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Religie in het onderwijs; de wijzen uit het oosten? 

“Er zijn drie redenen om religieus onderwijs af te schaffen: organisatorisch, onderwijskundig en 

inhoudelijk. De meest basale reden is 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 5 

indoctrinatie.”
1
 

 

Bovenstaand citaat is één van de zoekresultaten als er met Google wordt gezocht op ‘religieus 

onderwijs’. Religieus onderwijs en religieuze scholen staan regelmatig ter discussie. De meeste 

docenten Godsdienst/ Levensbeschouwing (verder genaamd: RE (Religious Education), naar de 10 

benaming voor het Nederlandse vak Godsdienst/ Levensbeschouwing in Europa) zullen de vraag naar 

de legitimiteit of relevantie van hun vak wel herkennen. Leerlingen, ouders en collega’s stellen hem 

met regelmaat.  

 

Dit gebeurt niet alleen in Nederland, ook in andere Europese landen wordt hierover gediscussieerd. 15 

In Europese landen is een breed spectrum aan visies op het religieus onderwijs. Duitsland neemt 

daarin een opvallend plaats in. Het recht op religieus onderwijs wordt daar namelijk expliciet in de 

grondwet vermeld. Reden om eens te kijken naar hoe onze oosterburen het religieus onderwijs 

hebben georganiseerd en gelegitimeerd, en wat leerlingen er van vinden. Daarbij wordt ook ingegaan 

op de theorie van Jackson over het gezamenlijk religieus onderwijs en de zogenaamde ‘interpretative 20 

approach’ van interreligieus leren.  

 Centraal staat de vraag (1) hoe het religieus onderwijs in Duitsland is georganiseerd, (2) welke 

mogelijkheden dat biedt voor het interreligieus leren en (3) wat leerlingen daar van vinden.  

 Allereerst zal er worden ingegaan op de grondwet van Duitsland, en de verschillen met Nederland, 

vervolgens in het kort op de verschillende vormen van religieus onderwijs die Duitsland kent en ten 25 

slotte op wat leerlingen zelf van het religieus onderwijs vinden.  

 

                                                           
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 
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Begrippen 

Allereerst is het van belang om een aantal begrippen helder te definiëren.  

Het eerste begrip religieus onderwijs (RE). Dit is een onderscheiden vak op de scholen, gericht op het 30 

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 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.2 

Confessioneel gegronde vormen van RE / confessioneel RE: religieus onderwijs georganiseerd vanuit 35 

een confessionele religieuze gemeenschap. In Duitsland gaat dat om Rooms-katholiek en protestants 

RE.  

Een tweede begrip is interreligieus onderwijs. Dit gaat terug op het principe van interreligieus leren, 

waarbij dit onderzoek uitgaat van het interreligieus leren in engere zin.3 

Interreligieus leren in engere zin gebeurt in de ontmoeting van aanhangers van verschillende religies. 40 

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

Interreligieus leren kan uiteindelijk getypeerd worden als ‘de opvoeding en vorming van kinderen en 

jonge mensen in een multiculturele en multireligieuze samenleving, waarbij leerprocessen zich 45 

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.4
 

 

                                                           
2
  Miedema, S. (2006), p. 13 

3
  Leimgruber, S. (2007) 

4
  Bakker, C in Miedema, S. (2006), p. 170 
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Relevantie 

Na deze begrippenverheldering behoeven enkele keuzes de nodige verantwoording. 50 

Allereerst de keuze voor Duitsland; zoals gezegd is Duitsland interessant omdat het recht op 

godsdienstonderwijs expliciet in de grondwet wordt vermeld, waardoor de situatie van het vak 

fundamenteel verschilt met de rest van Europa. In Duitsland hebben ouders vanaf de basisschool de 

keuze tussen Evangelisch, Rooms-katholiek en algemeen religieus onderwijs. Deze keuze hebben ze 

ongeacht de aard van de school; ook op een Rooms-katholieke school kan er worden gekozen voor 55 

Evangelisch religieus onderwijs, en soms ook voor algemene ethiek.5 De enige beperking voor deze 

regel is dat er minimaal vijftien leerlingen6 dit religieus onderwijs moeten willen volgen, voordat de 

school verplicht is hiervoor een docent aan te nemen.  

 

Theorieën 60 

Bij het bestuderen van verschillende internationale publicaties7 werd duidelijk dat er al wel veel over 

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

het project ‘Religion für alle’ al enkele jaren loopt. Dit project waarbij alle leerlingen ongeacht religie 

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

recente theorie die de waarde van het interreligieuze leren wil benadrukken. Daarbij wordt echter 65 

gemakkelijk over het hoofd gezien dat dit project alleen mogelijk is, omdat de Rooms-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 daarom in dit artikel 

ingegaan op de situatie in de stad Augsburg, in het overwegend Rooms-katholieke Beieren. 

De mogelijkheid van het toepassen van bepaalde onderwijsmodellen is sterk afhankelijk van de 70 

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

In een nog net niet formeel Rooms-katholieke deelstaat is het interessant om te kijken welke 

modellen er toch mogelijk zouden zijn en hoe leerlingen daar tegenover staan.  

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

doelgroep van het RE. Twee vragen staan hierbij centraal. In hoeverre sluit RE aan bij de dagelijkse 75 

                                                           
5
  Gebleken uit: Direct contact met pedagoge drs. M. Schulz uit Augsburg, Beieren, Duitsland. 

6
  http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9502EEDC163BEF34BC4D52DFB4678389669FDE 

over religieus onderwijs in Duitsland, bezocht op 07 februari 2008 

7
  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 
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leefwereld van leerlingen en wat zouden zij liever anders zien met het oog op interreligieus 

onderwijs? 

