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Introductie:
Maatschappelijke stage in de kerk.

De maatschappelijke stage van middelbare 

scholieren is een kans voor de kerk, dat is de 

ervaring van het Protestants Jeugdwerk 

Amsterdam. Een kans om jongeren te leren 

hun naaste lief te hebben als zichzelf, om ze 

te laten ontdekken dat ze waardevol zijn en 

om ze te laten proeven van de normale 

praktijk van het christelijk geloof.

Dit is nieuw: jongeren die zich zonder 

geloofsinteresse met enthousiasme

willen inzetten voor de kerk.

Ongelovig kijkt Marten me aan. Ongelovig – tja, 

dat is hij ook, - én onder de indruk van de kerk. 

“Jullie doen echt veel goeie dingen,” mompelt hij. 

Marten besluit zelf te willen helpen bij de voedsel 

bank. Als na twee maanden zijn stage erop zit 

stuurt hij me een mailtje: “Het is wel even wat 

anders om hier te helpen. Heel andere mensen 

met wie ik normaal omga. Ik hoop dat het goed is 

als ik nog even doorga?”

“Sorry hoor,” lacht Soraya, “maar ik ga écht niet 

helpen bij een bijbelclub!”. Als ik even doorvraag 

blijkt al snel dat Soraya de kerk niet binnen durft 

te stappen omdat ze moslim is. Soraya wil wel 

helpen in de keruken, maar niet aanwezig zijn bij 

het geloofsgesprek. Uiteindelijk loopt het anders. 

De dames van de ouderenbijbelclub die Soraya in 

de keuken zien staan zijn vriendelijk, gastvrij en 

geïnteresseerd. Dan schuift Soraya toch ook maar 

aan bij het gesprek. En achteraf blijft ze zelfs nog 

even lunchen met de dominee.

Twee voorbeelden uit de ruim honderd leerlingen 

die dit schooljaar voor hun stage bij het 

Protestants Jeugdwerk Amsterdam binnenstapten. 

Niet geïnteresseerd in het geloof, ook niet negatief, 

maar wel nieuwsgierig naar wat er allemaal 

gebeurt binnen de kerk. Eén leerling vroeg: “Ik ben 

niet christelijk – mag ik dan wel meedoen?” Een 

goede vraag, want elke kerk wil wel meer jongeren 

binnen zijn muren, maar eigenlijk diegenen die 

geïnteresseerd zijn in het geloof. Dit is nieuw: 

jongeren die zich zonder geloofsinteresse met 

enthousiasme willen inzetten voor de kerk.

Vrijwilligerscentrale

Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de 

maatschappelijke stage – het doen van 

vrijwilligerswerk – verplicht voor alle middelbare 

scholieren. De Protestantse Kerk Amsterdam ziet in 

de stage een mooie kans om nieuwe vrijwilligers te 

werven voor haar projecten, om de beeldvorming 

bij jongeren over de kerk te verbeteren en om de 

band tussen de kerk en de scholen te versterken. 

In juli 2009 stelde ze daarom een Maatschappelijke 

Stage Coördinator aan voor het Protestants 

Jeugdwerk Amsterdam. De meeste scholieren 

vinden de kerk via de vrijwilligerscentrale en na 

een kennismakingsgesprek plaatst de coördinator 

ze bij één van de projecten. Eén keer helpen bij 

een buurtmaaltijd is voor de leerling al fantastisch, 

zes keer helpen is een volledige stage. 

Het huidige aanbod is schaars. Bij het aanbod van 

het Protestants Jeugdwerk Amsterdam verzuchtten 

sommige scholen: “Dit is tenminste écht 

maatschappelijk” De kerk is niet onaantrekkelijk 

concluderen de jeugdwerkers, zeker niet voor de 

maatschappelijke stage. Integendeel, de kerk heeft 

wat te bieden: een kans voor jongeren om te 

ontdekken dat ze van betekenis kunnen zijn. 

Elianne Schultz, Maatschappelijke Stage 

Coördinator van het Protestants Jeugdwerk 

Amsterdam. In: ‘IDEA, Gemeenteopbouwblad van 

de Evangelische Alliantie’, 31e jaargang nr 2 – april 

2010.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1. Inleiding

Een open deur: in kerken en christelijke organisaties speelt het christelijk geloof een rol 

van betekenis, en bij veel van hun activiteiten vindt vanzelfsprekend christelijke 

geloofscommunicatie plaats. Een andere open deur: kerken en christelijke organisaties 

trekken overwegend mensen aan die affiniteit hebben met het christelijk geloof of ten 

minste bezig zijn met zingevingsvragen. Met de ontwikkeling van de maatschappelijke 

stages voor scholieren in Nederland komt een nieuwe groep van zeer jonge vrijwilligers 

in beeld; ook bij kerken en christelijke organisaties. Het gaat om scholieren in de 

adolescentiefase. Verwacht mag worden dat een grote meerderheid weinig affiniteit heeft 

met christelijk geloof, dit christelijk geloof speelt voor hen derhalve geen rol van 

betekenis in hun leven, en hun zingevingsvragen brengen ze niet vanzelfsprekend in 

verbinding met het christelijk geloof. Dit roept de vraag of en hoe rondom 

maatschappelijke stages die kerken en christelijke organisaties aanbieden, christelijke 

geloofscommunicatie plaats kan vinden.   

De maatschappelijke stage, vanaf leerjaar 2011-2012 voor alle scholieren een verplicht 

onderdeel van hun curriculum binnen het voortgezet onderwijs, omvat voor elke leerling 

48 tot 72 uren waarin ze vrijwilligerswerk doen bij een maatschappelijke organisatie. De 

stages dienen als kennismaking met de maatschappij en als middel om 

verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen te stimuleren. In Hoofdstuk 2 

verkennen we het fenomeen maatschappelijke stages uitgebreider.

Het in contact komen met maatschappelijke stagairs is niet alleen nieuw voor de kerk in 

het algemeen, maar ook voor jeugdwerk in het bijzonder. Ook binnen het jeugdwerk kan 

de vraag opkomen hoe men bij deze stages omgaat met het aspect van 

geloofscommunicatie. Voor een aantal traditionele kerkelijke en christelijke programma’s 

met tieners en jongeren is het vanzelfsprekend dat expliciete geloofscommunicatie 

centraal staat, zoals bij catechisaties, zondagschool, kindernevendiensten, Youth Alpha 

cursussen of andere missionaire programma’s. Daarnaast is er een lange traditie van 

sociaal-maatschappelijke jeugdwerkprogramma’s waarbinnen geloofscommunicatie vaak 

meer impliciet verweven is in het programma, zoals binnen een diaconaal 

vrijwilligersjaar, bij werkvakanties en bij veel christelijke jongerenevenementen. Naast 

expliciet christelijke handelingen die ook daar een plek kunnen krijgen - zoals deelname 

5



Al doende leert men geloven

aan christelijke vieringen, Bijbellezen, bidden en het zingen van geestelijke liederen, 

wordt geloven ook op een meer impliciete manier aanschouwelijk gemaakt. Bijvoorbeeld 

doordat tieners en jongeren de handen uit de mouwen steken: het kan daarbij gaan om 

sociale activiteiten met mensen uit een maatschappelijk achtergestelde groep zoals 

spelprogramma’s met straatkinderen, het vrijwillig meebouwen aan een gebouw voor een 

sociale doelgroep in een ontwikkelingsland, of het besteden van een jaar van hun leven 

aan de goede zaak en doelgroep in een diaconaal vrijwilligersjaar. Zo krijgt christelijk 

geloof op allerlei manieren letterlijk ‘handen en voeten’. Voor zowel expliciet christelijke 

geloofsprogramma’s als meer sociaal-maatschappelijke programma’s binnen het 

christelijk jeugdwerk geldt dat een aanzienlijk deel – vaak de overgrote meerderheid – 

van de deelnemers een christelijke geloofsachtergrond heeft, of daar in elk geval niet 

volstrekt onbekend mee is. Hun ouders hebben ze in het christelijke geloof opgevoed, of 

ze zijn anderzijds in contact gekomen met elementen uit de christelijke traditie. Dat 

geloofscommunicatie gestalte krijgt binnen de programma’s waaraan ze meedoen, is 

voor hen meestal vanzelfsprekend en zal hen doorgaans dus niet verbazen.

Zoals gezegd, maatschappelijke stages brengen een andere, grotendeels seculiere 

doelgroep in beeld. Dit kan een interessant gegeven zijn voor kerken en christelijke 

organisaties, omdat ze veelal te maken hebben met afnemende aantallen deelnemers uit 

hun traditionele doelgroepen. Daarnaast is het voor sommige onder hen interessant, 

omdat ze graag hun overtuigingen willen delen met mensen die daarmee nog onbekend 

zijn, en ze via maatschappelijke stages op een eenvoudige manier met dergelijke 

mensen in contact kunnen komen. Maar anders dan de meeste programma’s en 

activiteiten die kerken en christelijke organisaties organiseren, zijn maatschappelijke 

stages in beginsel een onderwijsprogramma, geïnitieerd door de overheid (ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, verder te noemen OCW), uitgevoerd door scholen 

in het voortgezet onderwijs. Onderwijsdoelstellingen en christelijke doelstellingen kunnen 

binnen een stage in elkaars verlengde liggen, maar mogelijk ook op gespannen voet met 

elkaar staan. Voor scholen met een christelijke achtergrond kunnen maatschappelijke 

stages die juist in een christelijke context plaatsvinden, interessant zijn. Daarbij valt te 

denken aan zowel scholen met een sterke, uitgesproken christelijke identiteit, als scholen 

die ooit zijn gesticht vanuit een christelijke overtuiging, die nog steeds termen als 

‘hervormd’, ‘christelijk’ of ‘oecumenisch’ in hun naam dragen die daaraan refereren, maar 

die zich nu heroriënteren op de hedendaagse betekenis en invulling hiervan.1 

Maatschappelijke stages in een christelijke context kunnen voor al deze ‘christelijke’ 

scholen een manier zijn om hun identiteit concreet te maken. Bij veel ouders met een 

1  Deze omschrijving is gebaseerd op ervaringen van het Protestants Jeugdwerk Amsterdam, opgedaan in 
contacten met scholen en met organisaties die zich bezighouden met de levensbeschouwelijke identiteit binnen 
scholen. De auteur is werkzaam als jeugdwerkadviseur en coördinator bij het Protestants Jeugdwerk Amsterdam.
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christelijke achtergrond is sprake van ‘geloofsverlegenheid’ als het gaat om de 

geloofsopvoeding die ze hun kinderen meegeven. De wijze waarop ze het zelf geleerd 

hebben, blijkt in de praktijk niet altijd meer te voldoen. Daarbij vinden ze het 

bijvoorbeeld moeilijk om hun eigen geloofsovertuigingen in de richting van hun kinderen 

onder woorden te brengen, christelijke vormen zoals bidden en Bijbellezen een plek te 

geven binnen het gezinsleven, en om invulling te blijven geven aan christelijke 

gewoontes en tradities zoals kerkgang en het vieren van hoogtijdagen.2 Ook voor hen 

kunnen maatschappelijke stages in een christelijke context een interessant 

aanknopingspunt zijn. Hoewel andere ouders er misschien juist heel kritisch tegenover 

staan, vooral als ze hun kinderen op het gebied van geloven zo vrij mogelijk willen laten, 

ze niet te sterk willen beïnvloeden door een geloofsovertuiging op te leggen, en bezorgd 

zijn dat dit juist wel een onderliggende of uitgesproken intentie is van 

vertegenwoordigers van kerken en christelijke organisaties. Al deze dingen roepen 

vragen op rondom geloofscommunicatie bij maatschappelijke stages in kerken of 

christelijke organisaties.

1.2. Vraagstelling

Deze scriptie is bedoeld als een theoretische verkenning naar omstandigheden 

waarbinnen geloofscommunicatie een plek kan krijgen tijdens maatschappelijke stages 

die scholieren doen bij kerken of christelijke organisaties, kortom in een ‘christelijke 

context’.3 De vraag die in deze verkenning centraal staat, formuleren we als volgt:

Onder welke omstandigheden kan binnen een christelijke context geloofscommunicatie 

plaatsvinden met jongeren die daar hun maatschappelijke stage doen? 

1.3. Doelstellingen

Allereerst dient deze scriptie als verkenning van het onderwerp ‘geloofscommunicatie 

rondom maatschappelijke stages in een christelijke context’. Deze verkenning vindt 

plaats ten behoeve van het geven van informatie over dit onderwerp, zowel met het oog 

op meningsvorming in het algemeen, als op mogelijke vooroordelen4 in het bijzonder. 

We beogen verder een aantal heldere condities, handvatten, overwegingen, ideeën en 

opvattingen rondom dit onderwerp te bieden, aan christelijke (inclusief kerkelijke) 

projecten, scholen en opvoeders. Meer specifiek gaat het daarbij om het benoemen van 

optimale en minder goede omstandigheden waaronder deze geloofscommunicatie kan 

2 Vergelijk Lanser 2000, pp. 15 – 19.
3  In paragraaf 1.5.4.  werken we uit wat we onder ‘christelijke context’ precies kunnen verstaan.
4  In paragraaf 1.4. en 2.2. gaan we in op dergelijke vooroordelen. 
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gebeuren, binnen enerzijds de formele kaders die de overheid en het onderwijs aan 

maatschappelijke stage stellen, en anderzijds binnen de christelijke context waarbinnen 

de leerlingen hun stage doen. Daarmee hopen we mogelijkheden en beperkingen te 

benoemen om als christelijke organisatie of als school in te spelen op het fenomeen 

maatschappelijke stage, en daarbij geloofscommunicatie een plek te geven. Dit alles kan 

bijdragen aan een weloverwogen beslissing van christelijke organisaties, van scholen en 

van opvoeders om jongeren hun maatschappelijke stage te laten lopen in een christelijke 

context.

1.4. Toelichting

Een groot deel van hoofdstuk 2 wordt besteed aan een algemene verkenning van het 

fenomeen maatschappelijke stage. In paragraaf 1.5. omschrijven we de belangrijkste 

begrippen uit de centrale vraag, zodat duidelijk is wat precies met welk begrip wordt 

bedoeld. Er zijn nog enkele andere onderwerpen die verband houden met de centrale 

vraagstelling en begrippen daarbinnen, en die van belang zijn om toe te lichten.

De doelstellingen met de maatschappelijke stages van het Ministerie van OCW, en de 

doelstellingen van christelijke organisaties die als stagebieder optreden, kunnen zoals 

gezegd botsen. Ongeacht de mate waarin men zich aan de door de overheid 

voorgeschreven ‘spelregels’ houdt, houdt hiermee de ethische vraag verband of een 

christelijke organisatie een algemeen verschijnsel als maatschappelijke stage mag 

gebruiken voor het tentoonspreiden van de eigen overtuigingen. Een mogelijke 

misrekening bij deze vraag is de opvatting dat er zoiets als waardevrije of objectieve 

overtuigingen bestaan. Het uitgangspunt waar we bij deze ethische vraag vanuit gaan is 

dat elke instelling, of het nu een politieke partij, een school, een milieu-groep, een 

wetenschappelijk bureau, een duurzaamheidsbeweging, niet-gouvernementele 

organisatie of kerk betreft, gekleurd is qua opvattingen. Volstrekte neutraliteit of pure 

objectiviteit bestaat niet; elke instelling draagt vanuit haar uitgangspunten een normatief 

element in zich, gebaseerd op keuzes die – hoe goed gefundeerd ook – ook altijd betwist 

kunnen worden. Niet alleen kerken of christelijke organisaties kunnen van het fenomeen 

maatschappelijke stage gebruik maken om scholieren bekend te maken met de eigen 

overtuigingen. Van bijvoorbeeld natuurorganisaties valt te verwachten dat ze scholieren 

respect voor natuur en milieu willen bijbrengen, sportverenigingen willen scholieren er 

mogelijk graag van overtuigen dat sport en beweging goed voor ze is; scholieren kunnen 

geen stage lopen bij een lokale politieke partij, zonder in ieder geval in aanraking te 

komen met partijpolitieke opvattingen. Van belang voor een ‘zuivere’ vorm van 

christelijke geloofscommunicatie bij maatschappelijke stages is, dat de overtuigingen niet 
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als een verborgen agendapunt infiltreren binnen deze stages, en dat scholieren er in alle 

openheid en vrijheid kennis van kunnen nemen. En verder, dat de kwaliteit en 

beoordeling van de verrichtingen in hun maatschappelijke stage niet beïnvloed worden 

door de mate waarin scholieren de overtuigingen van een organisatie delen. De opvatting 

dat maatschappelijke stagairs bij christelijke organisaties een groter risico lopen dat 

dergelijke spelregels niet in acht genomen worden dan bij andere organisaties, 

beschouwen we als een vooroordeel. In paragraaf 2.2. gaan we verder in op het 

onderwerp maatschappelijke stages in een christelijke context. Verder stellen we in 

paragraaf 5.5. het hiermee verband houdende onderwerp ‘normativiteit’ aan de orde, 

vanuit het perspectief van John Deweys ervarings- en participatie-pedagogiek. 

Het speelveld van maatschappelijke stages, christelijke context en geloofscommunicatie 

kan vanuit allerlei theoretische en theologische insteken benaderd worden. Voor deze 

scriptie is gekozen voor een voornamelijk godsdienstpedagogische insteek. Dit verklaart 

grotendeels de keuze voor de literatuur waarbij we in deze theoretische verkenning te 

rade gaan. In twee hoofdstukken wijken we daar vanaf: Hoofdstuk 3 begint met de 

bespreking van een stuk algemene communicatietheorie. Dit is van belang om verder te 

kunnen ingaan op het begrip geloofscommunicatie. En daarnaast, om een afwijkende 

opvatting van communicatie, die daar ook ter sprake komt, goed tegen het licht te 

houden van de meer algemeen bekende communicatietheorie. In Hoofdstuk 8 schetsen 

we een beeld van de leefwereld van hedendaagse jongeren en van hun religiositeit voor 

een groot deel vanuit sociologisch en godsdienstsociologisch perspectief.  Juist door dit 

bredere verband te schetsen waarbinnen maatschappelijke stages zich bevinden, wordt 

het onderwerp en nog meer de theorieën die in dit paper aan de orde komen, in een 

heldere context geplaatst, en nadrukkelijker verbonden met de mensen om wie het 

hierbij uiteindelijk gaat: hedendaagse adolescenten met hun eigen referentiekader als 

‘geestelijke bagage’ met wie via een maatschappelijke stage christelijke 

geloofscommunicatie plaatsvindt.

1.5. Begripsomschrijving

Het is van belang om een aantal centrale begrippen die in deze scriptie paper en vooral 

binnen de vraagstelling aan de orde komen, helder te omschrijven. Zo wordt duidelijk 

wat waarmee wordt bedoeld. 
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Geloven

Voor de afbakening van het begrip geloven onderscheidt A.K. Ploeger (1989)5 vier 

vormen van ‘zich zingevend oriënteren in het leven’. Een eerste vorm noemt Ploeger 

‘levensoriëntatie’. Daarbij gaat het om een immanente vorm van levensbeschouwing. Er 

is geen sprake van een relatie met een buitenwaarneembare werkelijkheid. Een tweede 

vorm is ‘niet-godsdienstigie religiositeit’, waarbij het gaat om een vorm van 

levensbeschouwing waarbij een relatie wordt gelegd met “de sfeer van het niet-direct-

grijpbare, het transcendente in de zin van het uiterst denken, het omieuze of het 

magische”. Een derde vorm is ‘godsdienstige religiositeit’. Deze onderscheidt zich van de 

niet-godsdienstige religiositeit, omdat er naast transcendentie sprake is van een 

godsbegrip, overigens zonder hieraan specifiek invulling te geven. Wanneer de 

godsopvatting van een bepaalde religieuze traditie wordt beaamd, kan men spreken van 

‘specifiek godsgeloof’. Het christelijk geloof is hiervan één van de vormen. Met Ploeger – 

aangehaald door Alma (1993) - reserveren we in deze scriptie de laatste twee vormen 

van zingevende oriëntatie voor het begrip geloven: ‘godsdienstige religiositeit’ en 

‘specifiek godsgeloof’. Waarbij we ons concentreren op specifiek het christelijk geloven 

dan wel geloven in een christelijke context; van christelijk geloven is sprake wanneer 

iemand zich een christelijk referentiekader heeft eigen gemaakt en existentiële 

ervaringen van daaruit interpreteert.6

Communicatie

We hanteren hier de definitie van Frank Oomkes (2002) die communicatie als volgt 

omschrijft: “uitwisseling van symbolische informatie die plaatsvindt tussen mensen die 

zich van elkaars onmiddellijke of gemedieerde aanwezigheid bewust zijn. Deze informatie 

wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd”7. Oomkes 

onderscheidt interpersoonlijke communicatie, massacommunicatie en intrapersoonlijke 

communicatie. Wij beperken ons hier tot interpersoonlijke communicatie. In hoofdstuk 3 

komt de communicatietheorie van Oomkes uitgebreider aan de orde.

Geloofscommunicatie

Er is sprake van geloofscommunicatie als over ‘godsdienstige religiositeit’ of ‘specifiek 

godsgeloof’ (zie de definitie van ‘geloven’ hierboven) communicatie plaatsvindt tussen 

twee of meer mensen: tenminste één van hen stelt mondeling, schriftelijk, symbolisch, 

handelend, of anderszins zintuigelijk waarneembaar geloof, geloofsovertuigingen of 

elementen daarvan aan de orde bij ten minste één ander persoon. Het gaat om een 

intensionele activiteit met een eigen wederkerige dynamiek bij participanten: er is sprake 

5 Geciteerd door Alma 1993, p. 28; ook deze alinea is hieruit grotendeels vrij geciteerd. 
6 Alma 1993, p. 35.
7  Oomkes 2002, p. 48.
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van wisselwerking, wederzijdse beïnvloeding met een mogelijk transformatief karakter. 

In Hoofdstuk 3 gaan we uitgebreider in op het onderwerp geloofscommunicatie   

Maatschappelijke stage

“Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voorgezet onderwijs 

waarbij ze door het doen van vrijwilligerswerk op een andere manier kennismaken met 

de maatschappij en het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke 

belangen. Jongeren leveren hiermee een onbetaalde bijdrage aan de samenleving”8 Dit is 

de omschrijving van maatschappelijke stage door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (OCW). In hoofdstuk 2 komt de omschrijving en uitwerking van dit begrip 

terug. 

