
Figuur 1, De Dorpsschool door Jan steen, 1670. 
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Samenvatting  

In Nederland kan elke school, en zelfs elke docent, ervoor kiezen hoe het vak 

levensbeschouwing eruitziet. Op veel scholen in Nederland wordt het vak levensbeschouwing 

daardoor geheel naar eigen smaak of veronderstelde behoeftes van leerlingen vormgegeven, 

uit het curriculum verwijdert of wordt er gekozen een breed overkoepelend vak te creëren 

waarin diverse disciplines samen met levensbeschouwing behandeld worden. Op sommige 

scholen wordt er zelfs gekozen het vak levensbeschouwing helemaal niet meer aan te bieden 

aan vmbo’ers, en wel op andere niveaus. In dit onderzoek tracht ik erachter te komen hoe het 

vak levensbeschouwing er op de resterende scholen uit ziet, wat de verschillen zijn met hoe 

het vak op havo en vwo onderwezen wordt. Dit doe ik aan de hand van ontwikkelingen die in 

het werkveld plaatsvinden door de totstandkoming van het basiscurriculum van LERVO, welke 

de kern van het vak en daarmee de kwaliteit van levensbeschouwelijk onderwijs wil 

centraliseren en toepasbaar maken op alle soorten scholen. Hierin is tot nog toe weinig 

differentiatie uit gebleken voor de verschillende niveaus. Uit de interviews in dit onderzoek 

blijkt echter dat dit wel nodig is, het vmbo vereist andere vaardigheden van docenten, een 

andere benadering in de lesstof en tijdens de lessen levensbeschouwing een prioriteit op de 

groepsdynamiek en individuele leerling in plaats van prioriteit bij de lesstof om de les 

succesvol te maken.  
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Introductie  

Het vmbo is in Nederland het niveau op middelbare scholen waar de meeste Nederlanders 

hun middelbareschooltijd op doorbrengen. Meer dan de helft van de Nederlandse leerlingen 

doet vmbo (Nederlands Jeugdinstituut 2022). Het vmbo wordt wel eens omschreven als 

afvoerputje van het onderwijs, een plek voor alle zorgleerlingen en de leerlingen met weinig 

cognitieve vaardigheden (van den Bulk en van Eijk, Meritocratie demotiveert vmbo-leerlingen 

2016). ‘Leerlingen die graag met de handen werken’ is een omschrijving die ik in dit 

onderzoek vaak tegenkwam. De afgelopen jaren waren er protesten vanuit zowel leerlingen 

als onderwijsdeskundigen tegen dit hardnekkige stigma (RTL nieuws 2018), en het imago van 

het vmbo is dan ook verbeterd in de afgelopen decennia, na de samenvoeging van LBO en 

mavo in 1999. Dit komt onder andere door het actief betrekken van sectoren en door een 

protest in de media tegen de stigmatisering van (v)mbo’ers (van Daalen en de Regt 2006). 

Ondanks deze ontwikkelingen van de afgelopen jaren kom ik in mijn onderzoek nog vaak 

dergelijke negatief getinte omschrijvingen tegen als het om de vmbo-leerling gaat.  

 

Hiervoor moet eerst vastgesteld worden wat er uniek is aan het vmbo, om op basis daarvan 

passend levensbeschouwelijk onderwijs vorm te geven. Ik zocht antwoord op de deelvraag: 

waarom moet er aandacht komen voor de vmbo-leerling in de ontwikkeling van nieuw 

lesmateriaal?  In dit onderzoek koos ik daarom om de ontstaansgeschiedenis van het vmbo te 

schetsen en de reputatie van het hedendaagse vmbo uiteen te zetten. Hierna bespreek ik de 

geschiedenis van het vak levensbeschouwing in Nederland, en geef ik een impressie van hoe 

dit vak er vandaag de dag vaak uitziet op vmbo. ‘Impressie’, omdat er geen feiten en cijfers 

bestaan over aantallen van scholen die het vak aanbieden, of die het hebben ondergebracht 

onder andere maatschappijgerichte vakken.  

 

Aangezien het vooraanstaande expertisecentrum voor Levensbeschouwing en Religie in het 

Voortgezet Onderwijs1 momenteel een basiscurriculum aan het ontwikkelen is om het vak 

levensbeschouwing een vaste plek te geven binnen het onderwijs in Nederland is dit het 

uitgangspunt van dit onderzoek. Hiervoor moest ik een profiel schetsen van LERVO en 

 
1 Hierna: LERVO.  



5 

 

omschrijven wat het basiscurriculum inhoudt. Hierin vroeg ik me af hoe de plannen van 

LERVO overeenkomen met de behoeften die vmbodocenten en docentenopleiders hebben 

rondom de ontwikkeling van het vak levensbeschouwing? 

 

In dit onderzoek heb ik getracht een antwoord te vinden op de volgende vraag: hoe kan het 

vak levensbeschouwing voor vmbo’ers zo aangepast worden door het ontwikkelteam van 

LERVO dat het vak levensbeschouwing op vmbo interessant is voor elke vmbo-leerling, 

bijdraagt aan de emotionele, sociale en levensbeschouwelijke ontwikkeling van de vmbo-

leerling en door (vmbo-)scholen erkend wordt als volwaardig en nuttig vak? Om antwoord te 

vinden op deze vraag kwam ik binnen dit onderzoek meermaals uit op het bestuderen van 

methoden en didactiek die gehanteerd worden door drie soorten betrokken professionals; de 

docenten, docentenopleiders en lesmethodeontwikkelaars. Daarnaast is dit een vraag waar 

het kernteam van LERVO ongetwijfeld ook mee bezig is in de ontwikkeling van het 

basiscurriculum, en tracht ik om te ontdekken wat hun antwoorden zijn op deze vraag en of 

dit overeenkomt met de vraag en de visies van de professionals die ik heb geïnterviewd.  

 

Aan de hand van interviews met docenten, docentenopleiders en een 

lesmethodeontwikkelaar, in combinatie met literatuuronderzoek, heb ik onderzocht hoe het 

basiscurriculum inspeelt op de specifieke vereisten van goed vmbo-onderwijs. Mijn 

vooronderstelling dat goed vmbo-onderwijs op een andere manier vorm heeft dan goed 

havo- of vwo-onderwijs werd gedurende het onderzoek meermaals bevestigd door diverse 

ervaren professionals. Ook uit de literatuur bleek dat er vakdidactisch andere vaardigheden 

getraind moeten worden om een goede les aan het vmbo te verzorgen, of een goede 

lesmethode te ontwikkelen voor vmbo-leerlingen. Daarnaast speelt de reputatie van het 

vmbo een grote rol, zo blijkt uit de interviews. Leerlingen die minder goed kunnen leren of 

een achterstand hebben worden vaker naar vmbo dan naar andere niveaus gestuurd. 

Leerlingen met een migratieachtergrond of een achterstand door financiële problemen 

binnen het gezin komen relatief vaker op vmbo terecht dan welgestelde leerlingen zonder 

migratieachtergrond. Al deze factoren brengen een enorme diversiteit en scala aan 

uitdagingen met zich mee, voor zowel de leerlingen zelf als docenten (en indirect 

docentenopleiders) en lesmethodeontwikkelaars. Alle drie die partijen zijn professionals die 
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de leerlingen willen uitdagen en inspireren met een leuke en beklijvende les over geloven, 

levensvragen, en allerlei andere aspecten van het leven, wat soms lastig is.  
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Research design  
Binnen dit onderzoek is er gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethoden. Er kwam wat 

creativiteit bij kijken om te komen tot oplossingen, aangezien het onmogelijk leek op tijd 

binnen scholen te observeren en interviewen. Hierdoor heb ik later in het onderzoek besloten 

niet te focussen op leerlingen, hun ervaringen en meningen, maar op die van docenten, 

docentenopleiders en methodeontwikkelaars. Ik heb semigestructureerde interviews 

uitgevoerd met zes ervaren professionals binnen voorgenoemde werkvelden. Ik begin met 

deze te beschrijven en hierdoor de conclusies die ik heb kunnen trekken naar aanleiding van 

deze interviews duidelijk te maken. Hierin zal ik sporadisch gebruik maken van citaties, al was 

het voornaamste doel een beeld te schetsen van het werkveld en wat de meningen van 

leerlingen en docenten zijn over hoe het vak levensbeschouwing nu gegeven wordt. Aan de 

hand van uitgebreide notities van tijdens de gesprekken en erna heb ik een beeld kunnen 

vormen van het vak levensbeschouwing op het vmbo.  

 

De interviews zijn semigestructureerd, om het gesprek op gang te brengen en in goede banen 

te leiden. Ik heb hiervoor gekozen om de interviews die ik kon uitvoeren zo kwalitatief 

mogelijk van aard te laten zijn. De geïnterviewden hebben allemaal een lange relevante 

geschiedenis als docent, lesmethodeontwikkelaar of docentenopleider en een schat aan 

ervaring binnen hun vak. Elk van hen had echter andere onderliggende doelen, manieren en 

methoden om het vak levensbeschouwing zo goed mogelijk te maken. Het leek me op 

voorhand daarom nuttig de interviews volgens gebruikelijke religiewetenschappelijke 

methode uit te voeren (Davidsson Bremborg 2011). 

 

Mijn research design omvatte een helder plan. Ik zou contact zoeken met 4 of 5 scholen om 

daar een enquête uit te zetten in vmbo-klassen. Ik zou focussen op scholen die in ieder geval 

levensbeschouwing als volwaardig vak op zich aanbieden op vmbo-niveau en daarin het liefst 

dezelfde lesmethode in hanteren. Ik had daarvoor gekozen voor de methode Perspectief, 

ontwikkeld door Creathlon en uitgegeven door Thieme Meulenhoff en al voor lange tijd veel 

in gebruik op scholen. Hiervoor was ik ook graag in gesprek gegaan met Thieme Meulenhoff, 

met de vraag of ik de boeken mocht inzien, in ruil voor het delen van de resultaten van mijn 

onderzoek. Met deze methode als gedeelde factor zou ik een meting kunnen doen van wat 
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leerlingen van het vak vinden, en daarin inzoomen op facetten als de lesmethode, het 

aanvullende lesmateriaal van de docent, excursies en wat ze van de docent vinden.  

In het uitzetten van de enquêtes was het plan te variëren in leeftijden en te differentiëren in 

de vier leerwegen zodat er een gemiddelde uit zou komen. De enquêtes (zie bijlage 1) moest 

antwoord geven op onder andere de vragen: ‘wat vinden vmboleerlingen van het vak 

levensbeschouwing?’, ‘wat missen de vmboleerlingen binnen het vak?’, ‘in hoeverre hebben 

lessen levensbeschouwing invloed op het geloof van de vmboleerlingen?’, ‘wat vinden 

vmboleerlingen goed of slecht aan de lesmethoden die gehanteerd worden op hun school?’. 

 

Vervolgens wilde ik een kwalitatief interview uitvoeren met de docenten (zie bijlage 22). Het 

doel hiervan was te vergelijken wat de ideeën van de docenten waren over de lesmethode en 

de lessen. Ook was ik benieuwd naar wat docenten zouden zeggen over wat de leerlingen van 

het vak levensbeschouwing vinden, en of er overlap is met de antwoorden van de leerlingen.  

 

Tussendoor had ik graag lessen willen bijwonen om een goed beeld te krijgen van hoe de 

lessen worden ingedeeld, welke didactische technieken er voornamelijk aan te pas komen, 

welke methoden er worden gebruikt en op welke manier. Zo kon ik erachter komen waarin de 

bestaande methode Perspectief tekortschiet of in uitblinkt, om een analyse te kunnen 

formuleren van deze lesboeken op basis van de praktijk. Daarna had ik een aantal leerlingen 

geïnterviewd om hen de kans te geven uit te weiden over hun antwoorden op de enquête, en 

te peilen wat er onder eventuele oppervlakkige antwoorden zou kunnen schuilen. Dit was 

exact waarvoor gewaarschuwd werd door docenten: dat vmbo’ers doorgaans niet graag diep 

ingaan op lessen en docenten in gesprekken. Dit leek me een fantastische uitdaging. 

 

Na 26 scholen te hebben benaderd in de regio’s in en rondom Amsterdam, Utrecht en ‘s-

Hertogenbosch (regio’s waar ik gemakkelijk toegang toe heb) kreeg ik reactie van 4 scholen. 

Deze reageerden op mijn onderzoekvoorstel met afwijzingen, met twee onderliggende 

redenen. De eerste reden was dat er niet genoeg tijd was om mijn een onderzoek uit te laten 

 
2  Deze vragenlijst is uiteindelijk wel gebruikt als interviewguide voor de interviews die zijn uitgevoerd, vandaar 

dat er later in dit onderzoek nogmaals naar bijlage 2 verwezen wordt. 
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voeren. Levensbeschouwing krijgt namelijk meestal maar één lesuur in de week toegedeeld. 

Een lesuur heeft vijfenveertig of vijftig minuten, een enquête uitzetten en leerlingen en 

docenten bevragen leek hierin waarschijnlijk een te groot aandeel in te gaan nemen van de 

schaarse lesuren. De tweede reden die genoemd werd was dat het vak niet wordt 

aangeboden op vmbo-niveau op de desbetreffende school. In het geval van de resterende 

scholen waarvan ik geen email of telefoontje terug heb mogen ontvangen ga ik er bij gebrek 

aan meer informatie vanuit dat dezelfde redenen gelden.  

 

Toen er bleek dat mijn uitgestippelde research design onhaalbaar was als ik deze scriptie voor 

het einde van het collegejaar wilde presenteren, besloot ik over te gaan op een ander spoor. 

Door mijn hiervoor beschreven plannen wilde ik van de docenten en de leerlingen graag 

horen hoe het is om levensbeschouwing te krijgen of te geven op vmbo-niveau, en hoe dat 

eventueel afwijkt van andere niveaus, en uiteindelijk heb ik dat in bepaalde mate toch kunnen 

bereiken na het bijstellen van mijn onderzoeksplannen. Hierdoor heb ik wel uitgebreid 

kunnen uitstippelen wat ik graag wilde bereiken met mijn onderzoek. Op een andere manier 

dan ik op voorhand had voorgesteld heb ik uiteindelijk een onderzoek uit kunnen voeren 

waardoor ik een beeld heb kunnen vormen van het levensbeschouwelijk onderwijs op vmbo, 

wat hierin mist en wat er goed aan is, en wat het vmbo uniek maakt. Aan de hand van de 

resultaten vormde ik een conclusie over wat goed levensbeschouwelijk onderwijs op vmbo 

inhoudt.  

 

Ten eerste ben ik in de literatuur gedoken over alles wat verwant is aan vmbo en het vak 

levensbeschouwing. Ik was op zoek naar de fundamenten onder de inrichting van het vmbo-

onderwijs zoals dat vandaag de dag bestaat en functioneert, en eveneens naar de 

geschiedenis en vormgeving van het vak levensbeschouwing. Hierdoor heb ik categorieën 

kunnen onderscheiden die aan bod zullen komen in deze scriptie; het vmbo-onderwijs in het 

algemeen (de didactiek, pedagogiek en hoe deze afwijken van havo en vwo-onderwijs), het 

vak levensbeschouwing (haar geschiedenis in Nederland, het fenomeen van openbare en 

bijzondere scholen) en de ontwikkelingen van de afgelopen decennia en jaren op het gebied 

van levensbeschouwelijk onderwijs. Aan de hand van deze informatie was het in een later 

stadium mogelijk goed te begrijpen waar de docenten, docentenopleiders en 
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methodeontwikkelaar nou daadwerkelijk over spraken wanneer ze het hadden over het 

lesgeven op of methoden ontwikkelen voor lessen op vmbo-niveau. Ook leerde ik hierdoor 

een rode draad te zien in de ontwikkelingen van het prille begin van  

 

  



11 

 

Comparison 

Automatisch ben ik in mijn onderzoek gekomen tot vergelijking, door de diverse, didactische 

en pedagogische methoden die ik tegenkwam door de literatuur en interviews. Hierdoor kan 

ik een beeld schetsen van de ontwikkelingen rondom het vak levensbeschouwing op vmbo-

niveau in Nederland tot aan de dag van vandaag, welke ontwikkelingen er nu gaande zijn en 

wat de toekomst kan brengen voor levensbeschouwelijk onderwijs.  

 

Hierbij sluit een tekst aan van Gert Biesta (Biesta, Obstinate Education: Reconnecting School 

and Society. 2019). Hij stelt dat de opleidingen van vandaag de dag steeds meer zijn 

ingespeeld op de moderne wereld. De auteur besteedt veel aandacht aan de globalisatie en 

wat dit doet met het onderwijs. Hij stelt bijvoorbeeld dat het wereldbeeld binnen het 

onderwijs verbreed is en er meer waarde wordt gehecht aan een fundament van kennis over 

andere culturen dan de eigen. Naast deze ontwikkeling is men steeds vaker sceptisch over 

wat de waarheid is, en hoe relatief die kan zijn. Ook is er veel aandacht voor kennis, waar een 

goed fundament van kennis over allerlei onderwerpen steeds waardevoller is. Uiteraard zal 

het te ambitieus zijn al deze veronderstellingen over te brengen op bij voorbaat al niet heel 

geïnteresseerde tieners, maar het beeld dat hij schetst is goed om tijdens het onderzoek in 

het achterhoofd te houden. Deze tekst van Biesta biedt ook een methode om naar onderwijs 

te kijken, op een manier waarop niet te veel vastgehouden wordt aan definities en erkent 

wordt dat de tijd niet stilstaat. Mijn vooronderstelling is dat dit soms juist wel gebeurt binnen 

het vak levensbeschouwing, en dat het daarom niet goed aanslaat.  

Naast het kwantitatieve en deels kwalitatieve veldonderzoek dat ik wil toepassen in mijn 

onderzoek wil ik dus genoeg ruimte laten voor literatuuronderzoek. Hierin wil ik ingaan op 

auteurs zoals Biesta die veel hebben geschreven over het lesgeven en ontwerpen van lessen 

over levensbeschouwing. Het spreekt misschien voor zich dat ik hierin gebruik maar van 

‘comparison’ (Stausberg en Engler 2011a). Ik zal vergelijkingen maken tussen diverse auteurs 

die hebben geschreven over het vak levensbeschouwing.  

  

Hierin moet ik oppassen, omdat een deel van de literatuur wortels heeft binnen de theologie, 

een tak van sport waar ik me waarschijnlijk niet expliciet mee bezig houd. Ik wil de combinatie 

van literatuur niet uitsluiten, omdat uit de literatuur wel blijkt dat religieus gekleurd onderwijs 
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zeker anders omgaat met het vak levensbeschouwing, en hier ook andere methoden worden 

toegepast. Volgens Paul Vermeer is het probleem met de moderne notie van individualisatie 

dat identiteit wordt gezien als een individueel vervaardigd construct, terwijl deze een 

resultaat is van een persoonlijke ontwikkeling waarin achtereenvolgens diverse identiteiten 

worden aangenomen en aangehangen (Vermeer 2010). Door middel van het volgen van 

onderwijs aan een katholieke school en vervolgens openbare universiteit vormt dan de 

identiteit. Hij stelt dus dat het doceren binnen een traditie een degelijke invloed heeft op de 

levensbeschouwelijke ontwikkeling. Dit is wel iets wat ik als een van de twee belangrijkste 

onderdelen van het vak levensbeschouwing zie: ruimte krijgen (door kennis) om op 

onderzoek te gaan naar eigen levensbeschouwelijke identiteit.  

  

Elk academisch werk dat ik tot nu toe gevonden heb over het vak levensbeschouwing en 

religieus onderwijs bespreekt een ander aspect, (het wereldbeeld dat meegegeven wordt, het 

curriculum, de lesmethode, de geschiedenis van de school, de religieuze oriëntatie van 

docenten, de regio waarin de school zich bevindt, et cetera) en in de vergelijking en het over 

elkaar heen leggen van al deze theorieën, in combinatie met hoe het nu gebeurt in het 

onderwijs, zal ik toch tot conclusies moeten komen over hoe het vak levensbeschouwing 

idealiter vormgegeven zou moeten worden.  
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Positionaliteit  

In jaar twee van de bachelor religiewetenschappen heb ik met veel belangstelling de minor 

‘Gender and Sexuality in Society and Culture’ gevolgd, waarin ik kennis heb gemaakt met 

onder andere feministische methodologieën. Deze neem ik mee in al het studiewerk dat ik 

sinds toen heb verricht, voornamelijk wat ik hierdoor heb geleerd over de rol van 

positionaliteit binnen elk academisch werk. Hierin vind ik houvast in The Routledge handbook 

of research methods in the study of religion, hoofdstuk 1.4 (Neitz 2011). In het 

literatuuronderzoek, de interviews en mijn meningsvorming rondom goed 

levensbeschouwelijk onderwijs heb ik veelvuldig teruggegrepen naar deze methodologieën, 

met als doel duidelijk voor ogen te hebben vanuit welke positie ik onderzoek en schrijf, en 

voor wie ik onderzoek en schrijf. Ook brachten feministische methodologieën me een besef 

van subjectiviteit, niemand is ooit volledig een outsider en objectiviteit bestaat niet. Mezelf 

beschouwend als zowel outsider en nieuwkomer als religiewetenschappelijk getraind ben ik 

de stof ingedoken, beseffend dat ik hoogstwaarschijnlijk sterk beïnvloed ben door alle 

facetten van mijn achtergrond.  

 

Als atheïstische student religiewetenschappen die de havo afrondde op een katholieke 

middelbare school in ’s-Hertogenbosch kan ik mezelf op geen enkele manier 

onderwijsspecialist noemen. Binnen zowel mijn gevolgde vooropleiding, de bachelor 

religiewetenschappen aan de universiteit Leiden, als binnen de master heb ik geen expliciet 

specialisme gekozen maar ‘onsamenhangende’ zijpaden bewandeld die me sterk 

interesseerden. Onsamenhangend in de zin dat het niet één richting op ging, zoals die van 

een specifieke religie of een bepaald aspect van de religiewetenschappen. Voor mij toch 

samenhangend omdat ik uit elk zijpad iets meenam wat in de toekomst van pas kwam, en 

mijn andere werk op positieve wijze beïnvloedde en aanvulde. Deze ‘zijpaden’ waren een 

minor binnen genderstudies, een vak over religie, levensbeschouwing en burgerschap binnen 

het onderwijs en een stage tijdens de master bij Stichting Nieuw Wij, om kennis te maken met 

het journalistieke en redactionele werkveld.  