 

De ontwikkelingspsycholoog Fowler(1981)8 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 80 

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

kritisch reflectief onderzocht; dit op zowel rationeel als emotioneel vlak.9 

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

reflecteren op het feit in hoeverre de inhoud van de lessen gedurende de middelbare school periode 

aansluit bij hun ervaringen in de maatschappij buiten de school.  85 

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

godsdienstonderwijs ervaren, zijn zes leerlingen in de leeftijd van 16-21 jaar geïnterviewd. Deze 

interviews waren semigestructureerde kwalitatieve interviews. Er zijn twee leerlingen van een school 

met een Rooms-katholieke achtergrond, twee van een openbare school en twee van een 

protestantse school geïnterviewd. Van elke school één leerling die Rooms-katholiek onderwijs volgt, 90 

en één die aan het protestantse onderwijs deelneemt. Op deze manier kunnen zowel de verschillen 

tussen de scholen als tussen de confessies worden bestudeerd.  

Doelen van het religieus onderwijs en de theorie van Jackson 

 Het religieus onderwijs dient volgens het compendium voor religieus onderwijs10 een kritische 

bijdrage te leveren aan de houding van de leerling in de school; er is sprake van een spanning tussen 95 

evangelie en school.11 Het religieus onderwijs is er op gericht leerlingen aan te zetten tot het 

nadenken over de zin van het menselijk bestaan. Daarbij moeten schijnzekerheden worden 

afgebroken, en verschillende theorieën en tradities worden bevraagd.12 

Door de gescheiden lessen is er met name een ‘teaching in13 tradition’, en misschien door de 

beperkte invloed van de eigen confessionele stroming een ‘closed fist’ benadering. 100 

                                                           
8
  Fowler, J.W. (1981) 

9
  http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/theology/1997/d.timmers-huigens/thesis.pdf 

Interactieve geloofscommunicatie, Dorothea Timmers-Huigens, 1997, pp 199-205 

10
  Lachmann, R. (1982), p. 31 

11
  Lachmann, R. (1982), p. 31 

12
  Kaiser, A.(1980), p.29 

13
  Ter Avest, K.H. (2006) 
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Gescheiden lessen zijn volgens Jackson 14 geen goede manier om leerlingen zich in hun traditie te 

laten verdiepen en te leren van andere tradities. Door steeds binnen de eigen leefwereld en het 

eigen perspectief te blijven, krijgen leerlingen niet de kans om een eigen religieuze identiteit te 

ontwikkelen. Door het bestuderen van een andere cultuur of religie kunnen leerlingen nieuwe 

inzichten krijgen en zo de eigen situatie nog eens kritisch bekijken. Door leerlingen mee te laten doen 105 

in dit proces, worden ze vaak gestimuleerd om meer over de eigen traditie na te denken. 

Volgens Jackson is het van groot belang om in RE de taal en de symbolen van religies te leren 

verstaan, en daarbij kritische houding te ontwikkelen. Het begrijpen en het reflecteren zijn niet te 

scheiden in het proces van identiteitsontwikkeling.15 Het is daarom van belang dat leerlingen met 

(vertegenwoordigers van) andere culturen en levensbeschouwingen in aanraking komen, om zo tot 110 

een eigen construct te kunnen komen.16 

Bovendien zou er door het gescheiden onderwijs ook een bepaalde ‘anxiety’ kunnen ontstaan. Dat 

zou een slechte ontwikkeling zijn, omdat leerlingen bij elkaar in de klas zitten en dagelijks met elkaar 

te maken hebben. 

 115 

Methode 

Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het interreligieus onderwijs op middelbare 

scholen in Augsburg was het noodzakelijk om eerst een studie te doen naar hoe het religieus 

onderwijs in Duitsland is georganiseerd. Er zijn namelijk significante verschillen met Nederland; het 

religieus onderwijs is heel anders georganiseerd. Welke mogelijkheden zijn er juridisch gezien 120 

überhaupt voor interreligieus leren? En welke modellen ten aanzien van religieus onderwijs bestaan 

er in Duitsland? Dat moest eerst worden uitgezocht voor de interviews konden worden uitgevoerd.  

Vervolgens werd er een vragenlijst samengesteld, onder andere aan de hand van de bestaande 

kwantitatieve onderzoeksvragenlijst van het REDco. Nadat de vragenlijst was opgesteld, zijn er twee 

proefinterviews gedaan om te kijken of de leerlingen de vragen wel op de juiste manier begrepen. 125 

Met de bijgeschaafde vragen  zijn de andere interviews gedaan.  

Het voordeel van semigestructureerde kwalitatieve interviews is dat je aan de reactie van de 

leerlingen kunt merken hoe ze de vraag opvatten, en je aan de hand daarvan het gesprek kan 

bijsturen. Ook kan je langer stilstaan bij een vraag waar een leerling onverwacht veel over te 

vertellen heeft. Op die manier krijg je andere inzichten dan wanneer je een kwantitatief onderzoek 130 

                                                           
14

  Jackson, R. (1997), p. 138 

15
  Jackson, R. (1997), p. 140 

16
  Bakker, C. in Schreiner, P. (2001), pp.207-208 
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doet. Een van de vragen die gesteld werden was bijvoorbeeld: Hoe sta je tegenover het 

godsdienstonderwijs? Vind je het helemaal niet belangrijk / niet zo belangrijk/ normaal / tamelijk 

belangrijk / heel belangrijk? 

Bij deze vraag kon op diverse wijze worden doorgevraagd, bijvoorbeeld waarom ze het belangrijk 

vonden, en of ze vonden dat het een verplicht vak moet zijn. Door er ten slotte een aantal vragen 135 

met keuzeantwoorden in te verwerken, konden er ook statistieken worden opgemaakt. 17 

 

Vanwege de omvang van het onderzoek was het onmogelijk om representatieve resultaten te 

leveren, noch voor de stad Augsburg, noch voor heel Duitsland. Er is daarentegen getracht een 

bijdrage te leveren aan de volledigheid van het beeld van RE door data te verschaffen over leerlingen 140 

in het Rooms-katholieke Augsburg. Om dat beeld over een wat grotere breedte te krijgen, is ervoor 

gekozen om zowel een Rooms-katholieke, een protestantse als een openbare school te benaderen. 