Christelijke context

Als we spreken van ‘christelijke context’, doelen we op christelijke organisaties, 

activiteiten en projecten, zowel algemeen christelijke als specifiek kerkelijke varianten. 

Het gaat er daarbij om dat betrokkenen hun organisatie, activiteit of project ook zelf als 

christelijk beschouwen. In situaties waarbij specifiek gedoeld wordt op de context van 

gezinnen en geloofsopvoeding, dus meer in een huiselijke omgeving, geven we dat 

expliciet aan. 

1.6. Strategie

Zoals de subtitel van het paper al aangeeft, is dit een theoretisch-verkennend onderzoek 

naar de mogelijkheden voor geloofscommunicatie rondom maatschappelijke stages. Deze 

verkenning berust hoofdzakelijk op literatuurstudie; daarnaast zijn enkele andere 

geschreven bronnen, en websites geraadpleegd. Voor een verkenning van het onderwerp 

‘maatschappelijke stage in een christelijke context’ – dit komt aan de orde in paragraaf 

2.2. – is één interview gehouden met een voor dit onderwerp belangrijke informant, en 

deelgenomen aan een bijeenkomst voor stageaanbieders vanuit religieuze organisaties. 

De opbouw van het paper toont de gevolgde strategie om de centrale vraag te 

beantwoorden.

Eerst verkennen we het fenomeen maatschappelijke stage wat uitgebreider: wat beoogt 

de Nederlandse overheid er mee, wat zijn de officiële doelstellingen, hoe is dit 

programma opgezet. Daarbij onderzoeken we hoeveel formele ruimte de overheid open 

laat om maatschappelijke stages binnen een ideologische, en specifiek christelijke, 

context te laten plaatsvinden. Dit gebeurt in Hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk komt ook de 

8  PRIMO 2010, p. 5.
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projectleider ‘Maatschappelijke Stage’ voor het ministerie van OCW in 2007-2008 aan het 

woord. Hij is vooral bevraagd op de mogelijkheden van Maatschappelijke Stages in een 

christelijke context. Verder wordt gerefereerd aan genoemde bijeenkomst rondom 

maatschappelijke stage en religieuze organisaties.

In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op het onderwerp communicatie, en daarbij specifiek op 

geloofscommunicatie. Eerst vindt een uiteenzetting plaats van de bekende 

communicatietheorie van Frank Oomkes die zeer helder en basaal in kaart brengt wat er 

feitelijk gebeurt in een communicatieproces. We passen deze theorie toe op het 

onderwerp geloofscommunicatie. Ook de opvattingen van John Dewey over 

communicatie, deze wijken af van Oomkes, krijgen een plek in dit hoofdstuk.

Binnen het religieus (godsdienst-) onderwijs zoals dat op scholen voortgezet onderwijs 

wordt onderwezen, kan zich een spanningsveld voordoen tussen enerzijds een formeel 

onderwijscurriculum en anderzijds overtuigingen van mensen die ter sprake komen, zoals 

die van gelovigen en religieuze specialisten. Dit spanningsveld is vergelijkbaar met dat 

van maatschappelijke stages in een christelijke context. Om deze reden verkennen we in 

hoofdstuk 4 de interpretatieve methode van Robert Jackson, die zich richt op het 

religieus onderwijs; we zoeken daarbij naar bruikbare inzichten die van toepassing 

kunnen zijn op het fenomeen maatschappelijke stages. 

In Hoofdstuk 5 komt de filosoof en pedagoog John Dewey aan de orde. Vanuit zijn 

enorme oeuvre aan literatuur hebben we gekozen om vooral in te gaan op zijn 

participatie- en ervarings-pedagogiek. Zijn opvattingen hieromtrent lijken sterk op wat 

de overheid beoogt met maatschappelijke stages, hetgeen van onderlinge vergelijking 

een voor de hand liggende insteek maakt. Ook komen Deweys opvattingen over 

normativiteit even aan de orde. 

Hoewel we eerder al stelden dat er zich onder maatschappelijke stagairs relatief zeer 

weinig christelijk opgevoede adolescenten zullen bevinden, gaan we in Hoofdstuk 6 toch 

juist in op deze geloofsopvoeding. Deze kan sterk verband houden met de mogelijkheden 

van geloofscommunicatie tijden een maatschappelijke stage, zodat zelfs de vraag gesteld 

kan worden of zonder voorafgaande geloofsopvoeding geloofscommunicatie tijdens een 

maatschappelijke stage enige zin heeft. We maken gebruik van theorie van Hans Alma 

om inzichten over geloofsopvoeding en verbondenheid op het spoor te komen, en 

onderbouwde beweringen te kunnen doen over zinvinding als er sprake is van gebrek aan 

verbondenheid. Met behulp van bevindingen van Alma Lanser – en met name haar 
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introductie van het begrip ‘transformatief geloofsleren’ - scherpen we het begrip 

geloofsopvoeding aan. 

Lang voordat maatschappelijke stages op de politieke agenda kwamen te staan, hield 

Micha de Winter al een pleidooi voor wat hij toen nog ‘maatschappelijke opvoeden’ 

noemde. De vraag of maatschappelijke stages zoals deze nu vorm krijgen, in lijn liggen 

met wat hij eerder betoogde, en of zijn inzichten bruikbaar zijn bij de beantwoording van 

de centrale vraagstelling, komt aan de orde in Hoofdstuk 7.

Hoewel het impliciet voortdurend over de jongeren gaat die de maatschappelijke stages 

gaan doen, blijft in genoemde hoofdstukken expliciete aandacht voor hun leefwereld, en 

voor hun religiositeit, teveel buiten beeld. Jongeren zijn de frontlinie van de cultuur: hoe 

kunnen we de hedendaagse cultuur en samenleving opvatten, wie zijn de hedendaagse 

jongeren daarbinnen, en wat kunnen we zeggen over hun manier van geloven? Zonder te 

pretenderen een ook maar enigszins volledige beschrijving of analyse te kunnen geven, 

maken we hiervan in Hoofdstuk 8 een eerste schets. Dit is van belang om al het 

voorgaande in de context te kunnen plaatsen van de jongeren om wie het uiteindelijk 

draait. 

In Hoofdstuk 9 komt de centrale vraagstelling weer aan de orde: vanuit de besproken 

theorieën geven we een eerste aanzet en richting tot beantwoording van deze 

vraagstelling, door middel van een samenvatting en conclusies. 

13
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Hoofdstuk 2

Maatschappelijke stages: algemeen

en binnen een christelijke context

2.1. Opzet en achtergrond maatschappelijke stages9

“Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voorgezet onderwijs 

waarbij ze door het doen van vrijwilligerswerk op een andere manier kennismaken met 

de maatschappij en het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke 

belangen. Jongeren leveren hiermee een onbetaalde bijdrage aan de 

samenleving” (Ministerie van OCW 2007)10 Kenmerkend voor een maatschappelijke stage 

is dus dat een leerling in het voortgezet onderwijs binnen een afgebakend aantal uren 

onbezoldigd – als ‘vrijwilliger’ - iets doet dat een maatschappelijk belang dient. De 

leerling leert tijdens zijn stage van het contact met de samenleving. Hij ontdekt 

overeenkomsten en verschillen in eigen en andermans leefwijze, in cultuur en 

levensbeschouwing. Het formele doel van de maatschappelijke stage, zoals het ministerie 

van OCW dat formuleert, is dan ook “dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis 

maken met én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving”11. Een 

maatschappelijke stage dient nadrukkelijk onderscheiden te worden van een 

beroepsoriënterende stage; ook mag de stagair niet ingezet worden als goedkope 

arbeidskracht. 

Het ministerie van OCW hanteert bij de invoering van de maatschappelijke stage zes 

uitgangspunten. Ten eerste ligt het initiatief voor het vinden van een stage bij de leerling 

zelf: de leerling heeft de vrijheid om zelf een passende stage te vinden. Ten tweede is – 

binnen de verplichting dat de maatschappelijke stage onderdeel wordt van het curriculum 

op scholen – veel vrijheid voor leerlingen, scholen en stagebieders om de stage naar 

eigen inzicht in te vullen. Van scholen wordt ten derde verwacht dat zij de begeleiding 

van de leerlingen goed regelen, in overleg met zowel de leerlingen als de stagebieders. 

Ten vierde moet het door de overheid bieden van heldere kaders in combinatie met veel 

ruimte daarbinnen, er toe leiden dat de bureaucratie om maatschappelijke stages 

mogelijk te maken, tot een minimum beperkt blijft. Een vijfde uitgangspunt is dat er 

voldoende stageplaatsen gevonden worden in alle mogelijke sectoren om het effect in de 

9 Gegevens in deze paragraaf voornamelijk van Ministerie van OCW 2007. Daarnaast heb ik de ‘Projectleider 
Maatschappelijke Stage ten behoeve van het Ministerie van OCW’ geïnterviewd. Hij was in 2007 – 2008 ten 
behoeve van deze functie in dienst van projectbureau ‘Intermin’.
10 Geciteerd door  PRIMO 2010, p. 5.
11 Ministerie van OCW 2007, p. 24.
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hele samenleving voelbaar te maken en tot een goede match tussen leerling en 

stageplaats te komen. Het zesde en laatste uitgangspunt is dat er draagvlak in het veld 

is, met name bij onderwijsinstellingen, maatschappelijk en bestuurlijke organisaties, 

overheidsorganisaties en bij scholieren.

Vanaf het schooljaar 2011 – 2012 is de maatschappelijke stage wettelijk verplicht voor 

alle scholieren die vanaf dat jaar instromen in het voortgezet onderwijs. Ze wordt een 

integraal onderdeel van het onderwijsprogramma en opgenomen in de 

lumpsumfinanciering van scholen. Daartoe wordt artikel 17 van de Wet op het Voortgezet 

Onderwijs aangescherpt; deze regelt onderwijs in een pluriforme samenleving, 

burgerschap en sociale integratie. De invoering van de maatschappelijke stage wordt 

door het Ministerie van OCW ter hand genomen, en is voor het CDA al een aantal jaar 

één van de belangrijkste politieke speerpunten voor het onderwijs. Het ministerie spreekt 

van een succesvolle invoering als “de maatschappelijke stage een begrip in de 

Nederlandse samenleving is geworden; elke leerling een passende plek vindt; er in 2011 

een dekkende infrastructuur rondom maatschappelijke stage is; en de maatschappelijke 

stage niet slechts van het onderwijs, maar van de hele maatschappij is.”12

Het ministerie verwacht dat jaarlijks ongeveer 195.000 scholieren een maatschappelijke 

stage gaan doen. VMBO-leerlingen dienen ten minste 48 uur stage te doen, voor Havo-

scholieren is het minimum aantal uur op 60 gesteld, en VWO scholieren zijn gehouden 

aan ten minste 72 uur. Deze uren mogen over meerdere schooljaren verdeeld worden. 

Naar verwachting zullen de stages op verreweg de meeste scholen pas in de hogere 

leerjaren hun beslag krijgen; het gaat dan voornamelijk om leerlingen van 14 tot en met 

17 jaar.13

De invoering van de maatschappelijke stage past bij het idee van ‘burgerschapsvorming’, 

een redelijk recent ontstaan kerndoel in het Nederlandse onderwijs. Scholen krijgen 

naast ‘kennisoverdracht’ ook ‘vorming’ als essentiële taak, en burgerschapsvorming is 

een belangrijk deelaspect van deze vorming. In dit kader kan gedacht worden aan sociale 

vaardigheden en besef van burgerschapswaarden zoals vrijheid van meningsuiting, 

gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, autonomie en begrip voor anderen.14 De 

maatschappelijke stage past verder bij de gedachte van het ‘nieuwe leren’ waarbij 

leerlingen zelfstandig meer concrete ervaringen moeten opdoen naast het slechts, al dan 

niet via uitsluitend klassikaal onderwijs -  verwerven van schoolboekenkennis. Dit 

‘nieuwe leren’ heeft zijn beslag gekregen in de basisvorming in de onderbouw en het 

12  Ministerie van OCW 2007, p.59.
13  Ministerie van OCW 2010.
14  Ouders & Coo 2009, p. 7.
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‘studiehuis’ in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, en maatschappelijke stage 

lijkt hiervan een logisch onderdeel te kunnen worden. Of te wel: maatschappelijke stage 

kan beschouwd worden als een werkvorm die zich op het kruispunt van het nieuwe leren 

en burgerschapsvorming bevindt.  Deze werkvorm krijgt concreet gestalte in het door 

middel van participatie en interactie oefenen met burgerschap in de samenleving.

Naast deze onderwijskundige basis is er ook een politieke basis: voor het CDA is van 

oudsher het verstevigen van het maatschappelijk middenveld een belangrijk doel. 

Hoewel het niet expliciet in de doelen van maatschappelijke stage staat geschreven, lijkt 

– bij monde van de voormalig projectleider maatschappelijke stage ten behoeve van het 

ministerie van OCW - bij het CDA een onderliggende verwachting te bestaan dat in de 

toekomst via maatschappelijke stages zich nieuwe vrijwilligers aan zullen dienen. 

Bijvoorbeeld doordat leerlingen die na afloop van hun stage langduriger betrokken willen 

blijven bij de stageplek, of zich later alsnog als vrijwilliger aanmelden vanwege een 

positieve associatie met vrijwilligerswerk, die ze ontwikkelden tijdens hun stage.

2.2. Maatschappelijke stages in een christelijke context

Zoals gezegd is één van de uitgangspunten van het ministerie van OCW om voldoende 

stageplaatsen te vinden in alle mogelijke sectoren. Er kunnen stages plaatsvinden op ‘het 

terrein van sociale cohesie en verantwoordelijkheid voor de samenleving’15 zoals rondom 

wijken en integratie; op ‘het terrein van zorg’; van ‘welzijn en sport’; ‘natuur en milieu’; 

‘kunst en cultuur’; ‘techniek’; en ‘ICT en elektronica’. Op veel van deze terreinen zijn 

maatschappelijke stages bij kerken of christelijke organisaties denkbaar. 

De ruime kaders van de maatschappelijke stage bieden hiertoe mogelijkheden, en het 

ministerie van OCW sluit verbanden met en stages bij christelijke organisaties niet uit. 

Dat blijkt naast de ruime omschrijving van doelen, opzet en uitgangspunten, meer 

concreet uit het feit dat Youth for Christ één van de organisaties c.q. sectoren is die 

expliciet om betrokkenheid bij de invoering van maatschappelijke stage zijn gevraagd, 

naast ondermeer Scouting Nederland, De Nederlandse Sport Alliantie, De Zonnebloem en 

woningcorporaties. Youth for Christ zegde in 2007 duizenden stageplekken toe rondom 

activiteiten die sociale cohesie in wijken en steden bevorderen. Het Christelijk 

Pedagogisch Studiecentrum (CPS) is één van de organisatie die pilot-stages heeft 

verzorgd, en informatie, begeleiding, training en advies biedt aan bijvoorbeeld scholen en 

stagebieders rondom de invoering van de maatschappelijke stage. In de klankbordgroep 

die meedenkt met de staatssecretaris van onderwijs over thema’s als invoering, 

begeleiding, bemiddeling en creëren van stageplekken zijn ondermeer CNV Jongeren, 

15 terminologie: Ministerie van OCW 2007, p. 92 – 202.

16



Al doende leert men geloven

CPS-Onderwijsontwikkeling en Advies, en Ouders & Coo (de landelijke vereniging voor 

ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden in het christelijk onderwijs) 

vertegenwoordigd.

In haar eigen uitgaven geeft het ministerie ten midden van talrijke voorbeelden van 

concrete stages ook expliciet enkele voorbeelden die in een christelijke context kunnen 

plaatsvinden, zoals het rijden van patiënten naar de kerkzaal van een ziekenhuis, of het 

helpen met onderhoud aan oude kerken of kerkhoven. Op een ‘expertmeeting 

maatschappelijk stages bij religieuze organisaties (gebedshuizen)’, georganiseerd door 

het bureau Movisie op 11 juni 2010, worden verder nog genoemd: het verzorgen van een 

website voor een parochie of gemeente, het meehelpen met zomerkamp van kinderen, 

het voorbereiden van een uitstapje voor ouderen, het organiseren van een feest, het 

helpen bij huiswerkbegeleiding, het dienst doen bij koffie-inloopochtenden, het oppassen 

in de kindercrèche tijdens kerkdiensten, het meehelpen op de Kerstmarkt, het bereiden 

en bedienen van maaltijden voor daklozen, het meewerken aan een sobere maaltijd in de 

veertigdagentijd of vastenactie; het opknappen van de tuin van de kerk, het verzorgen 

van een rubriek in het kerkblad, en het geven van rondleidingen in een kerk of moskee. 

In de katern ‘Kerk en Stage’ geeft PRIMO-nh weer hoe enkele maatschappelijke stagairs 

assisteerden bij de organisatie van jongerenconcerten van de Protestantse gemeente in 

Purmerend.16 

Het Protestants Jeugdwerk Amsterdam heeft sinds juli 2009 een ‘projectmedewerker 

maatschappelijke stage’ (‘stagecoördinator) in dienst. Deze ontwikkelde in het netwerk 

van de Protestantse Kerk, Diaconie en Jeugdwerk in Amsterdam vele tientallen 

stageplekken, legde contact met de vrijwilligerscentrale en met tal van scholen, en 

koppelde in het eerste seizoen 161 leerlingen van 16 verschillende Amsterdamse scholen 

aan stagebieders op ruim 30 stageplekken. De leerlingen hadden een protestantse, 

anderszins christelijke, islamitische, Joodse of niet religieuze achtergrond. Scholieren die 

via het Protestants Jeugdwerk Amsterdam hun stage vonden, verzorgden bijvoorbeeld 

een ‘beauty-middag’ voor daklozen in een inloophuis, anderen organiseerden een bingo, 

weer anderen een Sinterklaasfeest met dezelfde doelgroep. Enkele stagairs hielpen mee 

met een stuk kerkelijk kindertheater. Ten behoeve van enkele wijkkerken bezochten 

scholieren oudere gemeenteleden aan huis, overhandigden hun het kerkblad en hadden 

een gesprekje met hen; andere activiteiten ten behoeve van wijkgemeenten waren 

ondermeer hulp bij een ‘moskee-en-kerkloop’, een koffieochtend voor ouderen, een 

presentieproject onder kinderen in een buurt rondom een kerkgebouw, een 

buurtmaaltijd, een gemeentemaaltijd en een spelletjesmiddag. Een aantal scholieren 

16 PRIMO 2010, p. 6.
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verrichtte hand- en spandiensten bij christelijke jongerenevenementen. Diverse 

leerlingen vonden hun weg naar voedselbanken waar ze meehielpen met het inpakken 

van voedselpakketten of uitdelen van voedselbriefjes in supermarkten.

Met alle leerlingen houdt de stagecoördinator een kennismakingsgesprek, om zichzelf te 

introduceren, iets te vertellen over de Protestantse Kerk, Diaconie en Jeugdwerk van 

Amsterdam, en mogelijkheden van een maatschappelijke stage binnen dit netwerk uit te 

leggen. Leerlingen vertellen in het gesprek wat ze graag willen gaan doen. Daarna vindt 

bemiddeling tussen scholieren en stagebieders plaats. Verder worden de diverse stage-

vacatures die open staan via het digitale tienerplatform van het Protestants Jeugdwerk 

Amsterdam gecommuniceerd. Deze vormen op deze protestantse tienerwebsite een 

aparte rubriek. De maatschappelijke stagairs krijgen bij afronding van de stage de vraag 

of ze op de elektronische nieuwsbrief van deze site geabonneerd willen worden, zodat ze 

desgewenst informatie en uitnodigingen krijgen rondom andere activiteiten en 

programma’s die het tienerplatform nog meer te bieden heeft.17 

Op de vraag of er spanning zit tussen het idee van Maatschappelijke Stage en het doen 

van zo’n stage in een christelijke setting, antwoordt de voormalig ‘projectleider 

maatschappelijke stage’ van het ministerie van OCW ontkennend. “Iedere organisatie 

kan zijn eigen filosofie een plek geven in de Maatschappelijke Stage … het is prima als er 

een ontmoeting tot stand komt. Als er maar geen sprake is van ‘dwingend opleggen’ van 

een overtuiging. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om leerlingen over te halen ‘een 

leven met Jezus’ te gaan volgen” Overigens valt het hem op, dat het vooroordeel van het 

vermeende ‘zieltjes winnen’ vooral richting christelijke organisaties speelt. Er zijn 

niettemin talrijke andere ideologische organisaties waar dergelijke vooroordelen niet de 

kop opsteken. 

Cok Bakker (1998) onderscheidt drie typen godsdienstonderwijs. Ten eerste een 

normatief type waarbinnen men beoogt de inhouden van de eigen godsdienst of 

levensbeschouwing (geloofsopvattingen, normen, waarden en zingeving) over te dragen 

op de leerling. Ten tweede een informatief type dat – in reactie daarop en vanwege het 

vermeende indoctrinerende karakter van het normatieve godsdienstonderwijs – geen 

uitspraken meer doet over de juistheid van een levensbeschouwing of godsdienst, maar 

de leerling zo objectief mogelijk en dus waardevrij confronteert met deze werelden. En 

ten derde een pedagogisch type, dat – eveneens in reactie op het normatieve type – een 

‘child-centered’ benadering voorstaat die de leerling als eerste oriëntatiepunt kiest bij het 

17 Informatie over Maatschappelijke Stages bij het Protestants Jeugdwerk Amsterdam komt uit het rapport 
‘Project Maatschappelijke Stages Protestants Jeugdwerk Amsterdam schooljaar 2009 – 2010’; en van website 
www.blikveld.org.
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maken van keuzen met betrekking tot de doelstellingen en inhouden van het 

godsdienstonderwijs.18 Bij geloofscommunicatie rondom Maatschappelijke Stages in een 

christelijke context kan mogelijk eveneens sprake zijn van een soortgelijke onderscheid: 

een normatieve context waarbij de stageaanbieder de eigen overtuigen wil overdragen 

op leerlingen; een informatieve context waar de stageaanbieder leerlingen vrijblijvend in 

contact brengt met elementen uit het christendom, en een pedagogische context waarbij 

het startpunt bij de leerling ligt, en waarbij de leerling tijdens de stage bijvoorbeeld al 

doende zelf kennis kan nemen van levensbeschouwelijke uitgangspunten en praktijken 

binnen de stage-organisatie. Een dergelijke driedeling levert het inzicht op dat van 

‘dwingend opleggen’ van een overtuiging niet bij voorbaat sprake hoeft te zijn, ook niet 

als de stageaanbieder bewust christelijke geloofscommunicatie een plek biedt binnen de 

stage. En zelfs als de stage-aanbieder leerlingen wel zou willen overhalen om de eigen 

overtuigingen over te nemen, dan nog is die concrete, specifieke stage slechts een deel 

van het bredere, nadrukkelijk algemene onderwijsprogramma ‘maatschappelijke stage’; 

dit project dient de school binnen de kaders van het ministerie van OCW op te zetten en 

is daarmee een programma waarbinnen in grote lijnen normaalgesproken geen normatief 

geloofselement verdisconteerd is.