 

Mijn positionaliteit binnen deze masterscriptie omvat dan ook die van een 

religiewetenschapper in spé die de methoden en technieken uit de masteropleiding Religie en 
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Samenleving (en de bachelor religiewetenschappen) tracht in te zetten om onderzoek te doen 

naar het vak levensbeschouwing op vmbo-onderwijs. Wat betreft het werkveld van het 

onderwijsspecialisme ben ik een buitenstaander die het onderwerp nagenoeg alleen vanaf 

een academische afstand heeft bestudeerd. Mijn intenties zijn geenszins om ‘de les te leren’ 

aan de specialisten die bezig zijn met lesgeven op vmbo, docenten opleiden of methoden 

ontwikkelen. Wel zie ik er het nut van in om aan de hand van analyses op basis van de 

gehanteerde onderzoekstechnieken een zo veel mogelijk objectief advies te construeren, 

gericht aan een expertisecentrum op het gebied van levensbeschouwing zoals LERVO, of 

methodeontwikkelaars zoals Thieme Meulenhoff.  
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Religiewetenschappelijke visie op onderwijs 

Een belangrijk streven van de religiewetenschappers de afgelopen decennia is objectiviteit. 

Sinds de 19e eeuw ligt enorm de nadruk op het positivisme binnen de westerse wetenschap 

(Sinding Jensen 2011). Deze term houdt in dat de wetenschap idealiter bouwt op 

betrouwbare kennis. Betrouwbare kennis houdt in dit geval in ‘dat wat er wetenschappelijk 

bewezen is’. Enige vorm van redenering vanuit een metafysisch verschijnsel of wereldbeeld 

wordt hiermee afgedaan. Om zich te onderscheiden van de theologie, op universiteiten 

doorgaans de facultaire voorganger van religiewetenschappen, werd het binnen de 

religiewetenschappen cruciaal geacht op deze manier wetenschappelijk verantwoord, niet 

confessioneel specifiek onderzoek uit te voeren. Eventuele verwarring tussen theologie en 

religiewetenschappen moet ten alle tijden voorkomen worden om te kunnen voldoen aan 

deze positivistische redenering. Ook tijdens de opleiding wordt besproken onder studenten 

hoe objectiviteit zo veel mogelijk nagestreefd kan worden. Toen ik de bachelor 

Religiewetenschappen in Leiden van 2018-2021 volgde werden er vaak vergelijkingen 

gemaakt met andere studies. Wanneer je een wiskundige opleiding volgt hoef je niet een 

voorkeur te hebben voor bepaalde cijferreeksen in het persoonlijke leven, bijvoorbeeld. Dat is 

het gevoel dat wij als aankomende religiewetenschappers dikwijls kregen wanneer iemand 

van buiten de faculteit vraagt of je ‘gelooft’, naar aanleiding van het delen wat je studeert.  

Als student besloot ik daarom de objectiviteit als heilig te gaan beschouwen. De tendens 

binnen zowel de religiewetenschappen als binnen andere wetenschappelijke velden is echter 

steeds vaker om te erkennen dat het niet mogelijk is als mens om objectief te zijn. Binnen je 

onderzoek, studie en andere aspecten van het leven ben je subjectief. Je afkomst, geslacht, 

huidskleur, omgeving, sociale klasse, thuissituatie, beroep en nog heel veel andere 

identiteitsaspecten hebben in meer of mindere mate invloed op de manier waarop je naar de 

wereld kijkt, deze verwerkt en beschrijft.  

 

Met deze insteek ben ik, deels bewust en deels ook onbewust, dit scriptieonderzoek in 

gegaan. Zoals later in deze scriptie te lezen is, is de religiewetenschappelijke visie een van de 

partijen in de discussie over onderwijs vandaag de dag, vandaar dat het nodig is te verklaren 

dat ik als onderzoeker in deze kant getraind ben.   
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Relevantie 

Ten slotte de relevantie van mijn onderzoek. Ik zal mijn conclusies, vergaard aan de hand van 

literatuuranalyse en interviews, naast de doelstellingen en methodiek van het nieuwe 

basiscurriculum3 van LERVO leggen. Als organisatie met vooraanstaande onderzoekers en 

auteurs die meewerken aan het nieuwe curriculum kan het nuttig zijn om te vergelijken met 

wat docenten en opleiders te vertellen hebben over hun ervaringen op vmbo en met 

vmbo’ers. In het onderzoek wordt vastgesteld in hoeverre er rekening wordt gehouden met 

de al dan niet unieke behoeften en wensen van vmbo’ers en op welke manier lesmateriaal 

idealiter vormgegeven dient te worden om het beste aan te sluiten bij de vmbo’er en de 

vmbodocenten.  

 

De relevantie van mijn onderzoek is überhaupt de reden dat ik het graag wil doen. Ik ben 

ontzettend geïnspireerd geraakt door eerdere docenten om iets bij te dragen voor de 

ontwikkeling van het levensbeschouwelijk onderwijs in Nederland. Het vak 

levensbeschouwing op vmbo-niveau is bij uitstek een onderdeel van het onderwijs dat 

verbetering behoeft. Het verbeteren en verrijken van levensbeschouwelijk onderwijs op een 

manier waardoor het wel aanslaat bij leerlingen is cruciaal voor twee aspecten van de 

ontwikkeling van de leerling. Daarnaast is er dan meer kans dat scholen het nut en de waarde 

inzien van het vak levensbeschouwing, het is begrijpelijk dat hiervoor een stevig didactisch 

plan moet bestaan voordat die indruk er is. Dit is ten eerste belangrijk voor het fundament 

van kennis dat de vmbo-leerlingen zouden kunnen vergaren over diverse godsdiensten, 

levensbeschouwingen en wereldbeelden die voorkomen in Nederland. Dit leidt tot meer 

begrip in maatschappelijke discussies, minder racisme en discriminatie, en meer verbinding 

met de ander (Santoro 2008). Ten tweede ligt er een gemiste kans, dit vak kan de leerling 

ruimte geven te oriënteren op het gebied van levensbeschouwing en vormen van zingeving. 

Goede begeleiding in combinatie met goede kennis kan een leerling helpen zelf een 

wereldbeeld met daarin eventueel een vorm van levensbeschouwing of zingeving te vinden.  

  

 
3 Ik ben ervan op de hoogte dat deze nog niet voltooid is, en zal dus moeten werken met wat er tot nu 

toe gepresenteerd is.  
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In dit onderzoek is het belangrijk voor de relevantie om van tevoren af te bakenen welke 

soort scholen er onderzocht gaan worden, in welke delen van Nederland en in welke regio’s 

deze zich bevinden. Ook zullen de opleidingsniveaus van de docenten eventueel een rol 

spelen. Misschien wordt het te breed om alle opleidingsniveaus4 te betrekken, maar het doel 

was om aspecten van het vak levensbeschouwing aan te wijzen die eventueel aan verandering 

toe zijn binnen deze opleidingen. 

  

Binnen het veldonderzoek, dat wil zeggen binnen de interviews die ik uitvoer met docenten 

en docentenopleiders, ga ik niet op zoek naar wat er precies in de lessen behandeld wordt en 

een verantwoording daarachter. Het doel van het onderzoek is om vast te leggen wat deze 

professionals, die elke dag het meeste in contact staan met de leerlingen en de 

ontwikkelingen binnen de lesmethoden, voor feedback krijgen van leerlingen, wat ze 

belangrijk vinden in het onderwijs en hoe hun visie aansluit op de lesmethoden en de 

ervaringen van leerlingen (Stausberg en Engler 2011c). Wat pikken leerlingen op tijdens de 

lessen? Welke lesmethoden worden er gebruikt en wat benadrukken die? Wat begrijpen 

leerlingen, en wat niet? Welk aspect waarderen zij, en welke niet? Daarnaast is het zeer nuttig 

te onderzoeken wat wetenschappers hebben geschreven over het onderwerp.  

  

  

 
4 Er zijn eerstegraads en tweedegraads opleidingen om docent levensbeschouwing te worden. Met 

een tweedegraadsopleiding mag je doceren op het vmbo, de onderbouw van havo en vwo en binnen 

praktijkonderwijs. Met een eerstegraadsopleiding mag je vervolgens ook in de bovenbouw van havo 

en vwo doceren. Een tweedegraadsdiploma behaal je door een Hbo-lerarenopleiding voor het 

voortgezet onderwijs af te ronden of een kopopleiding te volgen. Een eerstegraaddiploma haal je door 

een hb0-master lerarenopleiding af te ronden of een lerarenopleiding te volgen aan de universiteit. 

Binnen de universiteit zijn er verschillende mogelijkheden, om dit diploma te behalen.  
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Deelvraag 1: Waarom moet er aandacht komen voor de vmbo-leerling 

in de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal?  

Vmbo-onderwijs in Nederland 

Voor 1999 bestonden er in Nederland verschillende vooropleidingen die samen zijn gekomen 

binnen het vmbo. Het lbo, lager beroepsonderwijs, is opgegaan in het LBO in 1992. Mavo, 

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, is een opvolger van Mulo en ulo. Sinds 1999 

kunnen leerlingen na de middelbare school naar het voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs, het VMBO, een samensmelting van LBO en mavo.  

Het vmbo is een systeem waarin diverse leerwegen worden samengebracht. Hierdoor is het 

schoolsysteem sinds 1999 overzichtelijker, en is het makkelijker een leerweg te vinden die 

aansluit bij vaardigheden van leerlingen en zijn doorstromingen naar mbo en havo logischer.  

 

Onder het vmbo vallen een aantal variaties; een theoretische leerweg, een gemengde 

leerweg, een kader- en beroepsgerichte leerweg(van den Bulk 2011). De theoretische leerweg 

en de gemengde leerweg hebben, cognitief gezien, het hoogste niveau. In de gemengde 

leerweg is er echter meer ruimte voor het verbinden van onderwijs aan de praktijk. Deze is 

vooral bedoelt voor leerlingen die meer theoretisch onderwijs behoeven maar zich ook al 

willen richten op een beroep. De theoretische leerweg lijkt het meeste op het oude mavo, en 

kent geen praktische vakken. De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen lijken het meest 

op het oude LBO, behalve dat er meer theoretische vakken bestaan binnen deze leerwegen 

dan binnen het LBO. 

 

Het systeem is zo ingericht dat alle leerwegen in opleiden tot min of meer hetzelfde niveau 

vervolgopleiding, namelijk het mbo. Dat geeft aan dat het kaderberoepsgerichte vmbo-

onderwijs in principe niet ‘lager’ is dan de theoretische leerweg. Meer praktijk binnen het 

onderwijs zegt dus weinig over het niveau. Wel sluit de theoretische leerweg beter aan op 

havo dan de andere leerwegen.  

 

Binnen de voorgenoemde vier leerwegen kiest elke leerling een profiel dat past bij de sector 

die de leerling aanspreekt, of het beroep dat diegene wil uitoefenen. De profielen waaruit de 
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leerling kiest zijn: Economie en ondernemen (E&O), Horeca, bakkerij en recreatie (HBR, Zorg 

en welzijn (Z&W), Groen, Dienstverlening en producten (D&P), Bouwen, wonen en interieur 

(BWI), Produceren, installeren en energie (PIE), Mobiliteit en transport (M&T), Media, 

vormgeving en ICT (MVI) en Maritiem en techniek (MT). (“Profielen in het VMBO - Volta”) 

Vaak bieden scholen maar 3 of 4 profielen aan. Een vmbo-leerling is dus al relatief vroeg bezig 

met een beroepskeuze, of op zijn minst de keuze voor een sector. De profielen die de scholen 

aanbieden zijn vaak verbonden aan mbo’s en ROC’s in de omgeving van de school. Uit 

onderzoek blijkt namelijk dat vmbo’ers het liefst lokaal een opleiding kiezen en niet graag 

verhuizen voor opleiding en werk.   

 

De instelling van vmbo-onderwijs in Nederland is dus praktijkgericht op te leiden. Zo hebben 

veel vmbo-scholen contacten met mbo’s en ROC’s, om een gemakkelijke doorstroom naar de 

gepaste opleiding te bevorderen.  
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Bijzonder versus openbaar onderwijs 

 

Wanneer kinderen in Nederland oud genoeg zijn om naar de middelbare school te gaan, staan 

de ouders voor een belangrijke keuze. In Nederland bestaat er een dualiteit binnen het 

onderwijs, er kan namelijk gekozen worden voor een bijzondere of een openbare school. Voor 

ouders met een uitgesproken levensbeschouwing, of juist niet, kan dit een makkelijke keuze 

zijn. Maar als de keuze afhangt van het levensbeschouwelijke onderwijs op school is dat een 

lastige factor, omdat er tot nog toe geen centrale richtlijnen zijn voor levensbeschouwelijk 

onderwijs.  

 

In 1917 is in artikel 23 van de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat scholen zowel een 

openbaar als bijzonder karakter kunnen hebben, welke beiden getoetst worden op kwalitatief 

onderwijs. Bijzondere scholen worden dus niet beoordeeld op basis van levensbeschouwelijke 

achtergrond en de rol hiervan in het onderwijs, waardoor deze elke vorm kan aannemen. Op 

openbare scholen wordt er juist verwacht dat deze religieus neutraal zijn, dus dat geen enkele 

religie of levensbeschouwing de boventoon voert. “De leerling leert over overeenkomsten, 

verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en 

andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving 

te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan 

met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”  

(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006) Dit is een van de kerndoelen 

omschreven door het Ministerie van Onderwijs, welke binnen openbaar onderwijs steeds 

vaker leidt tot het ontstaan van vakken als ‘burgerschapsvorming’, of een andere titel in die 

trant. Hier wordt beperkt of geen ruimte gemaakt voor onderwijs over religie, aangezien dit 

de neutrale identiteit van de openbare school kan ondermijnen.  

 

De afgelopen jaren is er heel wat onenigheid ontstaat binnen de politiek over de legitimiteit 

van bijzondere scholen. Partijen als de VVD en GroenLinks zijn het er niet mee eens dat 

bijzondere scholen subsidie ontvangen, evenals openbare scholen, terwijl er een particuliere 

organisatie aan ten grondslag ligt (Dujardin, 2019). Klaas Dijkhoff sprak zich in een artikel in de 

Telegraaf zeer negatief uit over bijzonder onderwijs, omdat deze soort scholen volgens hem 
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te veel vrijheden genieten. "Als de vrijheid van onderwijs als ongewenst neveneffect heeft dat 

er scholen worden opgericht die dienstbaar zijn aan segregatie en het in stand houden van 

parallelle samenlevingen, moeten we dat stoppen." (Telegraaf 2019)  

 

De afgelopen jaren lijkt er, zoals te zien aan de eerder beschreven quote van Klaas Dijkhoff, 

steeds meer interesse te zijn in de publieke rede en haar stabiliteit. Zoals Rawls beschrijft in 

The Idea of an Overlapping Consensus (Rawls, 1987) bestaat er binnen een gezonde en goed 

werkende democratie een set van basisregels en overtuigingen die een resultaat zijn van 

‘common sense’ en non-controversiële wetenschappelijke kennis, welke hij duidt als de 

publieke rede. Binnen de democratische samenleving bestaan er diverse religieuze en niet-

religieuze identiteiten, welke elk hun eigen comprehensive doctrines vormen. Een 

comprehensive doctrine is een set van overtuigingen, geloven en regels die gedeeld wordt 

door een specifieke groep, en welke ook hun visie op hoe de samenleving eruit zou moeten 

zien bepaalt. Verschillende comprehensive doctrines onderkennen dezelfde kernwaarden, 

welke samen fungeren als publieke rede. Klaas Dijkhoff lijkt dus te stellen dat er binnen de 

publieke rede geen ruimte is of zou moeten zijn voor een religieuze comprehensive doctrine, 

omdat deze niet overeenkomt met de seculiere comprehensive doctrines. 

In 1917 werd in Nederland artikel 23 opgesteld, waarin werd vastgelegd dat zowel openbaar 

onderwijs (vanuit de overheid georganiseerd) als bijzonder onderwijs (vanuit een particuliere, 

vaak religieuze groep of instituut georganiseerd) gesubsidieerd worden door de overheid. 

Hiermee had de overheid inspraak in de organisatie van het openbaar onderwijs, en de 

desbetreffende achterliggende organisatie alle inspraak in het organiseren van het bijzonder 

onderwijs. Dit artikel in de grondwet leidt niet tot een overeenkomst van comprehensive 

doctrines, maar een acceptatie van een pluralisme aan comprehensive doctrines binnen de 

samenleving. 

Het voornaamste probleem volgens de critici van het dualistische schoolsysteem lijkt te zijn 

dat de samenleving misschien wel een pluriformiteit kent, maar de particuliere organisator 

achter een bijzondere school niet, en daarmee de individuele leerling niet. Wanneer je ouders 

ervoor kiezen je naar een gereformeerde school te laten gaan, welke vrij is zelf te kiezen 

welke leerlingen zij toelaat en dus waarschijnlijk enkel gereformeerde leerlingen aanneemt, 

kan het voorkomen dat er een eenduidige comprehensive doctrine gehanteerd wordt. Als 
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deze comprehensive doctrine te weinig raakvlakken in kernwaarden onderkent in vergelijking 

tot een seculiere comprehensive doctrine valt de publieke rede ook uit elkaar. Er is 

gewoonweg te weinig kennis vernomen over andere comprehensive doctrines, en daarmee 

een kans ontnomen om elkaar te begrijpen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat de onderstreepte 

kernwaarden van de samenleving weinig tot helemaal niet overeenkomen met de specifieke 

comprehensive doctrines die een bepaalde leerling in zijn of haar context aangeleerd krijgt. Dit 

leidt tot een probleem, waar er eerst een Modus Vivendi heerste tussen de openbare en 

bijzondere scholen verliezen zij elkaar nu uit het oog, wat de publieke rede potentieel 

ondermijnt.   

Wanneer de publieke rede op juiste manier wordt toegepast in politiek of sociaal debat, is dit 

volgens Rawls door middel van proviso. Proviso betekent dat je iets mag stellen vanuit je 

eigen comprehensive doctrine, mits je dit onderbouwt met een goede argumentatie. Hieruit 

moet blijken dat ondanks je stelling gekleurd is door je eigen comprehensive doctrine deze 

toch relevant is, aangezien deze valt binnen de kernwaarden van de desbetreffende publieke 

rede. Een belangrijk aspect van de Nederlandse publieke rede lijkt volgens veel Nederlanders 

te zijn dat Nederland erg tolerant en accepterend is tegenover diverse seksuele geaardheden. 

Wanneer een bijzondere school een comprehensive doctrine hanteert waarbinnen een 

negatieve of ontkennende houding bestaat tegenover homoseksualiteit zijn zij door de 

overheid in staat gesteld leerlingen te weigeren op deze grond. Het lijkt erop dat dit gegeven 

volgens anderen, zoals Klaas Dijkhoff van de VVD, dit de publieke rede ondermijnt die in 

Nederland bestaat.   

Is het bijzonder onderwijs in Nederland dan echt alleen maar schadelijk voor de publieke 

rede? Nee, dat het bijzonder onderwijs in Nederland gesubsidieerd wordt betekent tegelijk 

ook dat er een mate van controle is over deze scholen. Ze worden kwalitatief getoetst en er 

kunnen metingen gemaakt worden van de mate van religieuze comprehensive doctrine die op 

school gehanteerd wordt. Daarnaast is er genoeg kritiek te uiten over het openbaar 

onderwijs, en hoe daar juist vaak (te) weinig oog en aandacht bestaat voor religieuze 

comprehensive doctrines. Deze spelen namelijk een enorm belangrijke rol binnen de publieke 

rede, evenals seculier getinte comprehensive doctrines. Het leren over eigen en andere 

kernwaarden benadrukt en versterkt de publieke rede zoals die door Rawls graag gezien zou 

worden.   
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Grof gezien zou een inclusievere benadering van religieus onderwijs, waarbinnen ruimte is 

voor kennis over diverse religies en levensovertuigingen, kunnen bijdragen aan een tolerantie 

en begrip voor verschillende comprehensive doctrines. Dit kan alleen wanneer er oog is voor 

de overlappende consensus, die doorgaans toch te vinden is wanneer kernwaarden van 

comprehensive doctrines naast elkaar worden gelegd.   

  

Binnen de Nederlandse samenleving bestaat er veel kritiek op het dualistische schoolsysteem 

zoals die nu bestaat, waarbinnen bijzondere en openbaren scholen beiden gesubsidieerd 

worden door de overheid. Dit heeft implicaties voor de vorming van de comprehensive 

doctrines van de leerlingen, welke later het debat gaan voeren binnen de (seculiere) politiek 

binnen de lijntjes van de publieke rede. Wanneer de comprehensive doctrines van de 

leerlingen van diverse scholen te beperkt ontwikkelen, leidt dit later tot een ondermijning van 

de publieke rede, wat volgens Rawls zou leiden tot een ongezonde, ongebalanceerde 

democratie. Wanneer al zo vroeg als in de tienerjaren kennis wordt genomen van andere 

comprehensive doctrines leidt dit tot de ontwikkeling van het in staat zijn kernwaarden te 

herkennen, overlappende consensus tussen diverse comprehensive doctrines te ontwikkelen. 

Op dit moment wordt deze ontwikkeling op veel scholen echter tegengehouden door ofwel 

een bijzondere (religieuze) identiteit ofwel een openbare (seculiere) identiteit, waar beiden 

eigenlijk opgericht zijn met het doel de strijd tussen comprehensive doctrines tegen te gaan. 

De strijd die lijkt te bestaan over al dan niet religieus onderwijs aanbieden, en de 

tekortkomingen binnen openbaar onderwijs welk gezamenlijk leiden tot een onevenwichtige 

publieke rede laten zien dat het gemaakte onderscheid tussen religie en seculariteit binnen 

de samenleving nog relevant is voor religie in het publieke domein.   
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Qompas onderzoek 

In 2019 publiceerde studieplatform Qompas de resultaten van haar onderzoek onder 170.000 

scholieren op havo en vwo. De conclusies uit dit onderzoek zijn dat interesse in schoolvakken 

over het algemeen daalt bij deze leerlingen, en dat het gemiddelde cijfer steeds lager wordt. 

Een opvallend resultaat was ook dat levensbeschouwing het minst populaire vak is onder 

zowel jongens als meisjes op havo en vwo. Dit is voor docenten, docentenopleiders en 

methodeontwikkelaars een wake-up call geweest. Diverse professionals uit het onderwijsveld 

besloten dat het vak levensbeschouwing moet ofwel hervormd, ofwel gecentraliseerd, ofwel 

afgeschaft worden. Veel scholen kozen voor de eerste optie en doopten het vak om tot een 

combinatie van maatschappijleer, burgerschapsvorming en levensbeschouwing. Anderen 

namen het heft in eigen handen en besloten een plan te maken ter bevordering van de 

centralisatie van de organisatie van het vak levensbeschouwing, zoals LERVO dat doet. Ook in 

de wereld van de lesmethoden ontwikkelaars kwamen er nieuwe initiatieven om in te kunnen 

spelen op ogenschijnlijk de nieuwe behoeften van de leerlingen: een vak dat niet expliciet 

over religie gaat, terwijl onderwerpen die met levensbeschouwing en religie te maken hebben 

wel aan bod komen.  