 

                                                           
17

  Voor de vragenlijst, zie Bijlage. 



Religie in het onderwijs; de wijzen uit het oosten? – Daniël Zijderveld 

2009 

 

7 

 

Literatuurstudie 

Na de noodzakelijke verhelderingen en theorieën wordt er hieronder ingegaan op de wetgeving 145 

omtrent het religieus onderwijs. Zoals gezegd, is het recht op godsdienstonderwijs vastgelegd in de 

Duitse grondwet, en wel in artikel 7. Daar staat:  

Artikel 7.2 en 7.3 Schulwesen 

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

Religionsunterricht zu bestimmen. 150 

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. 

 155 

In het kader van dit artikel behoeven drie bijzondere zinsneden 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. Ook houdt deze zinsnede in dat de staat voor het materiaal en de 

personeelskosten van het RE hoort te betalen.18 160 

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.  

Deze religieuze gemeenschappen kunnen zowel religies als confessies zijn; later in dit artikel wordt 

nog verklaard aan welke eisen de religieuze gemeenschappen moeten voldoen.  165 

In de praktijk komt dit neer op het confessionele, gescheiden religieuze onderwijs.19  

 

Ouders of verzorgers van een kind hebben al vanaf de basisschool de keuze tussen protestants, 

Rooms-katholiek en algemeen RE. Deze keuze hebben ze ongeacht de aard van de school; ook op een 

Rooms-katholieke school kan er worden gekozen voor protestants RE, en soms ook voor algemene 170 

ethiek.20  

                                                           
18

  Lachmann, R. (1984), pp. 72-75 

19
  Lachmann, R. (1984), pp. 72-75 

20
  Gebleken uit: Direct contact met pedagoge drs. M. Schulz uit Augsburg, Beieren, Duitsland. 
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De enige beperking voor deze regel, met betrekking tot het recht op confessioneel onderwijs, is dat 

er minimaal vijftien leerlingen21 een bepaalde vorm van religieus onderwijs willen volgen, voordat de 

school verplicht is een docent hiervoor aan te nemen. De kerken mogen de docenten aanstellen, mits 

deze een academische onderwijsgraad hebben gehaald.  175 

De staat verzorgt verder het formele en financiële raamwerk voor het vak en de staat stelt een aantal 

formele educatieve doelen vast voor alle vormen van RE. De verdere invulling van het vak wordt aan 

de kerken overgelaten.  

 

De wetsartikelen zijn echter niet eenduidig. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld wat moet worden 180 

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

gemeenschappen’. Dit wordt door de kerken zelf uitgewerkt in een document dat ter goedkeuring 

aan het ministerie van onderwijs van de deelstaat wordt voorgelegd. Aan de hand daarvan worden 

ook de zogenaamde lesplannen opgesteld. 

 185 

De twee grote religieuze gemeenschappen, de Rooms-katholieke en protestantse kerk, hebben 

hierover dan ook beide een verhandeling geschreven. Die van de protestantse kerk (EKD) is te vinden 

in het denkschrift ‘Identität und Verständigung’, de Rooms-katholieke kerk heeft deze in meerdere 

geschriften uiteengezet, maar in dit onderzoek wordt uitgegaan van ‘Die deutschen Bisschöfe’. 

In de protestantse interpretatie22 is er vooral ruimte voor het ontwikkelen van een eigen religieuze 190 

identiteit en is men bewust bezig met het aanreiken van elementen om deze ontwikkeling te 

stimuleren. In de Rooms-katholieke interpretatie23 is deze ruimte er ook, maar houdt men een slag 

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

wordt benadrukt dat dit geen hindernis mag zijn in de oecumene of de openheid naar niet-

confessioneel gebonden leerlingen.  195 

 

Onderwijsmodellen t.a.v. religieus onderwijs in Duitsland 

In Duitsland is het meest gangbare model het confessionele religieus onderwijs, dat wil zeggen 

gescheiden protestants en Rooms-katholiek godsdienstonderwijs en algemene ethiek. In de 

                                                           
21

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

over religieus onderwijs in Duitsland, bezocht op 07 februari 2008 

22
  EKD,(1994)  Identiät und Versändigung 

23
  Die deutschen Bischöfe (1996), Nr. 56 
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deelstaten Bremen en Brandenburg zijn er uitzonderingen gemaakt en wordt er geen confessioneel 200 

religieus onderwijs georganiseerd. In Bremen is dat in de vorm van Bijbelse geschiedenis en in 

Brandenburg het LER.24  

Door de maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de voortschrijdende secularisatie, zijn er 

vragen gerezen bij de vormgeving van het confessionele religieus onderwijs. Naar aanleiding van die 

discussie is er een aantal modellen ontwikkeld: 25(a) Een coöperatieve vorm van confessioneel 205 

religieus onderwijs (samenwerking tussen docenten, regelmatig gezamenlijk onderwijs), (b) het 

subject-groep model (overlappende thema’s gezamenlijk behandeld) en (c) het model van ‘religie 

voor iedereen’(alle leerlingen krijgen altijd gezamenlijk onderwijs). 