Het doen van maatschappelijke stages in een christelijke context, zegt ondanks de vele 

gegeven voorbeelden nog weinig over de vraag of er dan ook sprake is van 

geloofscommunicatie. PRIMO-nh, centrum voor maatschappelijke ontwikkeling, 

presenteert kerken “als één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland. Ze 

hebben een enorm gevarieerd aanbod aan vrijwilligerswerk.” Deze hoeveelheid en 

variëteit aan stagemogelijkheden benoemt ze als “concurrerende kwaliteit van kerken”. 19 

Opvallend is, dat PRIMO de kerk eenzijdig als vrijwilligersorganisatie en niet ook 

bijvoorbeeld als geloofsgemeenschap presenteert. Dat onderstreept de projectleider Kerk 

en Stage van PRIMO-nh tijdens de expertmeeting van Movisie op 11 juni 2010, evenals 

de medewerkers van Movisie die deze bijeenkomst. Alleen het woord 

‘geloofscommunicatie’ roept al associaties op met bekeringsdrang, zieltjeswinnerij en een 

verborgen agenda van de christelijke stagebieder richting scholieren, zo blijkt tijdens 

deze bijeenkomst. In het netwerk van de Protestantse Kerk, Diaconie en Jeugdwerk 

Amsterdam bevinden zich veel maatschappelijke organisaties zonder expliciet christelijke 

doelstelling of opzet. Ook voor de organisaties daartussen die zich wel als ‘christelijk’ 

profileren, geldt niet vanzelfsprekend dat geloven een onderwerp is die in alle activiteiten 

en in maatschappelijke stages in het bijzonder, aan de orde hoeft te komen. De 

Amsterdamse situatie is hierin niet uniek: op vele andere plekken in het land waar 

18 Bakker 1998, pp. 99 – 100.
19 PRIMO 2010, p.1.
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maatschappelijke stages in een christelijke context plaatsvinden, lijkt bekeringsdrang 

achterwege te blijven. 

2.3. Ruimte

Maatschappelijke stages voor scholieren vinden plaats in de volle breedte van het 

maatschappelijk middenveld, het ministerie probeert er zoveel mogelijk sectoren bij te 

betrekken, en in dat kader is het vanzelfsprekend dat ook in een christelijke context 

maatschappelijke stages plaatsvinden. Er zijn veel voorbeelden van dergelijke 

maatschappelijke stages. Het lijkt er daarbij op dat de ruimte die er is om de christelijke 

(kerkelijke) identiteit tijdens een stage voor het voetlicht te brengen of om 

geloofscommunicatie een plek te geven, niet altijd wordt benut. Om de schijn van 

zendingsdrang te vermijden, kan men er bijvoorbeeld voor kiezen om slechts het 

element ‘vrijwilligerswerk’ te benadrukken, zonder de geloofsaspecten die er mee 

verbonden zijn of de levensovertuiging van waaruit de medewerkers hun werk doen, voor 

het voetlicht te brengen. Of om specifieke uitingen en activiteiten die als expliciet 

christelijk opgevat kunnen worden zoveel mogelijk buiten de stage te houden. Al neemt 

dat alles niet weg dat dergelijke geloofsaspecten wel degelijk een rol kunnen spelen bij 

de medewerkers, en zo bewust of onbewust gecommuniceerd worden met 

maatschappelijke stagairs, ongeacht de vraag of daarmee een onderliggen doel gemoeid 

is om deze leerlingen van het christelijk geloof te overtuigen. Voor christelijke 

geloofscommunicatie op zich lijkt hoe dan ook, voldoende formele ruimte te bestaan.  
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Hoofdstuk 3 

Communicatie en geloofscommunicatie

3.1. Communicatietheorie van Oomkes20

Frank Oomkes (2002) vat communicatie op als ‘betekenissen bij de ander oproepen’. In 

zijn boek ‘Communicatieleer, een inleiding’ schetst hij een ‘procesmodel van 

communicatie’. Hij onderscheidt daarbij een zender/ontvanger A en een 

zender/ontvanger B: bijvoorbeeld sprekers, schrijvers, luisteraars en lezers. Er kan van 

meer dan twee communicerende zenders/ontvangers sprake zijn. Zij kunnen via allerlei 

verschillende kanalen – waarbij in principe alle zintuigen ingeschakeld kunnen worden – 

boodschappen (signalen) met elkaar uitwisselen. Bij kanalen moet vooral gedacht worden 

aan vocaal auditieve, visuele of tactiele kanalen. Vaak communiceert men over meerdere 

kanalen tegelijkertijd. De uitwisseling van boodschappen verloopt zelden vlekkeloos. Er 

kan bijvoorbeeld sprake zijn van kanaalruis, waardoor boodschappen niet, deels, of 

vervormd bij de andere zender/ontvanger terecht komen. Fysieke ruis omvat signalen 

van buitenaf die spreken, luisteren, kijken of voelen bemoeilijken; psychologische ruis 

heeft te maken met vooroordelen en stereotyperingen die de communicatie belemmeren; 

semantische ruis ontstaat als de betrokkenen verschillende codes hanteren, zoals talen, 

of vakjargon. Dat boodschappen verminkt overkomen heeft verder te maken met allerlei 

selectieprocessen die zenders/ontvangers kunnen toepassen: er kan sprake zijn van 

selectief uitzenden, selectieve kennisname, selectieve aandacht; selectieve waarneming, 

selectief onthouden, selectief aanvaarden, of selectief over dingen praten21

De boodschappen tussen zender/ontvanger A en zender/ontvanger B vinden plaats met 

en zonder woorden of geluid, met beelden of symbolen. Ze worden soms bewust, soms 

onbewust verzonden en ontvangen. De boodschappen activeren of beïnvloeden al 

bestaande kennis bij de ander, hun ervaring, normen en vooroordelen, het zicht op de 

situatie en op de relatie met de ander, hun ideeën, en gevoelens. Oomkes gaat ervan uit 

dat communicatie in een specifieke situatie plaatsvindt: vragen als waar, welke cultuur, 

met wie, welke omstanders, zijn daarbij belangrijk. Deze situatie beïnvloedt de 

communicatie op allerlei manieren. Verder zijn de zenders/ontvangers geen lege hulzen 

waar via communicatie informatie in gegoten wordt: er is al een scala van betekenissen 

aanwezig: ieder mens heeft een eigen referentiekader: zijn kijk op de wereld, gevormd 

door zijn ervaring en vervormd door zijn vooroordelen en bijgeloof. Dit beïnvloedt zowel 

het ontvangen als het uitzenden van boodschappen.

20 Oomkes 2002: pp. 31 – 51.
21 Van der Ban 1974, geciteerd in Oomkes 2002, p. 37.
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3.2. Geloofscommunicatie

Het procesmodel van communicatie biedt een eenvoudig schema dat kan verhelderen 

wat er op communicatief vlak precies gebeurt als binnen een maatschappelijke stage 

christelijk geloof aan de orde komt. In de meeste gevallen hebben we te maken met 

zenders/ontvangers A die de ‘christelijke context’ waarin de stage plaatsvindt, 

vertegenwoordigen: iemand van de kerk of de organisatie. De zenders/ontvangers B zijn 

de leerlingen die in deze context een maatschappelijke stage doen. De boodschap waar 

het om gaat en die A uitzendt, heeft te maken met het christelijk geloof. Bijvoorbeeld het 

idee ‘het christelijk geloof inspireert ons om zonder een tegenprestatie te verlangen, iets 

positiefs te doen voor een ander die dat nodig heeft’  De communicatie van zo’n 

boodschap kan via diverse kanalen plaatsvinden: bijvoorbeeld schriftelijk, via een folder 

van de organisatie, of een introducerende brief voor maatschappelijke stagairs. Of 

mondeling via een inleiding van degenen die op het project de stage begeleidt, via een 

interview of gesprek tussen stagairs en mensen van de organisatie. Ook kan de 

boodschap symbolisch ‘verpakt’ worden: de inrichting van het gebouw, foto’s, 

kunstwerken, de kleding van mensen van en de sfeer binnen de organisatie, het gebruik 

van bepaalde logo’s of symbolen: dat alles kan iets van de geloofsidentiteit van de 

organisatie communiceren. Verder kan via de manier waarop men in de organisatie met 

elkaar of met mensen van de doelgroep – bijvoorbeeld daklozen, verslaafden, patiënten, 

ouderen of kinderen – omgaat, christelijk geloof gecommuniceerd worden. 

Of de boodschap vlekkeloos gecommuniceerd wordt, hangt van zowel A als B af. 

Belangrijk is of de referentiekaders van A en B ten minste een kleine overlap met elkaar 

hebben. Hoe meer deze van elkaar  verschillen, hoe meer ruis of storing in de 

communicatie. Als leerlingen bijvoorbeeld volstrekt onbekend zijn met christelijk geloof, 

en met daarbij behorende signalen, jargon, normen en waarden, zullen veel 

boodschappen niet aankomen of niet verwerkt worden zoals de zender ze bedoelde. 

Mogelijk zijn leerlingen niet geïnteresseerd in wat de zender wil communiceren, kunnen 

ze hun aandacht er niet bijhouden, is het te veel informatie om te onthouden, zijn ze het 

oneens met de boodschap en willen ze het niet aanvaarden, of selecteren ze maar een 

deel waardoor de betekenis verandert. In het geval van de boodschap ‘het christelijk 

geloof inspireert ons om zonder een tegenprestatie te verlangen, iets positiefs te doen 

voor een ander die dat nodig heeft’, kan dat bijvoorbeeld betekenen dat niet blijft hangen 

dat juist het christelijk geloof de inspiratiebron voor de zender is, dat de ontvanger 

geïnteresseerd raakt in welke tegenprestaties er juist wel tegenover staan, er 

onduidelijkheid ontstaat over wat al dan niet positief is voor een ander, of wie bepaalt 
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wat een ander nodig heeft. Ook kan het zijn dat de manier van doen van A in de beleving 

van B afwijkt van wat hij over de organisatie heeft gezien en gehoord. Als een 

vertegenwoordiger van een organisatie antipatie oproept bij een leerling, zal de 

boodschap moeilijk vlekkeloos overkomen. 

De situatie waarin de communicatie plaatsvindt, ligt voor de hand: het gaat om het doen 

van een maatschappelijke stage in een christelijke context. Mogelijk vindt 

geloofscommunicatie al plaats bij de voorbereiding van de stage, en dan met name 

rondom de stagekeuze: veel scholen laten leerlingen zelf op zoek gaan naar een 

geschikte stage, en daarbij bezoeken leerlingen bijvoorbeeld websites, bellen ze met 

organisaties, of gaan op kennismakingsbezoek. Omstanders zijn – naast de 

vertegenwoordigers van de organisatie (zender/ontvanger A) en de maatschappelijke 

stagair zelf (zender/ontvanger B) – in dit voorbeeld de school, of meer specifiek de 

stagecoördinator van de school, en verder de ouders van de stagairs. Zender/ontvanger 

A hanteert een christelijk referentiekader. Voor zender/ontvanger B is dan niet 

vanzelfsprekend. Er zijn voorbeelden bekend dat behoudend christelijke scholen met 

leerlingen uit vooral behoudend christelijke hoek hun scholieren stage laten lopen in 

christelijke instellingen, maar ook dat leerlingen met een niet-religieuze of met een 

moslimachtergrond op openbare scholen terecht komen bij christelijke organisaties. 

Dit procesmodel van geloofscommunicatie, gebaseerd op Oomkes’ communicatietheorie, 

helpt om de maatschappelijke stage in een christelijke context in kaart te brengen. In 

zekere zin is het een momentane opname van een stukje werkelijkheid die min of meer 

‘onveranderlijk’ wordt vastgelegd. Het model van Oomkes biedt geen ruimte voor 

veranderingen die vanwege de communicatie kunnen plaatsvinden bij A en B. 

Veranderingen in betekenissen worden als ongewenst bijproduct van het 

communicatieproces gezien. Overdrachtelijk gezegd bestaat de communicatie bij Oomkes 

uit het heen en weer schuiven, of doorgeven van een pakketje informatie, waarbij de 

zender en de ontvanger steeds van rol wisselen. Ze spelen rollen met een ‘flat character’: 

types waarin tijdens het communiceren geen ontwikkeling te zien is. Deze zender-

ontvanger-theorie gaat uit van drie aannames. Ten eerste gaat ze uit van relatief 

onafhankelijke, ‘contextloze’ actoren: zij hebben elkaar in beginsel niet nodig. Deze 

actoren beschikken ten tweede over competenties om te communiceren. Ten derde: 

communicatie wordt opgevat als een proces van coderen, transporteren en decoderen, 

waarbij proces en product los en onafhankelijk van elkaar kunnen worden gedacht. En 

daarbij is de ideaalsituatie dusdanig dat de betekenis van de informatie die in het 

communicatieproces heen en weer beweegt, niet wijzigt; gebeurt dat wel, wordt dat als 
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storing opgevat.22 Het is interessant om het proces van communicatie ook vanuit een 

ander perspectief te bekijken, vooral als deze juist wel ruimte biedt voor veranderingen. 

3.3. John Dewey’s opvatting van communicatie 

John Dewey (1999) – in Hoofdstuk 5 komt hij uitgebreider aan de orde – ziet 

communicatie als een proces waarin betekenis wordt gecreëerd en samengevoegd. Aan 

dat proces nemen verschillende mensen deel;  ze werken samen en stemmen hun 

handelen onderling af om een gezamenlijk doel te realiseren. Dewey omschrijft 

communicatie als ‘the making of something in common’ en het communicatieproces als 

‘a process of sharing experience till it becomes a common possession’. Communicatie is 

een praktische activiteit en leidt tot iets nieuws, namelijk gemeenschappelijke betekenis. 

Anders dan bij de traditionele zender-ontvanger benadering zijn zender en ontvanger bij 

hem dus geen statische rollen: hun positie ten opzichte van elkaar wisselt voortdurend, 

en zijn ze voortdurend samen handelend actief. Ze zijn als het ware samen op reis door 

een wereld vol betekenissen. Hun rollen wisselen steeds, en hebben een ‘round 

character’: ze ontwikkelen zich via hun samenspel. Daardoor is ook het ‘pakketje 

informatie’ geen gegeven, maar iets waarvan de samenstelling verandert en daarmee de 

betekenis die het heeft voor iedereen die bij de communicatie is betrokken. Dit leidt tot 

wat hij noemt ‘an enarged and changed experience’.23 Communicatie is voor Dewey geen 

technisch, maar vooral een sociaal proces.24

Voor ons onderwerp geloofscommunicatie rondom maatschappelijke stages betekent dit 

perspectief op communicatie ondermeer, dat vertegenwoordigers van de ‘christelijke 

context’, niet slechts uitdelers zijn van een pakketje ‘christelijk geloof’ aan 

maatschappelijke stagairs. Door hun gezamenlijke deelname aan de stage – leerlingen 

als stagairs, volwassenen als stagebieders – wisselen ze aangelegenheden die met het 

christelijk geloof te maken hebben, onderling uit. In dat proces kunnen zowel leerlingen 

als volwassenen beïnvloeden en beïnvloed worden, en daarmee dus veranderen. Er 

treedt een wisselwerking op en daar vanuit een transformatie bij zowel de leerlingen als 

de volwassenen. Net zoals dat bij de geloofsopvoeding gebeurt met ouders en hun 

kinderen25. Geloofscommunicatie binnen een maatschappelijke stage is een 

transformatief proces waarbij ervaringen waaraan stageaanbieders en leerlingen samen 

deelnemen, een gezamenlijke en veranderende betekenis kunnen krijgen. 

22  Berding 1999, p. 168; Biesta 1997, p 328.
23  Berding 1999, p. 168.
24  Berding 1999, p. 57, 167; Dewey 1999, pp. 28-29; Biesta 1997, p 328.
25 Zie hoofdstuk 6 bij bespreking theorieën van Hans Alma en Alma Lanser
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Hoofdstuk 4:

Religieus onderwijs:

interpretatieve methode van Robert Jackson

4.1. Spanningsveld tussen algemene en christelijke doelstellingen

Eerder al kwam het mogelijke spanningsveld ter sprake tussen enerzijds de doelen en de 

opzet van de maatschappelijke stage zoals vastgesteld door het ministerie van OCW, en 

anderzijds vormen van geloofscommunicatie die zich tijdens zo’n stage in een christelijke 

context kunnen voordoen. Binnen het onderwijs kunnen andere vertrekpunten en 

doelstellingen gelden dan binnen een christelijke organisatie; en deze kunnen op 

gespannen voet staan. Een dergelijk spanningsveld in het onderwijs is niet nieuw. In de 

negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw vond binnen Nederland de 

zogeheten schoolstrijd plaats.26 Deze leidde er ondermeer toe dat het ‘bijzonder 

onderwijs’  zich kon ontwikkelen: een organisatievorm van het onderwijs waarbij een 

school door iets anders dan de overheid - meestal een stichting of vereniging – wordt 

bestuurd. In veel gevallen gaat het er om godsdienstige, maatschappelijke of 

onderwijskundige visies te kunnen vormgeven binnen het onderwijs. De overheid heeft 

kaders en maatstaven gesteld waarbinnen scholen het onderwijs dienen vorm te geven, 

ongeacht de visie die ze als grondslag hebben. Binnen deze kaders en maatstaven is er 

voldoende ruimte om het karakter van de school en het onderwijs aan te passen aan zo’n 

visie.

Genoemd spanningsveld rondom het fenomeen maatschappelijke stage is niet 

zondermeer te vergelijken met verschillen tussen openbaar dan wel bijzonder onderwijs. 

Het laatste speelt zich binnen het onderwijsbestel als geheel af, terwijl het bij 

maatschappelijke stages gaat om een specifiek onderwijsprogramma – qua omvang 

minder dan een gemiddeld schoolvak - dat zich buiten de schoolmuren afspeelt en 

waarbij leerlingen binnen onderwijstijd en onder verantwoordelijkheid van de school in 

contact kunnen komen met bepaalde levensbeschouwelijke overtuigingen. Toch doet zich 

binnen het onderwijs een vergelijkbare situatie voor als bij maatschappelijke stages in 

een christelijke context, namelijk binnen het religieus onderwijs;

26 De inzet van de schoolstrijd was in eerste instantie de vormgeving van het Nederlandse onderwijsbestel, 
waarbij met name orthodoxe protestanten en rooms-katholieken zelf scholen wilden opzetten en het onderwijs 
daarbinnen naar eigen opvattingen inrichten. Dit mondde uit in een algehele gelijkstelling tussen bijzonder en 
openbaar onderwijs, verankerd in artikel 23 van de grondwet in 1848.
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het gaat daarbij om schoolvakken zoals levensbeschouwing, levensbeschouwelijke 

vorming’ of ‘godsdienst’.27 Makers van methodes voor religieus onderwijs hebben vaak te 

maken met het dilemma dat leerlingen kennis dienen te nemen van godsdiensten, 

religies en levensbeschouwingen, zonder dat de daarmee verweven overtuigingen de 

neutraliteit van het schoolvak in het geding mogen brengen. Daarom worden 

godsdiensten vaak gepresenteerd als abstracte systemen die passen in een grid dat de 

schrijver hanteert en die onderlinge vergelijking gemakkelijk maakt. De gevoelswaarde 

van een andere godsdienst, hoe belijders of volgelingen het beleven, blijft daarbij 

onderbelicht. Terwijl deze het vak juist interessanter maakt voor leerlingen. 

4.2. ‘Religious Education Theory’

De zogeheten ‘religious education theory’ maakt doorgaans een scherp onderscheid 

tussen religieus onderwijs en religieuze vorming (- ‘instructie’); het eerste is educatief 

van aard, de tweede confessioneel.28 Hiermee hangt samen dat het religieus onderwijs 

religie doorgaans fenomenologisch benadert. Daarbij probeert men religieus materiaal in 

de eigen ‘insiders’ termen te formuleren, op een informerende manier. Doel daarvan is 

dat de leerling begrip krijgt voor een andere levensovertuiging, zonder deze te promoten 

en zonder de leerling te willen overtuigen: het gaat om informeren, niet om bekeren.29 Er 

is veel kritiek gekomen op deze fenomenologische benadering. Een eerste kritiekpunt is 

dat deze benadering alleen geïnteresseerd is in externe handelingen van religieuze 

gelovigen en observeerbare verschijnselen; motieven van gelovigen blijven buiten 

beschouwing. Daarnaast worden diverse religies oppervlakkig behandeld en daarmee als 

triviaal neergezet. De fenomenologie probeert nogal gekunsteld om materiaal van 

verschillende religies schematisch naast elkaar te plaatsen op gedeelde thema’s; dit doet 

geforceerd aan en leidt tot verwarring. Verder staan de behandelde onderwerpen ver af 

van de ervaring en interesses van de meeste schoolkinderen. Ten slotte komen 

waarheidsvragen niet ter sprake waardoor impliciet sprake is van het consequent 

relativeren van diverse religies. Al met al devalueert het bestuderen van religie via zijn 

waarneembare uitingen, de vitale ingrediënten van geloven en de geloofspraktijk. En 

daarmee ontneemt het leerlingen de kans om tegenovergestelde claims op waarheid in 

religie te onderzoeken.30 

27 Het woord ‘religieus onderwijs’ dient als vertaling van het begrip ‘religious education’; het gaat daarbij om 
concrete schoolvakken, en dus niet om religieuze vormen van bijzonder onderwijs in het algemeen.
28 Jackson 1997, p. 4.
29 Jackson 1997, p. 8-9.
30 Jackson 1997, p.10-11.
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4.3. Interpretatieve benadering31

Robert Jackson (1997), die deze kritiek op de fenomenologische benadering in kaart 

brengt, houdt niettemin een pleidooi voor een dergelijke benadering in het religieus 

onderwijs. Hij ontkent dat de fenomenologie per definitie een relativistisch standpunt 

impliceert. Door zich te beperken tot bepaalde verschijnselen, voorkomt de 

fenomenologische benadering dat waarheid en betekenis worden verward. Het gaat de 

fenomenoloog er niet om alles als waar of goed te beschouwen, maar wel om 

onderliggende structuren te ontdekken. Toch ziet ook Jackson een aantal 

methodologische en filosofische zwakheden en betwistbare theologische opvattingen. Hij 

zoekt een beter passende methode voor het interpreteren van verschillende religieuze 

manieren van leven, en vindt deze in de etnografie en interpretatieve antropologie. Waar 

de ‘klassieke’ fenomenologen een blinde vlek hebben voor hun eigen – doorgaans 

Westerse - vooronderstellingen in het reconstrueren van een andere wereldvisie, moedigt 

‘interpretatief antropoloog’ Clifford Geertz etnografen aan om zich bewust te zijn van de 

relatie tussen wat ze observeren aan concepten, symbolen, instituties en dergelijke, en 

hun eigen vocabulaire. Gevestigde benaderingen van religie en religies zijn vaak 

fundamenteel westers en christelijk, en daarmee etnocentrisch: de eigen cultuur en 

overtuigingen dienen als maatstaf om die van anderen in kaart te brengen.32 

Jackson spreekt zich uit voor een benadering met een meer persoonlijke insteek die de 

individuele religieuze ervaring en sociale ervaring van de leerling koppelt aan de leerstof 

over religies. Onderwijsmethodes zouden in die lijn behalve het weergeven van 

feitelijkheden over andere religies, ook identificatiefiguren – zoals leeftijdsgenoten van 

leerlingen die in de betreffende religieuze setting leven – in beeld kunnen brengen. 