Er bestaan geen data over de aantallen scholen die het vak vervangen hebben door een 

breder burgerschap-vak (of iets dergelijks), maar op de scholen die ik contacteerde leek er 

vaak voor de laatste optie gekozen te zijn als het om vmbo-onderwijs ging. Aangezien er geen 

ook cijfers te vinden zijn over wat vmbo-leerlingen van het vak levensbeschouwing vinden, in 

tegenstelling tot de (beperkte) inzichten die blijken uit het eerdergenoemde Qompas 

onderzoek naar havoërs en vwo’ers, is het nodig dat er een beeld geschetst wordt van de 

interesse en motivatie van vmbo’ers om dit vak met voldoende af te ronden. Mijn 

vooronderstelling was hierin stellig: als het vak wiskunde op massale desinteresse stuitte als 

resultaat van dit onderzoek zouden de lessen en lesmethoden zo aangepast of vervangen 

zodat elke leerling geprikkeld en betrokken wordt, omdat het nou eenmaal een belangrijk vak 

is.5 Hierin speelt ook een rol dat wiskunde, in tegenstelling tot levensbeschouwing op de 

meeste scholen, een examenvak is.  

 

 
5 Dit is puur metaforisch, dit onderzoek heeft niet als doel te vergelijken met andere schoolvakken. 
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De enige groep leerlingen die dus niet betrokken is in dit onderzoek door Qompas zijn de 

vmboleerlingen, een noemer waar veruit het grootste deel van de Nederlandse jongeren 

onder valt. Een dergelijk onderzoek naar welke vakken havoërs en vwo’ers in Nederland het 

interessantst vinden en waarom is erg nuttig, maar sluit een grote groep leerlingen uit. Ook 

opvallend is de trend, die ik in mijn onderzoek sterk tegenkwam in de praktijk maar waar 

wederom geen cijfers over zijn, dat veel vmbo-scholen en scholen die (onder andere) vmbo 

aanbieden de keuze hebben gemaakt levensbeschouwing niet aan te bieden aan hun vmbo-

leerlingen. Mijn bevindingen op voorhand waren dus dat het niet van nut wordt geacht te 

onderzoeken wat vmbo-leerlingen van de lessen levensbeschouwing vinden, en er tegelijk 

veel scholen kiezen het niet meer aan te bieden aan deze groep. Mijn hypothese was dat deze 

twee zaken een verband hebben.  
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Reputatie vmbo 

Een zeer significant aandeel van de leerlingen volgt vmbo-onderwijs, ongeveer de helft van de 

leerlingen op middelbare scholen volgt een opleiding binnen een van deze vier leerwegen 

(Nederlands Jeugdinstituut 2022). Dit is dus een grote groep, maar geen homogene groep. In 

haar proefschrift beschrijft Lenie van der Bulk dat er desondanks een onbedoelde tweedeling 

is ontstaan wat betreft de reputatie van het middelbaar onderwijs (van den Bulk 2011). Door 

het samenvoegen van diverse opleidingsrichtingen om het vmbo te vormen is er een scherpe 

afsnijding ontstaan. Waar voorheen nog contact was tussen havo en mavo is de vmbo nu een 

eigen entiteit, en vormt de derde in de rij na havo en vwo (Kleijer, Tillekens en van Reekum 

2004). 

 

Het vmbo wordt vaak aangeduid als een lagere opleiding, in tegenstelling tot havo en vwo. 

Hier zit een filosofie achter die sterk verankerd is binnen de samenleving: wetenschappelijk 

onderwijs is superieur aan beroepsgericht onderwijs. Dit heeft ertoe geleid dat het vmbo de 

naam heeft van het ‘afvoerputje’ (van den Bulk en van Eijk, Meritocratie demotiveert vmbo-

leerlingen 2016) of zelfs de ‘afvalbak’ (Driessen 2005) binnen het onderwijs. Kinderen uit 

achterstandswijken worden op deze manier al op jonge leeftijd gescheiden van hun kansrijke 

leeftijdsgenoten, die relatief vaak naar havo en vwo worden gestuurd. Dit ontneemt de kans 

zich ‘op te trekken’, en te leren van leeftijdsgenoten die gemakkelijker leren.  

 

Die term afvoerputje is waarschijnlijk tot stand gekomen door een samenkomst van 

ontwikkelingen tijdens de jaren negentig. Op het moment van samenvoeging van de diverse 

opleidingen tot het vmbo vond er ook een verschuiving plaats in het aantal leerlingen dat 

naar havo of vwo werd verwezen door de basisscholen. Door een poging om onderwijs op 

maat aan te bieden aan leerlingen en ze dus al vroeg in te delen onder vwo, havo en vmbo 

ontstonden er homogene klassen. Ook bleek dat veel van deze leerlingen alleen niet onder 

hun niveau waren ingedeeld door cognitieve vaardigheden, maar dat factoren als inzet, 

motivatie en discipline een even grote rol speelden in het advies van de docenten.  

 

Tijdens de jaren negentig steeg het aantal leerlingen met een havo of vwo-advies (van Daalen 

en de Regt 2006). Dit gebeurde niet alleen op basis van een objectieve beoordeling door de 
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docent van de vaardigheden en kenmerken van leerlingen, maar ook door druk die ouders 

uitoefenden op docenten om een hoog niveau te adviseren (Werf en Kuyper 2002). Aan de 

druk door ouders werd regelmatig toegegeven, blijkt uit de cijfers. Er zijn drie motieven te 

noemen die ertoe leiden dat autochtone ouders bij docenten vragen om een hoger advies 

voor hun kind: statusoverwegingen, de wens om bepaalde, ‘te zwarte’ scholen voor 

voortgezet onderwijs te mijden en de wens om ‘opstroommogelijkheden’ veilig te stellen 

(Driessen 2005). Ouders met een migratieachtergrond delen de laatstgenoemde motivatie. 

Dit zorgt voor een ‘adviesinflatie’, adviezen worden sterk beïnvloed door andere factoren dan 

(cognitieve) vaardigheden van leerlingen. De adviezen worden zo gestuurd als resultaat van 

de reputatie van het vmbo.  

 

Niet alleen door het niveau van de lessen op het vmbo is deze reputatie ontstaan, maar ook 

door incidenten die de reputatie besmeurd hebben. In de eerste jaren dat het vmbo bestond 

groeide het aantal gewelddadige incidenten dat het nieuws haalde. Deze berichtgevingen 

gingen over schiet- en steekpartijen, ernstig geweld dus. Uit onderzoek bleek ook dat steeds 

meer leerlingen een wapen op zak hadden en mee naar school namen (van Wonderen 2005). 

Ook werd op vmbo meer geweld waargenomen dan op de andere niveaus. Dit geweld vond 

wel meestal plaats tussen leerlingen, niet richting docenten. Docenten voelden zich volgens 

dit onderzoek niet per se onveiliger op het vmbo dan op havo en vwo.  

 

Vandaag de dag is er een stigma rondom waartegen gevochten wordt, met progressie als 

gevolg. Alleen al aan terminologie in de Nederlandse taal is af te lezen hoe ‘we’ het vmbo 

zien, wie van vmbo naar havo gaat ‘klimt op’, wie de weg andersom aflegt ‘stroomt af’ (Visser 

2021). We maken in de volksmond het onderscheid tussen hoge en lage opleidingen en hoog- 

en laagopgeleiden. Vakken waar we de leerlingen op beoordelen met een cijfer tussen de één 

en tien bepalen hoe slim we zijn en hoe hoog ons niveau is, terwijl er genoeg vaardigheden 

zijn waarvoor we geen cijfer krijgen waar een mens ook in kan uitblinken (Kneyber 2018). Al 

sinds de oprichting van het vmbo zoals het er vandaag uitziet wordt er gestreden om het 

imago te verbeteren, om vooroordelen over vmbo bij volwassenen evenals bij (aankomende) 

vmbo’ers weg te nemen. Ook de minister van onderwijs doet een oproep aan ouders om het 

vmbo niet als ‘vergaarbak’ te zien, maar als nuttige opleiding (Hanneke Keultjes 2018). Niet 
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alleen omdat het leerlingen veel stress en onzekerheid oplevert om op havo te moeten 

presteren als ze eigenlijk beter bij vmbo passen, maar ook omdat er een personeelstekort aan 

de gang is die zich ook voor een groot deel afspeelt binnen beroepsgroepen waarin 

afgestudeerde (v)mbo’ers nodig zijn.  

 

Het vmbo is omringd door stigma’s door de positie in het rijtje van niveaus voor de 

middelbare school. Waar er vroeger meer contact en relatie was tussen niveaus is er sinds de 

oprichting van het vmbo zoals het vandaag de dag bestaat een scherpe scheiding tussen 

vmbo, havo en vwo ontstaan. Omdat vmbo de enige soort onderwijs is die niet gebaseerd is 

op wetenschappelijk onderwijs en minder met theorie bezig is dan havo en vwo wordt het 

gezien als lager onderwijs, omdat er binnen de samenleving veel waarde wordt gehecht aan 

wetenschappelijk onderwijs. Dat is onder andere te zien aan de hogere salarissen die 

afgestudeerde havisten en vwo’ers zullen ontvangen. Het afsnijden van de banden tussen 

vmbo’ers, havisten en vwo’ers na de basisschool zorgt er dan niet alleen voor dat ieder kind 

‘passend’ onderwijs krijgt, maar ook dat zij geen vermenging meer hebben met andere 

niveaus. Dit zorgt ervoor dat vmbo’ers niet kunnen proeven aan wetenschappelijk(er) 

onderwijs, zich niet op kunnen trekken qua leervaardigheid aan havisten en vwo’ers. Ook 

zorgt het ervoor dat de havisten en vwo’ers relatief geïsoleerd van vmbo’ers hun onderwijs 

genieten en zich beter gaan voelen dan de vmbo’ers. Daarnaast worden basisschoolleerlingen 

niet alleen naar het vmbo gestuurd op basis van cognitieve vaardigheden of gewenste 

beroepsweg, maar ook door factoren als inzet, concentratie, motivatie en gedrag. Ook 

oefenen ouders steeds vaker druk uit op docenten om hun advies hoger uit te laten vallen, 

zodat hun kind niet naar het vmbo hoeft. Wat niet helpt om de reputatie van ‘afvoerputje’ te 

verbeteren is het aantal ernstige geweldplegingen dat is voorgekomen op het vmbo. Tot aan 

vandaag de dag komen er als gevolg artikelen uit waarin onderwijsspecialisten, pedagogen en 

zelfs de minister van onderwijs pleiten voor een beter imago van het vmbo. Dit doen zij niet 

alleen omdat de slechte reputatie lang niet opgaat voor alle vmbo’ers, het is namelijk de helft 

van alle leerlingen in Nederland die als vmbo’er geschoold wordt, maar ook omdat er steeds 

beter ingezien wordt dan we deze groep nodig hebben.  
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Levensbeschouwing/godsdienstles binnen het Nederlandse onderwijs 

 

De relatie tussen onderwijs, religie en de overheid in Nederland heeft een lange geschiedenis 

(van Dijk-Groeneboer 2020). Al vroeg, aan het begin van de 17e eeuw, werd in protestants 

Nederland de synode van Dordrecht bijeengeroepen. Onder de kwellende macht van de 

katholieke Spanjaarden werd binnen de generale staten toegestemd voor een Nederlandse 

vertaling van de bijbel. Dit zou ertoe leiden dat ook de gewone Nederlandse gelovigen directe 

toegang hadden tot het Schrift. Tot dan toe waren het alleen degenen geweest die Grieks en 

Latijn konden lezen die het Woord direct tot zich namen.  

Tijdens deze synode werd ook uitgesproken dat de christelijke jeugd ‘naarstiglijk in de 

fundamenten der ware religie onderwezen, en met ware godzaligheid vervuld moge worden’ 

vanaf jonge leeftijd. Vanaf toen ging er een leerplan in werking waarin veel aandacht werd 

besteed aan het onze vader, de apostolische geloofsbelijdenis, de sacramenten, de tien 

geboden, Bijbelteksten, catechismus en gebeden. In dit leerplan werd zelfs benadrukt dat het 

belangrijk was dat de leerlingen de stof niet alleen uit hun hoofd kenden, maar ook zouden 

begrijpen. Echter had dit plan enkel oog voor het protestantse geloof, aangezien de 

Nederlanden nog verwikkeld waren in de tachtigjarige oorlog tegen het katholieke Spanje. 

Het onderwijs was bepaald door zowel kerkelijk als overheidsbeleid, omdat er een soort 

omgangsregeling bestond. De overheid had de macht over het onderwijs, maar de kerk had 

na schooltijd het recht om de lokalen te gebruiken om godsdienstonderwijs aan te bieden in 

de lokalen van de school. Echter waren de kerk en staat niet strikt gescheiden, de lessen 

werden “[…] ingericht dat onder het aanleren van gepaste en nuttige kundigheden, de 

verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, en zij zelven opgeleid worden tot alle 

Maatschappelijke en Christelijke deugden.” (Hemkes 1846) Opleiden tot deugdzaamheid zou 

tot 1920 nog omschreven worden als het leren van christelijke waarden. 

 

Belangrijk om op te merken is wel dat tot het begin van de twintigste eeuw de termen 

openbaar en bijzonder een andere connotatie hadden. Openbaar betekende enkel ‘niet-

huiselijk’, en deze groep scholen stond ofwel onder gezag van de overheid ofwel onder gezag 

van een particuliere instelling. Voor de wet waren allen gelijk, en aan het begin van de 20e 

eeuw kwamen er discussies binnen de samenleving over in hoeverre het gezag van de 
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overheid een rol zou moeten spelen in de bepaling van inhoud van het onderwijs. Haar 

beslissing om godsdienstonderwijs te beperken tot de belofte om maatschappelijke ne 

christelijke deugden te onderwijzen was een te magere compensatie voor het afschaffen van 

de Heidelbergse catechismus binnen het onderwijs, zoals in de 18e eeuw onderwezen werd. 

Zo stelde politicus Groen van Prinsterer voor om het openbare onderwijs op te splitsen in drie 

richtingen, een rooms-katholieke, hervormde en joodse school (van Prinsterer 1860). Zo zou 

het niet nodig zijn het godsdienstonderwijs te reduceren tot maatschappelijke en christelijke 

waarden binnen alle scholen maar was er meer differentiatie.  

 

Zoals de discussie over levensbeschouwing en religie binnen onderwijs sinds de afgelopen 

decennia vooral draait om de vraag welke rol godsdienst nog zou moeten spelen binnen al 

het onderwijs, draaide de discussie er aan het begin van de 19e eeuw om hoe godsdienst een 

aanwezige rol kon spelen binnen het onderwijs zonder hiermee leerlingen uit te sluiten. Het 

openbaar onderwijs had namelijk als doel een volksschool te zijn, voor iedereen.  

 

In 1848 presenteert Thorbecke de grondwet, en deze vormt een kanteling binnen het 

onderwijsdebat. Thorbecke zorgt voor een fundament voor het idee dat onderwijs los moet 

kunnen functioneren van de overheid, beïnvloedt door liberale idealen.  

 

“Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der overheid, en bovendien, voor 

zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de 

bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers; het een en ander door de wet te regelen.” (van 

Hasselt 1987) 

 

Pas in de 19e eeuw werd het religieuze landschap in Nederland divers, wanneer er tijdens de 

Franse Tijd in Nederland weer ruimte komt voor het katholicisme en andere denominaties 

van het christendom. Tijdens deze periode werden de kerk en de staat gescheiden, ondanks 

hun innige band tijdens en na de tachtigjarige oorlog. Hierdoor werd de autoriteit over de 

school verdeeld over de twee instituten. De school viel onder het gezag van de overheid, 

maar buiten de lesuren om kreeg de kerk de ruimte in de schoolgebouwen om 

godsdienstlessen te organiseren. Echter moest de kerk dan zelf voorzien in onderwijzers. 
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Er bestond tot 1920 geen onderscheid tussen ‘openbare’ en ‘bijzondere’ scholen, zoals wij dat 

vandaag de dag wel kennen. Elke school was gelijk voor de wet, of zij gefinancierd was door 

de overheid, een instelling of een particuliere partij.  

Binnen het onderwijs bleef het christendom een rol spelen, aangezien er in de onderwijswet 

gesproken wordt over ‘christelijke deugden’ die de leerlingen in hun opleiding moeten 

meekrijgen. Pas na 1920 staat dit niet meer zo beschreven in de onderwijswet.  

Er ontstond onenigheid aan het begin van de 20e eeuw over de drastische scheiding van kerk 

en staat binnen het onderwijs van een eeuw daarvoor. Waar vroeger catechismus en het onze 

vader onderwezen werd op school moesten de Nederlandse leerlingen het ineens doen met 

enkel christelijke deugden binnen het onderwijs en christelijke les na schooltijd. Dit was een 

te schamele compensatie.  

Onder Abraham Kuyper wordt de bijzondere school gewoon. Er was al een aanloop door 

invloed van Thorbecke en Van Brugghen, maar onder Kuyper wordt de scheiding tussen 

bijzonder en openbaar hard. Dit trekt hij vervolgens door naar de rest van de samenleving, 

waardoor de schoolstrijd grote invloed heeft op het Nederlandse maatschappelijk leven. Hij 

acht het zeer belangrijk dat burgers het recht hebben zich te organiseren op grond van hun 

religieuze of politieke overtuiging. In lijn met deze gedachte richt hij later de Vrije Universiteit 

op, welke vrij van kerk en staat is maar onder het gezag staat van de gereformeerde kerk.  

Katholieke scholen werden in de jaren hierin systematischer opgericht dan de protestantse, 

welke vaak werden opgericht door kleinere schoolverenigingen. Vaak werden vanuit 

katholieke ordes scholen gefinancierd, totdat dit niet meer nodig was vanaf de gelijkstelling 

met openbaar onderwijs in 1917.   

Vanaf de 19e eeuw ontwikkelde het katholicisme zich in Nederland onder de pas-verkregen 

vrijheid van godsdienst. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw was er ruimte voor het 

ontwikkelen van katholieke educatie, waarin onder andere jezuïetenorden een grote rol 

speelden. Het onderwijs binnen interne jezuïeten-scholen was gericht op de emancipatie van 

het katholicisme en het creëren van een nieuwe katholieke elite, zodat katholicisme opnieuw 

een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving zou kunnen vervullen.  

 

Deze verdeling wat betreft de aard van de scholen had grote invloed op het 

levensbeschouwelijke onderwijs. Op openbare scholen werd neutraliteit wat betreft religie 
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nagestreefd, protestantse scholen werden vaak kleinschalig georganiseerd en het 

godsdienstig onderwijs werd gegeven door predikanten en katholieke scholen werden 

systematischer georganiseerd vanuit katholieke orden. Al deze vormen die scholen aan 

konden nemen hadden veel invloed op het levensbeschouwelijke onderwijs, evenals op de 

Nederlandse samenleving in het algemeen. In de eerste helft van de twintigste eeuw ontstaat 

de verzuiling. Onder andere de inrichting van het onderwijs zorgt voor geïsoleerde zuilen, 

bestaande uit gelijkgestemden die weinig andere meningen en overtuigingen in hun 

omgeving horen. Binnen de zuilen werd een bepaalde traditie op school en thuis geleerd en 

meermaals binnen de zuil bevestigd, een proces dat leidt tot het ontstaan van een 

‘geloofwaardigheidsstructuur’ (Berger 1967). De zuil zorgde voor de ontwikkeling van sterke 

reproductie van de tradities, en de verdieping die op school vergaard werd had hierin een 

belangrijke functie.  

 

Echter zorgden de jaren zestig voor oproer en opschudding. Binnen de samenleving vinden er 

verschuivingen plaats die leiden tot vermenging van culturen, zuilen, ‘nieuwe’ minderheden 

en zelfs secularisatie komt om de hoek kijken. Waar de homogeniteit van de zuilen afbrokkelt 

ontstaan er nieuwe perspectieven op het onderwijs, waarin wordt nagedacht over de 

ontwikkeling en zelfontplooiing van leerlingen als belangrijk doel van het onderwijs. De mens 

komt steeds centraler te staan en een gedeelde godsdienst steeds minder, en daarmee wordt 

de overlevering van de godsdienst binnen de zuilen steeds meer afgezwakt. De bakens 

worden zover verlegd dat de ervaring van de leerling centraal komt te staan, met in 

godsdienstlessen eerder de vraag welke rol godsdienst nog in de ervaring van de leerling 

speelt dan andersom het geval is. Dit sloeg gedurende de decennia na de jaren zestig steeds 

minder aan, aangezien leerlingen op steeds grotere schaal aversie richting godsdienst 

vertoonden. Sinds die tijd worden er door diverse auteurs manieren omschreven om de 

leerling in aanraking te brengen met godsdienst. Sommigen met het motief om de tradities in 

stand te houden door ze op moderne manieren over te brengen op nieuwe generaties, de 

ander tracht optimaal gebruik te maken van de lesuren om leerlingen zichzelf te laten 

ontplooien, al dan niet aan de hand van religieuze tradities.  

 

 



33 

 

Orde in de chaos van levensbeschouwelijk onderwijs 

In de geschiedenis van het godsdienstig onderwijs in Nederland, welke nauw verbonden is 

met de ontwikkeling van het Nederlandse schoolsysteem en verzuiling in de vorige eeuw, zijn 

er een aantal tendensen te ontdekken. Beter gezegd ontstaan deze in de laatste veertig 

decennia, wanneer er een verschuiving plaatsvindt vanuit de verzuilde samenleving naar de 

multiculturele samenleving van vandaag de dag. Als eerste significante kentering kan de 

dissertatie van Paulus Roest uit 1968 genoemd worden, waarin hij pleit voor onderwijs waarin 

meer ruimte is voor zelfontplooiing van leerlingen. Daarna komt Didier Pollefeyt, wie 

benadrukt dat de menselijke ervaring centraal zou moeten zijn binnen het godsdienstig 

onderwijs, wat zorgt voor een verschuiving van godsdienst als uitgangspunt naar de leerling 

en de menselijke zoektochten die hij of zij heeft als uitgangspunt. Als middenweg ontstaat 

correlatiedidactiek, waarin de ervaring van de mens een harmonie vormt met een inkijk in 

religieuze tradities. Deze sneuvelde op veel scholen echter al snel, wanneer bleek dat 

sommige (steeds meer) leerlingen niet alleen niet religieus waren, maar religie ook liever niet 

aan hun eigen ervaringen wilden verbinden. Thom Geurts constateert dat de ontwikkelingen 

binnen de godsdienstpedagogiek een verschuiving omvatten van ‘objectief’ naar ‘subjectief’. 

