik niet zo makkelijk in het 

openbaar doen. Zoals je matje meenemen, zoals moslims doen en dan in het openbaar bidden, dat 2585 

zou ik nooit doen. Het is mijn persoonlijke conversatie met God.  

Maar aan de andere kant denk ik ook dat je het juist wel openbaar moet maken. 

Klinkt misschien raar, maar ik denk dat het niet klopt als je zegt “ja ik ben christen, maar ik wil het 

eigenlijk op geen enkele manier laten merken”. 

Ik denk dat het perfect zijn om ook in maatschappelijke discussies rondom abortus bijvoorbeeld naar 2590 

voren te laten komen dat je christen bent. Ik denk dat als de mensen weten dat je christen bent, dat 

ze ook extra opletten hoe jij dingen ziet.  

  

- Wat vindt je interessant aan religies? 

Dat er verschillende religies zijn, ik denk dat dat wel het meest interessante is.  2595 

Ik bedoel ik weet dat mijn religie de juiste, of de religie is die je uiteindelijk in de hemel krijgt.  

Maar toch, waarom zijn er andere religies? Waarom, hoe en wanneer zijn ze ontstaan? 
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Kijk van Boeddha en Muhammed weet je dat wel ongeveer. Maar wat ging er rond in hun hoofd, 

dat ze een religie vormgaven. Ik zou dat nooit durven, zeggen van ‘dit is mijn theorie, en dat is de 

juiste’ 2600 

 

- Wat vind je interessant aan andere religies? 

Het interessante vind ik denk ik dat er anderen zijn die iets geloven, en ook echt denken dat het hun 

heil brengt en het hun uiteindelijk geen heil brengt. Dan denk ik, wat een verspilt leven, en ik zou hen 

wel door elkaar willen schudden en zeggen van ‘nee dat is het niet’. Ik denk dat religies op zich niet 2605 

interessant zijn, maar wat mensen geloven. Dat spijt me dan echt voor ze, en ik heb ergens wel 

medelijden. Stel je voor dat iemand zou zeggen van, ‘He jij gelooft in Jezus Christus? Nou een goed 

leven dan, veel plezier.’ 

Zoals ik eerder zei vind ik het ook interessant wat ik zelf voor mijn geloof van andere religies leren 

kan en het in die zin als een verrijking kan zien. 2610 

 

- Hoe zou je God omschrijven? 

   - Er is een God 

  

- Met wie praat je over religie en geloof, met ouders/ familie of ook medeleerlingen?  2615 

Met allebei, ik praat erover met mijn moeder en zus, maar probeer dat ook met mijn vrienden te 

doen. 

 

Korte achtergrondvragen  

 - Van welke religie en confessie zijn je ouders? Protestantse religie 2620 

  - hoe oud ben je, man of vrouw, en in welke klas zit je?  17 jaar, vrouw 12e klas 

  - Kom je oorspronkelijk uit Augsburg? Ja uit Augsburg 
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Bijlage VI Interview katholieke leerling protestantse school 

Het interview is gedaan met P. P is een leerlinge van 18 jaar oud, en zit op het protestants 2625 

gymnasium dat onderdeel is van het Stetten Instituut.  

Ze komt uit een katholiek gezin komt, en woont al heel haar leven in de buurt van Augsburg. 

Haar moeder is godsdienstlerares en heeft theologie gestudeerd, wat P. aandraagt als reden dat ze 

iets meer dan gemiddeld met religie in aanraking is gekomen. Ze is geïnteresseerd in filosofie, maar 

ook in andere religies waar ze nog vrijwel niet mee in aanraking is gekomen, zoals het jodendom. 2630 

Als Leistungskurse heeft ze gekozen voor Engels en geschiedenis.  

 

- Kan je jezelf kort beschrijven? 

Mijn naam is Paulina Lutz, ik ben 18 jaar oud, ik kom hier uit de omgeving, een klein dorpje. 

Ik heb 4 broers/zussen. Mijn moeder is godsdienstlerares en heeft theologie gestudeerd. 2635 

Daarom ben ik niet zeer religieus, maar toch relatief religies opgevoed; ’s avonds bij het eten  

was er dan regelmatig een gebed, en af en toe naar de kerk, zo met kerst en pasen.  

Mijn beide ouders zijn katholiek.  

 

- Is je moeder hier op school godsdienstlerares? 2640 

Nee, die is lerares bij verschillende beroepsopleidingen en basisscholen verbonden als lerares. 

Ik zou ook het ook niet willen, les krijgen van mijn moeder. 