Jackson zet zich daarmee af tegen benaderingen die te zeer universele ‘essenties’ willen 

neerzetten, of religieuze insiders vastpinnen aan schematische formuleringen. Daarnaast 

benadrukt hij attent te zijn op de interne diversiteit van religieuze tradities, en op 

religieuze verschijnselen die helemaal niet passen binnen het systeem van enkele 

zogeheten ‘wereldreligies’: religieuze verschijnselen zijn vaak veel gevarieerder en 

diffuser dan in schoolboeken is vast te leggen.33 Omgezet naar het religieus onderwijs, 

maakt Jackson zich sterk voor het gebruiken van interpretatieve methodes: gangbare - 

fenomenologische - weergaven van religies als abstracte geloofssystemen moeten 

worden uitgedaagd door meer persoonlijke en flexibele weergaven, die individuele 

ervaringen van leerlingen koppelt aan lidmaatschapsgroepen van bepaalde religies en 

31 Jackson spreekt expliciet van ‘interpretive’ in plaats van ‘interpretative’, maar omgezet naar het Nederlands 
levert dat geen correcte vertaling op.
32 Jackson 1997, pp. 27 – 60.
33 Jackson 1997, p. 60.
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aan religieuze tradities in het algemeen. Eén van de concrete aanbevelingen die hij doet 

is om de taal en ervaringen van kinderen in teksten over andere religies, te vergelijken 

en in contrast te brengen met leerlingen in de klas. Zo worden concepten en ervaringen 

van insiders en outsiders niet met elkaar geïdentificeerd.34 Hij stelt zelfs dat door te 

reflecteren op studies van andersoortige levenswijzen en door te kijken naar andere 

culturen en religies, leerlingen veel over zichzelf leren; hij noemt dat ‘edificatie’.35 

Kortom: Robert Jackson staat een synthese voor van fenomenologische en meer 

dialogische benaderingen van andere religies in het religieus onderwijs, waarbij 

leerlingen zich bijvoorbeeld kunnen verplaatsen in leeftijdsgenoten van een andere 

religie, zo in aanraking komen met de gevoelswaarde van zo’n andere religie, en worden 

uitgedaagd zich tot zo’n andere religie te verhouden. Juist in een multiculturele en 

multireligieuze samenleving acht hij zo’n benadering noodzakelijk en gewenst. 

4.4. Interpretatieve benadering bij maatschappelijke stages

Hoe kan Robert Jacksons ‘interpretatieve benadering’ van het religieus onderwijs 

betekenis hebben voor het fenomeen ‘maatschappelijke stage in een christelijke 

context’? Ten eerste: in beide gevallen gaat het om een mogelijk spanningsveld tussen 

‘neutrale’ onderwijsdoelstellingen en levensbeschouwelijke overtuigingen. Een 

spanningsveld dat in Nederland zelfs door middel van een wet is gekanaliseerd sinds het 

legitimeren van het bijzonder onderwijs in de grondwet van 1848. Meer inhoudelijk kan 

uit Jacksons benadering geleerd worden dat een al te krampachtig overeind houden van 

zo’n waterscheiding tussen onderwijs en religie niet in het voordeel werkt van de 

kennisoverdracht en ook niet tegemoet komt aan de interesse van leerlingen. Dit is zeker 

het geval bij maatschappelijke stages, waarbij de vorming van leerlingen een 

belangrijker doel is dan cognitieve kennisverwerving. Bij het handhaven van deze 

waterscheiding blijft de gevoelswaarde van een religie buiten beschouwing. Daarmee 

blijft een religie iets abstracts voor leerlingen, heeft het geen betrekking op hun eigen 

ervaringen, en leren ze daarmee ook niet hun eigen religieuze positie te formuleren. 

Jacksons ‘interpretatieve benadering’ kan - vrij vertaald naar maatschappelijke stages - 

als pleidooi dienen om bij stages in een christelijke context juist ruimte te bieden aan 

geloofscommunicatie: het verkleint een eventuele kloof van onbegrip die leerlingen 

scheidt van de organisatie en haar overtuigingen, en het helpt leerlingen te reflecteren 

op zichzelf en de eigen overtuigingen en om zich tot die van anderen te verhouden. 

34 Jackson 1997, pp. 95 – 111.
35 Jackson 1997, p.112.
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Hoofdstuk 5:

Participatie- en ervaringspedagogiek van John Dewey

De Amerikaan John Dewey leefde van 1859 tot 1952, en tijdens zijn leven ontwikkelde 

hij zich tot een invloedrijk persoon op het terrein van zowel filosofie als pedagogiek. Hij 

beschouwde filosofie als de ‘algemene theorie van de opvoeding’. Dewey had een brede, 

vormingstheoretische benadering van opvoeding en onderwijs, waarbij hij de verhouding 

tussen kind en school én tussen kind en samenleving aan elkaar koppelde. Zijn naam is 

verbonden met de filosofische stroming van het ‘pragmatisme’36 en met zijn zelf 

opgezette, experimentele ‘laboratoriumschool’ waar hij zijn ervaringsconcept toepaste op 

opvoedings- en onderwijsprocessen.37 Dewey was een bijzonder vruchtbaar schrijver, en 

heeft vele tientallen werken, met vele duizenden pagina’s tekst op zijn naam gezet. 

Binnen het bestek van dit hoofdstuk kunnen we dan ook niet meer dan slechts enkele 

elementen uit zijn theorieën uitlichten. We concentreren ons voornamelijk op zijn ideeën 

omtrent participatie- en ervaringspedagogiek, omdat deze in verband gebracht kunnen 

worden met de opzet en bedoeling van maatschappelijke stages. 

5.1. Kind- of leerstofgecentreerd

Onderwijstheorieën kunnen onderverdeeld worden in enerzijds een kind-gecentreerde, en 

anderzijds een onderwijs-gecentreerde pedagogiek. Van deze tweedeling was in Dewey’s 

tijd al sprake, en hij werd vaak weggezet als kind-gecentreerde pedagoog die de inhoud 

van opvoeding en onderwijs irrelevant zou vinden. Dit is een hardnekkig misverstand. 

Dewey (1999) stond juist een synthese voor waarbij enerzijds volop aandacht was voor 

het kind, zijn ontwikkeling en mogelijkheden, en anderzijds voor de inhoud van het 

curriculum38. Dewey’s opvattingen rondom participatie en ervaring laten dat zien.

5.2. Participatie 

Dewey ziet de mens, en dus ook het kind, primair als handelend wezen. Dat betekent 

voor hem dat kennisverwerving een actieve handeling is: het bewustzijn van kinderen 

‘ondergaat’ het verkrijgen van kennis niet passief, kinderen zijn geen lege vaten die door 

onderwijzers en boeken gevuld moeten worden en waarbij de kinderen slechts hoeven te 

registreren wat op hen afkomt. De opvatting dat iemand alleen datgene leert wat hij op 

36 Essentieel aan het pragmatisme is, dat deze filosofie een belangrijk plaats inruimt voor het 
natuurwetenschappelijk gedachtegoed en daarbij vooral voor evolutietheoretische inzichten, naast de 
vanzelfsprekende oriëntatie op de filosofische traditie (Dewey 1999, pp. 11-12; Miedema 1997, pp. 315-316).
37 Berding 1999, pp. 1-2; Dewey 1999, p.9.
38 Dewey 1999, p.11; Biesta e.a. 1997, p. 319.
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een bepaald moment bestudeert, noemt Dewey zelfs de grootste van alle pedagogische 

misvattingen. In zijn tijd en context was dat een stevige uitspraak, omdat het 

Amerikaanse onderwijs toen vrijwel volledig was opgezet als een systeem van 

kennisoverdracht. Dewey ziet het geheel anders: hij beschouwt de klassieke Grieks-

Westerse kennisleer die een principieel en ver doorgevoerd feitelijk onderscheid tussen 

subject en object kent, niet als een rationeel aantoonbare feitelijke weergave van de 

werkelijkheid, maar als een denkconstructie. Deze kennisleer denkt in scheiding tussen 

subject en object, en daarmee ook in een problematisch dualisme tussen persoon en 

wereld en tussen mensen onderling. In plaats van deze denkconstructie is volgens hem 

ook een ander vertrekpunt denkbaar. Dewey en de andere pragmatisten nemen 

intersubjectiviteit als uitgangspunt: Mens en wereld, en ook mensen onderling, 

functioneren niet onafhankelijk van elkaar, maar hebben elkaar nodig, en beïnvloeden 

elkaar over en weer. Leren is dan niet het slechts tot zich nemen van een bepaalde 

hoeveelheid kennis of informatie, maar een interactief proces dat plaatsvindt tussen de 

mens en zijn omgeving, en tussen mensen onderling.39  Voor kinderen betekent dat, dat 

zij in eerste instantie kennis verwerven door actief deel te nemen aan 

gemeenschappelijke praktijken. Daarbij spelen de dingen waarop die kennis betrekking 

heeft - Dewey spreekt in dit kader vaak van ‘symbolen’ - een rol. Bij jonge kinderen gaat 

het vaak om vormen van spel, bij oudere kinderen gaat het steeds meer om deelname 

aan praktijken met, of vormgegeven door volwassenen. Het actief participeren in deze 

gemeenschappelijke praktijken en het hebben van sociale interactie met anderen 

beschouwt hij als voorwaarde voor kinderen om te kunnen leren. Het leren biedt 

kinderen de kans om individuele mogelijkheden en talenten te ontplooien en dient 

tegelijkertijd sociale doelen40. Dewey benoemt helder de grenzen waarbinnen participatie 

plaatsvindt: het zijn uiteindelijk wel de volwassenen die de kaders scheppen waarbinnen 

kinderen participeren, die de wegen aanleggen waarlangs kinderen hun ervaringen 

kunnen opdoen.

Vertaald naar de onderwijsomgeving: Dewey’s pedagogiek is een participatiepedagogiek, 

waarbij participatie staat voor de actieve deelname van leerlingen aan uiteenlopende 

sociaal-culturele processen, met het oog op hun persoonsvorming. Binnen deze interactie 

vindt transactie plaats: de leerlingen veranderen binnen en vanwege het proces waaraan 

ze deelnemen.41 Met dit alles hangt samen dat Dewey naast het cognitieve nog tal van 

andere aspecten van het ‘menselijke in de wereld’ onderscheidt: het morele, het 

praktische, het technologische, het affectieve, het religieuze, het sociaal-ethische, en het 

esthetische. Kennis is daarmee meer dan cognitieve kennis: Dewey vat kennis op als het 

39 Lanser 2002, p. 130.
40 Berding 1999, p. 53, 67, 140; Dewey 1999, pp.15-16; 27; 76; De Winter 2000, p. 12.
41 Berding 1999, p.11, Lanser 2000, p. 40.
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in taal en andere symbolen geformuleerde inzicht in de relatie tussen het handelen en de 

veranderingen die dat teweegbrengt.42 Om deze veelsoortige vormen van kennis op te 

doen en te ontwikkelen schiet een op het overbrengen van leerstof gerichte 

onderwijsomgeving ernstig tekort. Verder: er zijn volgens Dewey geen vooraf te stellen 

doelen te formuleren die binnen het onderwijs gerealiseerd zouden moeten worden. 

Overigens: een doel is volgens hem geen te bereiken eindpunt, maar slechts een factor 

in het proces van groei en leren. Leren is een doorgaand proces. Uiteindelijk dient het 

leren er toe dat mensen groeien, en dat doorgaand leren mogelijk wordt gemaakt43. 

Participatie is het sleutelwoord om deze groei en dit doorgaand leren te bewerkstellingen.

5.3. Ervaring

Een centraal probleem van de opvoeding is volgens Dewey de coördinatie van 

individuele, psychologische factoren aan de ene, en culturele en sociale factoren aan de 

ander kant. Enerzijds is er een pakket aan cultuur en traditie dat volwassenen belangrijk 

achten om over te dragen op het nageslacht. Schoolse leerstof is daarvan het sprekende 

voorbeeld, maar het gaat ook om tradities daarbuiten. Anderzijds dient de opvoeding aan 

te sluiten bij het niveau en de ontwikkeling van het kind, wil het een grote kans van 

slagen hebben. Dewey werkt dit coördinatieprobleem uit aan de hand van de notie 

‘ervaring’. Ervaring is het concept dat mens en wereld, cultuur en natuur verbindt. 

Uitgangspunt van zijn pedagogiek is dat er noch uitsluitend voor het kind, noch 

uitsluitend voor de cultuur en traditie wordt gekozen, maar dat deze in relatie met elkaar 

verkeren en er een voortdurende wisselwerking tussen beide plaatsvindt. Deze relatie en 

wisselwerking krijgen voornamelijk hun beslag in de persoonlijke ervaring. Door het 

opdoen van ervaringen – dit impliceert dat een kind bij kennisverwerving niet alleen 

nadenkt maar ook handelend optreedt44 - kan een kind zijn of haar individuele 

mogelijkheden ontwikkelen zodat het ‘zichzelf tot uitdrukking kan brengen’. Voorwaarde 

daarbij is wel dat dit op zo’n manier gebeurt, dat daarmee ‘sociale doelen’ worden 

gediend: de culturele traditie waarin opvoeder en kind staan. Deze traditie is geen 

leerstof die het kind ongewijzigd in zich moet opnemen, maar ontwikkelingsstof waaraan 

het kind zich vormt. Het opvoedingsproces is volgens Dewey niets meer dan een 

voortdurende reconstructie van de persoonlijk ervaring van een kind.45 Participatie en 

evaring hangen met elkaar samen: doordat het kind handelt, ervaart het de effecten of 

consequenties van de veranderingen die dat handelen teweegbrengt.46 Dit brengt ons bij 

de vraag, wat volgens Dewey ‘ervaring’ nu precies is. Hij beschouwt het als een 

42 Berding 1999, pp. 92-94.
43 Lanser 2000, p. 55.
44 Vgl. Lanser 2000, p. 49: ‘Kennis is denken en handelen’.
45  Berding 1999, p. 12; Dewey 1999, pp. 22 – 24; Biesta e.a. 1997, p 321; 324.
46 Berding 1999, p.72.
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transactie tussen een organisme en de omgeving, waarbij een dubbele verbinding tot 

stand komt. Enerzijds verandert het organisme de omgeving door zijn activiteiten. 

Anderzijds ondergaat het de gevolgen van die veranderingen. Ervaring heeft betrekking 

op de nauwe relatie tussen doen en ondergaan, waarbij zowel het organisme als zijn 

omgeving veranderen. Hier klinken Dewey’s opvattingen over communicatie als 

transformatief proces van betekenisgeving, zoals besproken in paragraaf 3.3, 

nadrukkelijk door. Kortom, participatie en ervaring zijn onlosmakelijk en dubbel met 

elkaar verbonden47

Opvoeding is volgens Dewey een proces van voortdurende reconstructie van de 

ervaring.48 Toegepast op het onderwijs, stelt Dewey dat alle schoolvakken afgeleid 

zouden moeten worden van materiaal dat van meet af aan binnen het kader van de 

alledaagse levenservaring valt. Het onderwijs dient aan te vangen bij ervaringen die de 

leerlingen al hebben. Verder moet onderwijs streven naar cumulatieve ontwikkeling van 

wat reeds wordt ervaren, tot een steeds voller, rijker en meer georganiseerd niveau. 

Daarbij is het domweg aanbieden van nieuwe ervaringen aan leerlingen niet voldoende. 

Nieuwe objecten en gebeurtenissen moeten op intelligente wijze in verband worden 

gebracht met eerdere ervaringen. Zo ontstaat er een samenhangend geheel.49 Dewey 

zegt ook nog het één en ander over de inhoud van ervaringen. Zo stelt hij dat slechts die 

ervaring opvoedende waarde heeft, als deze zowel naar kennis van meer feiten tendeert, 

als naar het overwegen van meer en betere ideeën, en een meer gestructureerde 

ordening ervan. Ervaringen moeten leiden tot een zich uitbreidende wereld van inhouden, 

feiten, informatie en ideeën50. Dewey’s opvattingen over ervaring impliceren nadrukkelijk 

kritiek op het reguliere onderwijs. Hij stelt dat ervaring een ‘aardse’, ‘lichamelijke’ 

aangelegenheid is, die in de loop van de evolutie van de menselijke soort heeft geleid tot 

de vorming van symbolen. Schoolvakken zoals taal en wiskunde zijn symbolische 

vertalingen van ervaringen. De pedagogische fout in het reguliere onderwijs is, dat in de 

opvoeding van kinderen aan dergelijke symbolen het primaat wordt toegekend. Als dat 

gebeurt, is onderwijs niet meer dan het overdragen van een soort gestolde geschiedenis 

van wat mensen vroeger hebben ontdekt en in symbolen hebben vastgelegd, en gaat het 

in veel gevallen grotendeels langs leerlingen heen.51 

47 Dewey 1999, p.24 – 25; Biesta 1997, p. 324.
48 Biesta 1997, p. 325.
49 Dewey 199, p.101-103.
50 Dewey 1999, p. 111.
51 Berding 1999, p. 48.
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5.4. Religie 

Deze kritiek heeft ook betrekking op godsdienstig onderwijs waarin de religie als gegeven 

te veel centraal staat. Dewey onderkent de noodzaak onderkent dat religies een beperkte 

hoeveelheid vastliggend geloofsgoed vaststellen. Maar hij pleit voor wat betreft het aan 

de orde stellen van religie in het onderwijs, voor het centraal stellen van religieuze 

ervaringen. Deze blijven leerlingen uitdagen om naar waarheid te blijven zoeken. Als 

religieuze ‘waarheden’ vooraf worden vastgelegd, treedt bij de leerlingen passiviteit op. 

Religieuze ervaringen binnen het onderwijs mogen derhalve afwijken van algemeen 

aanvaarde en voorgeschreven opvattingen over geloof. Daarbij komt: volgens Dewey 

bestaat dé religie eenvoudigweg niet; men kan volgens hem hooguit spreken over ‘het 

religieuze’. Hij acht het verder misleidend om religieuze waarden exclusief met 

transcendentie te verbinden en heeft een meer seculiere opvatting van geloof: als hij 

over geloof spreekt, noemt hij dat ‘a common faith’, en betrekt hij het op een basale 

levenshouding waarin het vertrouwen een rol speelt dat de werkelijkheid veranderbaar is. 

Dewey spreekt weinig expliciet over God en geloof. Uit zijn teksten spreekt, aldus Alma 

Lanser (2000), dat Dewey mogelijk een voorkeur zou hebben voor de omschrijving ‘God 

is in het wordende te ervaren’ 52

Over de vraag hoe religiositeit in de opvoeding en in het onderwijs kan aansluiten bij het 

ervaringsniveau van leerlingen, valt vanuit theologisch-antropologisch perspectief ook 

nog het één en ander te zeggen. De theoloog Kuitert (1997) stelt, dat de openbaring van 

God aan mensen, en de menselijke ervaring van God, met elkaar verweven zijn. Kuitert 

spreekt in dit verband van ‘de antropologische vloer van het spreken over God’. Hij 

betoogt – in lijn met H.M.M. Fortmann (1974) - dat mensen eerst een interpretatiekader 

nodig hebben, voorafgegaan door een referentiekader, voordat ze een ervaring kunnen 

benoemen. De theoloog Fortmann stelde de vraag aan de orde of er überhaupt 

geloofskennis mogelijk is buiten de menselijke ervaring om. In de beantwoording van 

deze vraag komt de stelling naar voren dat Gods openbaring niet anders geschiedt dan 

door menselijke ervaring. Overigens: in een reflectie over mystieke ervaringen zegt ook 

John Dewey, dat de mystica haar ervaring uiteindelijk met woorden benoemt die in de 

cultuur zijn voorgegeven. Anders gezegd: zonder het beschikbare referentiekader zou het 

niet mogelijk zijn om zo’n mystieke ervaring te duiden53. Geloofscommunicatie is van een 

andere orde dan Gods openbaring waarover Kuitert spreekt, en de vraag wanneer 

geloofscommunicatie met maatschappelijke stagairs kan plaatsvinden bevindt zich niet 

op een soortgelijk fundamentele niveau als Kuiterts ‘antropologische vloer’. Toch kan uit 

52  Lanser 2000, pp. 75-80; 2002, p. 133; 2000, p 302; Schaub 1989, pp 399 – 400.
53  Lanser 2000, pp 71-72; Lanser 2000, p. 78.
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dat laatste opgemaakt worden, dat de aanwezigheid van een bepaald referentiekader en 

een basis van bijpassende eerdere ervaringen, nodig zijn voor een persoon, om nieuwe 

ervaringen te kunnen duiden. Zo bezien is het bij christelijke geloofscommunicatie nodig, 

dat de eerder genoemde ‘zender/ontvanger B’ – de maatschappelijke stagair – geen 

‘tabula rasa’, een onbeschreven blad is, maar al een religieus referentiekader heeft. En 

verder dat de geloofscommunicatie zo mogelijk insteekt op het aanwezige 

ervaringsniveau van de leerling.

