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‘Dit recht om levensvragen te stellen, interesse te tonen, 
verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leerproces 
en zó iemand te worden, is een mensenrecht. Vragen stellen 
hoort tot de menselijke existentie. Wie vraagt, is nog niet 
uitgepraat, is nog verwonderd, wil nog leren. Deze kwetsbare 
personale dimensie van vorming, in de zin van menswording, 
dient altijd opnieuw veilig gesteld te worden op school, zeker 
vandaag in een wereld waarin alles meetbaar, verklaard en 
dus uitwisselbaar (of verkoopbaar) is. Mensen op school zijn 
geen leermachines die zich voorbereiden op de inschakeling 
in het productieproces van de samenleving. Zij zijn mensen. 
In de leerling bevindt zich een persoon. En die persoon is een 
mens. Vorming (Bildung) betekent kansen scheppen opdat 
mensen zichzelf kunnen vormen (bilden) tot mens.’ 
 

Bert Roebben 
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Voorwoord 
 
Begin 2016 kwam ik met John van Staaij, de afdelingsdirecteur Tweede Fase van het 
Gertrudiscollege, in gesprek over de plaats van het vak levensbeschouwing in het 
curriculum op onze school. Hij bood me de mogelijkheid via de Academische 
Opleidingsschool praktijkonderzoek te doen naar het vak. Toen eind van dat 
schooljaar naar buiten kwam dat de havo- en vwo-afdelingen van het Gertrudis- en 
het Norbertuscollege in 2017 samen zouden gaan in een nieuw te vormen lyceum, 
was de acute noodzaak van het overdenken van de fundamenten van het vak daar. 
Samen met de vaksectie van het Norbertus moesten er gemeenschappelijke 
grondlijnen voor het vak geformuleerd worden, op basis waarvan het curriculum op 
de nieuw te vormen school verder ontwikkeld zou kunnen worden. Dit onderzoek wil 
daarin voorzien. 
Ik dank Kitty Leuverink en Rian Aarts voor alle begeleiding en het zorgvuldig en 
kritisch meelezen van dit onderzoek. Ik dank alle directieleden, teamleiders, 
leerjaarcoördinatoren en sectiegenoten van zowel Gertrudis- als Norbertuscollege die 
mee hebben geholpen door het invullen van de enquête. Met name dank ik Janneke 
Valkenborg, Harry Meijers, Kees Hout, Marieke van der Hurk, Rebecca Verhoeff en 
Bernadette Renne, die uitgebreid de tijd hebben genomen voor een interview. 
Dit onderzoek is opgedragen aan Hein en Maartje. 
 
Rotterdam, juni 2017  
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Samenvatting 
 
De samenleving is in verandering: er wordt gesproken van de overgang van een 
seculiere naar een postseculiere samenleving. Religie en levensbeschouwing zijn niet 
zoals voorspeld uit het publieke domein verdwenen, maar nemen weer een dominante 
plaats in. Tegelijkertijd is er sprake van een cultuur van amnesie: een groot deel van 
de hedendaagse jongeren krijgt van huis uit geen enkele kennis mee over godsdienst 
en levensbeschouwing. Beide verschijnselen hebben rechtstreeks gevolgen voor de 
plaats en de functie van het vak levensbeschouwelijke vorming op de van oudsher 
katholieke middelbare school. De school en het vak zullen moeten inspelen op de 
veranderende maatschappij, de veranderende leerling en de eisen die aan het 
hedendaags onderwijs gesteld worden. 
Het doel van dit onderzoek is een antwoord te bieden op genoemde maatschappelijke 
verschijnselen en te komen tot gemeenschappelijke grondlijnen voor het vak 
levensbeschouwelijke vorming op een van oudsher katholieke middelbare school. 
Naast bovengenoemde maatschappelijke verschijnselen zijn er binnen mijn school, 
OMO scholengemeenschap Tongerlo, grote veranderingen gaande: de havo- en vwo-
afdelingen van twee deelscholen, het Norbertus- en het Gertrudiscollege, vormen 
vanaf schooljaar 2017-18 een nieuw lyceum. Dat maakt samenwerken tussen de 
vaksecties van beide deelscholen tot een acute noodzaak: er moet een gedeelde visie 
op het vak komen. 
In dit onderzoek wordt aan de hand van een literatuurstudie eerst bepaald wat de 
maatschappelijke context is waarin het vak levensbeschouwelijke vorming heden ten 
dage wordt gegeven. Vervolgens wordt aan de hand van de recente 
godsdienstpedagogiek onderzocht hoe het vak met deze veranderende maatschappij 
kan omgaan. Verder wordt bestudeerd hoe het bestuur van het nieuwe Norbertus 
Gertrudis Lyceum, de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, aankijkt tegen de 
bijzondere identiteit van de scholen en het aanbieden van het vak levensbeschouwing 
in de hedendaagse context. 
In het tweede deel vindt praktijkonderzoek plaats en wordt de vraag naar de zin, de 
plaats en de functie van het vak levensbeschouwelijke vorming toegespitst op het 
nieuw te vormen Norbertus Gertrudis Lyceum. Middels een enquête en interviews 
zijn belanghebbenden ondervraagd en wordt getracht tot een gemeenschappelijke 
visie op het vak te komen.  
In het laatste deel wordt aan de hand van de conclusies van de enquête en de 
interviews deze gemeenschappelijke visie op het vak geformuleerd. Dat wordt gedaan 
in tien grondlijnen voor het vak levensbeschouwelijke vorming op basis waarvan de 
vaksectie de komende jaren het leerplan en de vakinhoud kan bepalen en op basis 
waarvan de samenwerking met andere vakken kan worden aangegaan.  
Het onderzoek eindigt met de vragen en discussiepunten die zijn blijven bestaan en 
die aanleiding kunnen zijn voor een vervolg en voor verdere verdieping. 
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EERSTE DEEL: INLEIDING 

Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

I. Aanleiding 
 
Sinds 2001 ben ik werkzaam als docent levensbeschouwing 1  aan het 
Gertrudiscollege, onderdeel van OMO scholengroep Tongerlo te Roosendaal. In de 
zestien jaar dat ik voor de klas sta, heb ik grote inhoudelijke veranderingen binnen 
het vak meegemaakt. Toen ik begon met lesgeven lag de nadruk op het christendom: 
in de eerste twee leerjaren werden het Oude en Nieuwe Testament behandeld, in het 
derde geschiedenis van het christendom. Pas in het vierde leerjaar kwamen andere 
religies en levensbeschouwingen aan bod. Het vijfde jaar stond in het teken van 
ethiek. Tegenwoordig worden christendom, maar ook andere religies en 
levensbeschouwingen inhoudelijk nog maar kort aangestipt. In het vak is de nadruk  
meer komen te liggen op het behandelen van levensvragen en op de ontwikkeling 
van de eigen identiteit en levensbeschouwing van de leerling. Het overdragen van 
feitenkennis over de grote gemeenschappelijke levensbeschouwingen is daarmee op 
de achtergrond geraakt. Met thema’s als ‘jeugdcultuur, popmuziek en 
levensbeschouwing’, ‘ethische vragen rond lichamelijkheid, seksualiteit en gender’ 
en ‘zinvol geweld?’ wordt geprobeerd in te spelen op de veranderende maatschappij 
en aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Mijn ervaring is dat deze 
opdracht voor de docent levensbeschouwing steeds moelijker wordt. Enerzijds is de 
samenleving veel complexer geworden en anderzijds is levensbeschouwing meer en 
meer iets van de privésfeer geworden. Daarom is het van belang pas op de plaats te 
maken en te komen tot een bezinning over de fundamenten van het vak: wat is de zin 
en noodzaak van het aanbieden van het vak levensbeschouwing op de middelbare 
school en welke plaats neemt het in binnen het curriculum? 
 