Waar eerst godsdienst onderwezen wordt als objectieve grond van de samenleving wordt de 

mens steeds meer behandelt als uniek en subjectief wezen, en dient het vak om uit te zoeken 

wat dit voor elke individuele leerling betekent. Roebben presenteert aan de hand van dit 

dualisme ‘narthicaal leren’, waarin de leerling op religieuze zoektocht kan door middel van 

ontmoetingen met religieuze tradities. Pollefeyt sluit hierbij aan dat de inmiddels 

achterhaalde correlatiedidactiek wel nuttig is in de vorm van multi-correlatieve 

godsdienstdidactiek, waarin de ervaringen van de leerling niet aan één maar aan diverse 

religieuze tradities gekoppeld kan worden. 

Al deze benaderingen kunnen onder één noemer ‘mainstream’ genoemd worden, volgens Jan 

Maarten Praamsma, een nieuwe mainstream met diverse uitingen en subtiele afwijkingen. De 

andere twee benaderingen van het vak die vandaag de dag bestaan zijn het gereformeerde, 

reformatorische en evangelische onderwijs en het religiewetenschappelijke onderwijs.  

 

Het gereformeerde, reformatorische en evangelische onderwijs kenmerkt zich door vast te 

houden aan de idealen die godsdienstonderwijs ten tijde van de verzuiling ook had. 
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Godsdienstonderwijs dient binnen deze scholen als manier om de homogeniteit van de 

gemeenschap waarin zij zich bevindt te benadrukken en in stand te houden. Zo biedt het 

godsdienstonderwijs op deze scholen een verdieping van de godsdienst die in andere 

aspecten van de levens van de leerlingen hoogstwaarschijnlijk ook een grote rol hebben. De 

homogeniteit van de leerlingenpopulaties op veel van deze scholen laat weinig tot geen 

ruimte over voor een verbreding van het vak naar andere godsdiensten of een meer 

subjectieve benadering, al bewegen zelfs deze scholen zich enigszins toch die mainstream 

kant op de afgelopen jaren.  

 

Een manier van godsdienstonderwijs vormgeven waarvan de makers hebben getracht zich 

volledig los te weken van de andere soorten godsdienstdidactiek is die van de 

godsdienstwetenschappelijke (of religiewetenschappelijke) didactiek. Door zo objectief en 

wetenschappelijk mogelijk lesstof vorm te geven werd en wordt getracht de leerlingen een 

feitelijk beeld te geven van wat religie is en kan inhouden, om ze vervolgens daarmee een 

vrijheid te schenken om zelf te bedenken wat ze met deze vergaarde kennis willen doen. Deze 

theorieën vertonen overeenkomsten met het eerdergenoemde werk van John Rawls. Door 

zich de maatschappij te baseren op onbetwistbare wetenschappelijke kennis en niet op 

subjectieve kennis zoals religie die aan kan dragen, ontstaat er goed levensbeschouwelijk 

onderwijs.6  

 

In de verdediging van deze soort godsdienstpedagogiek werd door Paul Vermeer het werk van 

Clive Erricker aangehaald (Erricker 2011). Erricker beschrijft in zijn werk uit 2011 een 

vakdidactische methode die ontwikkeld is in Engeland door een groep docenten, welke 

inspeelt op de vraag van docenten om handvatten in godsdienstonderwijs dat leidt tot kennis, 

vaardigheden, onderzoek vaardigheden, diepgaand inzicht en communicatieve vaardigheden. 

Dit is een brede omschrijving die voornamelijk neerkomt op een godsdienstwetenschappelijke 

benadering van godsdienstonderwijs. Hierin staat centraal dat de leerlingen geen hapklare 

kennis voorgeschoteld krijgen maar op een wetenschappelijk verantwoorden manier zelf op 

onderzoek uitgaan. Dit onderzoek wordt gestuurd door opdrachten en vragen vanuit 

 
6 Mijn interpretatie van Rawls’ werk, in de context van levensbeschouwelijk onderwijs gezien.  
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docenten, welke moeten leiden tot het begrip van concepten uit het vak. Deze concepten 

vormen dan een ‘framework’ om de leerlingen eigen menselijke ervaringen te laten 

beschrijven. Zo wordt er niet allen wetenschappelijke kennis vergaard, maar ook een 

vocabulaire om eigen ervaringen en overtuigingen handen en voeten te geven.  

 

Erricker onderscheidt drie typen concepten: A-concepten zijn herkenbaar in zowel religieuze 

als niet-religieuze ervaringen, B-concepten komen voor in elke vorm van religie en C-

concepten zijn verbonden aan specifieke religies of religieuze stromingen (Erricker 2011). De 

kracht van dit model zit volgens Erricker in de leerlijn van leerlingen, waarin ze steeds 

makkelijker het verband gaan zien tussen de drie typen concepten. Wanneer ze gemakkelijk 

verbanden kunnen leggen tussen niet-religieus specifieke concepten en specifieke religie-

gebonden concepten ontwikkelen ze een diepgaand begrip van de religies en 

levensbeschouwingen die ze in het dagelijkse leven om zich heen zien. De waarde van een 

specifiek concept wordt beter ingezien, wat leidt tot meer begrip voor ‘de ander’ binnen de 

samenleving.  

 

Conclusie 

Al deze mogelijke insteken en fundamenten voor (godsdienst)onderwijs binnen de 

Nederlandse scholen hebben geleid tot diverse discussies, die tot vandaag de dag gevoerd 

worden. Ook binnen de politiek komt de vraag of de dualiteit binnen het onderwijs (bijzonder 

versus openbaar onderwijs) in stand moet worden gehouden om de paar jaar terug, over of 

scholen een toelatingseisen mogen laten bepalen door de confessionele achtergrond van een 

school (een kwestie die doorgaans invloed heeft op de homogeniteit binnen de 

leerlingenpopulatie), en op specifiekere platforms over met welke insteek dit 

godsdienstonderwijs gegeven zou moeten worden. De discussie over hoe hierin 

gedifferentieerd moet worden op basis van niveau komt hier nog bovenop.  

 

Uit mijn onderzoek bleek dat er op de scholen die ik bezocht veel gebruik wordt gemaakt van 

lesstof op basis van concepten, zoals Erricker ook voorschrijft. Waar in de daadwerkelijke 

lessen vaak een samenspel van correlatiedidactiek, narthicaal leren, antropologisch 

godsdienstonderwijs en lessen met een godsdienstwetenschappelijke ondergrond voorkomt, 
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wordt dit op vmbo-niveau doorgaans ‘afgezwakt’ om de lessen zo praktisch mogelijk te 

maken. De lesstof wordt toegespitst op aansluitingen met de leefwereld van de vmbo’ers, 

zodat ze het sneller en met minder moeite kunnen begrijpen. Hierin worden, in het licht 

gezien van Errickers werk, C- concepten oppervlakkiger behandelt dan A-concepten, wat in 

praktische zin leidt tot minder diepgaand begrip en erkenning van waarden binnen religie, 

tenzij leerlingen dit wel oefenen buiten de lessen levensbeschouwing. Om te voorkomen dat 

het onderwijs in kwaliteit afneemt of dat het vak wordt afgeschaft op vmbo omdat er geen 

mogelijk gezien wordt om het vak aan te passen op vmbo-niveau is het cruciaal om het vmbo 

te bestuderen en passende levensbeschouwing lessen te ontwerpen.  
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Deelvraag 2: Wat zijn de plannen en intenties van LERVO voor vmbo-

onderwijs? 

LERVO 

 

Het expertisecentrum LERVO heeft sinds 2019 in opdracht van het kabinet een projectgroep 

van docenten en opleiders in dienst om een landelijk curriculum voor het vakgebied 

levensbeschouwing en religie te ontwikkelen (Bollemaat, et al. 2021). Op deze manier tracht 

het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap in samenwerking met LERVO handvatten 

te bieden aan scholen om het vak in te vullen op een manier die bij de identiteit van de school 

en de leerlingen past (Slob 2019).   

 

Zoals ook zal blijken uit de interviews die later beschreven worden heeft namelijk elke school, 

docent en docentenopleider een visie over de beste manier om het vak levensbeschouwing te 

doceren. Hiernaast bestaan nog de talloze artikelen en boeken over vakdidactiek voor 

levensbeschouwelijk onderwijs, en zijn er diverse lesmethoden te kiezen om het onderwijs op 

te baseren. Ook kan een bijzondere school het vak volledig anders inrichten dan een 

openbare school. Daarbij opgeteld spelen de visies, meningen en gebeurtenissen in de 

leefwerelden van de leerlingen vaak een rol binnen het vak. Dit vergt flexibiliteit van 

docenten, maar geeft docenten levensbeschouwing ook veel vrijheid. Ook bestaat er geen 

leerlijn richting een centraal eindexamen, het vak is alleen bij hoge uitzondering een 

examenvak op scholen, als zij daarvoor kiezen. Dit gebeurt weinig, slechts drie scholen in 

Nederland hadden levensbeschouwing als examenvak in 2007 (OCO 2007).7 

 

Het grote nadeel van dit systeem is dat er weinig structuur in bestaat. Op de scholen waarop 

levensbeschouwing expliciet gegeven wordt is de inhoud van de lessen voor een groot deel 

afhankelijk van verschillende factoren. De overtuiging van de docent, het doel van de docent 

met de lessen, de didactische vaardigheden van de docent, de gehanteerde lesmethode en de 

 
7 Dit is de meest recente bron die ik kon vinden over het aantal scholen dat levensbeschouwing als examenvak 

heeft.  
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groepsdynamiek spelen allemaal een grote rol binnen het vak levensbeschouwing. Dat het vak 

belangrijk en nuttig is, is meermaals beschreven. Het kan bijdragen aan zingeving, de 

levensbeschouwing van de leerling, kennis over religie, en het vermogen om te 

‘hermeneutiseren’ (van Dijk-Groeneboer 2020, 107-109). Dit zijn belangrijke onderdelen van 

onderwijs die bijdragen aan het behalen van de drie doelen van het onderwijs: algemene 

voorbereiding op de maatschappij (socialiseren), voorbereiding op verdere scholing in een 

vak/beroep (kwalificeren) en persoonlijke vorming (persoonsvorming) (Rijksoverheid 1963). 

Vandaar dat het nuttig is de doelstellingen te centraliseren en toegankelijk te maken voor alle 

scholen via een basiscurriculum dat op alle scholen zou kunnen worden toegepast.  

 

LERVO richtte daarom dit projectteam op, om “de belangrijkste inhouden, vaardigheden en 

vakdidactische principes voor het vakgebied levensbeschouwing en religie identificeren en 

beschrijven” (M. A. Davidsen 2020). Niet alleen om het levensbeschouwelijk onderwijs te 

kunnen vormen naar hoe de betrokken professionals het graag zouden willen zien, maar ook 

om aan te sluiten bij de bestaande doelstellingen in de wet- en regelgeving. Daarin is namelijk 

opgenomen dat binnen het onderwijs: “De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en 

veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans 

leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van 

respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met 

seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”  (De 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , M. J. A. van der Hoeven De Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , C. P. Veerman 2006). Deze kerndoelen voor 

levensbeschouwelijk onderwijs zullen worden nagestreefd in het basiscurriculum, dragen 

daarmee in positieve zin bij aan de doelen van onderwijs in Nederland.   

 

Het basiscurriculum zal worden voorzien van feedback door zes focusgroepen, docenten 

vmbo, docenten onderbouw havo/vwo, docenten bovenbouw havo/vwo, vakdidactici, 

opleiders op hbo en wo en uitgevers. Deze feedback wordt weer verwerkt door een 

ontwikkelgroep binnen LERVO, hierna wordt het basiscurriculum nader uitgewerkt in 
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consultatie met SLO8 en diverse onderwijsexperts. Naast het basiscurriculum wordt er een 

inspiratieboek voor levensbeschouwelijke educatie gemaakt, waar ook diverse auteurs bij 

betrokken zullen zijn. Zo kan er breed ingegaan worden op goed levensbeschouwelijk 

onderwijs. In dit inspiratieboek komt onder andere aan bod: ‘de behoefte in de samenleving 

aan goede levensbeschouwelijke educatie, de kernelementen van levensbeschouwelijke 

geletterdheid, de vakdidactiek van het basiscurriculum en de samenhang met burgerschap.’, 

waardoor het bruikbaar is voor docenten, docentenopleiders en methodeontwikkelaars.  

 

Er zijn drie modellen ontwikkeld om in behoeftes en tradities van elke afzonderlijke school te 

kunnen voorzien. Voor alle soorten scholen is er een model dat toepasbaar is binnen het 

levensbeschouwelijk onderwijs. Het balansmodel is gemaakt voor scholen die het vak al op 

het rooster hebben staan en graag hun vak levensbeschouwing willen actualiseren en zowel 

didactisch als inhoudelijk aan willen vullen. Hierin vullen het basiscurriculum en het eigen 

curriculum van de school elkaar aan. Het tweede model is het basiscurriculum+. Dit model 

bestaat uit het gezamenlijke basiscurriculum, een basiscurriculum+ en het schooleigen 

curriculum, welke een kleinere rol zal spelen dan in het eerste model. Dit model is vooral 

bedoelt voor scholen die het vak als examenvak willen aanbieden en zo het kader willen 

verstevigen. Het derde en laatste model dat scholen kunnen kiezen is brede integratie 

genoemd. Deze houdt in dat scholen die levensbeschouwing of godsdienst niet op het rooster 

hebben staan modules uit het basiscurriculum kunnen toepassen binnen diverse mens- en 

maatschappijvakken. Steeds meer scholen kiezen ervoor in plaats van godsdienst of 

levensbeschouwing een vak aan te bieden als burgerschap of maatschappijkunde, voor die 

scholen lijkt deze optie een goede aanvulling voor die vakken. Dit maakt dit model interessant 

voor openbare scholen.  

 

Voor de totstandkoming van het basiscurriculum wordt gebruik gemaakt van twee niet-

confessionele vakdidactische benaderingen. Hierin is er duidelijk een keuze gemaakt niet in 

een stijl te argumenteren die iets met theologie of een from within perspectief te maken 

heeft, iets wat waarschijnlijk slecht zou aanslaan op openbare scholen. Ten eerste is er de 

 
8 SLO is het landelijk expertisecentrum voor het ontwikkelen van curriculums. 
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religiewetenschappelijk benadering, welke inhoudt dat er geleerd wordt over religies en 

levensbeschouwingen. Ten tweede de hermeneutisch-communicatieve benadering, welke 

doelt op het leren van religies en levensbeschouwingen.9  

 

“Leerlingen maken op deze manier kennis met religies en levensbeschouwingen zowel vanuit 

een sympathiek buitenperspectief als vanuit een geëngageerd, maar niet confessioneel 

gebonden, binnenperspectief.” (Davidsen 2020, 19) 

 

Deze twee mogelijke insteken van levensbeschouwelijk onderwijs zijn tevens twee van de vijf 

vakdidactische beginselen van het basiscurriculum. Als eerste wordt de respectvolle 

behandeling van alle tradities vastgesteld. Binnen dit curriculum staat niet één traditie 

vooraan als geprefereerde traditie. Dit beginsel ondersteund het tweede beginsel, waarin 

benoemd wordt dat in het basiscurriculum de vijf grootste religies en het humanisme centraal 

staan. Het derde beginsel slaat op de religiewetenschappelijke visie die gehanteerd wordt 

binnen het basiscurriculum, wat inhoudt dat die tradities zo veel mogelijk vanuit een waarde-

neutraal perspectief worden belicht. Ook speelt hierin de vaardigheid vergelijken een rol, 

zodat de leerling leert religies te vergelijken met elkaar zonder de één als beter of slechter te 

bestempelen. Hierin wordt benoemd wat het verschil is tussen de versie voor vmbo en 

havo/vwo; in de havo/vwo uitgave wordt gebruik gemaakt van primaire bronnen. Door 

religieuze en heilige teksten te behandelen in de lessen leert de leerling de betekenis(sen) van 

deze teksten te achterhalen, te vergelijken met andere teksten en kritisch te onderzoeken 

naar wat erachter schuilt.  

Het vierde beginsel bevat de hermeneutisch-communicatieve leerlijn en laat leerlingen 

kennismaken met fundamentele existentiële en ethische vraagstukken. De leerling leert hierin 

deze vragen te herkennen in de maatschappelijke context en te relateren aan vragen uit zijn 

of haar eigen leven. Dit kan in de lessen verbinden worden aan religieuze of 

levensbeschouwelijke antwoorden op existentiële en ethische vraagstukken, en de rol die de 

 
9 Deze tweedeling zal later uitgebreider aan bod komen, aangezien de discussie over welk aspect er 

een grotere rol zou moeten spelen binnen levensbeschouwelijk onderwijs er één is waar de docenten 

die ik sprak veel mee bezig zijn.  
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antwoorden spelen in het leven van de aanhangers van religies en levensbeschouwingen. Dit 

creëert niet alleen inzichten over eigen antwoorden op levensvragen maar ook sensibiliteit 

binnen dialoog met de ander. Als laatste beginsel is het basiscurriculum opgedeeld in een 

vmbo en havo/vwo beheersingsniveau.  

 

Ten eerste zie ik niet in wat nu echt het nut is van het benoemen van de beginselen, 

aangezien er dubbelzinnigheden in voor lijken te komen. Alle tradities respectvol en 

zorgvuldig behandelen valt onder een juiste religiewetenschappelijke houding, en toch 

worden beiden benoemd. Ten tweede zie ik nog niet in hoe de differentiatie tussen havo/vwo 

en vmbo op dit onderdeel van de onderbouwing van het basiscurriculum gerechtvaardigd is. 

In eerste instantie wordt van beide niveaus verwacht zich in de lessen te gaan oefenen in de 

(vergelijkende) religiewetenschappen door vanuit een waardenneutraal buitenperspectief te 

kijken naar de grootste religieuze/levensbeschouwelijke stromingen om zo een geëngageerd 

en vrij diepgaand begrip van religie en levensbeschouwing te ontwikkelen, maar het lezen, 

begrijpen en analyseren van primaire bronnen wordt enkel aangeboden aan havo/vwo 

leerlingen. Daarnaast onderscheiden de beheersingsniveaus zich door “inlevings- en 

dialoogvaardigheden en de geleefde praktijk van de behandelde levensbeschouwelijke 

tradities” centraal te stellen binnen de vmbo-versie, meer dan op het havo/vwo 

beheersingsniveau omdat er daar meer aandacht is voor de historisch achtergrond van het 

behandelde materiaal.  

 

LERVO-update; na de constructieve kritiek  

Na de conceptversie, die hierboven beschreven is, kwam LERVO met een update. Na 

gesprekken gevoerd te hebben met de zes focusgroepen bleek dat er een tendens was onder 

de meelezers om de twee soorten invalshoeken van levensbeschouwelijk onderwijs, de 

religiewetenschappelijke en hermeneutisch-communicatieve, graag te willen samenvoegen 

tot één pedagogisch-didactisch geheel. Hierin komt de discussie aan bod die ik al tegenkwam 

gedurende het onderzoek. Voor beide kanten is wat te zeggen; de voorstanders van de 

leerstofgerichte benadering hecht veel waarde aan de inhoud van de vakken, de 

deskundigheid van de docenten en zorgvuldige toetsing met als resultaat veel en 

betrouwbare kennisoverdracht. De leerlinggerichte benadering stelt voorop dat leerlingen 
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persoonlijk iets leren of meenemen uit de les, al dan niet vakoverstijgend. Hier zijn 

vaardigheden als creativiteit en zelfstandigheid een hoger doel dan de kennis kunnen 

reproduceren. Nu is er een derde optie geïntroduceerd, de perspectiefbenadering (Janssen, 

Hulshof en van Veen sd). Deze benadering is een voortgeborduurd op Biesta’s visie, welke hij 

omschrijft als het vervullen van de tweede dimensie van de pedagogische taak, namelijk de 

leerling leren wat het betekent om op volwassen wijze in de wereld te (be)staan (Biesta 

2018). Om dit te kunnen doen is er een fundament van kennis nodig, als dit niet gelegd wordt 

is dit vaak uit angst een neutraliteit te bederven. Zo wordt de leerling vrijgelaten te ontdekken 

en leren wat hij of zij wil. In de praktijk leidt dit vaak tot onwetendheid en een illusie van 

vrijheid van religie en levensbeschouwing in een wereld waarin die wel degelijk aanwezig zijn.  

 

Nee, eerst moet er een fundament aan kennis gelegd worden over religies en 

levensbeschouwingen om vervolgens algemene vaardigheden en houdingen te ontwikkelen. 

Hierin is het cruciaal deze vaardigheden te ontwikkelen in de juiste context, aangezien 

bijvoorbeeld respectvol of creatief omgaan met een onderwerp dat verwant is aan religie 

andere vaardigheden vereist dan datzelfde respect en creativiteit rondom wiskunde vereisen.  

 

Er moet een balans gecreëerd worden in alle vakken tussen inhoudelijke kennis, socialisatie 

en subjectificatie. Zo zou er volgens Biesta niet een keuze moeten worden gemaakt door een 

school om economie over de kwalitatieve vak-inhoud te laten gaan en levensbeschouwing 

over socialisatie en subjectificatie, maar zou er een samenhang van die elementen moeten 

bestaan binnen alle schoolvakken. In de perspectiefbenadering die Janssen, Hulshof en Van 

Veen ontwikkelden wordt er dan ook geen keuze gemaakt voor of tegen de leerlinggerichte of 

leerstofgerichte weg, maar vullen deze twee benaderingen elkaar aan. De 

perspectiefbenadering vormt dan ook geen onderwijsrevolutie, maar een onderwijsevolutie.  
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In de praktijk kan dat er 

volgens Davidsen uit 

gaan zien als een boom, 

hierin neemt hij een 

omschrijving over die 

Janssen introduceerde 

en demonstreerde aan 

de hand van een 

perspectievenboom voor 

biologie. Voor 

levensbeschouwing zou 

de boom eruit kunnen 

zien zoals in afbeelding 1, 

al is er ruimte voor verandering. 

 

Deze benadering biedt volgens Davidsen ruimte vragen te stellen over tradities en naar 

aanleiding daarvan onderzoek doen naar diverse aspecten van een levensbeschouwing. Ook 

kan deze toegepast worden om de richting van zelfontwikkeling op te gaan, dit kan 

gecombineerd worden met leerstofgericht onderwijs.   

 

 

Conclusie en mijn kritiek op de beginselen 

Het antwoord op de behandelde deelvraag in dit hoofdstuk is dat LERVO hard werkt aan een 

curriculum, wat een positieve ontwikkeling is voor het vak levensbeschouwing. De plannen 

zijn niet klaar, en het is nog niet duidelijk wanneer ze getest gaan worden op scholen, maar 

de feedback vanuit de focusgroepen is in volle gang. Echter lijkt het er tot dusver op dat er 

niet veel aandacht is geweest voor de differentiatie tussen vmbo en havo/vwo lessen. Het is 

goed dát het benoemd wordt maar er zou meer onderzoek en onderbouwing moeten uitgaan 

naar de verschillen tussen vmbo en havo/vwo-lesmateriaal. Het is belangrijk oog te hebben 

voor vmbo binnen het levensbeschouwelijk onderwijs, en niet alleen door de lessen 

praktischer te maken.  
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Naar aanleiding van de eerste presentatie van plannen door LERVO, Voorstel basiscurriculum 

Levensbeschouwing en Religie, heb ik een aantal punten van kritiek. 