 

Aan welke vorm van RE neem je deel?  

Katholieke Godsdienstonderwijs 2645 

 

- Hoe sta je tegenover RE, vind je het belangrijk? 

Tamelijk belangrijk 

Ik vind het in die zin belangrijk, dat het RE moraalvoorstellingen en zulke zaken overlevert, en dat  

zo iets wordt bijgebracht. Maar ook dat er wordt gefilosofeerd, zodat het een soort filosofisch 2650 

onderwijs is, dat vind ik wel belangrijk. Maar het is niet zo belangrijk als talen ofzo, maar het is wel 

nodig denk ik.  

 

   - Vind je dat RE een verplicht schoolvak moet zijn? 

Ik vind eigenlijk wel dat het een verplicht vak zijn moet; het is belangrijk hoewel je het misschien 2655 

tijdens de lessen zelf niet zo belangrijk lijkt. Vooral in de lagere klassen, had ik het in elk geval niet 
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vrijwillig gekozen. Maar uiteindelijk is het ook zeer zinvol, ook omdat er zaken met betrekking tot de 

omgang met andere religies en de omgang met andere mensen besproken en geleerd worden, wat 

bij andere vakken niet het geval is. Dus dan vind ik het wel zinvol als het verplicht is. 

 2660 

   - Wat vind je van het confessioneel gescheiden RE?  

Ik zou het beter vinden als het gezamenlijk zou zijn, want het is eigenlijk dezelfde religie en daarom 

vind ik dat het niet zo gescheiden zou moeten zijn; ik zie geen reden daartoe.  

 

- Je bent hier op een Protestantse school, waar niet het vak ‘Ethiek’ wordt gegeven. Vind je dat 2665 

jammer? 

Ik vind het wel jammer, ik zou het zeker in de bovenbouw echt interessant vinden.  

In de bovenbouw had ik graag ‘ethiek’ gehad, want die doen daar heel veel met filosofie; dat had me 

echt geïnteresseerd.   

 2670 

-  Hoe en wat leer je van andere religies? 

In de elfde klas, of in de tiende hebben we zo’n beetje de grote wereldreligies besproken.   

En dit jaar dan bij engels maar ook bij het RE worden dan nog wat andere, kleinere religies 

besproken. Bijvoorbeeld New Age. Dus zo ongeveer heel basaal weet ik wel wat van de religies, maar 

me echt een indruk van religies heb ik niet, en zaken zoals bijvoorbeeld een synagoge of zulke dingen 2675 

bezoeken, dat hebben we niet gedaan. Dus het theoretische wel, maar praktisch, zodat je kan zeggen 

‘ik weet hoe het werkt/ eraan toegaat’, dat niet.   

 

   - Zijn er ook mogelijkheden voor de leerlingen om zelf iets bij te dragen over andere religies? 

Niet echt in de zin van vragen stellen, of een voorbeeld uit het dagelijks leven naar voren brengen. 2680 

Wel was er de mogelijkheid om presentaties te houden, over vastliggende thema’s .  

Dus niet de vraag wie kan hier wat bijdragen, maar meer van wie wil welk thema en die moet daar 

dan over presenteren. Maar zaken uit het dagelijks leven, eigenlijk niet. 

 

-  Hoe sta je zelf tegenover religie? 2685 

   - is het een privé-zaak of niet?  

 Ik vind dat religie echt privé is, men moet dan ook niet proberen mensen te beïnvloeden maar ieder 

zijn geloof laten hebben, dat men ook mag uitoefenen binnen bepaalde grenzen. 

Bijvoorbeeld dat je het niet al te erg naar buiten toe uit, en het ook vreedzaam uitoefent. 

En dat men ook zeggen, daar sta ik voor. Maar niet dat je zegt jouw religie is stom, en je moet zonder 2690 
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meer tot mijn religie worden bekeerd. Dus ik vind het privé maar ik vind het wel belangrijk. 

 

- Maar hier in Beieren zie je toch eigenlijk overal kruizen en tekenen van Religie? 

Ja maar dat zijn alleen maar symbolen. (P valt bij met inderdaad) Maar bijvoorbeeld bidden ofzo mag 

men niet; bijvoorbeeld op openbare scholen of wie dan ook. Als politici katholiek of christelijk zijn, en 2695 

bijvoorbeeld zouden willen bidden, dan mogen ze dat niet in bijvoorbeeld het openbare parlement 

doen. Kruizen enzo dat mag allemaal wel, maar het echt uitoefenen en zeggen ‘ik ben gelovige 

katholiek’ dan is dat gelijk schokkend van ‘o help!’.  