Deze samenwerkingsmodellen kunnen echter alleen worden toegepast als er instemming is van de 

verschillende kerkdenominaties en er sprake is van goede samenwerking tussen de kerken, de staat 210 

en de school. Dit gebeurt slechts sporadisch en vaak op lokale schaal. Een bekend voorbeeld is wel 

het ‘religie voor iedereen’ model, dat wordt toegepast in Hamburg onder de vlag van het 

protestantse godsdienstonderwijs. De Rooms-katholieke kerk biedt hier namelijk geen religieus 

onderwijs aan op de openbare scholen, en het protestantse religieus onderwijs biedt meer vrijheid 

wat betreft de invulling. Het protestantse godsdienstonderwijs staat namelijk wel open voor alle 215 

leerlingen, terwijl het Rooms-katholieke godsdienstonderwijs van zowel docent als leerling vraagt dat 

er sprake is van een Rooms-katholieke achtergrond.  

Vergelijking Onderwijsmodellen met de Nederlandse Situatie 

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

schooltijd godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs te ontvangen. Relevant voor het 220 

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

Onderwijs.  

Daar staat onder andere dat men een ‘zonodig verwarmd en verlicht lokaal’ ter beschikking moet 

stellen.26 Het verschilt echter per gemeente of de kerken of de gemeente zorgen voor betaling van 

de docenten27, terwijl in Duitsland altijd de staat voor het financiële framewerk zorgt. In Nederland 225 

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

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

                                                           
24

  Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde 

25
  Knauth, T. (2007) 

26
  Esch, W van en Roovers, M. (1987), pp. 30,31 

27
  Esch, W van en Roovers, M. (1987), p. 32 
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zich blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen.’
28

 

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

godsdienstdocenten op openbare scholen. In Nederland heeft de overheid geen enkele bemoeienis 230 

met de inhoud van het religieus onderwijs29, waar in Duitsland het leerplan moet worden 

goedgekeurd.  

 

In Duitsland wordt ook op een confessioneel gefundeerde school, zoals een Rooms-katholieke 

school, protestants godsdienstonderwijs aangeboden. Wel lijkt men ervan uit te gaan dat leerlingen 235 

ergens in geloven op het moment dat zij zich inschrijven bij een religieuze ‘Privatschule’30, omdat er 

geen algemene ethiek wordt aangeboden.  

 

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

snel het geval zijn. Het enige voorbeeld dat in deze richting zou gaan is de, niet meer bestaande, 240 

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. 31 

 

Een ander belangrijk verschil met Nederland is dat de confessionele ‘Privatschulen’ in Duitsland (in 245 

Nederland: bijzondere scholen) niet een meerderheid van de scholen omvatten. In Nederland valt 

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

gezien ‘christelijk’ te noemen.32 Ter vergelijking: In Augsburg is slechts 34%33 van de scholen 

‘Privatschule’. Bovendien worden deze ‘Privatschulen’ in Duitsland niet geheel door de overheid 

gefinancierd, zoals dat in Nederland bij bijna alle scholen wel het geval is. 250 

In vergelijking met Nederland kent Duitsland dus maar een relatief klein aantal confessionele of 

religieuze scholen. Men wordt in Duitsland wat betreft de invulling en vormgeving van het religieus 

onderwijs minder beperkt door de confessionele identiteit van de school, maar anderzijds wel weer 

                                                           
28

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

29
  Esch, W van en Roovers, M. (1987), p. 32 

30
  Zoals het geval is op het Stetten Instituut 

31
  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 

32
  Bakker, C. in Schreiner, P. (2001) pp.207-208 

33
  http://www2.augsburg.de/index.php?id=1681 cijfers uit 2006, bezocht op 29 maart 2008 
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door het wettelijk geregelde gescheiden religieus onderwijs.  

 255 

Duidelijk uit de vergelijking tussen Nederland en Duitsland wordt dat de wet van beide landen op dit 

punt niet zo ver uit elkaar ligt, maar dat de praktijk in beide landen anders heeft uitgewerkt. In 

Duitsland wordt met het gescheiden confessionele onderwijs gewerkt op de merendeels openbare 

scholen, in Nederland met het eigen confessionele onderwijs naar de aard van de school.  

 260 
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Statistieken  

Om een beeld te krijgen van de verdeling van de verschillende religies binnen Augsburg, de herkomst 

van de leerlingen, en de deelname aan de verschillende soorten religieus onderwijs, is er een aantal 

statistieken bestudeerd. Een lastig punt daarbij bleek dat er in de statistieken geen verschil wordt 265 

gemaakt tussen allochtonen en moslims. En ook dat de definitie van allochtoon anders is dan in 

Nederland. Dit maakt het wat lastig in te schatten om hoeveel moslims het daadwerkelijk gaat. 

Op grond van de statistieken kan in elk geval worden vastgesteld dat Beieren en de stad Augsburg 

overwegend autochtoon en Rooms-katholiek zijn, met in Augsburg 66,5% van de bevolking die 

zichzelf Rooms-katholiek noemt.34 270 

Het overgrote deel van de middelbare scholen in Augsburg is openbaar, en de ´Privatschulen’ maken 

slechts 34% van het totaal uit. 35 Van deze 34% is het merendeel Rooms-katholiek. 

Zoals op grond van de verdeling van religieuze tradities verwacht zou kunnen worden, neemt ruim 

65% van de leerlingen deel aan het Rooms-katholieke godsdienstonderwijs op de scholen.  

 275 

Figuur 1 Verdeling religieus onderwijs in Augsburg in percentages 

 

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 leerlingen van alle religieuze en 280 

levensbeschouwelijke achtergrond.  

 

                                                           
34

  http://www2.augsburg.de/index.php?id=1681 cijfers uit 1997, bezocht op 29 maart 2008 

35
  http://www2.augsburg.de/index.php?id=1681 cijfers uit 2006, bezocht op 29 maart 2008 
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De dagelijkse praktijk 

In de dagelijkse praktijk op scholen hebben leerkrachten te maken met het zogenaamde ´Lehrplan´. 