Eeuwenlang lezen mensen van alle denkniveaus primaire religieuze bronnen en worden zij 

binnen hun (geïnstitutionaliseerde) geloofsgemeenschap uitgedaagd dezen te analyseren en 

kritisch te beschouwen, om er vervolgens handvatten uit te filteren (of de voorganger doet dit 

voor ze, en laat ze zo een dieper inzicht zien). Uiteraard gaat en ging niet iedere gelovige zo 

diep in op de religieuze teksten, maar het wijdverspreide lezen en analyseren ervan binnen 

diverse lagen van de samenleving kunnen we als religiewetenschappers niet ontkennen. 

Daarnaast is het een contrast met de aangehaalde literatuur door LERVO, die bevestigd dat 

levensbeschouwing als ‘hermeneutisch-communicatief’ vak onmisbaar is binnen de 

ontwikkeling die een middelbare scholier doorgaat, om te stellen dat er in vmbo meer 

aandacht moet komen voor de inlevings- en dialoogvaardigheden en geleefde praktijk dan op 

havo/vwo niveau.  

 

Na de kritiek die er vanuit de focusgroepen kwam is de fascinerende weg van de 

perspectiefbenadering volledig ingeslagen, wat naar mijn idee een goede zet is geweest. De 

vereniging van leerstof- en leerlinggerichte benaderingen in één benadering is ambitieus en 

waarschijnlijk ingewikkeld, maar kan tot mooie resultaten leiden. Echter wordt er in de 

update naar aanleiding van deze verandering van plannen niet gerept over de differentiatie in 

inhoud tussen de vmbo- en havo-vwo (Bollemaat, et al. 2021). Waar het er in het eerste 

voorstel op leek dat er meer naar een leerlinggerichte benadering werd geneigd op vmbo en 

meer naar leerstof op havo/vwo lijkt de keuze voor een focus op de perspectiefbenadering 

ervoor te zorgen dat op elk niveau een balans gevonden wordt hiertussen.  
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Deelvraag 3: Hoe komen de plannen van LERVO overeen met de 

behoeften die vmbodocenten en docentenopleiders hebben rondom 

de ontwikkeling van het vak levensbeschouwing? 

 

Zoals eerder beschreven heb ik getracht zo veel mogelijk interviews uit te voeren met 

relevante professionals uit het onderwijsveld. Ik heb veel afwijzingen ontvangen, en het 

onderzoek is kwantitatief niet zo sterk geworden als ik op voorhand had voorgesteld. Echter 

zijn de interviews verhelderend en verdiepend, en bieden ze interessante en (voor mij) 

nieuwe perspectieven op het vak levensbeschouwing. Hoewel de kwantiteit laag is, zijn de 

interviews wel verspreid over het land afgenomen. Zo werken de geïnterviewden in Breda, 

Amersfoort, een dorp bij Groningen, in Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Nieuw-Vennep. Niet 

alle regio’s in Nederland zijn daardoor meegenomen, maar wel randstad en een deel 

daarbuiten. Ook zijn de achtergronden en denominaties van de scholen divers.  

 

Structuur van de interviews  

De interviews waren semigestructureerd vormgegeven, met veel spelingsruimte voor 

ervaringen en verhalen van de geïnterviewden (Davidsson Bremborg 2011, 310-320).  

Binnen religiewetenschappelijk onderzoek is het cruciaal genoeg ruimte te laten in interviews 

omdat het onmogelijk is gedachten, gevoelens, geloof en spiritualiteit kort te verwoorden op 

basis van vastgestelde vragen. Een semistructuur van open vragen met ruimte voor 

uitweiding leidt tot kwalitatief diepgaandere informatie om in het onderzoek mee te werken. 

In eerste instantie was het mijn doel een onderzoek uit te voeren dat zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve interviews bevatte, omdat dezen elkaar kunnen versterken en kunnen 

voorkomen dat het onderzoek onterechte generalisatie verweten wordt. Met de 

mogelijkheden die beschikbaar waren heb ik uiteindelijk zes kwalitatieve interviews kunnen 

uitvoeren.  

 

Zoals eerder beschreven in het research design is het uiteindelijk noodzakelijk geweest 

binnen mijn onderzoek om te richten op docenten, docentenopleiders en methoden 

ontwikkelaars binnen het vak levensbeschouwing. Hierin heb ik gericht gezocht naar 
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docenten die op vmbo lesgeven of les hebben gegeven, docenten die werkzaam zijn binnen 

docentenopleidingen die zich richten op het vak levensbeschouwing en 

methodeontwikkelaars die voor alle niveaus methoden ontwikkelen. Hier is een zestal aan 

interviews uitgekomen, ondanks de hectiek van de laatste weken van het schooljaar. De 

omstandigheden waarin ik het onderzoek startte; de nasleep van de coronacrisis en de 

inhaalslag die scholen willen maken binnen het onderwijs door sluitingen tijdens lockdowns, 

het beslaan van het laatste half jaar van het schooljaar waarin de werkdruk hoger ligt dan in 

het eerste half jaar, is deze methodiek van onderzoek doen het meest haalbaar gebleken. 

Mijn doel was om met deze semigestructureerde interviews met professionals die jaren 

ervaring hebben binnen het vmbo-onderwijs of het opleiden van docenten om hierin 

werkzaam te zijn een accuraat beeld te schetsen van het werkveld.  

 

De geïnterviewden zijn experts binnen het veld, waardoor in de omschrijving van interviews 

met key persons valt, zoals ze genoemd worden in The Routledge handbook of research 

methods in the study of religion. De valkuil hierbij is, en deze heb ik in enige mate ook 

ondervonden, dat deze sleutelpersonen spreken voor derden die niet deelnemen aan het 

interview. In dit geval waren dat de leerlingen. Veel docenten verzekerden me dat hun 

klassen het vak helemaal niet zo vervelend vinden als blijkt uit het onderzoek door Qompas.  

 

Door middel van het laten beschrijven van eigen ervaringen binnen het werk van deze 

professionals trachtte ik een bedding te ontdekken waaruit zou blijken wat de onderliggende 

ideeën over en doelstellingen voor het vak levensbeschouwing binnen vmbo-onderwijs zijn. 

Door de stigmatisering van vmbo-onderwijs, zoals eerder beschreven, en mijn ervaringen met 

scholen die ik contacteerde die aangaven het vak opgeschort te hebben voor vmbo-leerlingen 

was het doel van de interviews erachter te komen wat de onderliggende kennis over 

vmbo’ers is, evenals wat de ambities van de professionals zijn. De semigestructureerde 

vragen hielpen om gerichte vragen te stellen op basis van wat de geïnterviewde beschreef, 

om niet alleen de ervaringen en herinneringen op te halen maar om de onderliggende kennis 

en intenties van de geïnterviewde bloot te leggen. Hierin nam ik de rol aan van de ‘miner’, 

zoals beschreven wordt door Davidsson Bremborg in Interviewing (Davidsson Bremborg 2011, 

311).  
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Zoals eerder genoemd waren de interviews kwalitatief en semigestructureerd. De 

interviewguide die ik tijdens elk interview bij de hand had omvatte acht vragen. Deze zijn te 

lezen in bijlage 2. Hiertussen liet ik ruimte over om op basis van de antwoorden nieuwe 

vragen te stellen, welke vaak betrekking hadden op de specifieke voorbeelden die genoemd 

werden of op de ervaringen van de geïnterviewde. De antwoorden hierop zijn beschreven 

wanneer ze relevant waren. De antwoorden heb ik na elk interview direct gecodeerd op basis 

van ervaringen op diverse vlakken. Voorbeelden hiervan zijn informatie over wat de 

geïnterviewde belangrijk vindt binnen levensbeschouwelijk onderwijs, of wat de rol van de 

lesmethode is. In elk interview categoriseerde ik uitspraken die betrekking hadden op LERVO, 

om een apart kopje na ieder interview te kunnen vormen met de adviezen voor LERVO. Het 

resultaat van de structuur die ik hanteerde was een duidelijk overzicht van de ervaringen van 

de geïnterviewde binnen het werkveld, wat diegene belangrijk vindt voor levensbeschouwelijk 

onderwijs en hoe dit moet terugkomen in LERVO’s basiscurriculum. 
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Docenten 

Wai-See Bos 

Wai-See Bos is docente levensbeschouwing en heeft veel jaren lesgegeven op het vmbo. Dit vond zij 

heel erg leuk, maar ook een enorme uitdaging. Ze heeft veel ervaring met de leuke en moeilijke 

aspecten van levensbeschouwing doceren op het vmbo. 

 

Wai-See Bos gaf les in en rond de provincie Groningen, en merkt op dat de religieuze 

identiteit van scholen hier doorgaans protestant is. Hierdoor wordt het vak vaker ‘godsdienst’ 

genoemd.10 Ook benoemt zij dat bij sollicitaties op deze scholen vaak gevraagd is naar haar 

religieuze achtergrond. Dit is opvallend, omdat dit eigenlijk verboden is bij sollicitaties (Artikel 

1 Algemene wet gelijke behandeling 1994). Haar is verteld dat dit alleen niet verboden is bij 

sollicitaties voor een baan als docent levensbeschouwing, omdat het relevant kan zijn voor 

een school om de afweging te maken aan de hand van de religieuze achtergrond van de 

aankomende docent. Echter is er geen bewijs of eerder voorgekomen rechtszaak te vinden 

waaruit blijkt dat het werkelijk zo is dat er een uitzondering geldt voor het vragen naar 

religieuze achtergrond in de sollicitatieprocedure om in dienst te treden als docent 

levensbeschouwing.  

 

Bos geeft aan geen fan te zijn van de lesmethoden die op de markt zijn en waar schoolleiders 

uit kunnen kiezen. De meesten van deze boeken-pakketten baseren volgens haar de lessen op 

praktische opdrachten die leerlingen moeten uitvoeren om, bij wijze van spreken, te komen 

tot morele vaardigheden. Het lesgeven binnen het vak levensbeschouwing op vmbo draait 

meer om een moreel besef bijbrengen bij de leerlingen dan kennisoverdracht, en daar is meer 

voor nodig dan opdrachten maken en teksten lezen. Om dit te doen is het dan ook cruciaal 

volgens Bos dat de docenten eigen lesmateriaal ontwikkelen welke aansluit bij zowel de 

 
10 Voor dit onderzoek neem ik de ervaringen over het geven van godsdienst evengoed mee, doorgaans 

wordt het vakinhoudelijk hetzelfde beschouwd als levensbeschouwing. Dat de inhoud van het vak 

verschilt per school is niet afhankelijk van de benaming, te zien is in hoofdstuk 

‘Levensbeschouwing/godsdienstles binnen het Nederlandse onderwijs’ van deze scriptie dat ook 

onder dezelfde benaming de vak inhoud kan verschillen.  
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leerlingen en sociale dynamieken in de klas als actuele ontwikkelingen in de (nabije) 

samenleving. Bos benoemt dat het onderzoek van Qompas misschien zoveel indruk heeft 

gemaakt op de levensbeschouwing docenten omdat veel docenten zelf de lesstof maken en 

zeer regelmatig aanpassen, daar gaat veel werk en tijd in zitten (Qompas BV 2019).11 

 

Bos benadrukt dat lessen levensbeschouwing (of godsdienst) uniek zijn. Ze zijn niet te 

vergelijken met andere vakken, zoals je binnen het vak Nederlands bijvoorbeeld wel 

opdrachten kunt inzetten om grammatica te oefenen. Levensbeschouwing beschouwt zij dus 

als een vak waaruit diepere en abstractere lessen getrokken worden voor leerlingen. De 

lesmethoden moeten hierin faciliteren, maar niet de toon zetten met vaststaande opdrachten 

en toetsingen.  

 

“Aan het begin van mijn carrière als docent maakte ik wel veel gebruik van de lesmethoden, 

omdat er vaak goede thema’s aan bod komen. De opdrachten die daar meestal aan vast 

zitten voldoen alleen niet naar mijn smaak. Dit zijn vaak opdrachten waar leerlingen zich 

zonder begeleiding gemakkelijk snel vanaf kunnen maken. Begeleiding van een goede docent 

is dan nodig om een moreel besef bij te brengen.” Het is de kunst, volgens Bos, om als docent 

elk jaar weer een eigen plan12 te maken waarin flexibiliteit door het schooljaar heen mogelijk 

is. Zo koos zij vaak grote thema’s als bijvoorbeeld ‘ethiek’ of ‘vrijheid’, zodat daarin eventueel 

een actueel probleem of nieuwtje in ondergebracht kon worden. Ze geeft als voorbeeld dat 

als ze nu ethiek in het programma voor toetsing en afsluiting had opgenomen voor dit 

schooljaar, ze had kunnen spreken over de boerenprotesten die op dit moment in heel 

Nederland plaatsvinden. Op die manier komt er een gesprek op gang omdat het een actueel 

onderwerp is dat aansluit bij de directe leefwereld van de leerlingen.  

 

“Levensbeschouwing is niet een praktisch vak, dat moet je ervan maken.” Het is zaak de 

inhoud van het vak te verbinden aan de samenleving buiten de school. Bos pleit ervoor hierin 

 
11 Eerdergenoemd onderzoek waaruit bleek dat het vak levensbeschouwing het minst populaire vak is 

onder havo- en vwo-leerlingen.  
12 Een programma voor toetsing en afsluiting, per school geformuleerd. 
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letterlijk contact te zoeken met de wereld buiten de school, door bijvoorbeeld brieven te 

sturen aan de gemeente over een bepaald onderwerp of samen te werken met 

vrijwilligersorganisaties. Omgevingsonderwijs is van belang om het vak te laten leven. Ook 

blijven vmbo’ers meestal rond de plek waar ze al vandaan komen. Lokale opleidingen zijn 

belangrijk. In de lessen moet je dat dan ook meegeven.  

 

Bos benoemt dat het grootste verschil tussen lesgeven op vmbo en op havo of vwo is dat 

vmbo’ers over het algemeen niet veel opsteken van de lessen wanneer er veelvuldig gebruik 

wordt gemaakt van teksten. Hoe interessant de teksten ook zijn, deze werkvorm in de klas 

slaat meestal niet aan. Waar klassen op havo en vwo-niveau zelfstandig aan het werk kunnen 

worden gezet met een (heilige) tekst en een opdracht is dat op vmbo-niveau niet aan te 

raden. Praktischere lessen zijn gepaster op vmbo, ook omdat er onderling vaak veel speelt. 

Onder de leerlingen zijn er vaak sterke tegenpolen te merken in de klas. Bos benoemd dat 

door meer voorkomend laaggeletterdheid en sociale en economische achterstanden de 

verschillen tussen links en rechts groot en voelbaar zijn in de klas. Dit heeft veel invloed op de 

relaties tussen leerlingen.  

 

Bos beschrijft dat ze jonge docenten kan aanraden om daar veel mee bezig te zijn. “Voordat 

je aan de theorie toekomt in vmbo-klassen is het belangrijk om goed te leren wat er voor je 

zit. De diepe overtuigingen wegen zwaar in de lessen.” Je bent op vmbo meer pedagoog dan 

docent. “Als beginnend docent ga je er waarschijnlijk aan onderdoor, je hebt misschien 20 

klassen voor je waar je aan moet leveren en groepsvorming moet doen.” Het vak vergt dus 

volgens Bos veel meer inspanning, zowel om het curriculum te ontwikkelen en regelmatig bij 

te stellen als om de groepsdynamiek te onderhouden, terwijl je de individuele leerlingen met 

zijn of haar eigen diepe overtuigingen niet uit het oog verliest.  

 

In elk interview vroeg ik de geïnterviewde naar zijn of haar standpunt in het debat tussen 

docenten en docentenopleiders, welke gaat over de vraag of het vak levensbeschouwing 

dient om kennis over religie en levensbeschouwing bij te brengen of om zelfontplooiing en de 

ontwikkeling van zowel de zelf als een eigen levensbeschouwing te bevorderen. “Op het 

vmbo is het vak levensbeschouwing een verhaal van zelfontplooiing. Het vmbo is een harde 
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omgeving met hele heftige factoren die een rol spelen op de achtergrond. Er is vaak 

standaard een achtergrond van armoede, drugs, drugshandel of criminaliteit. Als je dit weet 

zet die kennis vaak in perspectief wat je doet. Als iemand uit je klas ‘s nachts over straat 

dwaalt in een bende en de volgende ochtend in de les zit, wat wil je dan nog meer? Dan hoef 

je niet aan te komen met een religiekundig vak. Het vak hoort praktisch en betekenisvol te 

zijn, terwijl de leerlingen het ook kunnen begrijpen.”  

Volgens Bos moet de docent op vmbo-niveau de verwachtingen bijstellen naar de 

omstandigheden die vaak spelen in het privéleven van de leerling, en daarbij een zo goed 

mogelijk van levensbeschouwing te verzorgen waarin oog is voor de eigen ontwikkeling van 

moraal besef en een eigen levensbeschouwelijke richting. Hiervoor is het belangrijk een 

beetje kennis te vergaren over religies en levensbeschouwingen van anderen maar vooral 

cruciaal in gesprek te gaan en praktisch in aanraking te komen met mensen die anders 

denken of geloven. Dat is niet altijd haalbaar, maar je doet wat je kunt binnen de beperkte tijd 

die in een jaar is vrijgemaakt voor het vak.  

 

Advies aan LERVO 

Bos raadt aan dat er rekening moet worden gehouden met het verband tussen ‘vmbo-gedrag’ 

en onderwijs. Dit houdt in dat goed levensbeschouwelijk onderwijs niet zonder kwalitatief 

goede docenten kan, die niet alleen didactisch maar vooral pedagogisch heel sterk zijn. Die 

kan dan een sfeer van inclusiviteit creëren in de klas. Kleine handelingen zijn in de lessen veel 

impactvoller dan de grote thema’s en leerlijnen, en hebben alleen impact op de leerlingen als 

de leerlingen zich in eerste plaats gezien voelen en de groepsdynamiek goed is. Wanneer een 

docent dit onder controle heeft is het mogelijk ook kennis over te dragen, en Bos geeft aan 

kennis over de joods-christelijke traditie waar veel Nederlandse cultuur uit voortkomt van 

belang is voor de ontwikkeling. Hierin moet de les aangepast worden op de vmbo’ers, het 

heeft bij wijze van spreken geen zin om kerkgeschiedenis te behandelen, maar wel om kennis 

over te brengen over christelijke politieke partijen, waarom die bestaan, waarom zondagen 

vrije dagen zijn, en waarom mensen naar de kerk gaan.  

 

Het is dus nodig om in overweging te nemen in een lesmethode welke vaardigheden een 

docent moet hebben om de lessen succesvol te maken, wat alleen het ontwikkelen van een 
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boek en werkboek overstijgt. De didactische en pedagogische vaardigheden van de docent 

levensbeschouwing zijn key, die moeten goed onderbouwd zijn. Alleen dan kan er goed 

lesgegeven worden op vmbo en beklijven de lessen bij de leerlingen.  
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Peter Huijbregts 

Peter Huijbregts doceert al jaren het vak levensbeschouwing aan het Sint-Janslyceum te ’s-

Hertogenbosch. Dit doet hij met veel plezier en passie, en hij denkt graag na over hoe hij het vak kan 

verbeteren.  

 

“Vmbo’ers meten zich af aan havoërs en vwo’ers, vooral op zo’n grote school waarop al die 

niveaus rondlopen. Een extra beetje aandacht, motivatie en waardering van inzet wordt erg 

gewaardeerd, omdat ze zich vaak minder waard voelen dan de havoërs en vwo’ers.” De 

lessen levensbeschouwing deelt Peter Huijbregts op een manier in dat er ruimte is voor een 

‘aanzet tot kennis’, in de vorm van een PowerPointpresentatie gegeven door hemzelf, 

bijvoorbeeld. Hierna volgt een opdracht waarin de leerlingen aan de slag gaan om zelf tot 

verdere kennis te komen, door bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan.  

 

Op het Sint-Janslyceum wordt gebruik gemaakt van twee methoden: Wereldreligies13 en 

Perspectief14. Wereldreligies werd te theoretisch bevonden door de docenten op deze school. 

Deze methode kan basiskennis bieden op momenten dat basiskennis relevant is om op door 

te bouwen, maar heeft verder weinig voordelen. De methode biedt volgens Huijbregts te 

weinig handvatten om na te denken over de vragen die leerlingen zichzelf en elkaar stellen, 

en is te veel gefixeerd op het uit je hoofd leren van weetjes over religies in Nederland.  

 

Perspectief biedt daarentegen veel opdrachten ter verwerking van de behandelde stof. Zo 

veel dat de kennis die vergaard kan worden op basis van het hanteren van Perspectief te 

oppervlakkig is. Er wordt niet diep ingegaan op verhalen en aspecten van religie, maar na een 

weetje wordt er snel overgeschakeld naar een toepassingsopdracht, welke dan een groter 

thema beslaat. Bijvoorbeeld: wanneer de islam behandeld wordt, is er een kort tekstje over 

een meisje dat vast tijdens Ramadan. Er wordt gevraagd aan de leerling na te denken of hij of 

 
13 Een lesmethode voor levensbeschouwing, geproduceerd en uitgegeven door Thieme Meulenhoff.  
14 Een lesmethode voor levensbeschouwing, geproduceerd door Creathlon en uitgegeven door Thieme 

Meulenhoff.  
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zij zelf wel een vast, of dat in de toekomst zou willen doen en waarom. Religie vormt dan een 

onderdeel van een groter thema, welke ook vasten, zelfbeheersing en eetpatronen omslaat, 

waardoor je er als leerling goed op kan inhaken. Maar door de breedte in te gaan verlies je 

diepte.  

 

Om dit op te lossen geeft Huijbregts vaak aan het begin van het lesuur wat diepgaandere 

informatie over een religie, die op basis van de opdrachten in Perspectief verdiepende 

inzichten presenteert. Waar veel docenten in mijn onderzoek aangaven dat je bij vmbo’ers 

niet hoeft aan te komen met dergelijk lesmateriaal kiest Huijbregts ervoor dit wel te doen. Hij 

maakt verschil door daarna niet toetst in het huiswerk op het geheugen van de leerlingen, 

maar op inzet en aangetoonde motivatie van leerlingen. Hij hecht tijdens het nakijken aan de 

kwaliteit van de antwoorden. Hij bekijkt hoe hard de leerlingen hun best hebben gedaan en 

hoeveel tijd ze eraan besteed hebben. Zo heeft hij een motivatiefactor gevonden bij 

leerlingen die wat tijd en moeite kost, maar ervoor zorgt dat leerlingen echt hun best doen. 