II. Context 
 
Terwijl de aanvraag voor dit onderzoek liep, werd bekend dat onze school voor grote 
veranderingen staat. De havo- en vwo-afdelingen van het Norbertuscollege en het 
Gertrudiscollege gaan samen in een nieuwe school: het Norbertus Gertrudis Lyceum;  
de vmbo-tl/gl-afdeling van het Gertrudiscollege gaat verder als zelfstandige mavo: de 
Norbertus Gertrudis Mavo. In schooljaar 2017-18 wordt er gestart met een 
gemeenschappelijke brugklas havo/vwo op het nieuw te vormen lyceum. Dat 
betekent dat er een samenwerking moet komen tussen de secties van beide 
deelscholen. Ook de secties levensbeschouwing zullen tot een gemeenschappelijke 
visie op het vak moeten komen. 
 
 

                                                
1 Er zijn vele verschillende benamingen voor het vak, onder andere godsdienst, godsdienst / 
levensbeschouwing, levensbeschouwing en levensbeschouwelijke vorming. Zowel op het Norbertus- 
als op het Gertrudiscollege heet het vak officieel levensbeschouwing, al wordt soms ook de term 
levensbeschouwelijke vorming gebruikt. In de officiële documenten van het bisdom wordt gesproken 
van godsdienstige vorming. 
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III. Onderzoeksorganisatie 
 
Opdrachtgever voor het onderzoek is mijn direct leidinggevende John van Staaij, 
afdelingsdirecteur Tweede Fase van het Gertrudiscollege. Vanwege de 
vergevorderde plannen omtrent het samengaan van de twee deelscholen van OMO 
scholengroep Tongerlo vindt het onderzoek niet alleen plaats op het 
Gertrudiscollege. Alle vakgenoten van de sectie levensbeschouwing op zowel 
Norbertus- als Gertrudiscollege zijn bij het onderzoek betrokken, alsmede alle 
directieleden, teamleiders en leerjaarcoördinatoren.   
 

IV. Aansluiting van het onderzoek in de school 
 
Een bezinning over de fundamenten van het vak levensbeschouwelijke vorming is 
iets waar ik als docent altijd al mee bezig ben geweest. De veranderende 
samenleving en de veranderende leerling vragen daar constant om. De plannen om de 
havo- en vwo-afdelingen van Norbertuscollege en Gertrudiscollege samen te voegen 
maken de bezinning over de zin en plaats van het vak levensbeschouwing op de 
nieuw te vormen school tot een acute noodzaak. Volgend schooljaar moet er een 
gemeenschappelijke visie zijn op het vak, onderschreven door alle sectiegenoten en 
ondersteund door de directie. 
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Hoofdstuk 2: Het praktijkprobleem 
 
Als docent levensbeschouwing op een van oudsher katholieke middelbare school van 
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) krijg je te maken met wat ik noem de 
probleemstelling van het vak levensbeschouwing: een van de wezenlijke onderdelen 
van het vak is het behandelen van de vraag naar zin en het is nu juist het vak zelf dat 
tegenwoordig onderworpen wordt aan diezelfde zinvraag. Wat is de zin van het vak 
levensbeschouwing binnen het curriculum? Blijkbaar is het ook op de van oudsher 
katholieke middelbare school geen vanzelfsprekendheid meer dat het vak wordt 
aangeboden. Dat heeft tot gevolg dat de sectie levensbeschouwing zich meer nog dan 
andere secties zal moeten verantwoorden en haar plaats binnen het curriculum zal 
moeten verdedigen. Er is vanuit de overheid immers geen wettelijke verplichting het 
vak aan te bieden. 
De context waarbinnen het vak levensbeschouwing wordt gegeven is de afgelopen 
decennia veranderd. De rationalisering en verzakelijking van de samenleving hebben 
ertoe geleid dat levensbeschouwing steeds meer gezien wordt als een individuele 
keuze, die in de privésfeer moet worden gehouden. Daarnaast is de vanzelfsprekende 
levensbeschouwelijke en religieuze socialisering van kinderen verdwenen, waardoor 
de meeste leerlingen als ‘religieus analfabeet’ op school komen. Ten slotte is de 
leerlingenpopulatie van de school – als afspiegeling van de samenleving in het 
geheel – religieus en cultureel steeds pluriformer geworden. Omdat deze drie 
verschijnselen het wezen van het vak raken – de plaats en de rol van 
levensbeschouwing in de samenleving zijn immers veranderd –, zal het vak meer nog 
dan andere vakken op de veranderende samenleving in moeten spelen. 
De vraag naar de zin van het vak levensbeschouwing is een vraag die door 
verschillende betrokkenen wordt gesteld, te weten de leerlingen en hun ouders, de 
docenten, de directie en het bestuur van de school. De vraag is onderdeel van een 
bredere maatschappelijke discussie over de plaats van religie en levensbeschouwing 
in de samenleving. Het is in de eerste plaats aan de docent levensbeschouwing en 
zijn sectie deze vraag voor de school zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden. 
Leerlingen en ouders kiezen niet meer bewust voor een katholieke school omdat het 
vak levensbeschouwing gegeven wordt. Eerder wordt gekozen omdat de school goed 
staat aangeschreven, omdat vrienden er naartoe gaan, of gewoonweg omdat de 
school dichtbij is. Het aanbieden van het vak levensbeschouwing wordt door ouders 
en leerlingen niet meer als vanzelfsprekend en noodzakelijk ervaren en ook niet 
direct als een meerwaarde gezien, eerder als een toevallige bijkomstigheid. In de klas 
en op ouderspreekavonden is regelmatig niet zozeer de inhoud van het vak, maar het 
vak zelf onderdeel van discussie. ‘Is het vak echt alle jaren verplicht?’, ‘telt het vak 
ook echt mee voor de overgang naar het volgend leerjaar?’ en ‘wat kan mijn dochter 
later nou met dit vak?’ zijn veelgehoorde vragen. 
Docenten van andere vakken zien het vak levensbeschouwing niet altijd als een 
meerwaarde voor de school. Naast het feit dat zij over het algemeen niet bewust voor 
een katholieke school kiezen waar levensbeschouwing wordt aangeboden, hebben zij 
te maken met een soort concurrentiestrijd tussen de vakken. Er is per leerjaar slechts 
een beperkt aantal lesuren in het curriculum. Het aanbieden van het vak 
levensbeschouwing in een aantal leerjaren betekent dat deze lesuren niet beschikbaar 
zijn voor andere (eindexamen)vakken. Zeker in een tijd waarin scholen, maar ook 
docenten afgerekend worden op de eindexamenresultaten, komen de vakken die niet 
afgesloten worden met een CSE onder druk te staan. Collega’s van andere vakken 
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zouden graag de uren die nu aan levensbeschouwing worden besteed, voor hun vak 
gebruiken.  
Bij de directie is een dilemma ontstaan. Vanuit de katholieke traditie hoort 
godsdienst / levensbeschouwing in het curriculum. Het aanbieden van dit vak is 
echter niet een gegeven waar de school en de directie onmiddellijk op afgerekend 
worden. Scholen worden afgerekend op doorstroomgegevens en 
eindexamenresultaten, zaken waar het vak levensbeschouwing nauwelijks een rol 
van betekenis in speelt. Hoewel in het eindadvies Ons Onderwijs20322 van het 
Platform Onderwijs2032 kwalificatie, maatschappelijke vorming en 
persoonsvorming als de drie hoofddoelen van het onderwijs bestempeld worden, ligt 
de nadruk op dit moment vooral op kwalificatie. Het vak levensbeschouwing heeft 
echter minder met kwalificatie en meer met de andere twee hoofddoelen, en dan met 
name het laatste, van doen. 
Het bestuur van OMO koestert de katholieke traditie, maar worstelt ook met de 
identiteit van de school in een veranderende samenleving. Dit blijkt al uit het feit dat 
er in 2013 een speciaal identiteitsdocument moest worden opgesteld: Zingeving en 
goed onderwijs. Samen goed op weg.3 Het vereist blijkbaar een verklaring dat OMO 
haar katholieke identiteit niet wil inruilen voor een neutrale. In het document wordt 
gesproken over drie basisbegrippen waar het bij de OMO-scholen om zou moeten 
draaien: ‘goed onderwijs, een goed mens en goed leven’.4 Deze begrippen worden 
echter nergens expliciet verklaard. Ze dienen eerder als startpunt voor een gesprek 
over identiteitsbeleid – waar het aanbieden van het vak levensbeschouwing een 
belangrijk onderdeel van is – op de afzonderlijke scholen. Dat gesprek over het 
identiteitsbeleid zal op het nieuw te vormen lyceum nog moeten plaatsvinden. 
Eveneens zal het gesprek over de zin en de plaats van het vak levensbeschouwing 
moeten worden aangegaan. Zoals eerder vermeld zijn er vergevorderde plannen voor 
een samenwerking tussen de Roosendaalse scholen Norbertuscollege en 
Gertrudiscollege. De havo- en vwo-afdelingen zullen samen verdergaan als een 
volledig nieuwe school: het Norbertus Gertrudis Lyceum. Bij dit samengaan zal het 
gehele curriculum bevraagd en opnieuw vormgegeven moeten worden. Het 
aanbieden van het vak levensbeschouwing is geen vanzelfsprekendheid meer in het 
huidige katholiek middelbaar onderwijs. Het is daarom van belang dat de sectie de 
zin, de functie en de noodzaak van het aanbieden van het vak in de verschillende 
leerjaren goed weet te verwoorden tegenover leerlingen en ouders, collega’s en 
directie. Daarnaast zal het gesprek over de identiteit van de school in een 
veranderende samenleving moeten worden aangegaan. De verantwoording voor het 
aanbieden van het vak levensbeschouwing kan daar een eerste stap in zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                
2 Achteraan bevindt zich een begrippenlijst met een omschrijving van de belangrijke en veelgebruikte 
termen. 
3 Zingeving en goed onderwijs. Samen goed op weg. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, juni 2013. 
4 Ibid., p. 1. 
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Hoofdstuk 3: Het onderzoeksdoel, de onderzoeksvraag en de aanpak 
 