5.5. Democratie

Zoals eerder al is gezegd: onderwijs en opvoeding dienen volgens Dewey uiteindelijk ook 

sociale doelen. Voor een groot deel heeft dat betrekking op de culturele traditie waar 

opvoeders, leerkrachten, en kinderen in staan. Daarbij komt ook het begrip ‘democratie’ 

aan de orde. Individu en gemeenschap zijn in Dewey’s denken twee zijden van dezelfde 

medaille. Democratie is het concept dat beide aan elkaar verbindt. Het omvat voor hem 

meer dan de wijze waarop een staat kan worden bestuurd. Dewey omschrijft democratie 

wel als “more than a form of government; it is primarily a mode of associated living, of 

conjoint communicated experience”.54 Het is voor hem de basisvorm van het leven, en 

het heeft betrekking op zowel de sociale verhoudingen,  maatschappelijke structuren, als 

instituties van bestuur en politiek waarmee onderling verbonden mensen interfereren. 

Democratie is de ‘omgeving’ die een optimale coördinatie van individuele en sociale 

factoren tot stand kan brengen. Behalve een onderliggend principe is democratie voor 

Dewey daarmee ook een waardegeladen begrip. Want opvoeding en onderwijs zijn voor 

hem ook een middel om het democratisch gehalte van een samenleving in stand te 

houden en te bevorderen. Hij beschouwt democratie kortom als richtsnoer voor 

opvoeding en onderwijs, en stelt het daarmee als norm.55

De constatering dat Dewey’s denken een dergelijk normatief moment heeft, lijkt 

paradoxaal: in zijn benadering van leren en ervaringen laat hij welbewust zo’n 

normatieve component achterwege. Alle ervaringen hebben voor hem in beginsel een 

zelfde kentheoretische status en iedereen bevindt zich in een voortdurend evaluatief 

proces van zoeken naar mogelijkheden om in een dynamische en interactieve wereld een 

zeker evenwicht te vinden. Dit evenwicht wordt aan de hand van het betekenis 

toekennen aan dagelijkse ervaringen vertaald in moraliteit, ethiek, waarden en normen. 

De normativiteit die mensen in de dagelijkse praktijk aan ervaringen toekennen, komt 

volgens hem voort uit de culturele context waar iemand in staat. Aan ‘democratie’ kent 

54 Dewey 1916; in Biesta 1997, p. 334.
55 Biesta 1997, p. 334; vgl. Lanser 2000, p. 57.
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Dewey een minder relativerende positie toe. Voor hem houdt de norm van democratie 

het volgende in: gelijkheid, vrijheid en verantwoordelijkheid voor allen. De meeste 

normen die met concrete leermomenten en ervaringen worden verbonden, hebben de 

neiging af te dingen op deze gelijkheid, vrijheid en verantwoordelijkheid; en geldt dat 

niet voor degenen die deze leermomenten en ervaringen meemaken, dan in ieder geval 

wel voor anderen buiten henzelf. 

5.6. Maatschappelijke stage als vorm van participatie en ervaring

Het is niet moeilijk om maatschappelijke stage te zien als een exponent van wat Dewey 

voorstaat met participatie en ervaring. Op hun eigen niveau – een vrijblijvende 

kennismaking met maatschappelijke activiteiten – participeren leerlingen actief in allerlei 

gemeenschappelijke praktijken en sociale processen, en doen daarmee ervaringskennis 

op. In het proces van geloofscommunicatie waarvan sprake kan zijn bij maatschappelijk 

stages in een christelijke context, vindt via een communicatie-wisselwerking tussen 

volwassen stageaanbieders en maatschappelijke stagairs, een transformatief proces van 

betekenisgeving plaats.

Toch is de gelijkenis niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Dewey ontwikkelde in zijn leven 

en werk een totaalconcept van het onderwijs, een pedagogiek die de gehele opzet en 

uitgangspunten van het onderwijs omvat. Dit is van een andere orde van grootte dan het 

beperktere fenomeen maatschappelijke stages. Deze vormen slechts één 

‘onderwijsactiviteit’ van maximaal 72 uur, en is qua omvang niet eens vergelijkbaar met 

basale schoolvakken zoals wiskunde, talen, aardrijkskunde en geschiedenis. 

Maatschappelijke stages staan niet model voor de opzet van het onderwijs als geheel; 

zelfs al is er met de basisvorming en het studiehuis sprake van een steeds meer op 

ervaring gericht onderwijs. Alle scholen moeten maatschappelijke stages doen, ongeacht 

of in hun onderwijsvisie elementen van Dewey’s pedagogiek zijn opgenomen. Deze 

verplichting zegt dus niets over de mogelijkheid dat scholen buiten deze stages om 

kunnen functioneren vanuit een visie die ver afwijkt van wat Dewey voorstaat. 

Een ander punt is, dat Dewey’s houding deels samenhangt met zijn maatschappijkritiek. 

Berding onderscheidt zelfs een afzonderlijke maatschappij-kritische lijn in Dewey’s 

pedagogiek, naast zijn pedagogisch-inhoudelijke lijn. De relatie kind, school en 

maatschappij is voor Dewey heel belangrijk. Jonge kinderen lijken voor hem de hoop te 

belichamen op een democratischer56 en meer door sociale intelligentie geleid 

gemeenschapsleven. Deze hoop komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dewey leefde in 

56 Democratisch wordt hier opgevat in Dewey’s termen, zoals verwoord in paragraaf 5.5.
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een exponentieel snel groeiend Chicago, waar vele mensen in armoede leefde binnen 

grote sloppenwijken.57 Hij ontwikkelde zich behalve als theoreticus op het gebied van 

filosofie en pedagogiek tot een activist die zich – ondermeer door deelname aan 

demonstraties en betogingen – sterk maakte voor een rechtvaardiger samenleving. Zijn 

maatschappijkritiek en maatschappelijk activisme vertaalde hij ook naar zijn opvattingen 

over hoe het onderwijs kinderen kon leren om zich betrokken te tonen bij de 

samenleving. In dat kader valt ook zijn – in de vorige paragraaf besproken – 

‘democratische norm’ te plaatsen. Het ontstaan van maatschappelijke stages komt niet 

zozeer voort uit maatschappijkritiek en activisme, maar meer vanuit positieve 

invalshoeken, zoals de wens het maatschappelijk middenveld te verstevigen, en 

leerlingen een positieve associatie te geven bij het onbezoldigd iets doen voor de 

samenleving. Niettemin sluit de opzet van maatschappelijke stages vrijwel naadloos aan 

bij Dewey’s ideeën over onderwijs en maatschappij. 

Feitelijk zegt Dewey in al zijn pedagogische werken heel weinig over jongeren: hij 

spreekt voornamelijk over kinderen, en hoewel hij ontwikkelingsstadia beschrijft van 

kinderen en jongeren tot volwassen leeftijd, hebben zijn theorieën voornamelijk 

betrekking op kinderen van de basisschoolleeftijd. We kunnen dat niet zondermeer 

doortrekken naar de leeftijd van jongeren – meestal zo’n 14 tot 17 jaar - die een 

maatschappelijke stage doen. Aan de andere kant: maatschappelijke stages bieden 

leerlingen mogelijkheden voor participatie en het opdoen van ervaringen op het niveau 

waar ze op dat moment aan toe zijn; stages kunnen goed aansluiten bij hun 

belevingswereld. Wat dat betreft: precies zoals Dewey voorstond.

Dewey’s pedagogiek omvat het spanningsveld tussen scholing en vorming.58 In het 

hedendaagse Nederland verschuift het accent in het onderwijs steeds meer van pure 

kennisoverdracht naar (burgerschaps)vorming. Op het terrein van vorming is het 

aannemelijk dat Dewey voorstander zou zijn geweest van maatschappelijke stages, 

vooral ook vanwege de vrijheid die leerlingen hebben om de stage naar eigen inzichten in 

te richten, en dus te laten aansluiten op hun eigen ervaringsniveau. 

Maatschappelijke stage als middel tot burgerschapsvorming valt goed te rijmen met 

Deweys opvattingen over democratie als norm. Leerervaringen mogen sociale doelen 

dienen, en maatschappelijke stage brengt scholieren in verbinding met de samenleving. 

Mogelijk dat Dewey kritischer zou zijn over het aspect geloofscommunicatie binnen 

maatschappelijke stages. Het kan een zekere norm lijken te impliceren, en deze norm is 

ingebed in een specifiek christelijke cultuur. Het hangt er volgens Dewey dan vanaf of 

57 Berding 1999, p.26, 70.
58 Berding 1999, p. 8.
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deze culturele (religieuze) norm afbreuk zou doen aan de gelijkheid, vrijheid en 

verantwoordelijkheid van allen. Als het puur om een religieuze ervaring zou gaan, zonder 

achterliggende ‘normatieve’ agenda, zou hij het waarschijnlijk positief duiden. 

Ondanks de gemaakte kanttekeningen, lijken maatschappelijke stages prima te passen 

bij Dewey’s opvattingen over participatie en ervaring van leerlingen in het onderwijs. De 

maatschappelijke stages omvatten weliswaar slechts fracties onderwijstijd, daar waar 

Dewey theorieën over het onderwijs als geheel ontwikkelde. Stages komen uit een ander, 

positiever perspectief op de samenleving voort, dan Dewey die juist een 

maatschappijkritische houding richting de samenleving had. Verder, zoals gezegd: stages 

worden gedaan door jongeren, terwijl Dewey zich voornamelijk uitsprak over kinderen. 

En tenslotte impliceert het aspect ‘geloofscommunicatie’ mogelijk een zekere norm, daar 

waar Dewey in beginsel alle ervaringen – ook ervaringen die haaks op christelijke 

overtuigingen kunnen staan – even reëel acht. Maar de meest centrale en belangrijke 

elementen uit Dewey’s pedagogiek, het aansluiten bij het ervaringsniveau van leerlingen 

en het actief in gezamenlijk verband participeren waarbij het aspect van ‘democratie’ een 

onderliggende norm is, deze elementen krijgen in maatschappelijke stages helder 

gestalte, meer nog dan in de meeste andere onderwijsprogramma’s. En zolang 

geloofscommunicatie voornamelijk bijdraagt aan de religieuze ervaringen van leerlingen, 

en zo min mogelijk gebruikt wordt om de achterliggende religieuze norm op te leggen, 

passen ook maatschappelijke stages in een christelijke context binnen de kaders van 

Dewey’s pedagogiek.
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Hoofdstuk 6:

Geloofsopvoeding volgens Alma Lanser en Hans Alma

6.1. Geloofsopvoeding als basis voor geloofscommunicatie

Vanzelfsprekend is geloofscommunicatie geen verschijnsel dat slechts binnen kerken of 

christelijke organisaties voorkomt. Voor veel mensen geldt dat het een belangrijke plek 

heeft in de opvoeding van kinderen en jongeren. Het aspect van geloofscommunicatie 

binnen de opvoeding noemt men dan ook wel geloofsopvoeding. In dit hoofdstuk 

verkennen we het verschijnsel geloofsopvoeding, en bekijken we hoe het in verband kan 

staan met geloofscommunicatie bij maatschappelijke stages. We concentreren ons 

daarbij vooral op theorieën van Hans Alma en Alma Lanser.

  

Hans Alma (1993) hanteert voor haar omschrijving van het begrip ‘geloven’ de indeling 

van Fowler (1980, 1981)59. Fowler onderscheidt aan ‘geloven’ een relationele en een 

cognitieve hoofddimensie: respectievelijk de ontwikkeling in verbondenheidsgevoelens en 

de ontwikkeling in de manier waarop het individu het transcendente opvat en verwoordt. 

In de ontwikkeling van kind naar volwassene onderscheidt hij zes stadia van 

geloofsontwikkeling – letterlijk ‘faith development’ – met daarbinnen zeven dimensies 

waarlangs die ontwikkeling plaatsvindt. Deze zes stadia omschrijft hij als volgt: ten 

eerste het stadium van het ‘intuïtief projectief geloof’ (4-7 jaar); ten tweede het 

‘mythisch-letterlijk geloof’ (7-11 jaar); ten derde het ‘synthetiserend conventioneel 

geloof’ (11-17 jaar); ten vierde het ‘individuatief-reflexief geloof’ (vanaf ongeveer 17 

jaar); ten vijfde het ‘paradoxaal-consolidatief geloof’ (dat hierop een reactie is) en ten 

slotte het ‘universaliserend geloof’. Overigens hebben alleen de eerste drie stadia een 

duidelijke relatie met leeftijd. Deze relatie is in latere stadia steeds minder aanwezig, en 

niet iedereen bereikt alle stadia. Fowlers indeling is een descriptief model, dat beschrijft 

en niet vóórschrijft hoe geloof zich kan ontwikkelen. Dat mensen een overgang maken 

van het ene naar het andere stadium, is steeds weer het gevolg van het verstoren van 

een zeker evenwicht, door crisiservaringen, nieuwe gebeurtenissen, confrontaties en 

dergelijke. Deze bedreigen dan de grenzen van de (religieuze) overtuigingen van dat 

moment of van die fase. 

Net als de jongeren waarop Alma’s onderzoek betrekking heeft, bevinden 

maatschappelijke stagescholieren – doorgaans zo’n 14 tot 17 jaar - zich vooral binnen de 

fase van het synthetiserend-conventioneel geloof. Deze omschrijft Fowler als “het kind 

59 Geciteerd in Alma 1993, pp. 37 – 38.
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oriënteert zich aan een samenstelling van groepen, waarbinnen het interpersoonlijke 

relaties heeft, in levensdomeinen als school, peergroup, de buurt, misschien een 

religieuze gemeenschap. Het is een typerende fase voor de adolescentie.” Tussen deze 

fase en die van het individuatief-reflexief geloof vindt een transformatie plaats: van de 

kring die direct met het gezin is verbonden naar verschillende groepen in diverse 

levensdomeinen en vervolgens naar zelfgekozen groepen binnen en buiten de eigen 

leefwereld. In de woorden van Alma: naast zogeheten ‘specifieke anderen’ verschijnen 

‘gegeneraliseerde anderen’ in het blikveld van de opgroeiende jongere. Of, anders 

gezegd: jongeren slaan tussen deze fases op geloofsgebied hun vleugels uit, hun 

leefwereld verruimt zich, en ze gaan openstaan voor nieuwe invloeden en rolmodellen. 

Om geloofsontwikkeling langs de dimensies van ‘specifieke anderen’ naar een 

‘gegeneraliseerde ander’ mogelijk te maken, is het volgens Alma van belang dat het 

gezin behoort tot een geloofsgemeenschap die als referentiegroep kan gaan fungeren en 

die secundaire identificatiemogelijkheden biedt. 

Dit alles kan voor christelijke geloofscommunicatie rondom maatschappelijke stages het 

volgende betekenen: de meeste maatschappelijke stagescholieren hebben een leeftijd 

waarin ze – volgens de theorie van Fowler – in beginsel open gaan staan voor andere 

relevante personen en groepen dan de ouders, het gezin of de familie. Hun manier van 

geloven ontwikkelt zich voorbij het sec zich toeëigenen van wat met name opvoeders 

aanreiken, en krijgt een meer eigen, persoonlijk karakter. Scholieren lijken zich dus in 

een ‘gunstige’ levensfase te bevinden om interesse in geloven te hebben of te 

ontwikkelen. Wat dat betreft: voor geloofscommunicatie lijkt de timing goed.

De onderscheiden stadia van Fowler vertellen echter ook een ander verhaal. Geloven 

ontwikkelt zich volgens dit model vooral binnen een langdurig proces van kind naar 

volwassene. Daarbij is de rol van ‘significante anderen’ – hiermee bedoelt Fowler in 

eerste instantie de opvoeders - vooral in de eerste stadia van grote betekenis. Alma 

concludeert dat “het voor de ontwikkeling van een christelijk referentiekader van groot 

belang is, dat dit van jongs af aan wordt aangereikt”60. Sterker nog: “Wanneer iemand 

de godsdienstige verhalen … niet via haar sociale omgeving leert kennen of hun 

relevantie niet kan ervaren voor de mensen om haar heen, krijgt de traditie geen 

relevantie in haar eigen leven.” Godsdienstige socialisatie vraagt om affectieve 

ervaringen en cognitieve leerprocessen die in eerste instantie via geloofsopvoeding 

kunnen worden aangereikt.61 Dat betekent mogelijk ook dat als jongeren in een eerder 

stadium geen geloofsbasis hebben ontwikkeld, het maar zeer de vraag is of eventuele 

geloofscommunicatie tijdens een korte afgebakende stageperiode, en binnen een context 

60 Alma 1993, p. 200.
61 Alma 1998, p. 2; 105.

39



Al doende leert men geloven

buiten het gezin om, appelleert aan een reeds aanwezig (of juist afwezig) repertoire van 

geloofsopvattingen, overtuigingen, ideeën, meningen, vermoedens, en dergelijke. Als er 

geen sprake is geweest van geloofsopvoeding tot het moment dat jongeren 

maatschappelijke stage gaan doen, en zij daardoor geen christelijk referentiekader 

hebben ontwikkeld, lijkt zo bezien de kans reëel dat er geen of weinig 

geloofscommunicatie zal plaatsvinden. Want de boodschap van zender/ontvanger A 

bereikt zender/ontvanger B dan slechts in verminkte toestand, of in het geheel niet. De 

inhoud kunnen leerlingen niet in verbinding brengen met eerdere ervaringen, en 

daardoor niet begrijpen62. In Deweys termen: de gepoogde geloofscommunicatie sluit 

niet aan op het ervaringsniveau en de ontwikkeling van de jongere. Als deze redenering 

hout snijdt, levert dat de volgende conclusie op: een belangrijke voorwaarde voor 

geslaagde christelijke geloofscommunicatie binnen een maatschappelijke stage is, dat 

stagairs via met name geloofsopvoeding al een christelijk referentiekader hebben 

ontwikkeld waarbinnen zij de geloofservaring van de maatschappelijke stage kunnen 

duiden.

6.2. Verbondenheid

Uit Alma’s proefschrift ‘identiteit door verbondenheid’ (1998) kunnen we nog enkele 

toevoegingen bij deze voorwaarde destilleren. Alma gaat hier verder in op het begrip 

‘godsdienstig referentiekader’. Zij stelt dit als “voorwaarde om religieuze ervaringen te 

kunnen duiden”. Een godsdienstig referentiekader omschrijft ze als ‘het sociaal 

gedefinieerde symboolsysteem, dat ontleend is aan een godsdienstige traditie; wanneer 

dit richtinggevend wordt in de interpretatie en evaluatie van iemands situatie, hanteert 

zij een godsdienstig perspectief”.63  Zoals gezegd: leerlingen hebben een godsdienstig 

referentiekader nodig om geloofscommunicatie tot stand te kunnen brengen. En: dat 

referentiekader komt normaalgesproken tot stand via de ouders bij de geloofsopvoeding. 

Binnen de geloofsopvoeding kunnen echter allerlei factoren het zich toeëigenen van 

geloof door kinderen belemmeren. Bijvoorbeeld als het geloof geen betekenis (meer) 

heeft voor de ouders; of als hun eventuele godsdienstige praktijken slechts op 

conformistische gewoontes berusten. Maar ook als de ouders de christelijke traditie in het 

geheel negeren of afwijzen; feitelijk kan men dan dus meestal niet meer van ‘christelijke 

geloofsopvoeding’ spreken. In totaal onderscheidt Alma zeven mogelijke 

‘interpersoonlijke factoren’ die tot stagnatie in de godsdienstige zinvinding van een kind 

kunnen leiden.64 Daaruit blijkt enerzijds dat de belangrijkste voorwaarde voor 

62 Vergelijk Alma 1993, p. 208.
63 Alma 1998, p.100.
64 Alma 1998, p. 111-112.
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geloofscommunicatie rondom Maatschappelijke Stages noch bij de stageaanbieder, noch 

bij de leerling, noch bij de school, maar in eerste instantie vooral  bij de thuissituatie van 

de leerlingen ligt. Maar daaruit blijkt anderzijds eveneens, dat er juist binnen de 

geloofsopvoeding in de thuissituatie omstandigheden kunnen zijn waardoor kinderen zich 

het geloof juist niet eigen maken. Kortom: geloofsopvoeding is een belangrijke, 

misschien zelfs noodzakelijke voorwaarde voor kinderen om een religieus referentiekader 

op te bouwen, maar het is geen voldoende voorwaarde. 

Er is een tijd geweest waarin gezin, school en kerk nauw met elkaar verbonden waren; 

vooral in de tijd van de verzuiling was hiervan vaak sprake. Binnen zo’n driedubbele 

verbinding kan de school beschouwd worden als onderdeel van – zoals Alma dat 

omschrijft - de ‘geloofsgemeenschap, die als referentiegroep kan gaan fungeren en die 

secundaire identificatiemogelijkheden biedt’. In sommige delen van Nederland doet deze 

situatie zich wellicht nog steeds voor; met name in traditionele omgevingen waar vormen 

van conservatief christendom veel voorkomen. Maar het is aannemelijker dat hiervan in 

het algemeen weinig of geen sprake is. In dit kader zegt Micha de Winter (2000) dat 

“The Village die nodig was om een kind groot te brengen al lang niet meer overal bestaat 

… Het proces van individualisering heeft geleid tot een grootscheepse desintegratie van 

de opvoeding … het gat in de opvoeding is een ravijn geworden.” 65 Alma omschrijft de 

hedendaagse samenleving als een seculariserende, pluriforme samenleving, waarin men 

er steeds minder van kan uitgaan dat jongeren zich een christelijke referentiekader eigen 

maken dat als zingevingsbron kan functioneren in de omgang met ervaringen. 