En dat werpt vruchten af, naar eigen zeggen vinden de meeste van zijn leerlingen 

levensbeschouwing een prima vak en doen ze echt hun best.   

 

“De stof is voor veel leerlingen niet interessant. Of leerlingen het vak interessant vinden is 

volledig afhankelijk van de docent. De docent moet een relaxte uitstraling hebben, er kan 

namelijk niks foutgaan. Er zijn weinig opmerkingen en vragen omtrent de behandelde stof bij 

levensbeschouwing die fout zijn, en de omgeving moet veilig voelen voor de leerlingen om te 

kunnen zeggen en bespreken wat ze hoog zit. Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen 

veel zelf mogen werken.”  

 

Lesgeven op het vmbo is volgens Huijbregts veel op maat, en moet aangepast worden 

wanneer blijkt dat een klas of individu anders niet goed meekomt. Hij werkt zelf graag met de 

onderliggende gedachte dat inzet het belangrijkste is, en dat inzet dus beloont moet worden. 

Dat is vooral binnen dit vak mogelijk, omdat er weinig eisen zijn op het gebied van kennis aan 

het einde van het jaar. Zo kan hij de lessen zo indelen dat de leerlingen gemotiveerd worden 

om hun best te doen, (nagenoeg) ongeacht het niveau van hun prestaties.  
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Op de vraag of religiekunde of zelfontplooiing centraal zou moeten staan binnen het vak 

antwoord Huijbregts dat het belangrijk is dat leerlingen leren over moraliteit en vaardigheden 

als luisteren, helpen, praten en je leren inleven in iemand die heel anders is dan jij. Hierin is 

het groepsgevoel binnen de klas cruciaal, deze bepaald in grote mate het succes van de 

lessen. Religie(kunde) is belangrijk op zichzelf, maar kan een goede ‘kapstok’ zijn om lessen 

over moraliteit en naastenliefde over te brengen.  

 

Huijbregts merkt, opvallend genoeg, dat geloven voor veel vmbo-leerlingen heel 

vanzelfsprekend is. Dat doen ze, of doen ze niet, en daar hebben ze het niet vaak over met 

familie en vrienden. Het vak levensbeschouwing biedt de unieke kans om het geloof te 

betrekken in gesprekken over religie, moraliteit, politiek, de maatschappij, en veel meer, mits 

leerlingen zich er comfortabel bij voelen om over het eigen geloof te praten.  

 

Binnen de sectie levensbeschouwing van het Sint-Janslyceum wordt regelmatig besproken dat 

het goed zou zijn excursies te organiseren, naar een gebedshuis bijvoorbeeld. In mijn eigen 

middelbareschooltijd, die ik doorbracht op het Sint-Janslyceum, bezochten klassen elk jaar de 

hindoestaanse Shree Raam Mandir tempel in Wijchen, maar de tempel kan helaas voorlopig 

geen bezoekers ontvangen door een recente brand. Het valt me op dat in het discours rond 

het vak levensbeschouwing op vmbo-niveau door de meeste professionals uit het veld die ik 

gesproken heb wordt gezworen bij praktisch onderwijs, het betrekken van de leefwereld en 

buitenwereld en regionaal connecties te maken. Excursies lijken dan ook voor veel docenten 

de ideale manier om de (vmbo)leerlingen een leuke en diepgaande les aan te bieden over de 

bestemming. Om praktische redenen loopt dit stroef bij het Sint-Janslyceum, en dat lijkt een 

gemiste kans.  

 

Vmbo is volledig anders dan andere niveaus, verteld Huijbregts, en kent enorm grote 

verschillen met havo en vwo. De docent wordt geacht heel anders les te geven. De methodes 

die nu voorhand zijn bevatten te veel teksten, iets wat de docent niet helpt om de lessen voor 

vmbo aantrekkelijker te maken. De methodes zijn simpel gezegd niet ‘gebouwd’ voor vmbo. 

Dit is interessant, het Sint-Janslyceum hanteert onder andere Perspectief en die methode is 

wel ontwikkeld vanuit vmbo, dus wel ‘gebouwd’ voor vmbo’ers.  
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“Vmboklassen lesgeven is leuk maar vermoeiend. Het heeft lang geduurd voordat ik leerde 

echt contact te maken met deze klassen. Vaak is een vmboklas een hele open groep, en nu 

dat ik weet hoe ik het beste contact kan maken is het heel leuk om ze les te geven. Direct en 

open. Zij zeggen niet wat de docent wil horen maar zijn heel eerlijk.”  

 

Advies LERVO 

“Het is een goede ontwikkeling dat het vak serieus genomen wordt, en gecentraliseerd door 

onder andere LERVO.” Volgens Huijbregts is het vooral binnen de multiculturele samenleving 

belangrijk dat dit goed gebeurt. “Aangezien het vak nu geen belangrijke cijfers oplevert, het is 

geen examenvak, zou het goed zijn als levensbeschouwing een duidelijke plaats krijgt. Zaken 

ondernemen naar buiten toe, zoals excursies, zijn heel belangrijk voor dit vak. Hier moet meer 

ruimte voor gecreëerd worden binnen het onderwijs. Ook spellen, klassikaal samenwerken en 

leren in combinatie met beweging leren werkt goed. Praktische opdrachten, ‘gedwongen’ 

worden om na te denken doormiddel van een spel of spontaniteit faciliteren 

zelfwerkzaamheid en prikkelen de leerlingen tot nadenken.” 
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Jochem Quartel 

Jochem Quartel is vakdidacticus binnen het vak godsdienst/levensbeschouwing aan de Vrije 

Universiteit, Lerarenacademie. Ook is Quartel actief in het begeleiden van stages en scripties en 

verzorgt daarnaast het keuzevak ‘Controverse en polarisatie in de klas’. Hij kan hier goed over mee 

praten, door meer dan 15 jaar ervaring in het onderwijs.   

 

“Vmbo is het ondergeschoven kindje binnen het onderwijs.” Jochem Quartel verteld over zijn 

periode als docent levensbeschouwing op het vmbo en is het met me eens dat het onterecht 

is dat de ervaringen en meningen van vmbo-leerlingen vaak niet worden gevraagd in een 

onderzoek zoals Qompas uitvoerde. Het is de moeite waard om het vmbo beter te 

bestuderen, dit kan de leraren ook helpen om de klassen goed les te geven.  

 

“Op het vmbo ben je als docent veel bezig met orde houden en problemen oplossen, omdat 

het vaak om drukkere klassen gaat.” Een goed advies dat Quartel zelf kreeg toen hij begon 

met lesgeven was dat de leerlingen veel moeten kunnen doen in de lessen. Ze werken graag 

praktisch met de handen, en willen niet te lang praten en luisteren.  

 

Dit was welkom advies, omdat Quartel in zijn opleiding nooit specifiek was opgeleid om op 

het vmbo les te geven. Er bestaat namelijk geen vmbo-vakdidactiek op de lerarenopleiding 

levensbeschouwing. Docenten moeten zichzelf aanleren hoe met vmbo-klassen om te gaan, 

met ondersteuning van collega’s, de lesmethode die in gebruik is en ‘common sense’.  En dat 

terwijl Quartel gewaarschuwd werd dat hij de vmbo-leerlingen beter iets praktisch te doen 

kon geven. Dit advies wekt namelijk de indruk dat er wel zeker een andere vakdidactiek 

schuilgaat achter goed lesgeven op vmbo.  

 

Volgens Quartel is er een verband tussen het soort opleiding die docenten hebben gehad en 

het feit dat vmbo ondergeschoven wordt. “Dat is alleen al te zien aan het feit dat de meeste 

afgestudeerde eerstegraads docenten in de bovenbouw van de havo en het vwo 

terechtkomen. Academische lerarenopleidingen zijn nou eenmaal vaak gericht op een 

academische leerweg, ook voor de middelbare scholieren.” Op hbo-lerarenopleidingen is er 

meer aandacht voor vmbo-onderwijs, al neigt de meeste aandacht naar havo en vwo te gaan, 

volgens Quartel. Wel bestaat er een educatieve minor aan de VU, waarmee je een beperkte 
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tweedegraads lesbevoegdheid behaald. Hiermee mag je onderwijzen in de onderbouw van 

havo en vwo, of in alle jaren van het vmbo-t. de afgestudeerden die deze minor volgden 

komen vaak terecht op het vmbo.  

 

Ook uitgevers hebben grote invloed op het onderwijs door de manier waarop methoden 

ontwikkeld worden. Veel producenten van levensbeschouwing methoden brengen een apart 

boek of werkboek uit voor het vmbo, naast een boek dat gehanteerd kan worden op havo en 

vwo. Waarschijnlijk, denkt Quartel, logt er in de vmbo-versie minder nadruk op 

denkvaardigheden. Met deze generalisatie van het denkniveau van de vmbo’ers is Quartel het 

niet eens, vmbo’ers hebben misschien behoefte aan meer denkvaardigheid-oefeningen.  

 

“Wat is goed levensbeschouwelijk onderwijs? Ik heb deze vraag altijd existentieel ingestoken. 

Andere docenten focussen in hun lessen meer op de samenleving en ethiek, en de rol van 

levensbeschouwing daarin. Ik ga liever aan de slag met existentiële vragen. Een zakelijk, 

‘religiewetenschappelijk’ vak spreekt mij niet aan. De vragen waar ik de lessen liever op 

inricht zijn bijvoorbeeld: hoe verhoud jij je als mens tot datgene wat je tegenkomt in het 

leven? Als docent is het goed na te denken over hoe de onderwerpen uit de lessen 

toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Het moet namelijk ergens op slaan voor de leerlingen, 

de stof moet toepasbaar in de belevingswereld. Een vwo-leerling kan beter bedenken: ‘hier 

heb ik niks aan, maar op een abstracter level kan ik erdoor wel iets anders begrijpen.’ 

Vmbo’ers hebben nodig dat er concreet gesteld wordt wat je eraan hebt.” 

 

De nodige insteek van het onderwijs kan met ‘evaluating from within’ worden aangeduid. 

Quartel doelt hiermee op een methode waarbij termen en voorbeelden worden gehanteerd 

die bekend zijn in het wereldbeeld van de vmbo-leerling, om vanuit die bekende omgeving te 

evalueren om uit te komen op betekenissen en ideeën die daarachter kunnen schuilen of 

eruit voort kunnen komen. Dit slaat op het werk van Clive Erricker, waarin Erricker duidelijk 

maakt dat levensbeschouwelijk geletterd zijn en kennis hebben over levensbeschouwingen 

niet dezelfde fenomenen zijn binnen het onderwijs (Erricker 2011). Het is zaak de leerling te 

laten vertrekken vanuit termen die hij of zij al kent, en gaandeweg in te laten zien dat deze 

ook binnen religies voorkomen. Zo kan er voortgebouwd worden op deze vertrouwde 
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informatie, en een brug geslagen naar specifieke kenmerken van religies, en hoe de leerling 

zich tot dezen verhoudt. Deze onderliggende structuur binnen onderwijs kan volgens Quartel 

op elk niveau worden toegepast, zelfs op de basisschool. Dat betekent dat het dus ook goed 

inzetbaar is op het vmbo, stelt Quartel.  

 

Hij noemt als voorbeeld dat je als thema ‘herinneren’ kunt nemen. Leerlingen hebben hier 

waarschijnlijk ideeën over, en kunnen voorbeelden noemen van gebeurtenissen in hun jeugd 

die ingrijpend waren of een rol spelen in hoe ze nu zijn. Als je dan overstapt naar religie, kom 

je erachter dat eigenlijk elke religie wel ruimte maakt, materieel en in tijd, om te herinneren.  

“Vaak wordt er in levensbeschouwelijk onderwijs weinig tot geen gebruik gemaakt van 

primaire bronnen, de bijbel en de koran worden weinig gelezen in de lessen. Dat is zonde. Een 

leerling zou in die bronnen kunnen lezen over herinneren, en op die manier even stilstaan bij 

bijvoorbeeld Pasen. Zo kom je er zelf achter wat herinneren betekent voor christenen, en kan 

de leerling zich afvragen of Pasen ook iets betekent als je niet gelovig bent.” 

 

Advies aan LERVO 

Het probleem met godsdienstpedagogiek is volgens Quartel dat het vaak verzuimt om de 

kennis en inzichten om te zetten in een concrete werkvorm. Ook in Errickers werk mist hij dit 

aspect, wat het een hele klus maakt om adequaat toe te passen binnen het onderwijs. Dat het 

LERVO hiermee aan de slag gaat is dus een goede zaak. Het model dat LERVO gaat 

presenteren hoeft niet aangepast te worden op basis van de niveaus, omdat goed 

levensbeschouwelijk onderwijs als het goed is overal toepasbaar zal zijn. Verschillende 

niveaus binnen het onderwijs vragen volgens Quartel dus niet per se om een specifieke 

vakdidactiek voor levensbeschouwing. Levensbeschouwelijk onderwijs heeft een aantal 

ingrediënten nodig, en alleen deze ingrediënten moeten aangepast worden op het niveau. 

Quartel verwijst naar John Dewey’s werk; goed onderwijs betekent dat leerlingen niet rijtjes 

kunnen herhalen maar op een hoger niveau kritisch kunnen nadenken en vergelijken, en 

daarvanuit kunnen redeneren. Daar heb je als leerling kennis voor nodig, maar op een manier 

kennis aanbrengen dat het geïnternaliseerd wordt en leerlingen het zelf kunnen verbinden 

aan aspecten van (andere) levensbeschouwingen beklijft beter en resulteert in meer 

vaardigheden.  
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Sandra Wemer 

Sandra Wemer is al bijna 15 jaar docent levensbeschouwing, en is werkzaam aan het Herbert Vissers 

College in Nieuw-Vennep. Hiervoor deed ze de educatieve master aan de VU. Ze besloot al vrij snel dat 

haar hart ligt bij lesgeven op vmbo, en dat is wat ze nu voornamelijk doet.  

 

Wat er anders is aan levensbeschouwing geven op vmbo, in vergelijking tot havo en vwo? “In 

vmbo-lessen moeten de vorm en inhoud kloppen. Als de lessen niet aan een hoge kwaliteit 

voldoen werken ze niet, en komt het niet binnen bij de leerlingen.” Het is volgens Wemer 

zaak om de lessen praktisch en duidelijk in te richten. Dit vraagt om een hoge kwaliteit 

lesgeven, veel didactische en pedagogische vaardigheden en een sterk staaltje 

klassenmanagement. Wanneer dat allemaal lukt leidt een les tot bijzondere resultaten.  

 

In haar lessen gebruikt Wemer de lesmethode Perspectief voor ongeveer de helft van de 

inhoud. De andere helft richt ze zelf in. Ze beschrijft dat perspectief goed als onderliggende 

basis kan dienen voor de inhoud van de lessen, maar dat de boeken vaak sterk verouderd zijn 

en niet actueel genoeg om de leerlingen te kunnen prikkelen. Waar het in de boeken over 

godsdienst en zelfontplooiing gaat voldoet de methode nog wel, en dit past zij dan ook toe in 

de lessen. Op de school waar Wemer werkzaam is worden de christelijke feesten Kerst en 

Pasen gevierd, en in de aanloop daarnaartoe wordt perspectief gebruikt om hierover te leren.  

 

Daarnaast vindt Wemer het verrijkend om met de klas een film te kijken. Ze kiest graag een 

film uit die over religie en cultuur gaat, daar moeten de leerlingen dat een aantal opdrachten 

over maken. Het doel is dat ze door middel van het medium film een inkijk krijgen in een 

andere wereld en die gaan vergelijken met hun eigen belevingswereld. Dit spreekt leerlingen 

vaak erg aan. Ook wordt er gebruik gemaakt van excursies om de lesstof te verrijken, naar 

bijvoorbeeld een islamitisch gebed centrum, een joodse wijk of een kerk.  

 

Dit os volgend Wemer nuttig en leerzaam omdat veel van haar leerlingen zich niet kunnen 

voorstellen hoe het is als een deel van je leven wordt ingekleurd door religie. Doordat religie 

een kleine of geen rol speelt in de levens van de meeste leerlingen die bij haar in de klas 

terecht komen vindt Wemer het belangrijk dat de leerlingen zich oefenen in het inleven in 
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een ander en leren omgaan met mensen die anders zijn dan zijzelf. Dat geldt voor leerlingen 

op alle niveaus. 

 

Leerlingen zijn volgens Wemer over het algemeen erg positief over de lessen 

levensbeschouwing. Ze benadrukt dat je als docent aan vmbo’ers te maken hebt met een 

groep mensen die hoogstwaarschijnlijk een praktisch beroep gaan uitoefenen, en het kan dan 

ook enorm in je voordeel werken als docent om met die informatie in je achterhoofd de 

lessen in te vullen. Ze maakt bijvoorbeeld veel gebruik van tekenopdrachten, 

samenwerkingsopdrachten, presentaties en creativiteit. Dat vinden leerlingen in haar ervaring 

vaak fijn werken. Ook maakt ze weinig gebruik van strikte proefwerken om kennis te toetsen, 

dit is volgens haar niet nodig om goede lessen levensbeschouwing te kunnen verzorgen.  

 

Maar waarom is vmbo een belangrijk vak voor vmbo’ers? “Je gaat zo veel meer begrijpen van 

de wereld om je heen wanneer je de achtergrond van je cultuur kent, de mensen om je heen 

beter begrijpt, de kunst en architectuur om je heen kunt plaatsen en verwijzingen in films en 

boeken begrijpt. Je begrip van de wereld wordt groter, en leerlingen onderschatten vaak hoe 

belangrijk religie en levensbeschouwing daarin is.” Wemer merkte door de jaren heen op dat 

sommige vmboleerlingen moeite kunnen hebben om de wereld om zich heen of zichzelf te 

kunnen begrijpen. Het kan dan heel erg helpen om kennis bij te brengen zodat 

gebeurtenissen beter geduid worden.  

 

Wemer verteld dat het vak daarom ook niet religiewetenschappen of zelfontplooiing inhoudt, 

er is namelijk niet één overkoepelend doel voor haar als levensbeschouwelijk docent. De 

inhoud van de les en de richting, religiekennis of nadenken over de zelf, hangt af van 

actualiteiten en gebeurtenissen in de levens van de leerlingen. Soms kan kennis over religie of 

een ander maatschappelijk onderwerp ondersteunen in het begrijpen van wat er gebeurt, 

maar niet altijd. Dit is ook de reden dat Perspectief niet 100% van de tijd gehanteerd kan 

worden, dat laat te weinig flexibiliteit over.  
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In de lessen dringt Wemer weinig tot niet aan op het onderzoeken de eigen 

levensbeschouwing bij de leerlingen. Het is altijd mooi meegenomen als leerlingen ervoor 

kiezen op onderzoek te gaan naar wat ze zelf geloven en waarom, maar dat is absoluut geen 

doel van de lessen levensbeschouwing. Wel wil Wemer bij de leerlingen het verschil 

benadrukken tussen ‘onverschillig zijn’ en ‘niet geloven’. “Vmbo’ers hebben vaak geen 

woorden om uit te drukken wat ze meemaken. Bij levensbeschouwing leren we ze onder 

andere om gevoelens, ervaringen en emoties onder woorden te brengen. Dit kunnen ze 

inzetten om processen om hen heen zelf te verwerken doormiddel van woorden. Het 

grootste deel van de tijd in de lessen zijn we eigenlijk hierin aan het investeren.” 

 

Een voorbeeld hiervan is dat er een blok draait om nieuw begin. Hierin komt geboorte en 

doop in voor, en soms komen leerlingen er dan pas achter dat ze gedoopt zijn. Het is dan aan 

de docent om daar doormiddel van de lessen samen woorden aan geven, zodat de leerling 

het thuis kan gaan bespreken en uiteindelijk goed kan begrijpen wat dit fenomeen inhoudt 

voor hem of haar.  

 

Advies aan LERVO 

Wemer heeft zelf een rol in de ontwikkeling van het basiscurriculum van LERVO, ze leest mee 

met het nieuwe lessenplan. Ze benoemt dat er niet een apart plan is geformuleerd voor 

vmbo. Zij stelt dat dit idealiter wel zou gebeuren, de lesmethoden die nu voorhanden zijn 

schieten tekort op het vmbo-onderwijs. Perspectief is volgens Wemer al te talig en slaat 

daarom niet altijd goed aan, terwijl de inhoud eigenlijk erg bruikbaar is voor vmbo’ers. Zo zit 

de vorm van de lesmethode de inhoud in de weg. Inhoudelijk kan het onderwijs hetzelfde zijn, 

de vorm van lesgeven is echter uniek op vmbo. Als docent moet je bereid zijn de inhoud van 

het vak secundair te laten zijn aan de relatie tot de leerlingen. Als docent moet je pedagogisch 

sterk zijn en een goede band opbouwen met zowel de groep als de individuele leerlingen, en 

hier is veel creativiteit nodig. Ook zullen de manieren van toetsing aangepast moeten worden 

op de vmbo’ers. In de ontwikkeling hiervan moet rekening worden gehouden met dat het vak 

niet enkel tot kennis leidt maar ook tot vaardigheden die niet te toetsen zijn. Dit is een aspect 

van het vak dat niet onderschat mag worden, al gebeurt dat wel vaak door een schoolsysteem 

gebaseerd op prestatie en cijfers.  
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Daarnaast moet er volgens Wemer aandacht komen op docentenopleidingen voor het vmbo-

onderwijs als vak apart. Een module over de vaardigheden die nodig zijn op vmbo is niet 

overbodig, op zowel tweedegraads als eerstegraadsopleidingen. Het feit dat eerstegraads-

afgestudeerde docenten vooral op havo en vwo aangestuurd worden vormt een gemiste 

kans, die extra vaardigheden die een eerstegraads docentenopleiding te bieden heeft zouden 

zeer van pas komen op het vmbo.  

 

Het vak onderbrengen in breder burgerschaps- of maatschappij vak doet de onderwerpen die 

levensbeschouwing inhoudt te kort. Er is een groot verschil tussen deze bredere vakken en 

het vak levensbeschouwing of godsdienst. Het stilstaan bij verhalen, rituelen en tradities, en 

de leerling daar vorm aan laten geven zijn onderdelen van de lessen levensbeschouwing 

waaraan waarschijnlijk voorbij zal worden gegaan.  

 

Tot slot zou Wemer graag willen benadrukken dat het vak levensbeschouwing nog van deze 

tijd is. Het is niet stoffig, oud en achterhaald maar voor heel veel mensen nog steeds relevant. 