Daarin staan de thema´s besproken die aan de orde moeten komen tijdens de lessen. Voor het 285 

Rooms-katholieke en protestantse onderwijs bestaande verschillende ‘Lehrpläne’. 

Uit de leerplannen blijkt dat er met name in de tiende en elfde klas van het gymnasium wat betreft 

de onderwerpen ruimte zou kunnen zijn voor interreligieus leren. Dit gaat dan om het bespreken van 

de verschillende religieuze tradities, maar ook het bespreken van ethiek en ethische normen.  

Los van deze thema’s spreekt men in het protestantse leerplan meer expliciet over het voeren van 290 

een interreligieuze dialoog, waar men in het Rooms-katholieke lesplan wat terughoudender is.  

In het protestantse leerplan staat dat de leerlingen „werden ermutigt, ihre kulturelle und religiöse 

Identität in dialogischer Offenheit zu entwickeln sowie ihre Religionsmündigkeit wahrzunehmen.“36 

 In het Rooms-katholieke leerplan wordt slechts gesproken van een ‘blik op de oostelijke religiositeit 

en interreligieuze dialoog’. Daarnaast wordt er in het protestantse leerplan ook meer tijd genomen 295 

voor het bespreken van andere religies dan in het Rooms-katholieke leerplan.  

 

De scholen 

In voorbereiding op de interviews zijn er voor dit onderzoek drie scholen benaderd; een gemengde 

openbare school, een gemende Rooms-katholieke school en een protestantse meisjesschool.  300 

De openbare school heeft zo’n 1040 leerlingen. Op deze school is 50% van de leerlingen Rooms-

katholiek, 25% protestants, ongeveer 10% moslim, en de overige 15% niet religieus noch lid van 

religieuze gemeenschappen.  

De protestantse meisjesschool heeft ongeveer 1200 leerlingen. Op deze school is de verdeling van 

leerlingen als volgt: 50% Rooms-katholieke leerlingen, 38% protestantse leerlingen, en de overige 305 

12% leerlingen is van allerlei achtergrond. Op deze school wordt geen ‘Ethiek’ aangeboden, en 

leerlingen mogen bijvoorbeeld ook niet met een hoofddoekje aan naar school komen. 

De Rooms-katholieke school, een voormalige jongensschool, heeft 930 leerlingen.  

Op deze school is naar schatting 10% van de leerlingen protestants; over overige percentages is 

helaas niets bekend. 310 

De interviews 

                                                           
36

  http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1/g8.de/index.php?StoryID=26209 Jahrgangsstufe 

10; evangelische Religionslehre, bezocht op 20 juni 2008 
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De interviews met de leerlingen namen meestal ongeveer 45 minuten in beslag en werden 

afgenomen op de school zelf. De interviews zijn opgenomen, en vervolgens uitgewerkt tot 

verbatims.37 De verbatims zijn ten slotte geanalyseerd, en er is een vergelijking gemaakt tussen de 

verschillende scholen, maar ook tussen de leerlingen van de verschillende confessies. 315 

 

De leerlingen van de openbare school vonden religieus onderwijs allebei belangrijk, en beide 

leerlingen stonden niet onwelwillend tegenover gezamenlijk religieus onderwijs.  

De protestantse leerling zou als onderdeel van het lesprogramma interreligieus leren met alle 

leerlingen bij elkaar erg interessant vinden, de Rooms-katholieke leerling zou het liever als 320 

aanvullend keuzevak zien dan als onderdeel van het reguliere curriculum.  

Beide leerlingen gaven aan het belangrijk en interessant te vinden om te weten hoe een religie haar 

ethiek uiteenzet. De Rooms-katholieke leerling gaf daarbij nog aan dat niet-religieuzen een andere 

manier van ethisch denken hebben dan religieuzen.  

Een verschil was dat de protestantse leerling geloofde dat er een God is, terwijl de Rooms-katholieke 325 

leerling liever sprak over een ‘hoger wezen’.  

Beide leerlingen spraken zowel met hun ouders als met hun medeleerlingen over religie en geloof. 

 

De beide leerlingen van de Rooms-katholieke school vonden het religieus onderwijs niet even 

belangrijk; de protestantse leerling vond het erg belangrijk, waar de Rooms-katholieke leerling het 330 

maar gemiddeld belangrijk vond. Beide leerlingen vonden het echter belangrijk dat er tijdens het 

religieus onderwijs ethische waarden ter sprake komen, die anders nergens zouden worden 

behandeld. De protestantse leerling zag als enige van alle geïnterviewde leerlingen het gezamenlijke 

religieus onderwijs niet zitten, en interreligieus onderwijs al helemaal niet. De Rooms-katholieke 

leerling vond het gescheiden confessionele onderwijs goed, maar kon zich voorstellen om vanaf de 335 

bovenbouw interreligieus onderwijs te krijgen.  

Opvallend was dat de protestantse leerling, in tegenstelling tot alle andere leerlingen, maar in het 

bijzonder in vergelijking met de andere protestantse leerlingen, zo negatief tegenover andere religies 

en confessies stond. Hij noemde andere religies zelfs ‘belachelijk’. Hij vond dat de wereld boven alles 

de ‘waarheid van Jezus’ nodig heeft, want voor hem is God ‘waarachtig’. 340 

Bij de Rooms-katholieke leerling is het opvallend dat religie voor hem zo privé is, dat hij geen 

                                                           
37

  http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2008-0825-

200313/Interreligieus%20Leren%20Duitsland%20D.%20Zijderveld.pdf  Daniël Zijderveld (2008), Interreligieus 

leren op middelbare scholen in Duitsland, bezocht op 8 juni 2009 
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antwoord kan en wil geven op de vraag hoe hij zich God voorstelt.  

Beide leerlingen spraken zowel met hun ouders als met hun vrienden over religie en geloof. 