Christendom speelt nog slechts een rol binnen de kerk en de privésfeer van sommige 

gezinnen; het neemt een geïsoleerde plaats in en wordt weinig verbonden met de 

leefwereld en concrete zingevingsvragen van mensen.66 Deze analyse kunnen we 

toepassen op de meeste situaties van hedendaagse maatschappelijke stages in een 

christelijke context. Op veel christelijke scholen bestaat moeite om gestalte te geven aan 

de christelijke identiteit, bij voorbeeld vanwege het grote aandeel leerlingen – en vaak 

ook personeel - zonder christelijke achtergrond, en omdat bestaande, oude principes, 

geloofsuitspraken, en uitgangspunten niet meer toereikend blijken in hedendaagse 

omstandigheden. Respondenten uit het onderzoek van Alma geven zelf ook expliciet aan 

veel kritiek te hebben op de wijze waarop de school haar christelijke identiteit tot 

uitdrukking brengt; het is deze scholieren veel te mager; de school komt in hun beleving 

vaak niet verder dan het plichtmatig doen van dagopeningen67. In de jaren sinds Alma’s 

onderzoek is dit christelijke identiteitsprobleem van scholen alleen maar groter 

65 De Winter 2000, p. 17; overigens baseert hij deze uitspraak op bevindingen in de V.S.; toch mag aangenomen 
worden dat de Nederlandse samenleving in dit opzicht veel gelijkenissen met de V.S. vertoont.
66 Alma 1998, p. 41; pp. 242 – 243.
67 Alma 1993, p. 145.
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geworden. Ook het gegeven dat de drieslag gezin, school en kerk uit elkaar is gevallen, 

en de school niet meer vanzelfsprekend  deel uitmaakt van een soort 

levensbeschouwelijke ‘zuil’ wijst in een richting dat eventuele geloofscommunicatie 

tijdens maatschappelijke stages in veel gevallen niet zondermeer in vruchtbare bodem 

landt. 

Is christelijke geloofscommunicatie tijdens maatschappelijke stages – buiten scholieren 

die al christelijk zijn opgevoed om dan bij voorbaat al een kansloze missie? Niet per 

definitie. Adolescenten hebben een grote religieuze belangstelling, stelt Alma; oudere 

adolescenten nog meer dan jonge tieners, meisjes meer dan jongens, hoger opgeleiden 

meer dan lager opgeleiden, en adolescenten met een godsdienstige achtergrond meer 

dan adolescenten zonder zo’n achtergrond.68 Wanneer jongeren een rijk geschakeerd 

aanbod aan christelijke verhalen, symbolen en perspectieven is aangereikt, kan het 

christelijk referentiekader een plaats krijgen in het individuele zingevingssysteem van 

een persoon; zelfs als dit individuele zingevingssysteem vooraf niet als uitgesproken 

christelijk omschreven kan worden.69 De kerk of een christelijke organisatie kan hierin 

een rol spelen. In dit kader spreekt men wel van ‘secundaire socialisatie door de kerk’. 

Dit betekent ten eerste opnieuw dat de timing – geloofscommunicatie rondom 

maatschappelijke stage vindt plaats in de adolescentiefase – goed is. Daarnaast betekent 

het, dat de verwachtingen met betrekking tot optimale communicatie sterk getemperd 

moeten worden, gezien het geseculariseerde karakter van de samenleving in het 

algemeen en vaak ook de geloofsopvoeding in het bijzonder. Maar het betekent eveneens 

dat geloofscommunicatie tijdens maatschappelijke stages toch ook een kleine factor in 

een groter geheel van geloofscommunicatie kan zijn, en dat deze bijdraagt aan de 

vorming van een christelijk referentiekader bij jongeren. Aan christelijke scholen bieden 

maatschappelijke stages bij kerken en christelijke organisaties een nieuwe kans om 

invulling te geven aan hun christelijke identiteit. Kortom: Bij leerlingen zonder expliciet 

christelijke (geloofs)opvoeding die een maatschappelijke stage doen, mag het effect van 

geloofscommunicatie niet overschat worden, maar enig effect hoeft ook niet bij voorbaat 

uitgesloten te worden.

Uit deze verkenning rondom geloofsopvoeding en verbondenheid komt een paradox 

bovendrijven: enerzijds lijkt geloofsopvoeding onontbeerlijk te zijn om bij kinderen een 

christelijk referentiekader op te bouwen, en daarmee om geslaagde geloofscommunicatie 

bij maatschappelijke stages te laten plaatsvinden; anderzijds kan ook een - niet 

uitgesproken christelijk – individueel zingevingssysteem van een leerling voldoende basis 

bieden om met geloofscommunicatie bij aan te kunnen sluiten; een aanwezige religieuze 

68 Alma 1993, p. 39.
69 Alma 1993, p. 48.
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belangstelling is voldoende. Om deze schijnbare tegenstelling op te helderen, gaan we na 

hoe zonder geloofsopvoeding toch geloofsontwikkeling kan plaatsvinden. 

6.3. Zinvinding bij gebrek aan verbondenheid.

Voor Alma (1998) is duidelijk, dat in de hedendaagse geseculariseerde en individuele 

samenleving geloofsontwikkeling via geloofsopvoeding een verschijnsel is dat steeds 

minder voorkomt. Het is voor veel opgroeiende kinderen en jongeren niet meer 

vanzelfsprekend dat significante anderen hen gaandeweg bekend maken met de 

christelijke traditie. Toch kunnen ook mensen die niet met christelijk geloof zijn 

opgevoed en met de christelijke traditie vertrouwd zijn geraakt, gaan geloven. Alma 

bespreekt een aantal factoren die hierbij van belang kunnen zijn.

Zo kan er sprake zijn van een persoonlijke gevoeligheid of ontvankelijkheid van een kind 

voor een werkelijkheid die groter is dan hijzelf. Bijbelse verhalen kunnen bijvoorbeeld 

kinderlijke nieuwsgierigheid prikkelen. Een dergelijke ontvankelijkheid is moeilijk in 

godsdienstpsychologische modellen te vangen. Wel lijkt het volgens Alma verbonden te 

zijn met een ‘speelse, esthetische of allocentrische houding’. Gaandeweg haar onderzoek 

stelt ze persoonlijke gevoeligheid enerzijds en godsdienstige traditie en de mensen en 

instituties die haar bemiddelen anderzijds als twee bases voor het invulling geven aan 

geloofsidentiteit70  

Alma maakt verder duidelijk dat het functioneren van het christelijk geloof als bron van 

zin is niet slechts afhankelijk is van iemands geloofsontwikkeling, zoals bij het opgroeien 

van kinderen die met het christelijk geloof worden opgevoed. Het werkt ook andersom: 

christelijk geloof kan iemands geloofsontwikkeling ingrijpend beïnvloeden: godsdienstige 

zinbeleving kan opgevat worden als voortvloeisel uit én als stimulerende factor in de 

geloofsontwikkeling.71 Anders gezegd: ongeacht het gegeven of er een basis ligt van 

geloofsopvoeding of het delen van geloof door ‘significante anderen’, kan het in 

aanraking komen met christelijk geloof van grote invloed zijn op iemands 

geloofsontwikkeling. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een persoon zich bewust 

oriënteert op een godsdienstige traditie als het christendom, of in ruimere zin: zich actief 

bezighoudt met zingevingsvragen, of (zoals Alma dat omschrijft) een “voorgegeven 

ruimte van morele en spirituele vragen via persoonlijke resonantie exploreert”. 

Geloofsontwikkeling gaat gepaard met “het doorbreken van gangbare (bijvoorbeeld 

aangeleerde) waarnemings- en geheugenpatronen, waardoor transschematische 

ervaringen mogelijk worden die iemands inzicht in de werkelijkheid verruimen”72 Het 

70 Alma 1998, p 271; 277-278; 298; 317.
71 Alma 1998, p. 293.
72 Alma 1998, p. 293; 301.
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doen van een maatschappelijke stage in een christelijke context kan zo’n moment zijn in 

een proces van bewuste oriëntatie door een jongere, het kan een waardevolle etappe zijn 

in een zoektocht naar zin, of een stap zijn in de ‘exploratie van een voorgeven ruimte 

van morele en spirituele vragen’. Een maatschappelijke stage kan op zichzelf zelfs een 

‘transschematische contrastervaring’ blijken te zijn die jongeren in beweging zet in diens 

zoektocht naar zin, en die hen op het spoor zet van geloven.   

Al met al is geloven “geen gefaseerd proces dat, mits methodisch aangepakt, tot een 

gewenst resultaat zal leiden. Het is een open proces waarin iemand zich laat aanraken 

door wat niet in concepten, methoden en strategieën van geloofsopvoeding te vangen 

is”73 Geloofsopvoeding is binnen dat proces een belangrijke, maar geen voldoende 

voorwaarde. Ook bij afwezigheid van een basis van geloofsopvoeding kan 

geloofscommunicatie bij maatschappelijke stages kansen bieden. Een factor daarbij is 

zoals gezegd een persoonlijke gevoeligheid en ontvankelijkheid bij leerlingen. 

Belangrijker nog is dat geloofsontwikkeling en godsdienstige zinbeleving elkaars oorzaak 

en gevolg kunnen zijn. Enerzijds: omdat leerlingen zich ooit christelijk geloof hebben 

toegeëigend, raakt geloofscommunicatie bij maatschappelijke stages aan eerder 

opgedane geloofservaringen. Anderzijds: doordat christelijke geloofscommunicatie bij 

een maatschappelijke stage een zekere geloofservaring inhoudt, kunnen leerlingen 

daarmee een stukje christelijk geloof ontwikkelen.

6.4. Kansen voor kerken en christelijke organisaties.

Hans Alma noemt een aantal mogelijkheden en aandachtspunten voor kerkelijk beleid in 

een ‘geïndividualiseerde samenleving’. Ten eerste, zo stelt zij, kunnen kerkelijke en 

levensbeschouwelijke instellingen een bijdrage leveren aan de zingevende oriëntatie, 

voor zover zij elementen aanreiken die aansluiten bij individuele leefstijlen en specifieke 

behoefte situaties in onze samenleving. Ten tweede kan de kerk verbanden zichtbaar 

maken en benoemen die vanwege het individualistisch zelfbeeld, waarin keuzevrijheid en 

eigen verantwoordelijkheid centraal staan, moeilijk waargenomen kunnen worden. Als 

voorbeeld noemt ze ondermeer het verband tussen dagelijks handelen en geloven, en 

tussen individuele situaties en maatschappelijke ontwikkelingen. Ten derde kan de kerk 

volgens haar een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van ‘individuele competenties’, 

aan initiatieven voor nieuwe sociale verbanden, en tegenwicht bieden tegen 

individualiseringsrisico’s. Bij ‘nieuwe sociale verbanden’ noemt ze maatschappelijke 

projecten als voorbeeld en volwaardige participatie van jongeren als voorwaarde. Een 

vierde aandachtspunt is dat de herkenbaarheid van de christelijke traditie vergroot kan 

73 Alma 1998, p. 317-318.
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worden als de kerk creatief gebruik maakt van ingangen die voorhanden zijn. Ze noemt 

daarbij (seculiere) media. Ten vijfde: de kerk kan bijdragen aan de geloofsopvoeding 

door de ouders te begeleiden en te steunen in het aanreiken van een christelijk 

referentiekader aan hun kinderen. Ten slotte moet wat in de kerk wordt beleden, 

doorwerken in onderlinge relaties en in het klimaat van de kerkelijke gemeente.74 

Veel van deze mogelijkheden en aandachtspunten kunnen eenvoudig in verband worden 

gebracht met maatschappelijke stages. Zo kan in een maatschappelijke stage in een 

christelijke context het verband tussen dagelijks handelen en geloven zichtbaar worden. 

Een stage draagt bij aan individuele competenties, en kan opgezet worden als een 

project waarin jongeren volwaardig participeren. Maatschappelijke stage wordt wettelijk 

verplicht voor alle scholieren, en is daarmee dus een zeer voor de hand liggende ingang 

waarvan kerken en christelijke organisaties gebruik kunnen maken. Doordat in een 

maatschappelijke stage het christelijk gedachtegoed mogelijk heel anders gepresenteerd 

wordt dan thuis of op school, kan het een verrijking bij of aanvulling zijn op de 

geloofsopvoeding, en bijdragen aan het ontwikkelen van een christelijk referentiekader. 

Al met al: hoewel het effect zoals gezegd niet moet worden overschat, zijn 

maatschappelijke stages een reële kans voor kerken en christelijke organisaties om een 

bijdrage te leveren aan een christelijk referentiekader of een stuk geloofsontwikkeling 

voor scholieren; ongeacht de vraag of er sprake is van een christelijke geloofsopvoeding; 

en er vanuit gaande dat dat een wenselijke doelstelling zou zijn.

6.5. Transformatief geloofsleren75

De theorieën van Alma en de toepassing daarvan op maatschappelijke stages in een 

christelijke context, lijken geloofscommunicatie als een eenzijdig proces te beschouwen: 

vanuit de christelijke organisatie is er op het gebied van christelijk geloof wat te melden, 

dat al dan niet wordt overgenomen door leerlingen. Dit perspectief neigt misschien meer 

naar mogelijkheden binnen stages voor geloofsoverdracht dan voor geloofscommunicatie. 

Is er inderdaad slechts sprake van eenrichtingsverkeer, of is een wisselwerking mogelijk?

In haar proefschrift ‘Geloven leren’ doet Alma Lanser (2000) onderzoek naar wederkerig 

geloofsleren tussen ouders en hun kinderen76. Ook hier is het gezin en het doorgeven van 

geloof van de oudere op de jongere generatie het uitgangspunt. In lijn met Hans Alma, 

noemt Alma Lanser de relatie ouders-kinderen de belangrijkste factor in het doorgeven 

74 Alma 1993, p. 254 – 260.
75 Lanser 2000 en 2002.
76 Het gaat om kinderen van 16 en 17 jaar, die tot de leeftijdscategorie van ‘jongeren’ gerekend kunnen worden.
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van het (christelijk) geloof aan de volgende generatie.77 Haar uitgangspunt is: in een 

situatie van ‘geloven leren’ is altijd sprake van wederkerig geloofsleren. Net zoals in 

Oomkes’ procesbenadering van communicatie alle participanten in dat 

communicatieproces gelijktijdig zender en ontvanger zijn, is geloofsopvoeding of 

geloofsoverdracht geen éénrichtingsverkeer: kinderen leren van hun ouders, maar 

tegelijkertijd leren ouders van hun kinderen. Omdat beide gesprekspartners van elkaar 

over geloof leren, ontstaat een dynamiek met transactionele ervaringen die de 

betekenisoverdracht van het geloof dus over en weer bevordert.78 Het begrip 

‘transactionele ervaringen’ gebruikt Lanser als de uiterst geconcentreerde samenvatting 

van Dewey’s denken, en als het wetenschappelijk equivalent van een procedure 

waarbinnen sprake is van wederkerig leren79. Uit haar handelingsonderzoek blijkt 

gaandeweg dat er zelfs nog meer gebeurt: doordat bij beide partijen aan het leerproces 

veranderen, verandert automatisch een stukje van de traditie. Aan het eind van het 

proces is het gedachtegoed waar het proces mee begon, voor de betrokkenen niet meer 

hetzelfde. Vanwege dit veranderingsproces tussen jongeren en hun ouders, stelt Lanser 

zelfs voor om het begrip ‘wederkerig geloofsleren’ te vervangen door het begrip 

‘transformatief geloofsleren’.80 

Wat zou dit kunnen betekenen voor christelijke geloofscommunicatie rondom 

maatschappelijke stages? Voor de communicatie betekent dit niet alleen dat er, anders 

dan wat mogelijk opgevat zou kunnen worden uit theorieën van Alma, wel degelijk 

sprake is van tweerichtingsverkeer. Niet alleen de leerlingen steken iets op van de 

geloofscommunicatie, ook de vertegenwoordigers van de organisatie waar ze hun stage 

doen, leren iets van de leerlingen. Binnen dit tweerichtingsverkeer kunnen aspecten van 

dat christelijk geloof in een ander daglicht komen te staan en daarmee veranderen, zowel 

bij de leerlingen als bij de stagebieders. Door geloofscommunicatie een plek te bieden bij 

maatschappelijke stages grijpen christelijke organisaties de kans aan om, behalve het 

delen van hun overtuigingen met scholieren, hun eigen overtuigingen daarmee tegen het 

daglicht te houden, te actualiseren of anderszins aan te passen op basis van wat binnen 

dat proces van geloofscommunicatie gebeurt. Het feit dat geloofscommunicatie bij 

maatschappelijke stages wel degelijk tweerichtingsverkeer is, en dat in dat proces de 

stagebieders, de leerlingen én aspecten van het christelijk geloof kunnen veranderen, 

draagt bij aan de meningsvorming over de vraag of geloofscommunicatie bij 

maatschappelijke stages ethisch verantwoord is. Het maakt nogal wat uit of de inzet 

‘enkelzijdige’ of ‘wederzijdse’ beïnvloeding is, en ook of de initiators van die beïnvloeding 

77 Lanser 2000, pp. 17 – 20; 2002, p 127.
78 Lanser 2002, p. 129.
79 Lanser 2000, pp. 48-51; 2002, p. 131.
80 Lanser 2000, p. 159 e.v.
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met de mogelijkheid rekening houden dat zij en hun overtuigingen ook zelf aan dat 

proces veranderen. 
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Hoofdstuk 7:

Maatschappelijk opvoeden volgens Micha de Winter

7.1. Sociale verbondenheid

Lang voordat maatschappelijke stages werden ontwikkeld, introduceerde Micha de Winter 

(2000) het verwante begrip ‘maatschappelijk opvoeden’. Hij staat een pedagogiek voor 

waarin individuele en sociale aspecten gecombineerd worden, en die rechtstreeks in 

verband met Dewey kan worden gebracht. In dit hoofdstuk bekijken we De Winters 

opvattingen vanuit het perspectief van maatschappelijke stages in een christelijke 

context, en daarbij vooral naar het aspect geloofscommunicatie.

 

Een pleidooi voor werken aan meer sociale verbondenheid, zo kan Micha de Winters rede, 

uitgesproken bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap op het terrein van de 

‘sociaal affectieve vorming van jeugdigen’, worden opgevat. In lijn met Alma’s 

constatering dat de hedendaagse samenleving een individualistische samenleving is, stelt 

De Winter verder dat ook de opvoeding is geïndividualiseerd: het richt zich op het 

individuele kind, en het ontwikkelingspsychologische discours is binnen de pedagogiek 

dominant geworden.81. Daar stelt hij tegenover dat opvoeding naast een op het individu 

gerichte, ontwikkelingspsychologische kant, ook een collectieve component heeft. Met 

opvoeden is behalve een individueel belang en gezinsverantwoordelijkheid ook een 

gemeenschapsbelang en gedeelde gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gemoeid. 

De hedendaagse opvoeding en het onderwijs spelen zich volgens hem veel te veel af in 

een sociaal moratorium, ook wel jeugdland genoemd: een steeds langere periode waarin 

nieuwe generaties in een soort quarantaine op het latere leven moeten worden 

voorbereid. Dat gebeurt, terwijl Dewey al ideeën ontwikkelde hoe met name een school 

een proces van gemeenschappelijk zoeken kan begeleiden waarbij behalve aan het 

individuele leerproces ook gewerkt wordt aan wederkerigheid, samenwerking, tolerantie 

en respect.82 De hedendaagse grote nadruk op alleen het individuele aspect in de 

opvoeding vindt De Winter onterecht, want volgens hem dient pedagogiek individueel én 

sociaal gericht te zijn. Hij spreekt zich uit voor het leggen van verbindingen tussen 

individuele en sociale opvoedingsdoelen, en beroept zich daarbij op John Dewey en 

vooral dienst democratisch opvoeding. De opvoeding dient zich volgens De Winter dus 

ook te richten op de samenleving, en hij spreekt dan ook van ‘maatschappelijk 

opvoeden’. Maatschappelijke opvoeding staat voor de gemeenschappelijke 

81 De Winter 2000, p.5.
82 De Winter 2000, p. 13.
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verantwoordelijkheid van de samenleving voor het grootbrengen van nieuwe generaties 

en voor het opvoeden tot het leven in de gemeenschap.83

De redenen voor De Winters overtuigingen komen enerzijds voort uit zijn gedachte dat 

opvoeding niet alleen door ouders of gezin gedragen moet worden, maar een gedeelde 

gemeenschappelijke verantwoording is. Dit kan het meest treffend weergegeven worden 

door het bekende gezegde ‘it takes a village to raise a child’. Anderzijds zijn er sociale 

doelen te bewerkstelligen: kinderen moeten niet slechts opgevoed worden tot individuen; 

zij maken deel uit van een groter sociaal verband en daarop moeten ze worden 

voorbereid. Als volwassenen moeten ze later in hun leven het met anderen eens zien te 

worden over hoe ze willen samenleven, over omgangsvormen, verdeling van 

bestaansmiddelen, over rechtvaardigheid en solidariteit, over normen en sancties.84 In dit 

kader spreekt De Winter van sociale verbondenheid – ‘connectedness’. Op basis van 

internationale onderzoeksliteratuur noemt De Winter deze sociale verbondenheid een 

cruciale sociaal-pedagogische factor die de ontwikkelingskansen, gezondheid, gedrag en 

welbevinden van jeugdigen in belangrijke mate blijkt te sturen. Mensen hebben het nodig 

om nodig te zijn in een gemeenschap, en om duurzame verantwoordelijkheid voor 

anderen te dragen.85 Sociale verbondenheid vormt een intermediair tussen een persoon 

en zijn maatschappelijke context. Het verbindt de psychologische vraag met wie 

jongeren zich verbonden voelen, met de sociologische vraag wie zich in de samenleving 

met jongeren verbonden voelt, of anders gezegd: wie er bereid zijn om pedagogische 

verantwoordelijkheid te nemen.86 De Winter pleit voor een pedagogiek die jongeren 

erkent als medeburgers die bezig zijn te leren hoe ze hun leven en de samenleving 

moeten vormgeven. En die dus nadrukkelijk meer omvat dan het werken aan individuele 

ontwikkeling en toewerken naar individuele zelfontplooiing. Om vorm te kunnen geven 

aan zo’n participatiepedagogiek, pleit hij voor een opvoedingsomgeving waar sociale 

participatie - hier citeert hij Deweys omschrijving: ‘to create something new in common’ 

- een kerndoel is, en die daartoe voldoet aan de eis van affectiviteit en verbondenheid.87 

7.2. Maatschappelijke dienstplicht

De Winter introduceert het begrip ‘maatschappelijke dienstplicht’. In een casus over 

jeugdgevangenissen schetst hij dat zowel het individuele belang van rehabilitatie van de 

jeugdige delinquent als het sociale belang van veiligheid en normhandhaving zijn gediend 

met een constructieve, rehabiliterende straf die in en voor de gemeenschap ten uitvoer 

83 De Winter 2000, pp. 5-7.
84 De Winter 2000, p. 5.
85 De Winter 2000, p. 17.
86 De Winter 2000, p. 18.
87 De Winter 2000, pp. 20 – 21.
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wordt gebracht. Een ‘maatschappelijke dienstplicht’ zou wat De Winter betreft een goed 

alternatief van gevangenisstraf kunnen zijn. Zo krijgen jeugdigen gelegenheid 

publiekelijk iets goed te maken tegenover de samenleving, en zij kunnen daarvan 

tegelijkertijd ook zelf goede dingen leren.88 De casus over jeugdgevangenissen is een wat 

extreem voorbeeld om duidelijk te maken dat individuele en maatschappelijke belangen 

in de opvoeding kunnen samenvallen. Dit voorbeeld kan in zekere zin worden toegepast 

op het opvoeden van jongeren in het algemeen, en eveneens op de maatschappelijke 

stage. De maatschappelijke stage zoals deze door de overheid wordt geïmplementeerd, 

past zeer goed in De Winters pleidooi voor sociale verbondenheid en voor een 

participatiepedagogiek. Al moeten we stellen, net als eerder bij de bespreking van 

Dewey, dat ook De Winter een totale participatiepedagogiek voor ogen staat, die het 

gehele onderwijsbestel en opvoeding omvat; maatschappelijke stage is daarbinnen 

slechts een fragment.