I. Onderzoeksdoel 
 
Het doel van dit onderzoek is om op het nieuw te vormen Norbertus Gertrudis 
Lyceum te komen tot gemeenschappelijke grondlijnen voor het vak 
levensbeschouwelijke vorming, onderschreven door alle sectieleden en ondersteund 
door de directie. De nieuwe grondlijnen moeten recht doen aan de veranderende 
maatschappij, de veranderende leerling en de eisen die aan het hedendaags onderwijs 
gesteld worden. Op basis van deze grondlijnen kan komende jaren het leerplan 
opgesteld worden en kan de vakinhoud worden bepaald. Daarnaast kan de 
samenwerking met andere secties worden aangegaan. Ten slotte kan het vak beter 
gepromoot worden als meerwaarde voor de school en als onderscheiding ten opzichte 
van de concurrerende openbare middelbare school, waar het vak niet wordt 
aangeboden. 
 

II. Onderzoeksvraag 
 
Wat zijn de zin, de plaats en de functie van het vak levensbeschouwelijke vorming 
in het curriculum op het nieuw te vormen Norbertus Gertrudis Lyceum? 
 
De vraag naar de zin is de vraag naar de fundering het vak: wat is de basis of de 
grond van waaruit het vak gegeven kan worden? De gemeenschappelijke grondlijnen 
moeten deze basis bieden.  
De vraag naar de plaats is de vraag naar de plek en de rol die het vak en de docent 
levensbeschouwelijke vorming krijgen binnen het curriculum op het nieuw te 
vormen Norbertus Gertrudis Lyceum. 
De vraag naar de functie is de vraag naar wat er met het vak levensbeschouwelijke 
vorming op het nieuwe lyceum bereikt dient te worden. 
 

III. Onderzoeksactiviteiten 
 
De onderzoeksactiviteiten kunnen opgesplitst worden in twee delen: de 
literatuurstudie en het praktijkonderzoek. In het eerste deel worden de zin, de plaats 
en de functie van het vak levensbeschouwelijke vorming in de huidige 
maatschappelijke context en bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs onderzocht. 
In het tweede deel wordt de hoofdvraag toegespitst op de specifieke praktijk van het 
nieuw te vormen Norbertus Gertrudis Lyceum. Aan de hand van de resultaten van de 
literatuurstudie is een enquête opgesteld en afgenomen onder directieleden, 
teamleiders, leerjaarcoördinatoren en vakgenoten. Aan de hand van de resultaten van 
deze enquête zijn interviewvragen opgesteld en is bij een deel van de geënquêteerden 
een interview afgenomen. Op basis van de enquête en de interviews worden de 
gemeenschappelijke grondlijnen voor het vak levensbeschouwelijke vorming 
geformuleerd en worden de aanbevelingen opgesteld. 
 



 15 

IV. Deelvragen 

IV.1 Literatuurstudie 
 
• Wat is de huidige maatschappelijke context waarin het vak 

levensbeschouwelijke vorming wordt gegeven? 
 

• Welke opvattingen zijn er vandaag de dag over de zin, de plaats en de functie 
van het vak levensbeschouwelijke vorming op de van oudsher katholieke 
middelbare scholen? 
 

• Welke opvattingen zijn er vandaag de dag over de rol en de functie van de 
docent levensbeschouwelijke vorming op de van oudsher katholieke middelbare 
scholen? 
 

• Wat is de opvatting van het bestuur van OMO over de (katholieke) identiteit en 
het aanbieden van het vak levensbeschouwelijke vorming? 
 

• Hoe promoot OMO de bijzondere identiteit van de scholen en het aanbieden van 
het vak levensbeschouwing? 

 

IV.2 Praktijkonderzoek 
 
• Wat is de opvatting van de directie van OMO scholengroep Tongerlo en het 

nieuw te vormen Norbertus Gertrudis Lyceum over de bijzondere identiteit van 
de school en het aanbieden van het vak levensbeschouwelijke vorming? 
 