Dat legitimeert dat er ruimte voor is en blijft binnen het onderwijs, en het zou afdoen aan de 

zelfontwikkeling tijdens de puberteit waarin de middelbare school een cruciale rol speelt 

wanneer dit niet of niet goed gebeurt.  
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Hilde van Halm 

 

Hilde van Halm is auteur en redacteur bij Creathlon, het productiebedrijf dat onder andere de WHY-

magazines ontwikkelt en uitgeeft en de veelgebruikte methode Perspectief produceerde15. Van Halm 

heeft aan deze en andere producties veel bijgedragen en hierdoor veel ervaring met het ontwikkelen 

van een goede methode voor levensbeschouwing en verwante vakken.  

 

Voorafgaand aan het interview verontschuldigde Hilde van Halm zich in onze emailwisseling. 

“Het is goed om te weten dat Perspectief al een aantal jaren niet meer herzien wordt; het 

materiaal is daarom wellicht wat gedateerd. Maar een gesprek over hoe het tot stand is 

gekomen, kan zeker.” Deze zinnen verwarden me, omdat ik op veel scholen die ik tijdens het 

onderzoek was tegengekomen de methode Perspectief tegen was gekomen. Het riep veel 

vragen op: waarom wordt het niet herzien? Waarom gaan er nergens alarmbellen af, terwijl 

we weten dat we leerlingen doceren met gedateerd lesmateriaal? Is dit de reden dat veel 

leerlingen levensbeschouwing niet interessant genoeg vinden, zoals bleek uit het onderzoek 

van Qompas?  

 

Van Halm wil graag vertellen over de nieuwe methode die ontwikkeld is door Creathlon. Maar 

eerst ben ik benieuwd naar de ontstaansgeschiedenis van Perspectief.16 Het vak 

levensbeschouwing werd hervormd in de jaren tachtig, en de methode levende godsdienst 

ontstond. Later evolueerde dit naar Perspectief. Deze methode werd onder leiding van Désiré 

Brokerhof binnen Creathlon ontwikkelt, om bij Thieme Meulenhoff uitgegeven te worden. De 

methode is al zeker vijf jaar niet herzien en herdrukt, sommige boeken zelfs 10 jaar 

(Brokerhof, van Halm en Bron sd). 

 

Perspectief is ontwikkeld met als startpunt het de vmbo-uitgave. Als eerste bestond de vmbo 

uitgave van het boek en de werkboeken, en hieraan werden dimensies toegevoegd of werden 

 
15 In opdracht van Thieme Meulenhoff, welke fungeerde als uitgever.   
16 Perspectief is een zeer populaire methode voor levensbeschouwing op alle niveaus, al is er in dit 

onderzoek geen toegang geweest tot cijfers die dit bevestigen.  
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onderdelen bewerkt zodat de methode inpasbaar was op havo en vwo-onderwijs. “Het is 

makkelijker om verdieping in te brengen in iets eenvoudigs dan andersom. Je moet veel 

weten van een onderwerp om er eenvoudig over te kunnen vertellen. Het vergt veel 

vaardigheden en kennis om bepaalde stof tot een kern terug te brengen en eenvoudig over te 

brengen aan leerlingen.” Wanneer de methode ontwikkelt is waarin dei bedding gelegd wordt 

zodat de docent ermee aan de slag kan in vmbo-klassen, werd er uitgebouwd naar een havo- 

en vwo-versie.  

 

Het grootste verschil in het creëren van de methode voor verschillende niveaus was dat havo 

en vwo veel meer ‘taligheid’ aankan, de leerlingen kunnen zelfstandiger aan de slag met 

teksten en opdrachten. Zo slaat het bij de havoërs en vwo’ers vaak goed aan als de docent 

opdrachten geeft waarbij ze zelf tot informatie moeten komen. Op deze manier kan er 

uitgebouwd worden naar verdieping, abstracte concepten die verbonden worden aan de stof 

bijvoorbeeld.  

 

Voor het vmbo is het echter belangrijker dat de stof aansluit bij de leefwereld van de leerling. 

Hierin hou je als docent actief contact met de leefwereld en gaat zo stapsgewijs naar 

onderwerpen, gesprekken en lessen over de wijde buitenwereld. Op het vmbo zijn die 

stappen kleiner dan op havo en vwo.  

 

Van Halm verklaard dat de samenwerking met Thieme Meulenhoff is stopgezet omdat 

Creathlon zich volledig wilde focussen op de nieuwe methode die ze op de markt wilden 

brengen: WHY. Er was vraag naar een dergelijke methode vanuit scholen, legt Van Halm uit, 

en samen met een middelbare school is de ontwikkeling van WHY tot stand gekomen. De 

methode bestaat uit WHY Basics (voor de onderbouw) en WHY Magazines (voor de 

bovenbouw).  

 

WHY Basics en WHY Magazines vormen een methode welke een bedding biedt aan een vak 

waarin burgerschap, levensbeschouwing, maatschappijleer, persoonlijke 

ontwikkeling en filosofie samenkomen, zodat er brede thema’s behandeld kunnen worden. 

Veel scholen kiezen ervoor het vak levensbeschouwing of godsdienst samen te voegen met 
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andere vakken, zodat het één multidisciplinair vak vormt. De voordelige bijkomstigheid van 

samenvoegingen is dat er vaak meer lesuren beschikbaar komen om deze interdisciplinaire 

vakken te kunnen geven.  

 

Van Halm erkent dat Perspectief nog steeds een goede methode is, maar dat recente 

ontwikkelingen Creathlon tot WHY Basics en WHY Magazines hebben geleid. De nadelen van 

Perspectief zijn dat het te simpel en oppervlakkig wordt bevonden, kritiek die ik al kende uit 

gesprekken met docenten. Het is geschreven op B1 niveau en daarmee niet toereikend om de 

lading van de onderwerpen te dekken, legt Van Halm uit. De diepgang zit er daardoor wel in 

verscholen, het vergt simpelweg een kundig samenspel van een didactisch goede docent en 

lessenplan om die uit de methode te halen. Ook is er hierdoor kans tot veel reflectie. De 

kritiek dat Perspectief niet genoeg diepgang heeft is dus volgens Van Halm terecht, al waren 

de auteurs zich hiervan bewust en is het op een aantal manieren ook bewust zo geworden. Er 

is hierdoor namelijk veel ruimte voor de docent om een eigen draai te geven aan de lessen op 

basis van de leefwereld van de leerling en de actualiteit. Van Halm omschrijft de lesmethode 

als een bedding onder de lessen, het is aan de docent de taak de aangeboden stof ‘levend’ te 

maken, door eigen ervaringen en didactische expertise in te brengen.  

 

 Voor steeds meer leerlingen is religie iets wat ze niet actief meekrijgen of hebben gekregen 

in hun nabije omgeving. Een breed en veelomvattend vak dat gefundeerd is door de WHY-

lesmethode is dan nodig, omdat de grote thema’s die behandeld worden in de levens van alle 

leerlingen een rol spelen. Of leerlingen nou gelovig zijn of niet, velen (zoals de ontwikkelaars 

van WHY) blijven het belang inzien van een vak dat aandacht besteed aan geloof, de 

maatschappij, burgerschap en de rol van de leerling hierin.   

 

De methode is net als Perspectief opgebouwd uit brede thema’s, om gemakkelijk aan te 

kunnen sluiten bij de leefwereld van de leerling. Hierin is rekening gehouden met dat 

lesgeven over een selectie religies waarschijnlijk niet beklijft bij alle leerlingen, maar dat 

onderwerpen die verbonden zijn aan religie, zoals het antwoorden zoeken op levensvragen 

en bezieling, wel belangrijk blijven. Binnen andere vakken krijgen deze onderwerpen geen rol. 
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In de praktijk betekent dat volgens Van Halm dat er geen boek over religies op de schooltafels 

verschijnt, maar dat er brede thema’s worden behandel in de klas. Op die manier kunnen de 

thema’s naar gelang door de docent verbonden worden aan de actualiteit, de leefwereld van 

de leerlingen of aan een religie. Een voorbeeld van een thema dat behandeld wordt door 

WHY is ‘grenzen aangeven’. Binnen dit thema kan het maatschappelijke verschijnsel 

‘protesteren’ besproken worden, zoals dat vandaag de dag om diverse redenen wereldwijd op 

massale schaal gebeurt. Ook worden de verhalen over Mozes, Jezus, Mohammed, de Ahimsa 

en het Humanisme verteld als voorbeelden van rebellie en protest binnen religie en 

levensbeschouwing. Toegegeven: Van Halm zegt dat er wel een basiskennis over religie wordt 

verondersteld om zo een thema te kunnen binden aan religie. In een steeds meer seculiere 

samenleving kan het dan een grote uitdaging zijn om te zorgen dat de leerlingen tijdens deze 

lessen het gevoel hebben dat het onderwerp hun ook aangaat.  

 

“Als je gelovig bent staat je geloof niet los van de rest van je meningen, en andere delen van 

je leven. In dit vak hoeft geloof ook niet een apart element te zijn, juist door de verbinding en 

verbreding van levensbeschouwing wordt het mogelijk op meerdere vlakken kennis over 

religie en levensbeschouwing toe te passen en te verbinden. Zo leert de leerling ook dat je 

eigen geloof en kijk op de wereld niet losstaat van andere aspecten van je leefwereld.” 

Volgens Van Halm is het dus een verrijking om religie en levensbeschouwing te integreren in 

bredere onderwerpen die vanuit maatschappijleer, burgerschap en filosofie komen. In het 

echte leven is het net zo. “Het kan je blik zo verruimen als je meer weet over religie en 

zingeving.”  

 

Ook blijkt, volgens Van Halm, dat vmbo-leerlingen heel open zijn en over het algemeen 

relatief graag praten over hun leefwereld en hoe de thema’s uit het vak daar wel of niet een 

rol spelen. Waar havoërs en vwo’ers afwachtend kunnen zijn, of veel bezig zijn met verder 

denken dan de eigen leefwereld, verbinden vmbo’ers de stof sneller aan eigen ervaringen. 

“De leerlingen even uit het denken en cognitieve te halen en meer bij zichzelf laten stilstaan, 

dat is het doel.”  
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WHY wordt momenteel op ongeveer vijftien scholen gehanteerd als methode. De ‘magazines’ 

die ze hebben ontwikkeld, als een soort werkboek voor de leerling, wordt in de bovenbouw 

en op mbo gebruikt. Uniek aan WHY is dat filosofie erin betrokken is, een vak of discipline 

waarvan het beoefenen doorgaans alleen de gymnasium-leerling toekomt.  

 

Advies aan LERVO 

“Vmbo-leerlingen worden dramatisch onderschat” zegt Van Halm. Vooral door uitgevers en 

auteurs van lesmethoden worden er te weinig cognitieve vaardigheden toegerekend aan de 

vmbo’ers, een groep die evenveel leerlingen telt als havo en vwo bij elkaar17. Les over religie 

en levensbeschouwing kan inderdaad slecht aanslaan, maar door meer te denken vanuit het 

vmbo, in plaats van vanuit havo en vwo, kan er veel resultaat behaald worden. Van Halm 

beweert dat het ook de havoërs en vwo’ers zou helpen om wat vaker praktisch aan de slag te 

gaan met de stof, in plaats van de lessen levensbeschouwing op afstand te houden door het 

niet te betrekken op de zelf. Het combineren van religie en levensbeschouwing met de 

eerdergenoemde disciplines kan hierin een nieuwe en unieke blik op alle betrokken vakken 

bieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Ik ben me ervan bewust dat ik met deze cijfers in herhaling val. In dit onderzoek blijf ik graag 

impliciet en expliciet hameren op de wetenschappelijke onverantwoordelijkheid om beweringen te 

doen over ongeveer 50% van de Nederlandse leerlingen, en daarmee de helft van Nederland. 
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Tuur (Arthur) de Beer 

 

Tuur de Beer is lerarenopleider Levensbeschouwing aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en 

daarnaast als filosoof werkzaam bij de minor ‘Filosofie en Ethiek (FLOT) en de minor ‘Kunst, Creëren 

en onderzoek (Fontys Hogeschool voor de Kunsten). 

 

Tuur de Beer Heeft de opleiding geschiedenis aan de Katholieke Theologische Universiteit 

(hierna KTU) gevolgd, en had hierbinnen een bijzondere interesse in religie. Hij volgde 

bijvakken over religie en besloot hierna een educatieve theologische opleiding te doen aan de 

KTU. Na zijn afstuderen ging hij aan het werk in het onderwijs.  

 

Hij begon zijn carrière met een grote uitdaging. Hij ging werken op een school die onderwijs 

aanbood tegenwoordig zou vallen onder de vmbo-basis en kader leerwegen. Hier werkte hij 

voor een korte tijd en werkte daarna op een streng gymnasium. De tegenstelling tussen de 

scholen, maar ook de didactische en pedagogische capaciteiten die hij diende te bezitten als 

docent op deze twee scholen, was enorm. Zo had hij een korte maar zeer krachtige ervaring 

opgedaan in het onderwijs, waarvan hij de ervaringen meenam in zijn lessen aan docenten in 

spé. Hij hield er een passie voor het vmbo aan over. De uitdagingen die vmbo hem leverde 

vond hij interessant en leverden inzichten op voor het hele onderwijs. Uiteindelijk kwam hij 

terecht op de docentenopleiding in Tilburg, waar hij zelf ook aan gestudeerd had. In zijn werk 

had hij gevoeld hoe dankbaar hij mocht zijn voor de vormende docenten aan zijn opleiding 

dat hij besloot hetzelfde te willen betekenen voor aankomende docenten.  

 

Het VMBO is volgens De Beer geen homogene groep. Onder collega’s en 

methodeontwikkelaars hoort hij vaak dat er gesproken wordt over het vmbo alsof deze 

bestaat uit dezelfde soort leerlingen met dezelfde capaciteiten en gedrag, terwijl hij uit 

ervaring weet dat dit ver van de waarheid is.  

 

Advies aan LERVO 

De Beer draagt bij aan het inspiratieboek van LERVO. Hoewel het een positieve ontwikkeling is 

dat er expliciete aandacht komt voor de ontwikkeling van het vak levensbeschouwing maakt 

hij zich soms zorgen dat het vak hierdoor inhoudelijk te veel naar religiekundig onderwijs 
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neigt. Het is belangrijk iets te leren over godsdienst, maar het is belangrijker om leerlingen te 

ondersteunen in een zelfontplooiing op basis van lessen over geloof, emoties en 

levensvragen. 
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Conclusies en adviezen van de geïnterviewden aan LERVO 

 

Elke docent heeft andere verhalen en ankerpunten waardoor zijn of haar lessen 

gestructureerd zijn. Er is geen didactische of pedagogische techniek die keer op keer tot 

succesvolle lessen of een goede relatie met de klas of een individuele leerling leidt. Daarnaast 

is een opvallend gegeven dat de docenten lijken aan te geven dat de didactiek en ervaringen 

compleet anders zouden zijn als we het over havo of vwo-klassen hebben. In eerste instantie 

is het belangrijk o in de ontwikkeling van een curriculum zoals LERVO dat nu doet mee te 

nemen dat docenten een zeer bepalende rol hebben binnen de lessen levensbeschouwing. 

Diverse docenten verzekerden mij dat de lessen nergens toe leiden als er niet een goede 

docent voor de klas staat. Het vmbo vereist docenten met zelfvertrouwen en ervaring, die in 

staat zijn om te gaan met onrust binnen de klas. Deze wordt veroorzaakt door 

gedragsproblemen van individuele leerlingen, onzekerheid bij leerlingen omdat ze het gevoel 

hebben niet slim genoeg te zijn, grote verschillen in leervaardigheden binnen de klas en grote 

invloed van externe factoren op de staat van zijn van de groep. Er moet genoeg tijd en ruimte 

zijn voor docenten om een groepsgevoel te creëren waarin elke leerling zich gehoord, gezien 

en gewaardeerd voelt. Onder die voorwaarden kunnen de lessen productief verlopen. Het is 

nodig dat het basiscurriculum omschrijft welke vaardigheden en competenties de docent 

levensbeschouwing idealiter heeft en hoe een docent deze anders zou kunnen vergaren, 

aangezien dit de kern van het eventuele succes van een les levensbeschouwing vormt.  

 

Ook zijn er twee adviezen geleverd voor docentenopleidingen. Ten eerste moet er op elke 

docentenopleiding een vak of ruimte binnen de studie komen om toe te spitsen op lesgeven 

op vmbo-niveau. Alle docenten die ik sprak benadrukten dan lesgeven aan vmbo in principe 

een vak apart is. Het hoeft niet zwaarder of vervelender te zijn dan aan andere niveaus, mits 

een docent de goede tools heeft om tot de klassen door te dringen en op een flexibele manier 

de lessen vorm te geven. Elke klas is anders en bevat uiteenlopende individuen, die vereisen 

dat de lessen zijn afgesteld op hun behoeften en vraag. Daar komt bij dat leerlingen het vak 

over het algemeen in eerste instantie niet aantrekkelijk vinden, zoals het onderzoek van 

Qompas uitwees. Ten tweede zou er meer op aangestuurd moeten worden dat docenten die 

een eerstegraadsopleiding hebben gevolgd les gaan geven op vmbo. De meesten die een 
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eerstegraads lesbevoegdheid behalen worden klaargestoomd voor de bovenbouw van havo 

en vwo, om hier grotendeels ook terecht te komen. Dit is een gemist kans, aangezien de extra 

didactische en pedagogische vaardigheden die hier vergaard worden kunnen leiden tot 

kwalitatief beter onderwijs op het vmbo. Los van deze twee punten is het cruciaal dat 

docenten goed onderlegd zijn in de stof, omdat ik regelmatig heb gehoord in de interviews 

dat het veel kennis vergt om iets op simpele, overzichtelijke en gestructureerde manier uit te 

kunnen leggen. 

 

Daarnaast moeten de lessen aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. Ze moeten vanaf het 

begin van elke les door kunnen hebben wat het nut is van deze les. Zaak is om de behandelde 

onderwerpen op de een of andere manier te laten aansluiten op de samenleving, het nieuws, 

de politiek of de achtergronden van de leerlingen. Dit doel kan inhoudelijk, maar ook door 

excursies en praktische opdrachten behaald worden. Hiervoor zijn per school budgetten 

nodig om excursies mogelijk te maken voor alle leerlingen, maar misschien wel vooral voor 

vmbo-leerlingen.  

 

Hier hoort ook bij dat de pedagogiek en didactiek die er bestaat niet genoeg wordt vertaald 

naar concrete werkvormen. Ook in dit onderzoek zijn er diverse theorieën voorbij gekomen, 

die door docenten en lesmethodeontwikkelaars gebruikt kunnen worden in het ontwikkelen 

van lessen. Echter is dit vaak wetenschappelijk en vrij abstract. Het is een goede zaak dat 

LERVO dit in principe wel doet binnen de ontwikkeling van het basiscurriculum, omdat het 

cruciaal is dat pedagogische en didactische methoden omgezet kunnen worden in bruikbare 

lessen of lesonderdelen. 

 

Ook is het belangrijk dat de lesstof aangepast wordt op vmbo-niveau. Idealiter blijft de inhoud 

dan hetzelfde, de vorm en het taalgebruik moeten zo worden gemodereerd dat het bruikbaar 

is voor vmbo’ers. In de ontwikkeling van een methode speciaal voor vmbo moet in 

beschouwing worden genomen dat de inhoud van een les doorgaans secundair is op de 

prioriteitenlijst van een goede levensbeschouwing-docent. Op de eerste plek komt het 

waarborgen van een veilige en vertrouwde groepsdynamiek, waarin elke leerling gezien wordt 
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en de relaties onderling goed zijn. Zoals eerder gezegd is het dan pas mogelijk de inhoud over 

te brengen.  

 

Daarnaast zit de prestatiegerichte becijfering op middelbare scholen de doelstellingen van het 

vak levensbeschouwing vaker in de weg dan dat het ondersteund, volgens diverse docenten. 

Veel waardevolle vaardigheden die leerlingen oefenen in de lesuren levensbeschouwing zijn 

niet te toetsen, zoals communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, het leren nadenken 

over je eigen geloof en respect opbrengen voor anderen. Zo zou er een aangepaste toetsing 

moeten komen. 

 

Het basiscurriculum heeft nu in de pakketten die aangeboden worden rekening gehouden 

met scholen die levensbeschouwing onderbrengen in een gemengd vak, welke ook andere 

disciplines zoals bijvoorbeeld maatschappijkunde bevat. Dit doet onvermijdelijk tekort aan de 

inhoud van het vak levensbeschouwing en moet zo veel mogelijk worden vermeden of 

afgeraden. Er moet vanuit een organisatie als LERVO gecommuniceerd worden wat het nut is 

van het vak levensbeschouwing als vak apart, omdat die namelijk heel groot is. De 

onderwerpen zijn niet ouderwets of overbodig maar relevant in veel opzichten. Dit vak niet 

aanbieden is een verarming van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen.  

 

Vmbo-leerlingen zouden niet onderschat moeten worden. Zoals eerder benoemd omvat het 

vmbo een enorm aantal leerlingen, dus is de diversiteit groot. Het is constructiever om te 

denken vanuit het vmbo dan vanuit havo en vwo, werd zelfs beweerd in een van de 

interviews. Wanneer de lesstof wordt aangepast op havo en vwo vanuit een versie die past bij 

vmbo-onderwijs wordt het onderwijs voor elk niveau beter. Hierin speelt een rol dat het goed 

is voor elk niveau om praktisch aan de slag te gaan met levensbeschouwelijke onderwerpen, 

omdat daar meer resultaten mee geboekt kunnen worden. Het is dan goed als het een eigen 

vak heeft, maar het vak hoeft niet los gezien te worden van andere vakken en disciplines. 