De Winter spreekt zich niet expliciet uit over geloof of religie. In directe zin kunnen we 

aan zijn rede geen elementen ontlenen voor beantwoording van deze centrale 

vraagstelling. Hooguit toont hij huivering voor het risico dat sociale doelstellingen in de 

pedagogiek kwetsbaar kunnen zijn voor ‘politieke, ideologische of levensbeschouwelijke 

veroveringszucht’. Sociale pedagogiek kan daardoor een ideologische lading krijgen.89 

Ook deze terughoudendheid herkennen we van Deweys houding jegens religie. We 

kunnen De Winters pleidooi voor een maatschappelijke dienstplicht dus zonder veel 

moeite beschouwen als een pleidooi voor maatschappelijke stages, maar niet zomaar als 

aanbeveling voor stages in een christelijke context en voor geloofscommunicatie daarbij. 

Eerder integendeel: een christelijke organisatie, activiteit of project mag 

maatschappelijke stage niet heimelijk voor zijn eigen christelijke karretje spannen onder 

het mom van een algemene sociaal maatschappelijk belang. Daaruit blijkt een heldere 

voorwaarde waaraan de maatschappelijke dienstplicht – of maatschappelijke stage – in 

zijn ogen zou moeten voldoen.

88 De Winter 2000, p. 11.
89 De Winter 2000, p. 6.
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Hoofdstuk 8:

Hedendaagse jongeren en hun religiositeit

Na de introductie van het begrip maatschappelijke stage en een verkenning van wat een 

maatschappelijke stage in een christelijke context is, hebben we in de tussenliggende 

hoofdstukken het aspect van geloofscommunicatie in dit kader bekeken; telkens vanuit 

een ander theoretisch perspectief. We hebben het onderwerp benaderd vanuit het 

perspectief van communicatie in het algemeen en geloofscommunicatie in het bijzonder; 

vanuit inzichten op het gebied van religieus onderwijs, vanuit de participatie- en 

ervaringspedagogiek van John Dewey, vanuit gezichtspunt van geloofsopvoeding, vanuit 

theorie over transformatief leren, en vanuit het perspectief van maatschappelijk 

opvoeden. Hoewel de manier waarop jongeren geloven daarbij zijdelings aan de orde 

kwam, hebben we nog geen samenhangende verkenning gedaan naar de religiositeit van 

hedendaagse jongeren. Ons theoretisch-verkennend onderzoek zou incompleet zijn als 

we dit buiten beschouwing laten, omdat de wijze waarop jongeren heden ten dage 

geloven of met geloof omgaan, van doorslaggevende invloed is op de werking van 

genoemde theoretische perspectieven in de praktijk, en op de geloofscommunicatie 

tussen christelijke stageaanbieders en jongeren. 

Er is zoveel over jongeren, en over hun religiositeit geschreven, en jongeren zijn – zoals 

alle mensen - onderling zo enorm verschillend, dat het ondoenlijk lijkt om binnen het 

bestek van een hoofdstuk een compleet beeld te schetsen en om niet in nietszeggende 

generalisaties en open deuren te vervallen. Toch geven we een eerste aanzet hiertoe, 

waarbij we starten met de religieuze veranderingen die zich de laatste decennia in de 

Westerse samenleving hebben voltrokken. We schetsen vervolgens een beeld van 

hedendaagse religiositeit, en van hedendaagse jongeren; bij het laatste maken we vooral 

gebruik van bevindingen van Spangenberg en Lampert in ‘de grenzeloze generatie’, die 

zich baseren op ondermeer diverse trendwatch onderzoeken. Uiteindelijk zeggen we het 

één en ander over de religiositeit van hedendaagse jongeren. Van daaruit leggen we een 

verband met geloofscommunicatie rondom maatschappelijke stages in een christelijke 

context, waarbij we enkele aanbevelingen doen. 

8.1. Religieuze veranderingen: secularisering en transformatie 

Religie in de Westerse samenleving is de afgelopen decennia sterk veranderd. Deze 

veranderingen worden veelal aangeduid met de term secularisering. De sociale 

significantie van religie is stevig verminderd, of ten minste diepgaand getransformeerd. 
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Al decennia wordt er gesproken van secularisering. Op de zogeheten 

‘seculariseringsthese’ valt veel af te dingen: het lijkt een wetenschappelijke tunnelvisie 

op een proces dat bij voorbaat slechts bij één resultaat lijkt te kunnen uitkomen. Het 

vertrekpunt is dat in het moderne tijdperk secularisering noodzakelijkerwijs optreedt; 

voor een andere ontwikkeling wordt bij voorbaat al geen mogelijkheid open gelaten. De 

laatste decennia blijkt dat zich in de Westerse samenleving weliswaar diepgaande 

religieuze veranderingen hebben afgespeeld, maar dat de samenleving daarmee nog niet 

minder religieus is geworden. Het afbrokkelen van religieuze instituties staat niet gelijk 

aan het verdwijnen van religiositeit. Integendeel: ook in een moderne samenleving is 

religie – hoewel misschien in een andere, minder traditionele gedaante – volop aanwezig. 

Elk sociaal verschijnsel maakt deel uit van de samenleving waarin het zich begeeft. 

Religie maakt daar dus ook deel vanuit en verkeert in permanente wisselwerking met zijn 

hedendaagse omgeving. Hierbij komt overigens wel de vraag naar voren wat religie dan 

precies is. Oude, christelijke en kerkelijke omschrijvingen voldoen niet meer, maar soms 

is onhelder welke verschijnselen al dan niet als religieus kunnen worden aangemerkt. 

Vanwege de constatering dat religie niet verdwijnt maar verandert, spreken 

wetenschappers steeds vaker van transformatie van religie dan van secularisering.90 

Of men nu de term transformatie of secularisering gebruikt: een steeds groter deel van 

de bevolking heeft zich onttrokken aan traditionele religieuze verbanden. Het christelijk 

geloof kent in de Westerse wereld een afnemend aantal belijders, en gelovigen die zich 

wel verbonden voelen met het christelijk geloof hebben voor een deel andere opvattingen 

dan christelijke generaties voor hen. De laatste decennia is er steeds meer openheid 

gekomen voor nieuwe vormen van religiositeit. Deels gaat het om (post)modern 

vormgegeven elementen uit bestaande, vooral Oosterse religies, deels om het nieuw 

leven in blazen van elementen uit ‘vergeten’ religies uit bijvoorbeeld de oudheid, deels 

om nieuwe vormen van zingeving en spiritualiteit zoals met de verzamelcategorie ‘New 

Age’ wordt aangeduid. Bestaande institutionele vormen van religie – waarvan kerken 

belangrijke vertegenwoordigers zijn – lijken onvoldoende in staat om mensen met deze 

hernieuwde belangstelling voor religie aan zich te binden, voor zich te interesseren, of 

ten minste bij hen in beeld te komen. 

8.2. Individualisering van religie

Thomas Luckman stelde al in 1967 dat in de hedendaagse Westerse samenleving sprake 

is van het einde van de institutionele specialisering van religie. Religieuze instituties of 

90 Berger 1999, pp. 1-18; Janssen 2002, p. 10; Hellemans 2004; Wallice en Bruce 1992, pp. 8-30; Zondervan 
2008, pp. 147-148.
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andere sociale verbanden die een totaalpakket aan religieuze behoeftes bevredigen voor 

een bepaalde groep van betrokkenen die zich enkel en alleen aan een bepaalde religieuze 

organisatie toewijden, verdwijnen. Meer en meer stellen mensen hun eigen religie samen 

door elementen uit verschillende ‘religieuze aanbieders’ te combineren. Dat gebeurt 

vooral binnen een privésfeer, waarbinnen het autonoom handelende individu zelf zijn 

‘ultieme betekenissen’ kan kiezen.91 Jacques Janssen (2002) sluit bij dat laatste aan: “De 

religieuze situatie van de moderne mens is zo dat hij geschiedenis en instituties ontwijkt 

en God zoekt én verbergt in de catacomben van zijn diepste innerlijk… mensen rijgen 

hun eigen religie tot een veelkleurige kralenketting, slechts bijeengehouden door de 

dunne draad van hun persoonlijke biografie”92.

8.3. Drie kenmerken van hedendaagse ontkerkelijkte religiositeit93

Hoe is de hedendaagse ontkerkelijkte religiositeit te typeren? Joep de Hart (2006) noemt 

drie belangrijke kenmerken: ten eerste spreekt hij van modularisering. Voor afzonderlijke 

onderdelen van de christelijke tradities is nog altijd veel steun, maar steeds minder 

mensen nemen het totaalpakket over. Er is sprake van ‘religieuze bricolage’, een term 

die Zondervan gebruikt voor de titel van zijn boek over religiositeit onder jongeren. 

Daarbij combineren mensen elementen uit diverse tradities, christelijke en andere. Zo is 

bijvoorbeeld geloof in hemel populairder dan geloven in de hel; en in de woordenschat 

van mensen is het begrip zonde vaak weggevallen. De Hart noemt dit uitfilteren van 

onwelgevallige aspecten van geloven ook wel ‘knuffelspiritualiteit’ of ‘religieus 

pretpakket’. Een tweede kenmerk van de hedendaagse ontkerkelijkte religiositeit is het 

omduiden of herinterpreteren van christelijke begrippen, de zogenoemde 

‘afkoppelingshypothese’. Allerlei aspecten en denkbeelden worden omarmd, los van hun 

oorspronkelijke context en samenhang. Zo kan het ‘leven na de dood’ voor veel mensen 

naast ‘hemel’ ook ‘reïncarnatie’ betekenen. Verder hebben wonderen een veel 

alledaagsere betekenis gekregen, en is er een scala aan activiteiten mogelijk die allemaal 

met het begrip ‘bidden’ worden aangeduid. Een derde kenmerk is – het is hiervoor al aan 

de orde geweest -  levensbeschouwelijke individualisering. Allerlei traditionele 

maatschappelijke verbanden verliezen hun dwingende karakter en de ruimte groeit om 

het leven naar eigen inzicht en behoefte in te richten. Het belangrijkste criterium is de 

‘persoonlijke ervaring’.94 Daarmee hangt samen dat religie steeds meer een privé-

activiteit is geworden die in maatschappelijke zin weinig houvast biedt.95

91 Luckman 1967, pp. 77 – 115.
92 Janssen 2002, p. 9; p. 14.
93 Deze term en paragraaf is ontleend aan De Hart; in Bernts, Dekker en De Hart 2006, p. 119.
94 Bernts, Dekker en De Hart 2006, pp. 178-182.
95 Vergelijk Spangenberg en Lampert 2009, p. 198.
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Voor het christelijk geloof en voor christelijke gelovigen betekent het voorgaande, dat 

steeds meer mensen elementen uit het christelijk geloof combineren met elementen uit 

andere religies en andere bronnen van zingeving; in veel gevallen zullen ze aan het 

christelijk geloof zoals generaties voor hen dat beleefden en kenden, slechts ten dele 

gestalte geven binnen hun eigen leven. Diverse christelijke elementen die mensen niet 

hebben ‘opgegeven’, hebben een andere betekenis gekregen. Verder zal ook voor 

hedendaagse christelijke gelovigen persoonlijke ervaring en eigen inzichten terrein 

winnen ten nadele van gemeenschappelijk vormgegeven en voorgeschreven 

geloofselementen.

8.4. Hedendaagse jongeren 

Jongeren vormen in veel opzichten de culturele frontlinie. Ontwikkelingen en 

veranderingen in de samenleving doen zich het eerste bij hen voor, en vaak zijn ze 

trendsetters. Zij gaan ook voorop als het gaat om religieuze veranderingen. Jongeren zijn 

de meest afwezige groep in christelijke verbanden. Dit is voor veel kerken een probleem. 

Kerkleiders en kerkgangers ervaren dat ze onvoldoende in staat zijn een brug te slaan 

over de kloof tussen de kerk enerzijds en de hedendaagse, veranderende en 

individualiserende cultuur en samenleving - de jongeren voorop - anderzijds. Sterker nog 

dan de samenleving als geheel vergrijzen kerken. In het leven van jonge generaties is de 

kerk irrelevant geworden. Kortom: de religiositeit van jongeren heeft in de meeste 

gevallen, en nog altijd in toenemende mate, geen of nauwelijks verbinding meer met de 

kerk. Wie zijn de jongeren van vandaag de dag, en hoe valt hun religiositeit dan wél te 

duiden?

Eerst gaan we in op het eerste deel van deze vraag: we proberen ons een beeld te 

vormen van wie deze hedendaagse jongeren zijn. In het boek ‘De grenzeloze generatie 

en de eeuwige jeugd van hun opvoeders’ typeren Spangenberg en Lampert (2009) 

hedendaagse jongeren op basis van kwalitatief onderzoek van het ‘trendwatch-bureau’ 

Motivaction. Het is moeilijk een volledige generatie in enkele steekwoorden te 

generaliseren, en daarbij riskanter om dat te doen op basis van vooral één boek, en om 

dat binnen enkele pagina’s te proberen. Met deze voorbehouden selecteren we uit dit 

boek toch enkele typeringen over jongeren die ten minste een eerste verkenning 

omvatten en voorlopige schets geven van deze hedendaagse jonge generatie, en die 

aanknopingspunten kunnen bieden met het oog op geloofscommunicatie met deze 

jongeren.
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Een groeiend deel van de jongste generatie die in de hedendaagse samenleving groot 

wordt, hanteert op weg naar volwassenheid een “wezenlijk zelfingenomen, 

individualistisch, hedonistisch, materialistisch, en maatschappelijk ongeïnteresseerd 

waardepatroon,” aldus Spangenberg en Lampert. En ze vertoont overeenkomstig gedrag. 

Andere typeringen voor jongeren van nu zijn escapisme, genieten, netwerken, 

herwaardering van hiërarchie (daarover later meer), focus op uiterlijk, minder oog voor 

het eigen welzijn, en ‘ambities, status, en consumptie’. De hedendaagse opvoeding en 

vorming van jongeren is een belangrijke oorzaak van de waarden en gedragingen van 

jongeren. Ouders en opvoeders van nu hebben doorgaans een niet-hiërarchische 

instelling, zijn weinig geneigd grenzen, kaders en beperkingen te stellen richting 

jongeren, waardoor deze bijzonder veel vrijheid krijgen.96 “Alles mag en niets heeft 

consequenties. Dus doet men maar wat. Wij verwaarlozen de jeugd en de jeugd 

verwaarloost zichzelf.”97

De grote groep niet-religieuze individualistische, hedonistische en materialistische 

mensen in de samenleving ontleent haar ultralichte zingevingskader voor een groot deel 

aan wat de markt haar poogt te bieden. Televisiezenders gericht op vermaak en 

beleving, reclamecampagnes, en festivals zijn hier voorbeelden van. De markt verleidt 

tot spontane consumptie en cultiveert onvrede en verlangens. Ze is steeds in beweging 

en kan nooit een verbindend, wezenlijk of transcendent zingevingskader bieden zoals 

religie of levensbeschouwing dat doet.98

Spangenberg en Lampert doen een pleidooi voor het opnieuw stellen van grenzen aan 

jongeren: Grenzen op het gebied van gezondheid, in relaties, in wat wel of niet door de 

beugel kan, in het rekening houden met anderen. “De jonge generatie verlangt meer dan 

voorheen naar richting, duidelijkheid en autoriteit”99. Onderzoeken onder jongeren tonen 

aan dat jongeren grenzen nodig hebben, dat ze grenzen tot op zekere hoogte waarderen, 

en dat jongeren die zelf ongebreidelde vrijheid hebben gekregen van hun opvoeders, zich 

voornemen veel strenger te zijn als ze zelf later kinderen hebben. Jongeren zijn duidelijk 

op zoek naar meer houvast, overzicht en structuur. Ze waarderen vaak strenge leraren 

en discipline, en hebben behoefte aan relevante volwassenen die de waarde van dingen 

aan de orde stellen. Ze stellen het op prijs als ze worden uitgedaagd en als ze doorleefde 

identiteiten en zienswijzen krijgen aangereikt; juist ook als deze afwijken van wat ze 

gewend zijn. Kinderen en jongeren zijn in hun ontwikkeling op zoek naar structuur, 

richting en identiteit die door hedendaagse opvoeders en onderwijzers te weinig worden 

96 Spangenberg en Lampert 2009, pp. 24 – 26; 59-83.
97 Charles Groenhuijzen, geciteerd in Spangenberg en Lampert 2009, p. 121.
98 Spangenberg en Lampert 2009, p. 95.
99 Spangenberg en Lampert 2009, p. 83.
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gegeven.100 In het verkennen naar mogelijkheden voor structuur, richting en identiteit, 

komen Lampert en Spangenberg ondermeer terecht bij rituelen. Ze constateren dat 

vanwege de individualisering er een maatschappelijk taboe lijkt te zijn ontstaan op de 

klassieke, religieuze rituelen, maar noemen rituelen toch bij uitstek middelen om het 

individuele en collectieve te verbinden. Al spreken ze zich niet uit voor een herleving van 

allerlei traditionele vormen van religie, ze onderkennen dat rituelen richting en 

duidelijkheid bieden.101

Zoals gezegd: uit de ‘grenzeloze generatie’ is op te maken, dat de doorgeschoten 

grenzeloosheid van jongeren, bij anderen en bij henzelf de behoefte wakker roept aan 

hernieuwde begrenzing: meermalen klinken er aanbevelingen als richting, autoriteit en 

duidelijkheid. Verder doet radicaal individualisme – hoe paradoxaal het ook lijkt – juist de 

vraag naar collectiviteit ontstaan. Bij de bespreking van Alma’s theorie in hoofdstuk 6 

zagen we al dat ook een niet uitgesproken christelijk individueel zingevingssysteem 

voldoende basis kan bieden om met geloofscommunicatie bij aan te sluiten. Hier liggen 

behoeften en kansen die kerken en christelijke organisaties in theorie zouden kunnen 

benutten. Maar vooralsnog beweegt institutionele religie zich in een neergaande lijn. Dat 

blijkt uit kerklidmaatschap, kerkbezoek, en aantallen religieuze specialisten, zoals 

dominees en priesters.  Dekker omschrijft ‘ontkerkelijking’ als “het feit dat steeds minder 

mensen zeggen bij een kerk of godsdienstige groepering aangesloten te zijn.”102 Deze 

ontkerkelijking is onder jongeren het grootst. Het zogeheten cohort effect doet zich voor: 

het socialisatieproces stokt, een hele generatie haakt af.103

8.5. Jongeren en religiositeit

Het ledenbestand van traditionele kerken, de Rooms-katholieke en Protestantse Kerk 

voorop, is sterk vergrijsd. Jongeren zijn binnen deze kerken doorgaans relatief zweer 

zwak vertegenwoordigd; al zijn ze relatief goed vastgehouden door orthodox-christelijke 

groeperingen, en sterk oververtegenwoordigd in de evangelische beweging. Bij jongeren 

roept de kerk doorgaans weliswaar geen negatieve associaties meer op, maar ze kan ook 

allerminst op belangstelling van jongeren rekenen. Jongeren en de kerk bevinden zich 

ver van elkaar vandaan. Jongeren vinden het prima dat de kerk bestaat; anders dan 

sommige volwassenen hebben ze bijvoorbeeld geen negatieve ervaringen met de kerk 

gehad en in dat opzicht dus geen ‘belast verleden’. Ze onderkennen zelfs dat de kerk 

voor anderen betekenis kan hebben. Maar deze mogelijkheid heeft geen betrekking op 

100  Spangenberg en Lampert 2009, pp. 27, 66.
101 Spangenberg en Lampert, pp. 201-202.
102 Bernts, Dekker, De Hart 2006, pp. 13-14.
103 Janssen 2002, p. 11.
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hen zelf. Ze ervaren zelf geen appèl vanuit de kerk. Voor hun eigen bestaan laat de kerk 

hen onverschillig.

Waar religiositeit onder volwassenen vaak deels opgevat kan worden als een reactie op 

de institutionele religie waar zij mee zijn opgegroeid of anderszins mee te maken hebben 

gehad, is deze verbinding bij jongeren nog losser en minder aanwezig. Ze creëren 

grotendeels hun eigen religie. Zondervan spreekt van ‘zwevende, deels onbenoemde, 

niet institutioneel gelegitimeerde religiositeit’ onder jongeren104. Opvallend is dat juist bij 

jongeren ‘gemeenschap’ een belangrijk religieus thema is. Al kunnen we hierbij de 

kanttekening maken dat er op sociaal vlak sprake is van sterke informalisering: jongeren 

treden gemakkelijk in en uit sociale verbanden105. Maar niettemin: jongeren zijn 

‘groepsdieren’, en onderlinge sociale verbanden zijn bij allerlei handelingen – en dus ook 

religieuze activiteiten – heel belangrijk. Overigens vormt dit thema van gemeenschap 

een paradox met de meermalen genoemde radicale individualisering waarvan juist onder 

jongeren al decennia lang óók sprake is106. Een hiermee samenhangend spanningsveld is 

dat jongeren enerzijds zoeken naar individualisering, maar anderzijds ook verlangen naar 

zelfoverstijging. Dat verlangen naar het zich verliezen in iets dat groter is dan het ‘ik’ kan 

ook vervuld worden door een grote mensenmassa, zoals bij popconcerten, 

sportwedstrijden of stille tochten. Kortom, áls jongeren al gemeenschap zoeken, is dat 

vooral op informele basis en op hun individu-specifieke condities. En als ze al iets 

‘transcendents’ willen ervaren, dan heeft dat niet vanzelfsprekend betrekking op een niet 

waarneembare werkelijkheid waarop een activiteit zoals geloven zich doorgaans richt. 

Men spreekt in dit kader ook wel van ‘horizontale transcendentie’.