 

De leerlingen van de protestantse school vonden allebei het religieus onderwijs belangrijk en zouden 345 

beide het interconfessioneel godsdienstonderwijs niet problematisch vinden.  

Beide leerlingen stonden ook positief tegenover het interreligieus onderwijs. Het leek hen 

interessant, maar tegelijkertijd gaven ze aan dat het wel goed zou zijn als een deel van het 

curriculum nog wel gescheiden zou zijn.  

Opvallend was dat de twee leerlingen ontevreden leken te zijn over het godsdienstonderwijs. De 350 

protestantse leerlinge vond dat de docenten geen goede invulling aan het vak gaven, de Rooms-

katholieke leerlinge zou graag meer leren over filosofie en met betrekking tot andere godsdiensten. 

Beide leerlingen gaven aan zowel met hun ouders als met hun medeleerlingen over religie en geloof 

te spreken. Beide leerlingen zeiden ook te geloven dat er een God bestaat.  

 355 

Samenvattend is uit de interviews gebleken dat tweederde van de leerlingen gelooft dat God 

bestaat, een leerling God meer ziet als een wezen of levenskracht, en dat een leerling het niet weet.  

 

Figuur 2: Godsvoorstelling alle scholen 

 360 

Gemiddeld genomen vinden de protestantse leerlingen het religieus onderwijs belangrijker dan hun 

Rooms-katholieke medeleerlingen en vinden de leerlingen in het algemeen het religieuze onderwijs 

behoorlijk belangrijk. 
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Figuur 3: Belang religieus onderwijs volgens leerlingen 365 

 

Door de meeste leerlingen worden zaken als moraal, ethische waarden en existentiële vragen 

genoemd als kenmerkend voor het godsdienstonderwijs. Omdat de leerlingen het belangrijk vinden 

dat zulke zaken besproken worden, zijn zij het er unaniem over eens dat er een verplicht vak moet 

zijn dat zulke vragen bespreekt.  370 

Tegelijk zijn beide leerlingen van de protestantse school en de Rooms-katholieke leerling van de 

Rooms-katholieke school kritisch ten opzichte van het religieus onderwijs dat ze nu krijgen.  

Er zijn nauwelijks verschillen in de openheid voor interreligieus onderwijs tussen de protestantse en 

de Rooms-katholieke leerlingen, behalve dat de protestantse leerling van de Rooms-katholieke 

school het helemaal niet zag zitten. Afgezien van deze leerling en de Rooms-katholieke leerling van 375 

de openbare school, die zich het interreligieus onderwijs alleen als aanvullend keuzevak kon 

voorstellen, zijn de leerlingen het erover eens dat het mogelijk moet zijn om in elk geval in de 

bovenbouw interreligieus onderwijs te realiseren. De meesten van hen vinden het ook interessant en 

zouden zelfs graag meer van andere religies willen weten. 

 Als interessant aan andere confessies en religies worden genoemd het ‘anders-zijn’, 380 

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 de meerderheid van de leerlingen positief tegenover het 

interreligieus onderwijs staat, en dan met name gegeven in de bovenbouw. Sommigen van hen 385 

zouden dit dan graag zien als onderdeel van het huidige religieus onderwijs in de bovenbouw, 

anderen ter vervanging van het huidige religieus onderwijs.  
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Conclusie 

In dit onderzoek zijn verschillende zaken besproken met betrekking tot (1) wetgeving, (2) scholen, (3) 

(inter)religieus onderwijs, (4) de uitwerking van de verschillende kerken in de interpretatie van 390 

wetten en in de lesplannen en (5) de visie van leerlingen op het religieus onderwijs. 

Allereerst is duidelijk geworden dat artikel 7 uit de grondwet gaat over het religieus onderwijs. 

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. 

Ten slotte is in artikel 7.3 vastgelegd dat het religieus onderwijs een verplicht vak is op de openbare 395 

scholen; dit moet een vak zijn als alle anderen (toetsen en cijfers), en het moet worden gegeven in 

overeenstemming met de grondbeginselen van 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 400 

gemeenschap zijn opgenomen. 

- De staat moet het religieus onderwijs kunnen controleren.  

- Het onderwijs moet regelmatig worden gegeven en door bevoegde docenten. Deze docenten 

moeten door de religieuze gemeenschappen worden erkend en getest. 

- Er moet een landelijke aanspreekpartner zijn, die de religieuze gemeenschap vertegenwoordigt. 405 

- Er moeten binnen een school minimaal vijftien leerlingen zijn die dit religieus onderwijs wensen te 

volgen. 

Omdat termen als ‘grondbeginselen van de religieuze gemeenschappen’ en ‘ordentliches Lehrfach’ 

niet eenduidig kunnen worden uitgelegd, hebben zowel de protestantse als de Rooms-katholieke 

kerk een document opgesteld waarin de interpretatie hiervan wordt uitgewerkt.  410 

In het protestantse document ligt de nadruk op de ruimte voor het ontwikkelen van een eigen 

religieuze identiteit en het aanreiken van elementen voor het vormen ervan. In het Rooms-

katholieke document 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.  

 415 

Wat betreft de onderwijsmodellen met betrekking tot religieus onderwijs zijn er verschillende 

modellen bestudeerd. Het meest gangbare model in Duitsland is het confessionele religieus 

onderwijs. Dit model wordt ook in Augsburg gehanteerd. Door de maatschappelijke ontwikkelingen 
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zijn er echter vragen gerezen bij het confessionele religieus onderwijs. Naar aanleiding van die 

discussie is er een aantal samenwerkingsmodellen ontwikkeld. De verschillende 420 

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.  