 

- Wat vind je interessant aan religie? 2700 

- Wat vind je interessant aan andere religies? 

Ik vind het interessant hoe religies zijn gesticht, waar ze op gebaseerd zijn, waar ze hun wortels 

hebben en hoe die nu nog worden uitgeoefend; Dat er nog altijd zoveel gelovige mensen zijn, na 

zoveel jaren toch altijd nog zovele.  

Maar ook hoeveel houvast religie mensen geven kan;  dat mensen vaak helemaal kapot zijn, en aan 2705 

hun einde en dan toch door religie weer zin vinden en zich daarmee oppeppen kunnen. 

 

- En hoe zie je dat bij de islam? 

Ehm, bijvoorbeeld bij het dragen van het hoofddoekje; dat er echt mensen zijn die het graag dragen 

en ook vrijwillig; die niet worden gedwongen, hoewel velen het zeggen.  2710 

Maar die echt zeggen ik draag het vrijwillig, ik draag het omdat ik het wil; omdat ik mijn religie op die 

manier wil laten zien en dat ik het goed vind. Dat vind ik fascinerend en indrukwekkend dat die daar 

zo boven kunnen staan.  

 

-  Hoe zou je god beschrijven? 2715 

(aarzelend) Ik geloof dat er een God is, maar niet in de zin van Levensgeest, of misschien toch 

levensgeest, maar iemand die er boven staat. Er moet gewoon een oorsprong zijn, ook als je alles 

wetenschappelijk verklaard; doorgeredeneerd moet er iets geweest zijn, iets moet de aanzet 

gegeven hebben. En daarom geloof ik wel dat er iets of iemand zijn moet, maar ik geloof niet dat 

deze God nog altijd daar is en alles beïnvloed. Misschien wel een beetje, maar niet zo direct in de zin 2720 

van ‘Ik wil dat deze persoon nu dat en dat doet’ maar meer een beetje, maar niet echt.  

- Meer zo de grote lijnen? 

Ja precies, de grote lijnen 
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- Met wie praat je wel eens over zaken van religie en geloof?  2725 

- Met ouders of bijvoorbeeld medeleerlingen?  

Met beide. Met medeleerlingen niet zoveel, maar af en toe, als het bij het RE om een bepaald thema 

gaat, en het gaat om geloofsvragen, dan wel. Maar eigenlijk is het geen groot thema in mijn 

bekenden of vriendengroep.  

In de familie wel wat meer, maar niet zo overmatig veel. Eigenlijk als kind vooral, van ‘nu bidden we 2730 

met elkaar’, zulk soort dingen. Verder ook niet heel veel.  

 

- Wat vind je van de crucifixen in de scholen? 

Ik vind, bijvoorbeeld hier zijn we op een christelijke school, daar is dat geen probleem. 

Ook in andere scholen vind het in het niet zo erg, maar als een leerling zich er aan stoort dan kan hij 2735 

er ook wat van zeggen. Maar ik vind het niet erg of storend ofzo.  

Je kan ondanks dat nog je religieuze vrijheid uitoefenen.  

 

- Kan je het je voorstellen om religieus onderwijs met moslims, joden, allemaal gezamenlijk te hebben 

en discussie te hebben?  2740 

 

Nou, RE compleet alleen gezamenlijk te hebben wordt volgens mij lastig, omdat men gewoon 

kompleet andere voorstellingen heeft, omdat het verschillende religies zijn. 

Maar als we hebben nu bijvoorbeeld twee uur in de week RE, dan zou je kunnen zeggen, een ervan 

gezamenlijk en een ervan alleen de religies afzonderlijk. 2745 

Of dat men zegt voor een bepaalde leeftijd gemixt of vanaf een bepaalde leeftijd. 

Maar in principe vind ik het gemixte goed, omdat men je dan met de andere religie nauwer contact 

hebt; nu heb ik weinig contact met een religie zoals bijvoorbeeld het jodendom in het bijzonder.  Dit 

omdat ik in de lessen nog niet bij een joodse leerling in de klas heb gezeten, en ik daarom nog niet 

over zulke thema’s met hen spreken kon, zodat ik weet waar die religies op gebaseerd zijn of de 2750 

belangrijke dingen. Dit is een wederzijdse dichter naar elkaar komen en van elkaar leren. 

 

- Wat vind je ervan dat moslimleerlingen hier op school geen hoofddoekje mogen dragen? 