• Welk standpunt nemen de verschillende sectiegenoten op het nieuw te vormen 
Norbertus Gertrudis Lyceum in wat betreft de zin, de plaats en de functie van het 
vak levensbeschouwelijke vorming? 

 
• Welke opvattingen hebben de verschillend sectiegenoten op het nieuw te vormen 

Norbertus Gertrudis Lyceum over de rol en de functie van de docent 
levensbeschouwelijke vorming voor de school? 
 

• Welke gemeenschappelijke grondlijnen kunnen we formuleren voor het vak 
levensbeschouwelijke vorming op het nieuw te vormen Norbertus Gertrudis 
Lyceum? 

 
• Aan welke mogelijkheidsvoorwaarden moet worden voldaan om het vak 

levensbeschouwelijke vorming volgens de nieuwe gemeenschappelijke 
grondlijnen komende jaren vorm te geven? 
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TWEEDE DEEL: LITERATUURSTUDIE 
 
Voordat het praktijkonderzoek voor het nieuwe lyceum kan plaatsvinden zal eerst het 
theoretisch kader geschetst worden waarbinnen dit onderzoek kan plaatsvinden. In de 
eerste plaats wordt onderzocht wat de veranderde maatschappelijke context is waarin 
het vak levensbeschouwing vandaag de dag wordt gegeven. Daarnaast wordt 
onderzocht hoe in de huidige godsdienstpedagogiek over het vak in deze veranderde 
context wordt gedacht. Eerst zal een beknopte geschiedenis van het vak worden 
gegeven. Vervolgens worden verschillende opvattingen over het vak behandeld, en 
daarbij ook de verschillende tegenwerpingen en nadelen. Ten slotte zal een nieuw 
perspectief besproken worden, waardoor de impasse waarin het vak in de huidige 
samenleving is beland, zou kunnen worden doorbroken. Ook de rol en de taak van de 
docent zullen hierbij nader worden bekeken, alsmede de mogelijkheidsvoorwaarden 
die de structuur van de school moet bieden om echte levensbeschouwelijke vorming 
te kunnen laten plaatsvinden. Na deze uiteenzetting zal het beleid van OMO ten 
aanzien van het vak en de docenten levensbeschouwing tegen het licht worden 
gehouden. 
Bij de zoektocht naar literatuur is gebleken dat er op regelmatige basis wordt 
gepubliceerd over het vak levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Er is 
bijvoorbeeld het tijdschrift Narthex voor de vakdocenten godsdienst / 
levensbeschouwing. Vanwege ons onderwijssysteem met openbare en confessioneel 
bijzondere scholen, bleek buitenlandse vakliteratuur niet altijd even geschikt, omdat 
daarin geen rekening wordt gehouden met de specifiek Nederlandse 
onderwijssituatie. Het vakgebied is dus klein. Daarnaast werd bij het bestuderen van 
artikelen en boeken duidelijk dat er een selectie gemaakt moest worden op basis van 
het perspectief van waaruit de schrijver het vak levensbeschouwelijke vorming 
benadert: protestant-christelijk, katholiek, humanistisch of neutraal voor zover dat 
mogelijk is. Wat betreft het katholiek levensbeschouwelijk onderwijs is het Bert 
Roebben, professor godsdienstpedagogiek aan de Universiteit van Dortmund, die op 
dit moment als de autoriteit op dit vakgebied geldt. Vandaar dat in onderstaand 
literatuuronderzoek zijn recent gepubliceerde werken  uitgangspunt zijn. 

Hoofdstuk 1: De veranderde maatschappelijke context: van seculiere naar 
postseculiere samenleving 
 
Sinds het vak levensbeschouwing in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn intrede 
heeft gedaan, vaak ter vervanging van het vak catechese, is de samenleving 
fundamenteel veranderd. Nederland heeft een vergaand proces van ontzuiling, 
secularisering en individualisering doorgemaakt. De geïnstitutionaliseerde religie 
heeft haar grip op de samenleving verloren. Mensen zijn mondiger geworden en 
willen in hoge mate zelf bepalen wat ze denken en geloven. De grote overkoepelende 
verhalen zijn verdwenen en daarmee ook de religieuze en levensbeschouwelijke 
tradities en gemeenschappen. Godsdienstpedagoog Bert Roebben geeft in zijn boek 
Inclusieve Godsdienstpedagogiek uit 2015 een treffende omschrijving van de 
complexe maatschappelijke context waarin het vak tegenwoordig op school wordt 
aangeboden: ‘levensbeschouwelijke vorming vindt vandaag plaats te midden van een 
veelheid van overtuigingen en levensvisies op de (al dan niet virtuele) marktplaats 
van de postseculiere samenleving.’5 Dit behoeft enige uitleg. 
                                                
5 Roebben, 2015, p. 15. 
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De samenleving en dus ook de school heeft in toenemende mate te maken met 
pluralisme: een veelheid van levensbeschouwelijke opvattingen en overtuigingen. 
Door de secularisatie zijn de vanzelfsprekende religieuze opvoeding en socialisatie 
van jongeren verdwenen. Jongeren groeien niet meer op in een bepaalde 
overkoepelende traditie en gemeenschap. De levensbeschouwelijke vragen van de 
jongeren zijn blijven bestaan, maar de maatschappelijke structuur om deze te 
beantwoorden is verdwenen. Jongeren moeten zelf aan de slag: ze moeten interactief 
hun levensbeschouwing bij elkaar sprokkelen. Roebben constateert dat jongeren hun 
identiteit construeren op basis van de vele impulsen die ze op hun weg tegenkomen. 
Daardoor is er sprake van een ‘meerstemmige identiteit’: wie en wat iemand is, 
wordt bepaald door verschillende stemmen die elkaar soms tegen lijken te spreken. 
In de aangeboden veelheid van opvattingen is het voor jongeren bijna onmogelijk 
niet te verdwalen en ontworteld te raken, gewelddadig of depressief te worden.6 
Identiteitsvorming is voor jongeren in onze tijd een complexe opdracht die geen 
vanzelfsprekendheden kent. 
De typering van onze samenleving door Roebben als postseculier behoeft ook enige 
verduidelijking. De term wordt voor het eerst gebruikt door de Duitse filosoof Jürgen 
Habermas.7  Hij stelt dat de klassieke seculariseringsthese niet meer opgaat. Volgens 
deze seculariseringsthese zal religie uiteindelijk alle betekenis in het publieke 
domein verliezen en verbannen worden naar de privésfeer. We zien echter dat religie 
sinds een aantal jaren weer een belangrijk onderwerp is van het publieke debat, 
zowel in positieve als in negatieve zin. De doorgeslagen rationalisering en 
verzakelijking in de samenleving hebben een tegenbeweging veroorzaakt die het 
positieve van religie benadrukt: het levensbeschouwelijke, religieuze en spirituele 
zijn wezenlijke en noodzakelijke onderdelen van het mens-zijn. Anderzijds predikt 
het ‘strijdend atheïsme’ of ‘verlichtingsfundamentalisme’ de onredelijkheid en 
schadelijkheid van religie voor de samenleving. Volgens deze stroming moet de 
mens zelf durven denken, zonder zich te beroepen op een god die waarschijnlijk niet 
bestaat. Vaak wordt hierbij verwezen naar de als ongewenst beschouwde prominente 
aanwezigheid van de islam in de samenleving. 
Feit is dat de secularisering de aanwezigheid van restanten van religie in de 
samenleving problematisch heeft gemaakt. Als religie is verbannen naar de 
privésfeer en berust op individuele keuze, hoe belangrijk is dan nog de verwijzing in 
het publieke domein zoals het (confessioneel bijzonder) onderwijs naar de 
christelijke oorsprong van onze cultuur? En in hoeverre kan religie überhaupt nog 
een thema zijn in het onderwijs?  
Volgens Habermas moet in onze samenleving de stap gezet worden van seculier naar 
postseculier: de samenleving dient op een nieuwe wijze respect op te brengen voor 
religies, zonder dat daarbij de verworvenheden van de secularisering worden 
opgegeven. Religie en secularisatie moeten in deze samenleving samengaan. 
In de huidige samenleving zien we volgens Habermas twee tegenstrijdige tendensen. 
De eerste wordt betiteld als ‘naturalisme’: de hele werkelijkheid wordt gereduceerd 
tot de fysische werkelijkheid die op een wetenschappelijke manier bestudeerd en op 
een instrumentele manier gemanipuleerd kan worden. Een voorbeeld: in geval van 
ziekte wordt vooral gekeken naar de wijze waarop genezen kan worden en wie het 
betaalt, zonder te kijken naar wat het met een mens doet ziek te zijn. De tweede 
tendens is de opleving van religie als tegenreactie op deze naturalistische benadering. 
                                                