De onderwijsmodellen dienen ten slotte altijd onder de ‘paraplu’ van de religieuze gemeenschappen 

plaats te vinden. Door de openheid voor alle leerlingen in het protestantse godsdienstonderwijs is 

het echter ook mogelijk dat het interreligieus leren tijdens de reguliere ‘confessionele’ 425 

godsdienstlessen plaatsvindt.  

 

Een voordeel voor het interreligieuze leren op samenwerkingsbasis is dat het merendeel van de 

scholen in Duitsland openbaar is, en dat men op deze scholen gewend is om verschillende soorten 

religieus onderwijs aan te bieden. Men wordt daarbij niet beperkt door de confessionele identiteit 430 

van de school, maar anderzijds wel weer 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 

gescheiden confessionele onderwijs gewerkt op de openbare scholen, en in Nederland met het eigen 435 

confessionele onderwijs naar de aard van de school.  

 

Om een beeld te krijgen van de leefwereld van de leerlingen en van de situatie in Augsburg is er 

vervolgens een aantal statistieken besproken.  

De verdeling met betrekking tot de religieuze tradities in Augsburg blijkt redelijk overeen te komen 440 

met de cijfers over de deelname aan het religieus onderwijs in Augsburg.  

Op grond van de statistieken kan worden vastgesteld dat Augsburg voor het overgrote deel 

autochtoon is, een ruime meerderheid zichzelf Rooms-katholiek noemt, en dat ook het merendeel 

van de leerlingen aan het Rooms-katholiek religieus onderwijs deelneemt.  

 445 

Naast de statistieken is gekeken welke thema’s wordt besproken tijdens het religieuze onderwijs. 

Hierdoor kan er zicht worden verkregen op mogelijke aanknopingspunten voor het interreligieuze 

leren in de dagelijkse praktijk. Uit de leerplannen bleek dat er in de tiende en elfde klas van het 

gymnasium openingen zouden kunnen zijn voor interreligieus leren. Net als bij de interpretatie van 

de grondwet artikelen spreekt men in het protestantse leerplan explicieter over het voeren van een 450 
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interreligieuze dialoog, en het in openheid ontwikkelen van de culturele en religieuze identiteit, waar 

men in het Rooms-katholieke leerplan wat terughoudender is.  

 

Bij de interviews is ten slotte gekeken hoe de leerlingen tegenover het religieus onderwijs staan, en 

in het bijzonder tegenover het idee van interreligieus leren. Daartoe zijn er leerlingen geïnterviewd 455 

van een drietal scholen; een openbare, een protestantse en een Rooms-katholieke school. Van elke 

school vervolgens weer een protestantse en een Rooms-katholieke leerling. 

 

Uit de interviews is gebleken dat het merendeel van de leerlingen gelooft dat er een God of een 

levenskracht bestaat. Verder is gebleken dat protestantse leerlingen het RE gemiddeld belangrijker 460 

vinden dan hun Rooms-katholieke medeleerlingen. Door de meeste leerlingen worden het bespreken 

van (1) moraal, (2) ethische waarden en (3) existentiële vragen genoemd als zaken die het religieus 

onderwijs belangrijk maken. Alle leerlingen zijn het erover eens dat er een verplicht vak moet zijn die 

de genoemde zaken bespreekbaar maakt.  

Er blijken weinig verschillen te zijn in de openheid voor interreligieus onderwijs tussen de 465 

protestantse en de Rooms-katholieke leerlingen. Een leerling zag het helemaal niet zitten, en andere 

leerling kon zich het interreligieus onderwijs alleen als aanvullend keuzevak voorstellen. De andere 

vier leerlingen waren 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) 470 

de ethische voorstelling, en (4) het ontstaan en het blijven bestaan ervan genoemd.  

Al met al kan gezegd worden dat leerlingen positief staan tegenover het religieus onderwijs in het 

algemeen, en ook niet onwelwillend tegenover het interreligieus onderwijs. Sommigen van hen 

zouden dit graag als onderdeel van het religieus onderwijs in de bovenbouw zien, anderen ter 

vervanging van het religieus onderwijs.  475 

 

Het onderzoek begon met een citaat waarin drie redenen staan om het godsdienstonderwijs af te 

schaffen: organisatorisch, onderwijskundig en inhoudelijk. In dit artikel is echter uit de wetgeving, de 

interpretaties van deze wetten door de Rooms-katholieke en protestantse kerken en in de 

interviews, duidelijk geworden dat men het religieus onderwijs in Duitsland van groot belang acht.  480 

De organisatiestructuur in Duitsland biedt in Augsburg wel degelijk 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. Zowel het 
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protestantse als het Rooms- katholieke religieus onderwijs staat open voor een interreligieuze 

dialoog, maar in het Rooms-katholieke onderwijs houdt men toch nog een slag om de arm.  485 

In de praktijk zijn er in de protestantse en de Rooms-katholieke leerplannen voldoende 

aanknopingspunten voor interreligieus leren in engere zin, en blijkt ook dat het merendeel van de 

geïnterviewde leerlingen hier positief tegenover te staan.  

 

Zo blijkt dat zowel de overheid, scholen, kerken als de leerlingen zelf, wel degelijk belang hechten 490 

aan religieus onderwijs. Kortom stemmen voor het afschaffen ervan zouden volgens dit onderzoek 

moeten verstommen. 

 

 

 495 
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Evaluatie 

Aanpak en problemen 500 

Om de interviews met de leerlingen te regelen, heb ik de volgende stappen ondernomen.  

Allereerst heb ik een brief opgesteld, om aan de scholen te sturen/ aan de docenten te geven.  

Deze brief stuurde ik allereerst per mail naar de scholen gestuurd. Na deze brief te hebben gestuurd 

ging ik de volgende dag bij de scholen langs. Daar zocht ik de lerarenkamer, en vroeg ik of een van de 

godsdienstdocenten mocht spreken. Aan de godsdienstdocenten legde ik uit waar ik voor kwam, wat 505 

het onderwerp van mijn scriptie was, en vroeg vervolgens of de docent mee wilde werken. 