Ik vind dat nogal dubbel; Omdat ehm… Enerzijds is het gerechtvaardigd omdat we een katholieke.. eh 

ik bedoel christelijke school zijn. En daarom, ze hebben er vrijwillig voor gekozen naar deze school te 2755 

komen;  ze moeten in Beieren of Duitsland niet naar een christelijke school gaan.  Daarom vind ik het 

eigenlijk gerechtvaardigd.  
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Maar het is natuurlijk wel raar om hun dat gewoon te verbieden, die worden er dan toe 

gedwongen…  

 2760 
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Bijlage VII Protestantse leerling katholieke school  

Onderstaande is de uitwerking van het interview met B., een protestantse leerling van het St. 

Stephan Gymnasium. Hij is 21 jaar oud, zit in de dertiende135 klas. Hij woont in het centrum van 2765 

Augsburg. Hij is enig kind en wordt door zijn moeder opgevoed. Hij drumt en geeft aan dat hij veel 

sport. Over zijn vader zegt hij vrijwel niets. 

Hij komt oorspronkelijk uit München, waar hij ongeveer 6 jaar heeft gewoond. 

Sindsdien woont hij in Augsburg. 

B. geeft korte, bondige antwoorden, en is relatief fel over andere religies.  2770 

 

Kan je jezelf kort beschrijven? 

Ehm.. Ik ben de zoon van een alleenstaande moeder, en ik ben 21 jaar oud, en heb dit jaar 

eindexamen gedaan. Ik ben in München geboren en heb 6 jaar op het "Staatliche Schülerheim 

Deggendorf" gezeten. Ik drum en ik ben sportief. 2775 

 Aan welk religieus onderwijs neem je deel? 

Aan protestants godsdienst onderwijs, maar ik heb ook een aantal jaar ‘ethiek’ gevolgd. 

 

- Waarom ook ‘ethiek’? 

Omdat ik was blijven zitten, en ik had geen zin om nog een tweede keer dezelfde stof te behandelen. 2780 

En dat bleef zo tot de elfde klas.  

 

- Waarom ben je weer teruggegaan naar protestants godsdienstonderwijs? 

Omdat ik het vak wilde doen in mijn ‘colloquium’ en omdat er op het st. Stephan geen ‘ethiek’ wordt 

gegeven. 2785 

 

Hoe sta je tegenover het religieus onderwijs? Vind je het belangrijk? 

In onze samenleving doen ethische en sociale waarden er niet meer zoveel toe. In een, naar mijn 

idee, te liberale samenleving is het goed om op z’n minst in het onderwijs die waarden te leren, die 

voor het leven belangrijk zijn. Daarom vind ik het een erg belangrijk vak. 2790 

                                                           

 

135
 De dertiende klas wordt met ingang van het volgende jaar afgeschaft, omdat Europese afspraken het 

Gymnasium met het 18
e
 levensjaar moet kunnen worden afgerond.  
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- Vind je dan ook dat het een verplicht vak moet zijn? 

Ja, op grond van wat ik eerder al zei. 

 

- Wat denk je van het gescheiden confessionele religieus onderwijs? 2795 

Ik vind niet dat katholieken en protestanten hetzelfde geloven, in zoverre vind ik de scheiding zinvol. 

Ik zou een gezamenlijk onderwijs niet zinvol vinden, want ik wil echt niet leren wil dat Maria en weet 

ik wie allemaal heilig zijn, en dat de paus alles weet; allemaal onzin  

 

- Kan je je ook voorstellen om religieus onderwijs samen met katholieke maar ook moslimleerlingen te 2800 

hebben? 

Nee, ik geloof dat het dan tot ruzie zou komen.  

 

- Je kan je dus niet voorstellen dat leerlingen van verschillende religies van elkaar kunnen leren in het 

religieus onderwijs? 2805 

Nee, dat kan ik me niet voorstellen. 

 

Wat leer je van andere religies en tradities? 

Hmm.. Andere religies laten zien, hoe de wereld denkt. Het prestatiegericht denken wordt dan ook 

op het religieuze leven overgedragen; men moet eerst presteren om voor God te kunnen bestaan. Ik 2810 

leer daaruit hoezeer mensen de waarheid van Jezus nodig hebben.  

 

- En wat leer je van andere religies in het religieus onderwijs? 

Oh, bedoel je dat.  Dan leren we de opbouw en de centrale kenmerken 

 2815 

- Is het dan allemaal tamelijk globaal, of krijgen leerlingen ook de mogelijkheid iets bij te dragen? 