6 Ibid., p. 37, 59. 
7 Voor een beknopt overzicht van Habermas’ begrip ‘postseculier’ zie: Loobuyck, 2010; Rummens, 
2007. 
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Religie is een bron van zingeving en biedt een houvast tegen de vergaande 
rationalisering die onze leefwereld bedreigt. Deze twee tegenstrijdige tendensen 
zorgen voor een polarisering in het politieke en publieke debat. 
Volgens Habermas is het zaak dat in een postseculiere samenleving plaats is voor 
zowel seculiere als religieuze waarheidsclaims. Dat vraagt om tolerantie en een 
complementair leerproces van beide zijden. Religie zal reflexief moeten worden: 
zonder de eigen geloofswaarheden op te geven moet ze de godsdienstvrijheid 
erkennen en de ruimte open laten voor discussie en onenigheid over 
geloofswaarheden. Ze moet de autonomie van de seculiere wetenschap erkennen en 
tegenstijdigheden tussen geloof en wetenschap oplossen. Ten derde moet religie de 
universele waarden van gelijkheid en vrijheid in onze rechtstaat erkennen. Van 
seculiere zijde zal het sciëntisme dat de werkelijkheid reduceert tot een reeks van 
doodse en causaal gedetermineerde interacties overwonnen moeten worden. Naast de 
empirisch-instrumentele rationaliteit moet ook een moreel-praktische redelijkheid 
worden erkend. Ten tweede moet erkend worden dat de irrationaliteit van religies 
niet aangetoond kan worden. Religie is niet onredelijk en achterhaald. Religie is 
eerder een bewaarplaats voor betekenis en zin, die verloren zijn gegaan in het 
rationaliseringsproces. 
Het is in dit strijdtoneel van secularisme en heropleving van religie dat het vak 
levensbeschouwelijke vorming vandaag de dag op school wordt aangeboden. Het vak 
moet zich verdedigen tegen het naturalisme en sciëntisme enerzijds en het religieus 
fundamentalisme anderzijds. De rationalisering en verzakelijking hebben 
levensbeschouwing teruggedrongen tot de privésfeer. Daarnaast is door de 
secularisering de vanzelfsprekende (katholieke) socialisering van kinderen 
verdwenen. Leerlingen komen als ‘religieus analfabeet’ op school. 
Godsdienstpedagoog Siebren Miedema spreekt zelfs van ‘levensbeschouwelijke en 
culturele amnesie’. 8  Grote groepen leerlingen hebben geen enkele weet van 
godsdienst en levensbeschouwing. Tevens is de samenleving en de school religieus 
en cultureel pluriformer geworden. Op de van oudsher katholieke middelbare scholen 
vinden we echt niet enkel katholieke kinderen, maar zijn vele verschillende religies 
en levensbeschouwingen vertegenwoordigd. Het meest opvallend is de toename van 
het aantal islamitische leerlingen.9  
Bovenstaande verschijnselen raken het wezen van het vak levensbeschouwelijke 
vorming en roepen fundamentele vragen op over het vak, de leerstof en de rol van de 
docent. ‘Wat te doen in de levensbeschouwelijke opvoeding als zeer veel van de 
potentiële vormingsstof, te weten: kennis, ervaring, rituelen en praktijken meer en 
meer deel worden van […] een wereld zonder kennende en ervarende subjecten?’10 

Hoofdstuk 2: Geschiedenis van de ontwikkeling naar het vak 
levensbeschouwelijke vorming op de katholieke middelbare school 
 
Het vak levensbeschouwelijke vorming heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt 
van catechismusles, via catechese en godsdienstonderwijs naar levensbeschouwing en 
levensbeschouwelijke vorming. Hieronder wordt kort deze ontwikkeling van het vak 
beschreven. 
 
                                                
8 Miedema, 2009, p. 76. 
9 Velde & Goris, 2009; Miedema, 2009. 
10 Miedema, 2009, p. 76. 
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I. Catechese 
 
Van oudsher werd in het katholieke godsdienstonderwijs11 gebruik gemaakt van de 
vraag- en antwoordcatechismus. De onveranderlijke geloofsleer van de kerk werd de 
leerlingen met behulp van voorgegeven vragen en antwoorden aangeleerd. De 
opvatting was dat deze aangeleerde kennis vanzelf tot beleving van de religie zou 
voeren. In dit godsdienstonderwijs ging het niet zozeer om zingeving, maar eerder 
om zinaanvaarding: leerlingen kregen ‘de zin van het leven aangereikt van officieel 
gemandateerde voorgangers, het werd hen geformuleerd en gedefinieerd door kerk 
en staat. Zij moesten enkel aanvaarden.’12  
Onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is er een 
hervormingsbeweging op gang gekomen in het katholiek onderwijs. De brochure 
Grondlijnen voor een vernieuwende schoolkatechese uit 1964 geeft een belangrijke 
aanzet tot vernieuwing, waarbij afstand wordt genomen van de oude catechismus. 
Twee nieuwe stromingen in het godsdienstonderwijs ontstaan: de 
openbaringscatechese en de ervaringscatechese. Bij de eerste is de systematisch 
theologische wetenschap het uitgangspunt. De leerling dient kennis en inzicht te 
verwerven over relevante theologische begrippen en regels die in concrete situaties 
een rol spelen. Het gaat bij de openbaringscatechese niet zozeer om verkondiging 
van geloof, maar om de vorming van de leerling met het oog op diens bevrijding 
door de realisering van het Rijk Gods. De tweede stroming is van mening dat de 
catechese plaatsvindt in de ontmoeting tussen docent en leerling. Het gaat daarbij om 
het aankweken van een religieuze houding, want godsdienst draagt volgens deze 
opvatting bij aan de verwezenlijking van de mens. Het doel is dan ook ‘de 
menswording van de leerling, menselijke zelfstandigheid en mondigheid’.13 
 