Op de openbare school en de protestantse school bleek het geen probleem om de interviews te 

regelen. De docenten regelden daar voor mij afspraken met leerlingen en de data en tijdstippen. 

Op de Rooms-katholieke school verzocht de godsdienstdocent mij contact op te nemen met de 

rector. De rector legde uit dat er in Beieren een regel zou zijn, die onderzoek op scholen verbiedt, 510 

tenzij het onderzoek vanuit het ministerie van kunst en cultuur wordt georganiseerd. Daarom raadde 

hij mij aan om via privécontacten te proberen interviews te organiseren met leerlingen. Dit bleek 

echter erg lastig, maar in de laatste week van het onderzoek lukte het mij om twee interviews met 

leerlingen te doen. 

 515 

 Problemen en oplossingen/concessies 

A:  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, waarvan er één of twee 

zouden moeten zijn. 520 

B: 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 Duitsland 

en Beieren. Ook wordt er niet dezelfde definitie gehanteerd voor allochtonen als door het 

Nederlandse CBS. Dit maakt een één op één vergelijking tussen de Nederlandse en Duitse situatie 525 

onmogelijk. 

C:  Er bleek geen gemengde protestantse school te zijn in Augsburg. Het zuiden van Duitsland is 

overwegend Rooms-katholiek, en protestantse scholen zijn dan ook schaars. Ik heb er daarom voor 

gekozen om leerlingen van de enige protestantse middelbare school in Augsburg te interviewen. 
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Deze school is wel een meisjesschool, wat de uitkomsten van de interviews wellicht kan beïnvloeden.  530 

Dat is een onzuiverheid in het onderzoek, die zeker niet over het hoofd mag worden gezien. Tegelijk 

bleken er bij het vergelijken van de interviews geen enorme verschillen te zijn met de wel gemengde 

scholen.  

 

Voor verder onderzoek 535 

Voor verder onderzoek zou het goed zijn om meer leerlingen te interviewen, om zo een beter beeld 

te krijgen. Daarbij kan worden gedacht aan een kwantitatief interview gebaseerd op de antwoorden 

uit de kwalitatieve interviews. Deze kwantitatieve interviews zouden dan kunnen worden gedaan in 

bijvoorbeeld de volledige bovenbouw van de drie onderzochte scholen in Augsburg, en een drietal 

scholen uit München. Door in de kwantitatieve interviews veel meerkeuze vragen te verwerken, zou 540 

een beter vergelijkend onderzoek kunnen worden gedaan tussen de verschillende scholen en 

religieuze achtergronden van de leerlingen. Wellicht dat daarbij ook duidelijkere verschillen tussen 

protestantse en Rooms-katholieke leerlingen naar voren zouden komen. De resultaten hiervan 

zouden ook representatiever zijn voor het zuiden van Duitsland, dan het huidige onderzoek, omdat 

de spreiding groter is. Daarbij moet tijdig bij het ministerie van onderwijs toestemming worden 545 

aangevraagd voor dit onderzoek.  

 

Men zou zich af kunnen vragen dit onderzoek ook in Nederland zou kunnen worden gehouden. Het 

zou kunnen, maar de situatie hier is uiteraard heel anders. Het religieus onderwijs is hier doorgaans 

al gemeenschappelijk, zeker als het een verplicht vak is. Daarnaast bestaan hier veel meer scholen op 550 

religieuze grondslag, wat het onderzoek zou veranderen. Er zou meer moeten worden gekeken naar 

de verschillen tussen de diverse religieuze scholen, op gebied van interesse van de leerlingen in het 

vak en de bereidheid te leren van andere religies. Uit het huidige onderzoek blijkt in elk geval dat alle 

leerlingen het een belangrijk vak vinden, en zelfs allemaal vinden dat een vak als dit verplicht moet 

zijn. Dat is een geweldige opsteker voor docenten RE, en een weerwoord tegen stemmen voor het 555 

afschaffen van RE. 

 

 

 

 560 
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Bijlage I Vragenlijst bij interviews leerlingen 

Im Moment läuft ein Europäisches Studium für Religiöse Ausbildung in Europa. Letztes Jahr wurde 650 

unter Schülern in deinem Alter nachgeforscht, wie Sie gegenüber Religion und religiöser Ausbildung 

eingestellt sind.  

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 655 

eingestellt bist.  

Ich finde es echt Klasse, dass du mir damit helfen willst.  

 

Fragen 

Kannst du dich selbst kurz beschreiben? 660 

 

An welcher Art Religionsunterricht nimmst du teil?  

Allgemein Ethik / Evangelisch / Katholisch 

 

- Wie stehst du Religionsunterricht gegenüber? Findest du es 665 

gar nicht wichtig / nicht so wichtig/ eben / ziemlich wichtig / ganz wichtig? 

   - Warum findest du es wichtig / nicht? 

   - Findest du, dass Religionsunterricht ein Pflichtschulfach sein muss? 

   - Was denkst du über getrennten Religionsunterricht?  

 670 

-  Wie und was lernst du von anderen Religionen und Traditionen? 

 

- Wie stehst du selbst der Religion gegenüber? 

   - ist Religion eine Privatsache/ Privatangelegenheit?  

 675 

- Was findest du interessant an Religion? 

 

- Wie würdest du Gott beschreiben? 

   - Es gibt ein Gott 

   - Es gibt so etwas wie einen Geist oder Lebenskraft.  680 
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   - Ich glaube nicht dass es so etwas wie ein Gott oder Lebenskraft gibt 

 

- Mit wem redest du über Religion und Glaube?  

   - Eltern/ Familien 

   - Mitschüler 685 

 

Kurze Hintergrundfragen. 

   - 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? 690 