Tijdens de lessen is er over het algemeen de mogelijkheid om je vragen met betrekking tot ethiek en 

je mening te uiten.  

 

Hoe sta je zelf tegenover religie? 2820 

Ik heb niet zoveel met ‘religie’. Religie is de poging van mensen om vanuit zichzelf naar god te 

komen. Ik geloof veel meer dat Jezus ons heeft verlost en in dat wat in de bijbel staat. 

 

- Vindt je religie een privé-zaak? 
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Ja en nee. Als God de wereld heeft geschapen en zijn zoon aan het kruis heeft gehangen, dan is dat 2825 

voor de hele wereld en ook openbaar. Uiteindelijk is ‘het openbaar’ de wereld. 

Maar er is ook een persoonlijke, intieme relatie tussen God en mensen.  

 

Wat vind je interessant aan Religie? 

Het is een belangrijk thema in het leven van alledag en de basis voor mijn leven. 2830 

 

-  Wat vind je interessant aan andere religies? 

Niet zoveel 

 

- Helemaal niets? 2835 

Ik vind het interessant wat voor pogingen men doet om verlossing te bewerkstelligen. Ik vind dat 

belachelijk.  

 

Hoe zou je God beschrijven? 

Als ‘Er is een God’, als een persoon. Waarachtig 2840 

 

Met wie praat je over religie en geloof? 

Zo mogelijk met iedereen, dus ook met familie en medeleerlingen 

 

Korte achtergrondvragen 2845 

- Welke religie of confessie hangen je ouders aan? 

Officieel geen, maar ik zie mezelf als protestants 

 

- Hoe oud ben je en in welke klas zit je? 

Ik ben 21 jaar en zit/zat in de dertiende klas 2850 

 

- Kom je oorspronkelijk uit Augsburg? 

Ik ben in München geboren, maar woon al lang in Augsburg. Ik heb tot ik 6 was in München 

gewoond, met een pauze van anderhalf jaar dat ik in Marburg op een christelijke boerderij heb 

gewoond.   2855 
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Bijlage VIII Katholieke leerling katholieke school  

Onderstaande is de uitwerking van het interview met J., een protestantse leerling van het St. Stephan 

Gymnasium. Hij is 18 jaar oud,  zit in de tiende klas en hij komt oorspronkelijk uit Augsburg. 

Net als de protestantse leerling van het St. Stephan geeft hij  korte, bondige antwoorden.  2860 

Hij is wat stug tijdens het gesprek en wil de vraag over hoe hij God zou beschrijven niet 

beantwoorden. 

Kan je jezelf kort beschrijven? 

Ik ben J, ik ben 18 jaar oud, leerling van aan het St. Stephan Gymnasium. 

Ik ben niet getrouwd en heb 4 broers/zussen.  2865 

 Aan wat voor religieus onderwijs neem je deel? 

Het katholieke godsdienstonderwijs. 

 

Wat vind je van het religieus onderwijs, vindt je het belangrijk? 

Middelmatig 2870 

 

- en waarom? 

Naar mijn mening is het voor elke persoon belangrijk om zich met bepaalde ethische, filosofische 

basale vragen, over dood en leven, zin van het leven, hulp bij sterven, doodstraf en abortus bezig te 

houden, wat onder andere in het religieus onderwijs gebeurt.  2875 

Dat gebeurt naar mijn ervaring echter vaak nog ontoereikend en beperkt het religieus onderwijs zich 

te veel tot de religie en confessie van de docent. 

 

- Vind je dat het een verplicht vak moet zijn? 

Niet per se godsdienstonderwijs, maar de keuze uit godsdienstonderwijs of ethiek 2880 

 

- Wat vind je van het gescheiden confessionele religieus onderwijs? 

Ik vind dat in orde. 

 

- Waarom? 2885 

Tussen de verschillende religies en confessies bestaan bepaalde verschillen. Nouja, misschien zou 

men die verschillen ook beter in een gemixte klas kunnen bespreken. 

 

- Kan je het je voorstellen ook met moslim en joodse leerlingen samen religieus onderwijs te hebben 
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en met elkaar te discussiëren? 2890 

Over existentiële vragen zeker. Maar dan zou het religieus onderwijs, dat zich hoofdzakelijk, vooral in 

de onder en middenbouw van de school, tot geloofsleer beperkt, fundamenteel moeten worden 

omgegooid. 

 

- En bijvoorbeeld vanaf de 11e of 12e klas?  2895 

Ja, dan zou ik het me goed kunnen voorstellen.  