II. Godsdienst / levensbeschouwing en levensbeschouwelijke vorming 
 
Zowel de ervarings- als de openbaringscatechese gaat ervan uit dat de katholieke 
school de leerlingen verder opvoedt in het katholieke geloof. De secularisatie heeft 
echter de vanzelfsprekende religieuze socialisering van de leerlingen doen 
verdwijnen. Op de katholieke school vinden we sinds de jaren 70 echt niet meer 
alleen katholieke leerlingen. De veranderende leerlingenpopulatie op de middelbare 
scholen is aanleiding geweest tot omvorming van het vak catechese naar het vak 
godsdienst / levensbeschouwing, en later levensbeschouwelijke vorming. 14 
Levensbeschouwing is een breder begrip dan godsdienst, geloof of religie en biedt 
dan ook meer kansen om zo veel mogelijk opvattingen in te sluiten. 
Levensbeschouwing heeft te maken met het doel en de zin van het leven. Alle 
levensbeschouwingen – zowel religieuze als niet-religieuze – geven een (voorlopig) 
antwoord op de uiteindelijkheidsvragen: wat zijn de zin en het doel van leven en 
werkelijkheid? In het vak godsdienst / levensbeschouwing worden de leerlingen niet 
meer ingewijd in een bepaalde religieuze traditie – in dit geval de katholieke – zoals 
bij de catechese het geval was, maar krijgt de leerling kennis van de verschillende 
grote religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen. Bij levensbeschouwelijke 

                                                
11 E.T. Alii, 2009, p. 169-173. 
12 Roebben, 2015, p. 39. 
13 E.T. Alii, 2009,  p. 173. 
14 Ibid. p. 175-177. 
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vorming is meer en meer de persoonlijke en levensbeschouwelijke 
identiteitsontwikkeling van de leerling centraal komen te staan.  

Hoofdstuk 3: Het vak levensbeschouwelijke vorming in een postseculiere 
samenleving 
 
De veranderende postseculiere samenleving vraagt om een doorlopende bezinning op 
het vak levensbeschouwelijke vorming, omdat de veranderingen de fundamenten van 
het vak raken. De context waarin het vak wordt aangeboden is zeer complex en 
paradoxaal. Enerzijds is er een tendens in de samenleving waarbij heel negatief 
geoordeeld wordt over religie en levensbeschouwing. Beide berusten op individuele 
keuze en zouden behoren tot het privédomein. In de extreemste vorm van deze 
opvatting wordt gepleit elke verwijzing naar religie of levensbeschouwing uit de 
samenleving te bannen. Anderzijds is er een tegengestelde beweging waarbij religie 
en levensbeschouwing en dan met name de islam, meer en meer zichtbaar zijn in het 
publieke domein. Dat botst en zet de verhoudingen op scherp. Daarnaast is de 
leerlingenpopulatie religieus en cultureel steeds pluriformer geworden. Voor de 
jeugd is er geen gemeenschappelijke traditie die hen helpt bij het beantwoorden van 
levensbeschouwelijke en religieuze vragen. Levensbeschouwelijke opvattingen zijn 
vaak zelf bij elkaar gesprokkeld, zonder deze goed te overdenken. We leven in een 
‘cultuur van amnesie’15: een cultuur die het gevolg is van het ontbreken van 
gemeenschappelijke religieuze vormen van leven, handelen en reflectie. Leerlingen 
komen als een onbeschreven blad op school, waardoor de docent voor een 
fundamenteel probleem wordt gesteld:  ‘wat gebeurt [er] wanneer de ervaringskennis 
van de religieuze tradities niet meer voor handen is, […] wanneer de ‘moedertalen’ 
van de onderscheiden religies als het ware uitdoven’16, maar de religieuze en 
levensbeschouwelijke vragen blijven bestaan? Waar moet de docent beginnen? 
Grofweg gezien kunnen we vier verschillende opvattingen over het vak in de huidige 
context onderscheiden.17 
 

I. Afschaffing van het schoolvak levensbeschouwelijke vorming 
 
De secularisatiethese gaat ervan uit dat religie (en levensbeschouwing) op den duur 
zullen verdwijnen uit het publieke domein. Religie en levensbeschouwing berusten 
op een individuele keuze die tot de privésfeer behoort. Levensbeschouwelijke 
vorming hoort dan ook helemaal niet thuis in het curriculum van een middelbare 
school. Daarnaast past het Nederlandse systeem van openbaar en confessioneel 
bijzonder onderwijs niet bij een geseculariseerde samenleving. Er zou een scheiding 
moeten zijn van religie / levensbeschouwing en onderwijs, waarbij alleen openbare 
door de overheid gefaciliteerde scholen bestaansrecht hebben. 
Bij deze opvatting zijn enige kanttekeningen te plaatsen. Het stellen van 
levensvragen is voor ieder mens onontkoombaar en daar is een leerproces bij nodig; 
een educatieve verheldering in de hedendaagse context van diversiteit en 
complexiteit is noodzakelijk. Het vak levensbeschouwelijke vorming biedt de 

                                                
15 Ibid., p. 75. 
16 Ibid., p. 25. 
17 Roebben, 2015, p. 26; E.T. Alli, 2009, p. 177-178, 182-184; Te Velde & Goris, 2009, p. 7-8; 
Veugelers, 2008. 
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noodzakelijke ruimte voor dit leerproces. Miedema, Veugelers en Bertram-Troost 
stellen dat leerlingen van alle scholen het verdienen open en professioneel begeleid 
te worden bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling.18 Roebben gaat zelfs zo ver 
dat hij spreekt van ‘het recht op levensbeschouwelijke vorming’. 19  Dat zou 
betekenen dat ook op openbare scholen het vak levensbeschouwelijke vorming in het 
curriculum opgenomen zou moeten worden. 
Een tweede kanttekening is dat we in de beschrijving van de postseculiere 
samenleving al hebben gezien dat de seculariseringsthese niet meer opgaat. Zeker 
sinds 11 september 2001 zijn religie en religieus fanatisme weer een belangrijk 
onderwerp van het publieke debat, dat steeds verder gepolariseerd raakt. Wereldwijd 
zijn jongeren bezig met religie en levensbeschouwing. Het vraagt om degelijke 
kennis en uitleg over religie om tot wederzijds begrip en respect te kunnen komen. 
Dat laat nogmaals de noodzaak zien van levensbeschouwelijke en religieuze vorming 
op school. ‘Kinderen en jongeren op school hebben recht op kennis van en inzicht in 
de dynamiek van religie en in het mogelijke dynamiet dat ontstoken wordt wanneer 
mensen met religieus vuur spelen.’20 Met het oog op de humanisering van de 
samenleving, waarin toch ook een wezenlijke taak voor de middelbare school is 
weggelegd, is reflectie over de betekenis en de rol van religieuze tradities een pure 
noodzaak.21 
Een derde kanttekening die te plaatsen is, is dat het afschaffen van het vak bij 
confessioneel bijzonder onderwijs niet opgaat, omdat in de statuten van deze scholen 
is vastgelegd dat het vak aan alle leerlingen gegeven dient te worden. Zolang het 
Nederlands systeem met vrijheid van onderwijs blijft bestaan, zal in het 
confessioneel bijzonder onderwijs het vak onderdeel van het curriculum blijven 
uitmaken. 
 