Religiositeit onder jongeren verschijnt meer als dynamiek dan als een systeem of 

institutie. Beleving en ervaring staan centraal in de leefwereld van jongeren, en van 

religie verwachten ze deze beleving en ervaring. Jongeren bricoleren er in allerlei 

levensdimensies op los, en ook op religieus vlak combineren ze voorwerpen, rituelen, en 

gewoontes tot een eigen onderdeel van hun persoonlijke en unieke levensstijl. Maar 

misschien wel juist omdat ze totaal geen verbinding hebben gehad met institutionele 

religies, staan jongeren in beginsel niet afwijzend, maar juist open voor religie en 

spiritualiteit. Ze weten alleen vaak weinig tot niets van religieuze en christelijke tradities 

af. “Christelijk-dogmatische inhouden lossen (bij jongeren) als het ware op in functies en 

processen van subjectief-persoonlijke betekenisgeving; jongeren zijn geïnteresseerd in 

religie als dynamiek, in ‘geleefde religie’ en in ‘religie als ervaring’ “107. “Als je beweert 

104 Zondervan 2008, p. 147.
105 Zondervan 2008, p. 119; p.150.
106 Janssen: “religie lijkt inmiddels, met name voor jongeren, een hoogst persoonlijke manier om het leven 
draaglijk te maken” (Janssen 1994, p. 250).
107 Zondervan 2008, p. 147 – 168.
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gefundeerd te zijn in een religieuze ervaring, laat ons die dan meemaken. En als je dat 

niet toonbaar kunt maken, waarover heb je het dan, in Gods naam…”108 Kort samengevat 

door de Duitse filosoof Rolf Kühn: “ik ervaar, dus ik ben.”109

8.6. Geloofscommunicatie met hedendaagse jongeren

Voor maatschappelijke stages in een christelijke context betekent dit vooral, dat 

gemiddeld genomen slechts een kleine minderheid van de stagairs bij aanvang al bekend 

is met, of betrokken is bij christelijke religiositeit in een kerkelijke sfeer. Van de naar 

verwachting honderdduizenden scholieren die jaarlijks op zoek gaat naar een 

maatschappelijke stage zijn slechts weinigen actief betrokken op het christelijk geloof, en 

daar weer een kleiner deel van bij een kerk of christelijke organisatie. Eerder hebben we 

al gezien dat dit niet alleen een nadeel is, maar ook kansen biedt. Als het gaat om 

bewust geïnitieerde christelijke geloofscommunicatie rondom zo’n stage, zullen 

christelijke stagebieders zich dan doorgaans wel dienen aan te sluiten bij een – in 

Deweyaans perspectief - relatief laag ervaringsniveau van de leerlingen.

Verder is het van belang dat geloofscommunicatie ‘op maat’ van individuele leerlingen 

kan plaatsvinden. Iedere leerling zal vanuit zijn eigen referentiekader en individuele 

voorkeuren moeten kunnen reageren op wat er in dit kader vanuit de stageaanbieder 

wordt aangereikt; deze referentiekaders zullen onderling zeer sterk kunnen verschillen, 

en daar komt bij dat jongeren zich mogelijk liever individueel dan collectief willen 

verhouden tot wat hen wordt aangereikt. Ze zijn mogelijk niet zozeer geïnteresseerd in 

‘wat hebben wij eraan en wat kunnen wij er mee’, maar ‘wat heb ik er aan en wat kan ik 

er mee.’ Het paradoxale hieraan is dat deze interesse juist wel binnen een collectief, 

gemeenschappelijk verband, zoals een ritueel, opgewekt kan worden. Verder zal de 

stageaanbieder iets moeten doen met reacties en feedback van leerlingen. 

Geloofscommunicatie is een wederkerig proces, zo concludeerden we in hoofdstuk 6, en 

hedendaagse geïndividualiseerde leerlingen zullen zich veelal op een actieve manier 

verhouden tot wat ze wordt aangereikt. In dat wederkerig proces van 

geloofscommunicatie kunnen zowel de stageaanbieders als de leerlingen zich 

ontwikkelen, en daarmee kunnen elementen van het geloof veranderen.

Hoe wordt één en ander verder uitgewerkt? Tijdens een maatschappelijke stage in een 

christelijke context zouden leerlingen bijvoorbeeld kunnen kennismaken met 

geloofsactiviteiten of aan geloof gerelateerde activiteiten die zij zelf in hun eigen context 

108 Bert Roubben in de ‘godsdienstpedagogiek van de hoop’, geciteerd door Moni Zahn, Zondervan 2008, p. 54.
109 Zondervan 2008, p. 111.
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kunnen uitvoeren, zonder noodzakelijke betrokkenheid van anderen. Verder kunnen 

stageaanbieders er rekening mee houden dat leerlingen die eventueel geïnteresseerd zijn 

in christelijk geloof, slechts losse elementen destilleren die ze kunnen toepassen in hun 

eigen bestaan, zonder direct het ‘totaalpakket’ te willen overnemen. En zoals gezegd: 

tijdens een maatschappelijke stage kunnen leerlingen experimenteren met het ervaren 

van gemeenschap, van collectiviteit. Te denken valt aan bijvoorbeeld rituelen die op de 

stageplek gebruikelijk zijn, of deelname aan andere gemeenschappelijke handelingen: 

bidden voor het eten, een christelijke viering, een spel in groepsverband, een 

gezamenlijke maaltijd. Dergelijke momenten van gemeenschap en collectiviteit bieden 

veelal uit zichzelf al richting, duidelijkheid en structuur: ze bakenen een begin of eind 

van een activiteit af, ze delen de tijd in, ze geven deelnemers duidelijke rollen en taken, 

of ze herhalen zichzelf. Daarmee komen ze tegemoet aan de behoefte die veel jongeren 

– aldus Spangenberg en Lampert – hebben. Christelijke stageaanbieders kunnen zich 

hiervan bewust zijn en daarom rituelen of andere gemeenschappelijke momenten juist 

binnen een stage een plek geven, of aanpassen aan stagairs zodat deelname mogelijk 

wordt.
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Hoofdstuk 9:

Samenvatting en conclusies

9.1. Samenvatting

In hoofdstuk 1 hebben we het onderwerp van deze scriptie ingeleid, de vraagstelling en 

doelstellingen geformuleerd, een toelichting daarbij gegeven, de belangrijkste begrippen 

omschreven en een strategie uiteengezet. In hoofdstuk 2 hebben het fenomeen 

maatschappelijke stage eerst wat verder verkend. Daarbij concentreerden we ons op 

maatschappelijke stages in een christelijke context. De eisen die het ministerie van OCW 

aan maatschappelijke stages stelt, bieden voldoende ruimte voor dergelijke stages. Het 

ministerie werkt bij de voorbereiding en introductie van de maatschappelijke stage ook 

zelf met christelijke organisaties samen, en doet in meerdere publicaties suggesties voor 

ondermeer stages in een christelijke context. In de inleiding stelden we al de ethische 

vraag of een christelijke organisatie überhaupt een algemeen verschijnsel als 

maatschappelijke stage mag gebruiken voor het tentoonspreiden van de eigen 

overtuigingen. Een overweging die daarbij aan de orde kwam is dat waardevrije of 

objectieve overtuigingen niet bestaan, en elke instelling vanuit haar uitgangspunten een 

normatief element in zich draagt. Afgezien hiervan blijkt er geen spanning te hoeven 

bestaan tussen maatschappelijke stages en de christelijke context waarin ze mogelijk 

plaatsvinden. Al kan het uitmaken of er sprake is van een normatieve, informatieve, dan 

wel pedagogische context. In hoofdstuk 6 bleek het inzicht dat geloofsleren een 

transformatief proces is, ook kan bijdragen bij de bespreking van genoemde ethische 

vraag. Toch blijkt ‘geloofscommunicatie’ bij maatschappelijke stages in een christelijke 

context een gevoelig onderwerp. Er wordt soms snel gedacht aan bekeringsdrang, 

hoewel uit veel voorbeelden blijkt dat daarvan geen sprake hoeft te zijn. 

In hoofdstuk 3 gingen we dieper in op dit onderwerp geloofscommunicatie. We 

gebruikten het procesmodel van communicatie van Oomkes (2002) om systematisch in 

kaart te brengen wat er hierbij feitelijk gebeurt. Het model levert een overzichtelijk beeld 

op, maar heeft als tekortkoming, dat het geen plek biedt aan veranderingen die vanwege 

het communicatieproces kunnen optreden; de zenders/ontvangers A en B en te te 

communiceren boodschap blijven in dit model onveranderd; verandering wordt opgevat 

als ongewenste afwijking. Het model is een soort momentane opname van communicatie 

en biedt geen ruimte voor ontwikkeling. Voor John Dewey (1999) is communicatie een 

sociaal proces, waarin mensen samenwerken om een gezamenlijk doel te realiseren. In 

dat sociale proces wordt gemeenschappelijke betekenis gecreëerd. Toegepast op 
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geloofscommunicatie rondom maatschappelijke stages in een christelijke context 

betekent dat, dat er in deze opvatting wel degelijk ruimte is voor verandering en 

ontwikkeling: bij zowel bij stageaanbieders als leerlingen, en inclusief verandering en 

ontwikkeling van het christelijk geloof waar het in dat proces over gaat. 

Geloofscommunicatie is zo bezien geen statisch, maar een dynamisch proces.

Het religieus onderwijs op scholen voortgezet onderwijs kunnen met een vergelijkbaar 

spanningsveld te maken hebben als maatschappelijke stages in een christelijke context: 

enerzijds is er een formeel onderwijsprogramma, anderzijds komen menselijke 

geloofsovertuigingen aan de orde waar leerlingen zich toe moeten verhouden. In 

hoofdstuk 4 onderzochten we de interpretatieve methode van Robert Jackson (1997). 

Jackson spreekt zich uit voor een ‘persoonlijke benadering’ van religie in het religieus 

onderwijs, waarbij de individuele religieuze ervaring en sociale ervaring van een leerling 

wordt gekoppeld aan de meer algemeen informatieve leerstof over religie. Van zijn 

benadering kunnen we leren, dat het in stand houden van een te scherpe waterscheiding 

tussen onderwijs en religie niet in het voordeel werkt van kennisoverdracht en niet 

tegemoet komt aan de interesse van leerlingen. Dat geldt zeker ook voor 

maatschappelijke stages in een christelijke context. Daarbij moet juist ruimte geboden 

worden aan geloofscommunicatie: het verkleint een mogelijke kloof van onderling 

onbegrip tussen leerlingen en christelijke organisaties, en stimuleert leerlingen om op 

zichzelf en de eigen overtuigingen te reflecteren, en om zich tot die van anderen te 

verhouden. 

Leren is voor John Dewey (1999) een interactief proces dat plaatsvindt tussen de mens 

en zijn omgeving, en tussen mensen onderling. Kinderen verwerven kennis door actief te 

participeren in gemeenschappelijke praktijken, waarbij ze sociale interactie met anderen 

hebben. Naast dit aspect van participatie staat in zijn pedagogiek ook het begrip ervaring 

centraal. Ervaring is volgens hem een transactie tussen een organisme en zijn omgeving, 

waarbij een dubbele verbinding tot stand komt. Enerzijds verandert het organisme de 

omgeving door zijn activiteiten. Anderzijds ondergaat het daarbij de gevolgen van die 

veranderingen. Ervaring is de oplossing van het coördinatieprobleem bij de opvoeding 

van kinderen, tussen wat enerzijds het individuele kind qua niveau en ontwikkeling nodig 

heeft, en wat anderzijds de samenleving het kind aan cultuur en traditie wil. Cultuur en 

traditie zou volgens Dewey geen leerstof maar ontwikkelingsstof moeten zijn, waaraan 

het kind zich vormt door al handelend ervaringen op te doen. Deze ervaringen moeten 

binnen het onderwijs op een intelligente manier voorbereid worden, steeds aansluitend 

bij het aanwezige ervaringsniveau van het kind. 
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Behalve Deweys participatie- en ervaringspedagogiek, kwam in hoofdstuk 5 ook zijn visie 

op religie aan de orde. Veel meer dan aan religie als systeem, hecht Dewey er waarde 

aan dat kinderen religieuze ervaringen kunnen opdoen.

Individu en gemeenschap zijn in Deweys denken twee zijden van dezelfde medaille. 

Democratie is voor hem het concept dat beide aan elkaar verbindt. Het is voor hem de 

basisvorm van het leven, de ‘omgeving’ die een optimale coördinatie van individuele en 

sociale factoren tot stand kan brengen. Hij beschouwt deze democratie als norm voor hoe 

opvoeding en onderwijs vorm zouden moeten krijgen. 

Diverse kanttekeningen bij vergelijking van Deweys opvattingen met maatschappelijke 

stage in een christelijke context laten onverlet, dat de meest centrale en belangrijke 

elementen uit Dewey’s pedagogiek – ervaring en participatie waarbij het aspect van 

‘democratie’ een onderliggende norm is - in maatschappelijke stages helder gestalte 

krijgen; meer nog dan in de meeste andere onderwijsprogramma’s. Deweys aanbeveling 

met betrekking tot geloofscommunicatie daarbij lijkt te zijn, dat deze voornamelijk zou 

moeten bijdragen aan de religieuze ervaringen van leerlingen. En zo min mogelijk 

gebruikt moet worden om religieuze normen op te leggen. Zo zijn ook maatschappelijke 

stages in een christelijke context goed in te passen in Deweys pedagogiek.

In hoofdstuk 6 beredeneerden we – met behulp van Hans Alma (1993) en de theorie 

over geloven van Fowler (1980, 1981) – dat maatschappelijke stagairs zich doorgaans in 

een leeftijd bevinden waarin zich een persoonlijke interesse in geloven ontwikkelt, ook 

buiten de sfeer van de ouders om: de timing is goed om juist dan met jongeren van deze 

leeftijd met geloofscommunicatie bezig te zijn. We zagen daarbij dat het van belang is 

dat jongeren eerder al een christelijk referentiekader hebben ontwikkeld, met daarbij een 

grote invloed van de geloofsopvoeding. Deze geloofsopvoeding van kinderen blijkt een 

belangrijke, noodzakelijke, maar niet een voldoende voorwaarde te zijn om een religieus 

referentiekader op te bouwen; want allerlei factoren in de geloofsopvoeding kunnen er 

ook toe leiden dat kinderen niet zelf ook gaan geloven. Binnen de samenleving als geheel 

komt het ook steeds minder voor dat jongeren zich een christelijk referentiekader hebben 

toegeëigend dat als zingevingsbron functioneert. Niettemin blijkt dat juist kansen te 

bieden voor christelijke geloofscommunicatie. Hierbij is sprake van een paradox: 

enerzijds lijkt geloofsopvoeding noodzakelijk voor de opbouw van een christelijk 

referentiekader, en daarmee voor om geslaagde geloofscommunicatie; anderzijds kunnen 

ook een - niet uitgesproken christelijk – individueel zingevingssysteem en aanwezigheid 

van religieuze belangstelling voldoende basis bieden om met geloofscommunicatie bij aan 

te kunnen sluiten. Deze schijnbare tegenstelling wordt opgelost door het inzicht van Alma 
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(1998) dat godsdienstige zinbeleving opgevat kan worden als voortvloeisel uit én als 

stimulerende factor in de geloofsontwikkeling; ze kunnen elkaars oorzaak én gevolg zijn. 

Maatschappelijke stages vormen een bescheiden maar reële kans voor kerken en 

christelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan een christelijk referentiekader of 

een stuk geloofsontwikkeling voor scholieren; ongeacht de vraag of ze zijn opgevoed met 

christelijk geloof.

Alma Lanser (2000) voegt hier nog een aspect aan toe: zij ontdekt dat in een leerproces 

beide partijen veranderen, en dat daarmee een stukje van de traditie verandert. Voor 

geloofsleren betekent dat, dat dit proces niet alleen wederkerig is – beide partijen leren 

van en aan elkaar, maar zelf transformatief is. Voor geloofscommunicatie bij 

maatschappelijke stages betekent dat, dat zowel de stagebieders als de leerlingen zich in 

het proces ontwikkelen, maar verder dat daarmee aspecten van het gecommuniceerde 

christelijk geloof zich kunnen ontwikkelen

In hoofdstuk 7 kwam het begrip ‘maatschappelijk opvoeden’ van Micha de Winter (2000) 

aan de orde. Dit staat voor de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de 

samenleving voor het grootbrengen van nieuwe generaties én voor het opvoeden tot het 

leven in de gemeenschap. De Winter introduceert de term ‘maatschappelijke 

dienstplicht’. Hij gebruikt het bij een casus waarmee hij duidelijk wil maken dat 

individuele en maatschappelijke belangen in de opvoeding kunnen samenvallen. De 

maatschappelijke stage past zeer goed in De Winters pleidooi voor sociale verbondenheid 

en voor een participatiepedagogiek. Gezien zijn waarschuwing dat sociale doelstellingen 

in de pedagogiek kwetsbaar kunnen zijn voor ‘politieke, ideologische of 

levensbeschouwelijke veroveringszucht’, lijkt hij terughoudend te zijn tegenover 

geloofscommunicatie in dit kader.

In het laatste hoofdstuk verkenden we de hedendaagse samenleving, religiositeit en 

jongeren, en concentreerden ons daarbij vooral op de religiositeit van jongeren in deze 

samenleving van vandaag de dag. De laatste decennia lijken christelijke kerken en de 

samenleving als geheel steeds meer uit elkaar te zijn gegroeid. Voor de verhouding 

tussen kerken en jongeren geldt dit nog veel sterker. De samenleving is sterk veranderd, 

waarbij vooral de individualisering, en secularisering of transformatie van religie in het 

oog springen. In deze ontwikkelingen gaan jongeren voorop. Toch blijken zich juist onder 

hen opvallende tegenreacties voor te doen. Tegenover grenzeloosheid en doorgeschoten 

individualisering staat het verlangen naar juist duidelijke grenzen, naar richting, 

structuur en identiteit. Hoewel jongeren vluchtig zijn en geen langdurige verbindingen 

aan willen gaan, staan ze open voor vormen van collectiviteit en gemeenschap. 
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Religiositeit onder jongeren verschijnt meer als dynamiek dan als een systeem of 

institutie. Beleving en ervaring staan centraal in hun leefwereld, en van religie 

verwachten ze deze beleving en ervaring. Jongeren bricoleren er daarbij op los en maken 

hun individuele religie tot onderdeel van hun persoonlijke en unieke levensstijl. Als 

geloofscommunicatie bij maatschappelijke stages in een christelijke context op hun 

ervaringsniveau insteekt, en hen de ruimte laat om zich er op een individuele manier toe 

te verhouden, zijn er veel mogelijkheden.

9.2. Conclusies

We keren terug naar de centrale vraagstelling van deze scriptie: onder welke 

omstandigheden kan binnen een christelijke context geloofscommunicatie plaatsvinden 

met jongeren die daar hun maatschappelijke stage doen? 

Binnen de formele kaders van het ministerie van OCW en het onderwijs is er voldoende 

ruimte voor geloofscommunicatie. Ethisch gezien zijn bezwaren niet voldoende 

steekhoudend, mits men binnen deze kaders blijft, en geloofscommunicatie niet wordt 

gebruikt om een normatief kader op te leggen aan leerlingen; of – in De Winters termen 

– niet wordt gebruikt ten behoeve van levensbeschouwelijke veroveringszucht. Maar een 

te scherpe waterscheiding tussen onderwijs en religie werkt ook bij maatschappelijke 

stages in een christelijke context in het nadeel van kennisoverdracht en komt niet 

tegemoet aan de interesse van leerlingen, zo leerden we van Robert Jackson. Bij de 

bespreking van John Dewey’s participatie- en ervaringspedagogiek, en zijn opvatting 

over democratie maakten we op, dat maatschappelijke stages prima passen bij wat hij 

voorstaat, maar dat wat hem betreft als voorwaarde voor geloofscommunicatie geldt, dat 

deze bijdraagt aan religieuze ervaringen van leerlingen, en ook hij wijst het opleggen van 

religieuze normen af.  Van Fowler en Alma leerden we dat de adolescentiefase een 

periode is dat opgroeiende jongeren veelal open staan voor geloven, en dat 

geloofscommunicatie in die periode qua timing goed is. Enerzijds blijkt daarbij dat 

geloofsopvoeding een belangrijke voorwaarde is om van een christelijk referentiekader te 

kunnen spreken waar een geslaagde geloofscommunicatie bij aan kan sluiten. Anderzijds 

blijkt geloofscommunicatie ook te kunnen aansluiten bij een individueel, niet christelijk 

zingevingssysteem, mits er religieuze belangstelling aanwezig is. Want godsdienstige 

zinbeleving en geloofsontwikkeling blijken zowel elkaars oorzaak als gevolg te kunnen 

zijn. Vanuit de algemene beschouwing over hedendaagse jongeren en hun religiositeit 

destilleerden we als voorwaarde voor geloofscommunicatie dat deze dient in te steken op 

hun ervaringsniveau, en hen de ruimte moet laten om zich er op een individuele manier 

toe te verhouden.
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Zijn de in paragraaf 1.3. genoemde doelstellingen gehaald? De verkenning van het 

onderwerp vond vooral plaats in hoofdstuk 2, waar het ging over maatschappelijke 

stages in het algemeen en binnen een christelijke context, in hoofdstuk 3 waar het 

procesmodel van communicatie werd toegepast op geloofscommunicatie, en in hoofdstuk 

8 waar een beeld werd geschetst van hedendaagse jongeren en hun religiositeit.

De beoogde condities, handvatten, overwegingen ideeën en opvattingen rondom het 

onderwerp kwamen in tussenliggende hoofdstukken aan de orde, en hebben we in de 

concluderende beantwoording van de hoofdvraag op de vorige pagina proberen samen te 

vatten. In deze scriptie werd het onderwerp zowel vanuit het perspectief van christelijke 

projecten, van scholen als van opvoeders benaderd, zodat elk van deze groepen er 

mogelijk mee uit de voeten kan. Mogelijkheden en beperkingen om als christelijke 

organisatie of school in te spelen op het fenomeen maatschappelijke stage, zijn aan de 

orde gekomen. Hoewel het onderwerp niet uitputtend is onderzocht en er dus nog veel 

meer over het onderwerp gezegd kan worden, liggen er nu bruikbare handvatten voor 

christelijke organisaties, scholen en opvoeders om weloverwogen te kunnen beslissen 

omtrent geloofsopvoeding bij maatschappelijke stages in een christelijke context. 
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