Wie en wat leer je van andere religies en tradities? 

Het jodendom is meermaals behandelt, en daarnaast hebben we een overzicht van de wereldreligies 

behandeld;  dus boeddhisme, hindoeïsme, islam en jodendom.  

-  Is dat allemaal erg globaal, of is er ook de mogelijkheid voor leerlingen om wat bij te dragen of te 2900 

vragen? 
Ja, die mogelijkheid is er wel, maar het komt een beetje op de leraar aan. 

Hoe sta je zelf tegenover religie? 

Ik ben katholiek. 

 2905 

- Wat houdt dat precies in aan bijvoorbeeld kerkbezoek of jeugdvereniging? 

Ik bezoek regelmatig kerkdiensten en aan de jeugdvereniging doe ik niet mee. 

 

In hoeverre is religie een privé-zaak? 

Volkomen 2910 

 
-  En vind je dat men religie in het openbaar mag laten zien, bijvoorbeeld ook in de politiek? 

Als men dat wil, waarom zou men dat niet mogen laten zien? Veel jongeren laten toch ook door hun 

kleding zien bij welke muziekrichting ze horen of welke bands hun bevallen. 

 2915 

Wat vindt je interessant aan religie? 

Eindtijdvoorstellingen en het zich bezighouden met ethische morele vraagstukken zoals bijvoorbeeld 

euthanasie.  

 

- En wat vind je specifiek interessant aan andere religies? 2920 

Dat ze anders zijn 
 

- Anders in welke zin? 

In het algemeen, de gebruiken de riten en de voorstellingen.  

 2925 

Hoe zou je God beschrijven? 

Vraag iets wat makkelijker is, dat kan ik niet beantwoorden. 

 

- En als je de keuze hebt uit ‘er is een God’, ‘Er is iets als een Geest of Levenskracht’ en ‘Ik geloof niet 

dat er zoiets is als een God of Levenskracht’, is het dan nog te moeilijk? 2930 

Ja 
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- Oké, dan moeten we deze vraag overslaan 

Prima 

Met wie praat je over religie en geloof? 2935 

Met familie en vrienden. 

 

Dan nog een paar korte achtergrondvragen: 

 
- Van welke religie en confessie zijn je ouders? 2940 

Die zijn katholiek 

 

- Hoe oud ben je, en in welke klas zit je? 

Ik ben 18 en ik zit in de tiende klas 

 2945 

- Kom je oorspronkelijk uit Augsburg, of kom je ergens anders vandaan? 

Nee ik kom uit Augsburg.  

 

 

 2950 
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Bijlage IX Email Peter Schreiner     

Dear Daniel Zijderveld 

 It is always a risk to postpone reactions. 

Now I will do it however I have not a lot of time to reflect. So take my reaction as a  more or less 2955 

spontaneous one and if you want to continue this let me know. I write my comments in your text and 

use a different colour and hope that you can identify this. I comment on the quotes you mention 

directly and then also on your comment to my quotes. 

I hope this helps. If yes, let me know, if no, let me know also. 

Best wishes 2960 

Peter Schreiner 

 Von: Daniël Zijderveld [mailto:dzijderveld@hotmail.com]  

Gesendet: Montag, 31. März 2008 21:19 

An: schreiner@comenius.de 

Betreff: RE: AW: Anfrage wegen Diplomarbeit 2965 

You write there that "compared to traditional denominational religious education, the future 

approach in pluralistic European society must include a much stronger emphasis on the need for 

ecumenical and interreligious education for the sake of human understanding and respect. This 

emphasis refers to the different Christian churches and denominations as well as to the  

different religions an worldviews." 2970 

Labels like „confessional / denominational“ or „non-confessional“ have a limited meaning because 

they do not fit with the context of RE in a country. What “confessional” means  in one context can be 

completely different to “confessional” in another context. There are more layers of RE that plays a 

role and not at least the self-understanding of the involved churches and religious communities are 

different.  The synod of the EKD has declared already in 1958 that “the church is ready for a free 2975 

service in a free school”. This means that churches provide a service for society and does not see its 

involvement in RE as a service for the churches.  
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 The increasing pluralistic situation in society and also in schools implies challenges for all existing 

approaches of RE. Methods of ecumenical and interreligious education are needed also for 

denominational approaches because students should learn to deal with their own religion as well as 2980 

with the religion of the other. Religious education should be developed in theory and practice to 

enable pupils and students to deal with existing difference and plurality. 

I was wondering how you would see this idea working out in the German situation.  