II. Monoreligieus leren: ‘learning in religion’ 
 
Deze opvatting beoogt de terugkeer naar het vak catechese, waarbij de katholieke 
theologie het uitgangspunt vormt. Leerlingen moeten weer opgevoed worden in de 
katholieke traditie en volwaardig participant van deze traditie worden, zoals dat op 
sommige gereformeerde scholen met het christendom en op islamitische scholen met 
de islam gebeurt. Alleen die scholen die werkelijk aan cognitieve en morele 
geloofsoverdracht doen, mogen het label katholiek dragen. 
Deze opvatting is praktisch gezien onhoudbaar omdat inwijding in een specifieke 
godsdienst een homogene geloofsgemeenschap vereist. De hedendaagse katholieke 
school kan deze functie met de huidige diversiteit in de leerlingenpopulatie niet 
vervullen.22 Wil men terug naar de catechese dan zal men ook het aannamebeleid van 
leerlingen en medewerkers moeten aanpassen en zal het zich committeren aan de 
katholieke traditie de norm moeten worden. 
Een tweede kanttekening is dat de tijd van de grote overkoepelende verhalen voorbij 
is en mensen op een andere manier met de katholieke traditie omgaan. Mensen zijn 
mondiger geworden en willen zelf denken. Antwoorden op de vraag naar zin worden 

                                                
18 Miedema, Veugelers & Bertram-Troost, 2013, p. 183. 
19 Roebben, 2015, p. 20. 
20 Ibid., p. 56. 
21 Ibid., p. 10. 
22 Roebben, 2007, p. 143. 
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niet klakkeloos overgenomen van gezagsdragers, of het nu priesters zijn, pastores of 
leraren. We leven in de tijd van ‘zinontdekking’ en niet van ‘zinaanvaarding’.  
 

III. Multireligieus leren: ‘learning about religion’ 
 
In het multireligieus leren is niet de theologie, maar zijn de vergelijkende godsdienst- 
en religiewetenschappen het uitgangspunt. De leerlingen krijgen een breed en open 
aanbod waarbij op een systematische wijze over religies en levensbeschouwingen 
geleerd wordt. Vanuit de geschiedenis, de opvattingen over levensvragen en de 
uitingsvormen kunnen alle religies en levensbeschouwingen op eenzelfde manier 
behandeld en vergeleken worden. Er wordt door de school en door de docent hierbij 
geen duidelijk standpunt ingenomen. 
Doordat bij deze benadering de nadruk vooral op de cognitieve vaardigheden ligt, 
blijft de leerling meer een toeschouwer. Er wordt in eerste instantie geen 
gewetensvolle betrokkenheid gevraagd, niet van de leerling, maar ook niet van de 
docent. Dat heeft als voordeel dat zowel leraar als leerling zich bij deze vorm van 
leren veilig kunnen voelen, omdat ze niets van zichzelf hoeven te laten zien. 
Een kanttekening bij multireligieus leren is dat levensbeschouwelijke vorming meer 
is dan ‘het geven van folkloristische informatie over verschillende religies’.23 De 
vrijblijvendheid van deze benadering kan onverschilligheid in de hand werken. Er is 
dan ook geen sprake van zingeving of zinontdekking, wanneer het leren alleen blijft 
bij het bestuderen van godsdienstige verschijnselen. Dat neemt niet weg dat in een 
tijd waarin leerlingen als religieus analfabeet de klas binnen komen multireligieus 
leren wel onderdeel van het vak moet uitmaken. Het is de vraag echter of dit het 
eindpunt van levensbeschouwelijke vorming is. 
 

IV. Interreligieus leren: ‘learning from religion’ 
 
Bij interreligieus leren staat niet de kennisoverdracht centraal, maar de 
levensbeschouwelijke vorming van de leerling aan de hand van de levensvragen 
zoals die door de religieuze en levensbeschouwelijke tradities gesteld en beantwoord 
worden. Er wordt van de leerling een betrokkenheid op de eigen traditie verwacht en 
hij moet bereid zijn deze te onderzoeken en te tonen aan de groep. Deze opvatting 
veronderstelt dat er multireligieus leren plaatsvindt, maar gaat daarnaast een stap 
verder: docent en leerling moeten een standpunt innemen en zichzelf en de ander 
durven bevragen. 
Dat de leerling een standpunt inneemt en iets van zichzelf moet laten zien, maakt 
hem kwetsbaar. Die kwetsbare opstelling kan alleen als de klas een veilige 
leeromgeving biedt en dat is niet altijd het geval. Daarnaast is het de vraag hoe om te 
gaan met de waarheidsaanspraken van de verschillende religies. Leerlingen moeten 
hun eigen opvattingen kritisch kunnen bekijken en ook kritiek van anderen kunnen 
aanvaarden. Deze vorming heeft alleen succes als de leerling voor de eigen positie 
uit durft te komen en zo volwaardig deelnemer wordt van de dialoog. Het is de vraag 
of dat haalbaar is vanaf de brugklas. De leerling moet al iets van een 
levensbeschouwelijke biografie hebben en het is de vraag of dat voor veel leerlingen 
in onze tijd nog wel het geval is. Ten slotte is er de kwestie dat jonge mensen zich 

                                                
23 Velde & Goris, 2009, p. 8. 
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onzeker kunnen voelen en niet sociaal-beweeglijk genoeg zijn om de dialoog met 
anderen aan te gaan.24  
 

V. Besluit 
 
De eerste twee opvattingen over levensbeschouwelijke vorming op de van oudsher 
katholieke middelbare school zijn praktisch onmogelijk. De statuten bepalen dat er 
een vorm van het vak godsdienst / levensbeschouwing op de lessentabel moet staan, 
wil een school zich katholiek blijven noemen. Afschaffen van het vak kan dus niet 
zomaar. Terugkeer naar de catechese is onmogelijk, omdat deze geloofsoverdracht 
een homogene leerlingpopulatie veronderstelt, die er sinds  de jaren 70 van de vorige 
eeuw niet meer is. Blijven het multireligieus en interreligieus leren over. Onderzoek 
wijst uit dat leerlingen zelf de voorkeur uitspreken voor multireligieus leren en niet 
voor interreligieus leren. Ze willen opvattingen van anderen leren kennen, maar zijn 
niet echt bereid hun eigen standpunt te herzien.25 Het is de vraag of hier niet nog een 
opdracht voor het vak en de docent levensbeschouwelijke vorming ligt. Behoort het 
niet tot de eigenheid van het vak dat het verder gaat dan het aanleren van cognitieve 
vaardigheden en zich meer richt op identiteitsvorming? De wetenschap wijst erop dat 
levensbeschouwelijke vorming sterk verweven is met de algehele identiteitsvorming 
van de jongere.26 Identiteit houdt hier in hoe iemand in de wereld staat, hoe hij 
zichzelf ziet en zijn relatie met de omgeving. Identiteit is niet meer een eenduidig en 
gesloten geheel; het gaat tegenwoordig om een ‘meerstemmige identiteit’ bestaande 
uit schijnbaar tegengestelde identiteiten die constant in ontwikkeling blijven.27 Deze 
identiteit heeft naast een levensbeschouwelijke dimensie ook nog een morele, een 
sociale en een burgerschapsdimensie. Deze dimensies zijn sterk met elkaar verweven 
en kunnen niet los van elkaar gezien worden. De vraag naar identiteitsvorming of 
persoonsvorming is in het hedendaags onderwijs niet meer te ontwijken28 en toont 
zich op twee manieren: ‘als vraag van kinderen en jongeren naar levensoriëntatie en 
als vraag van de samenleving naar cohesie te midden van een pluraliteit van 
levensopvattingen.’ 29  Het vak levensbeschouwelijke vorming kan bij het 
beantwoorden van deze vragen een belangrijke rol spelen. 