Zoals in het leven van een gelovige staat levensbeschouwing niet los van andere facetten van 

het leven, in de lessen mag er dus aandacht komen voor de relatie tussen levensbeschouwing 

en zaken als politieke voorkeur of boeken, bijvoorbeeld.  
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Uit mijn onderzoek blijkt het advies aan LERVO dat het cruciaal is om te erkennen wat vmbo 

is, in al haar facetten. Het is een leerlingendoelgroep die anders is dan de andere niveaus, ten 

dele omdat de samenleving daarvoor heeft gezorgd en deels door de karaktereigenschappen 

van veel vmbo’ers. Het is belangrijk om in het basiscurriculum een speciale versie voor vmbo 

te maken, die niet uitgedund en versimpeld is maar overzichtelijk, in taal kort en bondig en 

aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. De praktijk en het sociale aspect van het vak mag 

een grote rol spelen binnen het levensbeschouwelijk onderwijs, maar niet per definitie veel 

meer dan op havo en vwo. het advies aan docentenopleiders is om expliciet aandacht te 

besteden aan lesgeven op vmbo, aangezien het veel creativiteit, flexibiliteit, pedagogische en 

didactische vaardigheden en liefde voor het vmbo vereist. Het is belangrijk dat 

eerstegraadsopleidingen aandacht besteden aan hoe de vaardigheden die daar aangeleerd 

worden zouden kunnen zorgen voor kwalitatief beter vmbo-onderwijs.  
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Analyse van Basiscurriculum en vmbo daarbinnen 

Expertisecentrum LERVO deelt deze opvatting met mij en begon jaren terug al aan het 

ontwerpen van een voorstel om het levensbeschouwelijk onderwijs in Nederland centraal te 

organiseren en een fundament te leggen voor alle docenten om goed levensbeschouwelijk 

onderwijs te kunnen geven, en voor lesmethodeontwikkelaars om daar de juiste 

hulpmiddelen bij te leveren. Door de colleges die ik in het verleden volgde bij dr. Markus 

Davidsen, een van de aanstichters van de ontwikkeling van dit basiscurriculum, raakte ik 

geïntrigeerd door de plannen die LERVO had voor het levensbeschouwelijk onderwijs. Waar 

het levensbeschouwelijk onderwijs in Nederland lijkt af te schalen, steeds meer scholen 

kiezen voor een ‘neutraler’ samengesteld vak waar ook andere disciplines onder vallen of 

schaffen het vak levensbeschouwing volledig af, ontstaan er nieuwe vragen en ideeën over 

hoe het vak er dán het beste uit kan zien. Op de achtergrond spelen dan nog discussies over 

het duale schoolsysteem dat Nederland kent, wat weer leidt tot discussie betreffende de 

vrijheid van onderwijs. Vandaar dat ik heb getracht de context te schetsen van het vak 

levensbeschouwing, door te proberen al deze grote onderwerpen en discussies te benoemen. 

Ook de context van het vmbo kon niet ongenoemd blijven, aangezien er genoeg stigma’s 

rondom bestaan die al sinds de oprichting bevochten worden vanuit diverse hoeken.  

 

Het uitgangspunt van het LERVO is handvatten te ontwikkelen voor docenten om binnen het 

onderwijs te streven naar dat leerlingen in staat zijn ‘de belangrijkste inhouden, vaardigheden 

en vakdidactische principes voor het vakgebied levensbeschouwing en religie [te] 

identificeren en beschrijven’. Dit werd vertaald naar doelstellingen voor het vak 

levensbeschouwing in Nederland in het basiscurriculum en bijbehorende inspiratieboek. 

Binnen het curriculum is zowel een religiewetenschappelijke als een hermeneutisch-

communicatieve benadering gekozen, met als doel leerlingen kennis te laten maken met een 

wetenschappelijk buitenperspectief op religie als een binnenperspectief. In dit 

binnenperspectief is echter geen ruimte voor een confessionele voorkeur binnen het 

curriculum, deze heeft echter enkel de functie om te leren van religie. Het basiscurriculum 

hamert meermaals op een respectvolle benadering van alle religies zonder een voorkeur uit 

te stralen, een houding die sterke herkenning oproept door de opleiding 

religiewetenschappen die ik aan de universiteit Leiden volgde.  
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LERVO’S curriculum heeft naar mijn idee veel potentie. Als het doel behaalt kan worden, en 

dit de plek van een centraal consensus gaat innemen binnen levensbeschouwelijk onderwijs 

in Nederland, op alle soorten scholen, zou dat voor veel vooruitgang zorgen. Het wordt dan 

niet alleen mogelijk om een kwalitatieve inspectie op basis van de voorschriften zoals die nu 

al bekend zijn uit te voeren, maar het wordt dan ook logischer en toegankelijker voor scholen 

om het vak levensbeschouwing aan te bieden. Met vaste doelstellingen die verbonden zijn 

aan het vak, zoals die ook bestaan voor vakken als Engels en wiskunde, is het simpeler het vak 

in te richten en een lesmethode te hanteren. Al deze consequenties van het basiscurriculum 

kunnen zorgen voor ‘stabieler’ religieonderwijs, aangezien scholen garant kunnen staan voor 

onderwijs over religie voor alle leerlingen. Ook biedt LERVO diverse pakketten aan, waardoor 

de schoolbesturen die een confessioneel religievak willen faciliteren dit kunnen blijven doen, 

naast een religievak gedoceerd aan de hand van het basiscurriculum.  

 

Er moet opgemerkt worden dat er binnen de voorstellen die er nu bestaan, het eindproduct is 

nog in ontwikkeling, er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vmbo-onderwijs en de 

andere niveaus. Uit mijn onderzoek concludeer ik dat vmbo-onderwijs, en daarmee ook de 

gehanteerde lesmethoden en curricula, regelmatig tekortschieten wanneer deze zijn ontstaan 

door een uitdunning en versimpeling van de havo/vwo versie. Ook is het niet efficiënt om 

dezelfde lesstof te hanteren op vmbo als op havo/vwo, omdat er daadwerkelijk andere 

manieren van leren te onderscheiden zijn op die niveaus. Ook leidt de diversiteit binnen het 

vmbo-onderwijs ertoe dat de klassen vaak drukker zijn, en dat de lessen daardoor met meer 

structuur ontwikkeld moeten worden om goed te beklijven.  

 

Het is zaak hierin mee te nemen dat er op bepaalde vlakken, zoals taligheid en bepaalde 

abstracte concepten, wordt nagedacht over de manier waarop er onderwezen wordt aan 

vmbo. Er gaat tijd in zitten om goed om en mee te denken met vmbo’ers en hoe zij de lesstof 

op de meest efficiënte manier meekrijgen. In dit proces moet men waken voor het gevaar dat 

concepten en lessen die voor havisten en vwo’ers zijn ontworpen afgezwakt en uitgedund 

worden en in die hoedanigheid worden voorgeschoteld aan vmbo’ers, maar hopelijk schrikt 

dat de ontwikkelaars binnen LERVO niet af hier aandacht aan te besteden. Het lijkt er nu op 
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dat dit wel het geval is. De differentiatie tussen de niveaus kan gekenmerkt worden door het 

weglaten van het bestuderen van primaire bronnen op het vmbo en op vmbo aandacht te 

besteden aan inlevings- en dialoogvaardigheden en de geleefde praktijk, waar op havo en vwo 

ruimte is voor de historische achtergrond van het behandelde materiaal.  

 

Deze differentiatie illustreert wat ik vaker in dit onderzoek ben tegengekomen: meer 

aandacht voor praktische handelingen aanleren op vmbo en meer aandacht voor theorie en 

geschiedenis op de andere niveaus. Aan de ene kant is het zeer begrijpelijk dat de praktische 

vaardigheden op vmbo behandeld worden, hier zijn beter praktisch uitvoerbare opdrachten 

aan te verbinden die over het algemeen beter aanslaan op vmbo dan theoretische 

opdrachten. Deze redenatie gaat vice versa ook op voor het behandelen van meer theorie en 

geschiedenis op havo en vwo. En toch is dit onderscheid in onderwijs niet honderd procent te 

verantwoorden. Vooral de vaardigheden die inlevingsvermogen en dialoog vereisen zijn in 

mijn ogen even relevant om aan vmbo’ers te leren als aan havisten en vwo’ers. Waar er 

genoeg stereotyperingen bestaan rondom vmbo, zoals in dit onderzoek beschreven, is een 

stereotypering voor vwo’ers dat ze liever theorie leren dan praten over hun eigen 

ontwikkeling of woorden geven aan eigen levensbeschouwelijke gedachten. De differentiatie 

lijkt dus vooral gebaseerd te zijn op het doel om levensbeschouwelijk onderwijs op vmbo 

praktisch en toegankelijk voor alle leerlingen te maken, terwijl de vaardigheden die vergaard 

worden met deze doelstellingen even nuttig en verrijkend zouden zijn voor de lessen 

levensbeschouwing op havo en vwo. In variërende mate geldt dit misschien ook andersom, 

voor theorie en geschiedenis die een kleinere of geen rol spelen binnen het 

levensbeschouwelijk onderwijs op vmbo.  

 

Na de update vanuit LERVO komt er meer aandacht voor een gemengd pedagogisch-

didactisch geheel, waarin de leerstof- en leerlinggericht onderwijs samenkomen. Dit leidt tot 

de totstandkoming van de perspectiefgerichte leerweg binnen het basiscurriculum, waarin 

(waarschijnlijk) op ambitieuze wijze een balans gevonden wordt tussen de twee 

benaderingen. Echter wordt er niet geïnformeerd over een onderscheiding tussen vmbo en 

havo/vwo onderwijs, en ga ik er dus vanuit dat er in plaats van een overwegend 

leerlinggerichte benadering voor vmbo en leerstofgerichte benadering voor havo en vwo een 
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balans tussen beiden wordt aangeboden op alle niveaus. Helaas zal er afgewacht moeten 

worden of de eindversie van het basiscurriculum dit ook echt omvat.  
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Conclusies 

Als afgestudeerde havist met een diepgaande interesse in religiewetenschappen weet ik dat 

binnen de samenleving wetenschappelijk onderwijs als superieur wordt gezien vergeleken 

met praktische opleidingen. Dit is onder andere te merken aan de salarisverschillen tussen 

banen waarin een universitaire opleiding vereist is vergeleken met banen voor afgestudeerde 

mbo’ers, maar ook aan de houding van sommige universitaire studenten en docenten. Er 

heerst een gevoel van superioriteit boven praktisch opgeleide, ongeleerde mensen. Dat is niet 

vreemd, er is leerlingen altijd verteld dat je zo hoog mogelijk moet mikken en dat je goed 

moet leren om op te klimmen. In mijn ervaring wordt eigenwaarde opgehangen aan hoe hoog 

je opleidingsniveau is, en zo voelde ik dat ook.  

 

Toch zit meer dan de helft van alle middelbare scholieren op het vmbo. Dat is een enorm 

aandeel van het aantal leerlingen, een groep die dus enorme invloed heeft op de 

samenleving. Het vmbo kan niet gegeneraliseerd worden, vandaar dat er vier leerwegen 

bestaan onder de noemer vmbo. Ook binnen elk van deze leerwegen bestaan er grote 

verschillen tussen leerlingen. Waar sommige leerlingen zijn geadviseerd naar het vmbo te 

gaan door hun leervaardigheid en cognitie, worden andere beoordeeld op basis van hun 

gedrag of concentratievermogen.  

 

De diversiteit die bestaat binnen het vmbo-onderwijs leidt tot onderwijs waarin relatief veel 

jongeren met gedragsproblemen en cognitieve diversiteit bij elkaar in de klas zitten. De term 

‘afvoerputje’ wordt hierom regelmatig gehanteerd. Dit beeld lijkt bevestigd door het aantal 

berichtgevingen over geweldplegingen binnen het vmbo-onderwijs. Deze reputatie, die door 

de jaren heen is opgebouwd, leidt tot stigma’s die bestaan over het vmbo-onderwijs. Die 

hebben onder andere gezorgd voor een ‘adviesinflatie’ onder de schooladviezen van 

basisschooldocenten, omdat ouders regelmatig druk uitoefenen op docenten om hun kind 

naar havo en vwo door te verwijzen, ongeacht de score. 

 

Onder andere de verzuiling van Nederland, en daarmee het onderwijs, in de vorige eeuw en 

de samenvoeging van mavo en lbo tot het vmbo zijn belangrijke onderwerpen in de 

geschiedenis van Nederland die veel invloed hebben op hoe het onderwijs er vandaag de dag 
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uitziet. Waar werd getracht de zuilen binnen het onderwijs te faciliteren ontstond de dualiteit 

van het bijzondere en openbare onderwijs, wat veel invloed had op hoe (en of) het vak 

levensbeschouwing gegeven werd. Tot op de dag van vandaag is het vak onderhevig aan de 

achtergrond van de school, al zijn er genoeg actuele discussies over hoe (en wederom: of) het 

vak nog gegeven moet worden.  

 

Ondertussen werd er in de jaren negentig voor gekozen om het middelbare onderwijs 

overzichtelijk op te delen in grofweg drie stromingen: het vmbo, havo en vwo. Met de goede 

bedoelingen in het achterhoofd om passender onderwijs aan te kunnen bieden aan elke 

leerling werd er onbewust ook een strenge scheiding gecreëerd tussen leerlingen van diverse 

niveaus, waardoor in veel gevallen zelfs scholen ontstonden die slechts één van die niveaus 

aanbieden. Dit leidt tot een isolatie van niveaus en belemmert de vermenging van leerlingen 

van verschillende niveaus. Zoals wel vaker gebeurt wanneer mensen van elkaar gescheiden 

worden en in een groep ‘gelijken’ geplaatst worden, ontstaat er een negatief imago van het 

‘laagste’ niveau: het vmbo. Echter zijn het doorgaans de afgestudeerde havisten en vwo’ers 

die later lesmethoden schrijven voor middelbare scholen of docent worden op middelbare 

scholen. Er bestaan kwalitatief enorm goede docenten en lesstof, maar er zijn ook veel 

methoden en docenten die veronderstellen dat de lesstof voor havo en vwo enkel uitgedund 

en versimpeld hoeft te worden om het aan vmbo voor te schotelen. Ik kan er met mijn kennis 

en onderzoeksresultaten geen uitspraak over doen of dat zorgt voor kwalitatief goed 

onderwijs binnen andere vakken, maar binnen het vak levensbeschouwing leidt dat nogal 

eens tot oppervlakkige kennis en levensbeschouwelijke ontwikkeling op basis van de lessen.  

 

Dit is ook wat er op een grote schaal gebeurde op Nederlandse scholen, zonder dat er een 

centraal orgaan was dat inspecties uitvoerde. De eisen aan kennisvergaring op het gebied van 

religie en levensbeschouwing voor middelbare scholen is minimaal vastgelegd in de wet en 

kan dus redelijk vrij ingevuld worden door zowel scholen als docenten. Dit leidt ertoe dat de 

lessen levensbeschouwing op één school totaal geen overlap hebben met lessen 

levensbeschouwing op een andere school, ondanks eventuele overeenkomsten in religieuze 

achtergrond van de scholen of lesmethode die gehanteerd wordt.  

 



82 

 

In dit onderzoek heb ik meermaals moeten vaststellen hoe weinig aandacht er over het 

algemeen besteed wordt aan levensbeschouwelijk onderwijs op vmbo. Het behalen van de 

doelen voor de interviews werden onder andere bemoeilijkt doordat veel scholen die ik 

benaderde wel levensbeschouwelijk onderwijs aanboden, maar niet op vmbo-niveau, omdat 

dit toch niet goed aansloeg. Dit motiveerde alleen maar om op zoek te gaan naar waarom er 

niet werd gezorgd voor beter levensbeschouwelijk onderwijs en beter opgeleide docenten 

voor het vak levensbeschouwing, maar er in plaats daarvan gekozen werd het vak niet meer 

aan te bieden of onder te brengen binnen een breder vak.  

 

Het antwoord op de vraag waarom het vak levensbeschouwing zo lastig goed te organiseren 

lijkt op het vmbo ligt in de bestudering van de drie werkvelden; van de docenten 

levensbeschouwing, de docentenopleidingen en de lesmethodeontwikkelaars. Docenten 

levensbeschouwing op het vmbo ondervinden dat ze veel tijd kwijt zijn aan het samenstellen 

van lesmateriaal, aangezien er niet één volledig adequate lesmethode op de markt is en ze 

dus vaak zelf een combinatie van lesmateriaal hanteren, aangevuld met eigen lesmateriaal. 

Ook wijden ze veel lestijd aan het opbouwen van een prettige groepsdynamiek binnen vmbo-

klassen, een taak die volgens diverse docenten die ik sprak als belangrijkst wordt ervaren, met 

de lesstof op plek twee. Dit is cruciaal omdat de lesstof anders niet aankomt of beklijft. Dit 

alles moet vaak gebeuren in één lesuur in de week, omdat dit over het algemeen de 

tijdsspanne is die het vak levensbeschouwing wekelijks krijgt. Binnen docentenopleidingen is 

er weinig aandacht voor het vmbo als vak apart, en op eerstegraadsopleidingen wordt er 

vooral aangestuurd om de extra pedagogische en didactische vaardigheden toe te gaan 

passen in de bovenbouw van havo en vwo na de opleiding. Tijdens de ontwikkeling van 

lesmateriaal door methodeschrijvers is er doorgaans een versie van een methode 

levensbeschouwing voor havo en vwo, die wordt versimpeld en zo aangeboden wordt op 

vmbo. Na het analyseren van het materiaal dat ik vervaardigde tijdens de interviews kan de 

conclusie dus alleen zijn dat er erkend moet worden dat in elk van deze drie werkvelden het 

ontwikkelen van onderwijs voor vmbo veel kwaliteit en aandacht behoeft om te voldoen aan 

de vereisten van goed levensbeschouwelijk onderwijs op vmbo-niveau.   
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Op het gebied van levensbeschouwing ontwikkelen ook de vmbo’ers zich gedurende de 

puberjaren tot volwassenen met een eigen overtuiging en meningen over andermans 

overtuigingen. Onder andere door de interviews kwam ik tot het inzicht dat een schoolvak 

waarin er aandacht is voor deze ontwikkeling hierin handvatten kan bieden en kan leiden tot 

een breder perspectief en tolerantie voor andermans overtuigingen en waarden. Daarnaast 

helpt het de leerlingen woorden te vinden voor eigen ervaringen. Waar veel vwo’ers en 

havisten taliger zijn en beter in staat zijn een vocabulaire te ontwikkelen om over 

levensvragen of belangrijke levensgebeurtenissen te praten, hebben vmbo’ers daar vaak 

meer ondersteuning in nodig.  

 

Om diverse redenen zijn de thema’s die binnen levensbeschouwing of een vergelijkbaar vak 

behandeld worden belangrijk. Het is de kunst om levensbeschouwelijk onderwijs op een 

manier aan te bieden dat alle vmbo’ers zich gehoord, gezien en uitgenodigd voelen om na te 

denken over thema’s als religie, zingeving, ethiek en moraliteit van zichzelf en de mensen in 

de samenleving waarin ze zich bewegen. Voor de ontwikkeling van de leerling, om uit te 

vinden hoe de leerling de wereld kan zien en begrijpen, om de geschiedenis te begrijpen en 

om handvatten te ontwikkelen die helpen om te gaan met ingrijpende levensgebeurtenissen. 

De taak is aan elk van deze werkvelden, en daarmee ook het kernteam van expertisecentrum 

LERVO, om expliciet aandacht te besteden aan de kenmerken, behoeften en vraag van vmbo-

leerlingen in het ontwikkelen en hervormen van het levensbeschouwelijk onderwijs. In dit 

onderzoek heb ik ondervonden dat dit onder andere bereikt kan worden door docenten te 

spreken die ervaring hebben met vmbo-klassen, omdat die doorgaans vol passie en liefde 

vertellen over hun werk. Het zou er verarming van het vak zijn als de kenmerken van het 

vmbo genegeerd wordt in de hervorming van het vak levensbeschouwing in Nederland.  
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Bijlage 1 

 

1) Wat vind je van het vak levensbeschouwing? 

a) Wat vind je van de docent? 

b) Gebruik een aantal kernwoorden om de lessen te omschrijven. Leuk, saai, stom, 

interessant, etc. 

c) Gaat het wel eens over jou? Herken je jezelf in de verhalen en voorbeelden tijdens de 

lessen? 

 

2) Wat/welke onderwerpen vind je goed of leuk binnen het vak levensbeschouwing?  

a) Waar had je langer of korter bij stil willen staan?  

 

3) Wat/welke onderwerpen vind je niet leuk of niet interessant binnen het vak 

levensbeschouwing? 

 

4) Wat mist er in het vak levensbeschouwing? Waar had je langer of korter bij stil willen 

staan?  

 

5) Kom je in je dagelijks leven vaak in aanraking met levensbeschouwing/religie?  

a) Zijn je ouders religieus?  Is (een deel van) je familie bezig met religie of zingeving? Heb 

je verder veel mensen in je omgeving die religieus zijn of iets geloven? 

b) Ga je wel eens naar een gebedshuis (kerk, moskee, synagoge, tempel) of dienst?  

c) Bid je? 

d) Ken je veel mensen die dit ook/wel doen? 

 

6) Geloof je zelf in iets?  

a) Denk je daar wel eens over na? 

b) Heb je wel eens het gevoel dat je zoekend bent, dat je het nog niet weet? 

 

7) Welk boek vond je leuker/interessanter tijdens de les: ‘Wereldreligies in Nederland’ of 

‘Perspectief’? Kun je kort uitleggen waarom? 
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8) Heb je het idee dat je eigen religie/zingeving is veranderd door de lessen 

levensbeschouwing? 

a) Ben je door de lessen meer gaan nadenken over je eigen overtuigingen? Kun je een 

voorbeeld noemen? 

b) Ben je zelfs van gedachte verandert door de lessen? 

 

9) Bespreek je in de lessen je eigen overtuigingen of religieuze achtergrond? 

a) Bespreek je dit met klasgenoten of vrienden? 

b) Vind je het belangrijk om hierover te praten met mensen in je omgeving? 

 

10) Wat is het belangrijkste binnen het vak levensbeschouwing? Is er iets dat jou persoonlijk 

heel belangrijk lijkt om mee te nemen, het leven in? 

a) Wordt dat nu behandelt in de lessen? 

b) Miste je iets in de lessen dat je graag zou willen leren? 

 

11) Welk cijfer zou jij het vak geven over het algemeen? Dit cijfer laat zien hoe tevreden jij 

bent over hoe het vak nu gegeven wordt op jouw school, inclusief hoe de docent het 

doet, de boeken, uitjes, lessen, etc.  
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Bijlage 2 

 

1. Wat is uw relatie tot het vmbo-onderwijs? Achtergrond, carrière. 

 

2. Waarom koos u voor het (vmbo) onderwijs? 

 

3. Wat vindt u van de lesmethoden die nu bestaan?  

 

4. Wijkt u wel eens af van de methode in uw lessen? 

a. Is dat omdat u het ontoereikend vindt en graag zou aanvullen? 

b. Kunt u een voorbeeld geven van een moment waarop u niet volledig het boek 

volgde? 

 

5. Denkt u dat de leerlingen de methode prettig vinden? 

a. Waaraan merkt u dit? 

b. Geven leerlingen wel eens aan wat ze wel/niet prettig vinden aan de 

methode? 

 

6. Wat vindt u belangrijker: religiekunde of zelfontplooiing? 

a. Waarom?  

b. Heeft een van deze de overhand in de gehanteerde methode? 

 

7. Welke rol speelt uw eigen religieuze/levensbeschouwelijke achtergrond in de lessen? 

a. Vindt u het belangrijk dat dit wel een/geen rol speelt binnen 

levensbeschouwelijk onderwijs? 

b. Is er ruimte voor het benoemen van eigen overtuigingen door de leerlingen 

zelf? Moedigt u dit aan? 

8. Wat weet u van de ontwikkeling van het basiscurriculum van LERVO? Wat zou uw 

advies zijn aan de ontwikkelaars? 

 