Do you mean that there should be one common RE course which all students should attend? 

There is of course the example of the 'Religion for all' project in Hamburg, but in the rather catholic 2985 

south of Germany, 

this would cause big problems. For example, because the Catholic Church requires both the teacher 

and the students, to be member of the Catholic Church. The Catholic Church has been known for their 

slow steps in the direction of ecumenical approaches, although under John Paul II there have been 

steps in this direction. 2990 

The protestant church on the other hand, seems to be really willing to organize ecumenical teaching 

and even interreligious teaching (Which makes the case of 'religion for all' in Hamburg possible). 

The few students I've interviewed already told me they hardly new anything about the other 

confession. 

Isn't there a long way to go to bridge this gap between Catholics and Protestants at first, before there 2995 

could be spoken of interreligious teaching? 

Or would you say that exactly that 'bridging' of the gap between Catholics and Protestants should be 

taken as the opportunity to organize common RE for the different religions all together?  

The above mentioned demand is not directly linked to the way RE is organized. That means that also 

in separate faith groups of teaching the need for ecumenical and interreligious learning exist. 3000 

Sometimes the argument is overstretched that this needs a diverse learning group to organize it. 

There are a lot of successful methods and projects where interreligious learning is organized also in a 

separate faith group. To my knowledge there is no empirical evidence that interreligious learning is 

more effective  in a “Religion for all” approach because the outcome of teaching   depends on many 

other facts and conditions. 3005 

I share the view that the Protestant perspective in general is more open for an ecumenical 

collaboration in RE than the Catholic one, especially when we compare official statements of the 

respective churches. 
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The situation in Hamburg that has given reason for a “Religion for all” approach is too specific than to 

use it directly in other regions of Germany.  Officially it is still a Protestant RE and the fact that 3010 

Protestant RE is open to all pupils has been expressed by bodies of the EKD several times since 1971.  

The perspective how students feel about learning effects of RE is a different one. Also the question 

about collaboration between Catholic and Protestant RE has to be discussed differently for different 

age groups and different stages of schooling. It playsa minor role in the sixth form where normally 

students can chose among a range of offered courses like Protestant, Catholic RE and 3015 

Ethics/Philosophy. 

Beside that you write that "religious education will overcome its focus on national contexts and widen 

its horizon to Europe and then to embrace the worldwide oicumene" and "RE can elaborate a critical 

potential in a civil society through its international, ecumenical and interreligious dimension." 

Religious education should not neglect the global potential of religion. You can see the ecumenical 3020 

movement as a movement of globalization, you can value ecumenical learning as a learning approach 

that cross boundaries. It is this background that can encourage RE not to focus on national concerns 

but to overcome the limitations of this view and to benefit from an international ecumenical 

orientation. 

Beside that part of “religious competence” as an outcome of RE  should enable students to reflect 3025 

critically to concepts of society that does not fit with religious values like compassion, love and 

tolerance. The competence of self-reflexivity should include also a political conscious to serve for a 

better world and to care for those who are in need following the values of the main religions. 

One criteria of quality of an RE approach might be if and how the teaching and learning promotes 

peace, justice and the untegrity of creation, as central goals of the ecumenical movement. 3030 

In what sense do you speak here of the international dimension of RE? The rest of the book seems to  

emphasize a more contextual approach, which connects with the students life world more. 

Isn't the international dimension of RE in some sense still part of the instrumentalistic view on RE? 

What do you mean by instrumentalistic view on RE?  

The contextual approach does not neglect a global dimension. If you read e.g. the article of Heid 3035 

Leganger-Krogstad in the mentioned book you can see that the combination of the local and the 

global is a feature of a contextual approach. This can mean to find out about the global in the local 

but also recognize that the local is oscillating with the global. Heid is using the term of “glocalisation” 
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to focus on this mutual relationship between the global and the local. Part of RE can be to explore this 

relationship.  3040 
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Bijlage X Email Werner Haussmann  

Van: Werner Haußmann (werner.haussmann@gmx.de)  3045 

Verzonden: 

zondag 6 juli 2008 12:38:43 

 

Lieber Daniël Zijderveld, 

 3050 

vielen Dank für Ihre Mail. 

Meine Birte gegenüber geäußerte Bemerkung halte ich nach wie vor für 

richtig: Die Einführung eines eigenständigen islamischen 

Religionsunterrichts "sichert" derzeit den konfessionellen 
Religionsunterricht gewissermaßen. Konfessionell-gemischten RU gibt es im 3055 

"Süden Deutschlands" nur in der 1./2. Klasse in Baden-Württemberg und unter 

Umständen vereinzelt auch im beruflichen Schulwesen, wo zum teil sogar auch 

muslimische Schüler daran teilnehmen. 

  

Ich würde aber Bedenken gegenüber einer Auffassung anmelden, dass 3060 

interreligiöses Lernen nur dann möglich wäre, wenn die Lerngruppen religiös 

gemischt sind, denn  interreligiöses Lernen kann auch in religiös 

"homogenen" Klassen in verschiedenen Formen stattfinden. 

  
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne am Telefon zur Verfügung. 3065 

  

Gute und kompakte Infos finden sich bezüglich Ihrer Fragestellung auch z.B. 

in: 

- Handbuch Interreligiöses Lernen, hg. von Peter Schreiner, Ursula Sieg, 

Volker Elsenbast, Gütersloh 2005 3070 

- Eckart Gottwald, Norbert Mette (Hrsg.): Religionsunterricht interreligiös. 

Hermeneutische und didaktische Erschließungen, Neukirchen 2003 

  

  
Schöne Grüße 3075 

Ihr 

Werner Haußmann 

  

  

************************************* 3080 

Dr. Werner Haußmann, AOR 

Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des evangelischen 

Religionsunterrichts 
Department Fachdidaktiken 

Philosophische Fakultät und FB Theologie 3085 

Universität Erlangen-Nürnberg 

werner.haussmann@ewf.uni-erlangen.de 
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Bijlage XI Brief aan scholen/godsdienstdocenten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 3090 

Zuerst möchte ich mich gerne selbst vorstellen. Mein Name ist Daniël Zijderveld, ich bin 22 Jahre alt 

und studiere Lehramt Theologie an der Universität von Utrecht. Im Moment mache ich einen Teil 

meines Studiums hier in Augsburg. Die Geplant für dieses Halbjahr  ist, an verschiedenen Fächern der 

Universität teilzunehmen, und auch meine Diplomarbeit zu machen. 

Durch die Ergebnisse in meiner Diplomarbeit hoffe ich, einen Beitrag zu einem Europäischen Studium 3095 

in Religiöser Ausbildung in Europa zu liefern. Diese Forschung, bekannt unter dem Namen ‘REDCo’ 

läuft schon einige Jahre, und war bisher von allem auf das Projekt 'Religion für Alle’  in Hamburg 

ausgerichtet.  

 

Die Situation in dieser Stadt ist aber nicht repräsentativ für ganz Deutschland.  3100 

Deswegen möchte ich die Untersuchungen noch weiter vertiefen und in Augsburg fortfuhren. 

Es scheint mir dabei sehr interessant, Forschungen darüber anzustellen, wie Schüler in einer 

überwiegend katholisch dominierten Stadt wie Augsburg gegenüber interreligiöser Ausbildung 

eingestellt sind. 

Zentrale Frage zur meine Diplomarbeit ist deshalb: 3105 

'Wie erfahren Schüler, im Alter von 16-18 Jahren die Existenz von anderen Konfessionen/Religionen 

und konfessionelle Religiöser Ausbildung auf einem katholischen oder öffentlichen Gymnasium in 

Augsburg?' 

 

Die Planung ist, wenigstens vier Schüler zu interviewen, von denen zwei eine öffentliche Schule und 3110 

zwei eine katholische Schule zu besuchen. Dabei geht es je um einen evangelischen und einen 

katholischen Schüler. 

 

Ich würde mich sehr über eine positive Rückmeldung freuen, und hoffe auf eine baldige Nachricht 

von Ihnen. 3115 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Daniël Zijderveld 

P.S. Um Kontakt aufzunehmen wäre ein Email am einfachsten. 
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Bijlage XII Statistieken RE in Augsburg  

Met dank aan: 

 

Hubert Straub  

Projektleiter RELIS  3125 

Tel. 0821/3166-545 Fax 

0821/3166-549  

 

Diözese Augsburg  

Hauptabteilung Schulischer 3130 

Religionsunterricht  

Hoher Weg 14  

86152 Augsburg  

 

3135 
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Bijlage XIII Statistieken RE in Beieren 

Met dank aan: 

 

 

Hubert Straub  3140 

Projektleiter RELIS  

Tel. 0821/3166-545 

Fax 0821/3166-549  

 

Diözese Augsburg  3145 

Hauptabteilung 

Schulischer 

Religionsunterricht  

Hoher Weg 14  

86152 Augsburg  3150 

 