Hoofdstuk 4: Nieuwe grondlijnen voor levensbeschouwelijke vorming 
 
Roebben tracht in zijn boek Inclusieve Godsdienstpedagogiek de impasse waarin het 
hedendaags levensbeschouwelijk onderwijs zich bevindt te doorbreken door enkele 
nieuwe grondlijnen te schetsen voor het vak. De postseculiere samenleving vraagt 
immers om een geheel nieuwe kijk op het vak levensbeschouwelijke vorming, 
waarbij recht wordt gedaan aan het proces van identiteitsvorming van de leerling en 
tevens gezocht wordt naar een zinvolle verbinding van mensen met elkaar. Religie en 
levensbeschouwing hebben in de postseculiere samenleving opnieuw een plek 
gekregen. Het vak heeft de opdracht daarop in te springen door het religieus 

                                                
24 Roebben, 2015, p. 64-66. 
25 Ibid., p. 67; Veugelers, 2008; Miedema, Veugelers & Betram-Troost, 2013, p. 81-85. 
26 Veugelers 2008, p. 26. 
27 Ibid.; Roebben, 2007, 146-148; 2015, p. 59-60. 
28 Zie ook Onderwijs2032 
29 Roebben, 2015, p. 24; Zie ook: Weigand-Timmer, 2007, p. 79-80. 
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analfabetisme te overwinnen en leerlingen bij te brengen wat religie en 
levensbeschouwing inhouden.  
Hieronder zal de gedachtegang van Roebben gevolgd worden en gekeken worden 
welke grondlijnen voor het vak levensbeschouwelijke vorming nodig zijn om het vak 
toekomstbesteding te maken op de van oudsher katholieke middelbare school. 
  

I. Levensbeschouwelijke vorming als pelgrimsweg 
 
Roebben maakt de vergelijking tussen de ervaring van het reizen en het leren.30 De 
reiziger verplaatst zich in tijd en ruimte, degene die leert doet dat ook: er wordt een 
mentale leerroute genomen op weg naar nieuwe inzichten. Kan dit beeld ook 
gebruikt worden voor het vak levensbeschouwelijke vorming? 
Reizen kan op twee manieren: als toerist of als pelgrim. De toerist doet een aantal 
plekken aan, vinkt de bezienswaardigheden af en gedraagt zich als een reizende 
consument: vluchtig, vol prestatiedrift en supermarktgedrag. De pelgrim reist 
langzaam, contemplatief, in verwondering en staat stil bij de dingen. Hij beweegt 
zich met volle aandacht. De pelgrim is ‘at home on the road’.  
Roebben vergelijkt het levensbeschouwelijk leren op school met de reis van de 
pelgrim, gericht op bezinning, stilstaan en reflectie. Niet alles wat je op je reis 
tegenkomt hoef je zomaar voor zoete koek te slikken. Ten tweede komt het leren pas 
echt tot zijn recht als ook een waardevolle bestemming wordt voorgehouden, net als 
bij de pelgrimage. 
Hier ligt volgens Roebben vandaag de dag wel een probleem: welk perspectief en 
welke bestemming kunnen de leerling nog geboden worden? Zoals de Franse filosoof 
Jean-François Lyotard stelt, is de tijd van de grote verhalen met hun eigen 
zinperspectief voorbij. We kunnen niet terugkeren naar de zinaanvaardig van 
vroeger. Volgens Roebben moet daarom in het levensbeschouwelijk onderwijs de 
stap gezet worden van zingeving naar ‘zinontdekking’: ‘jongeren leren in het vak de 
vaardigheid om de werkelijkheid te herlezen vanuit levensbeschouwelijk 
perspectief’.31 Dat perspectief kan aangereikt worden via de levensverhalen van 
anderen. Via de omweg van het verhaal kan de zin van het leven geleerd worden. 
Anderen dienen als voorbeeld. ‘Met behulp van verhalen van goed en verdiept leven 
ontdekt de jongere dat [deze verhalen] ook in zijn eigen leven verschil kunnen 
maken.’ 32  Verhalen zijn een toegangsweg tot het leerproces waarbij er een 
correlatieve werking uitgaat op pedagogisch vlak tussen de eigen zinvraag van de 
jongere en de antwoorden van de verschillende levensbeschouwelijke tradities. Het is 
de kunst de tradities zo aan te wenden dat ze de jongeren in beweging zetten hun 
eigen leven te verdiepen en de zin ervan te ontdekken. 
Een tweede probleem dat Roebben vermeldt, is dat leerlingen als 
levensbeschouwelijk en religieus analfabeet, zonder taal, zonder traditie en zonder 
gemeenschap op school komen. De levensvragen blijven bestaan, maar de 
theologische correlatiemogelijkheid is er niet. Hier brengt Roebben het 
reisperspectief weer ter sprake. Het betreft geen snuffelstage, maar een pelgrimsroute 
langs de religieuze en levensbeschouwelijke tradities, waarbij recht wordt gedaan aan 
het eigen taalspel van de religie. Leerlingen moeten aan de hand van de verschillende 
tradities zich dit niet-systematische, niet-functionele, niet-definitieve, ironische 
                                                
30 Roebben, 2007, p. 105-120; 2015, p. 33-54. 
31 Roebben, 2015, p. 39. 
32 Ibid., p. 40. 
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taalspel dat open staat voor het onbepaalde toe-eigenen. In de eerste instantie is de 
reis informatief, vervolgens moeten de religieuze tradities ontstold worden, waarbij 
de docent eerst als reisleider en daarna als vroedvrouw optreedt, ‘die steeds opnieuw 
levensinzicht bij de lerende geboren kan doen worden’.33 
 

II. Leren in de presentie van de ander: learning in / through religion 
 
Leren samenleven in dialoog met andersdenkenden is een van de hoofddoelen van 
het onderwijs: goed onderwijs draagt bij aan een wederzijdse verstandhouding te 
midden van verschillen. Diversiteit leren kennen en leren waarderen, veronderstelt 
een ontmoeting op persoonlijk vlak, een ontmoeting met de ander als ander. Roebben 
spreekt in navolging van de Amerikaanse godsdienstpedagoge Mary Boys van 
‘learning in the presence of the other’ of ontmoetingsleren.34 Het doel van het vak is 
hierbij niet alleen informatie aanreiken en interpretatie mogelijk maken door 
communicatie; het doel ligt ook op een dieper niveau: ‘het eigen mens-zijn verdiepen 
en de ziel in beweging zetten.’35 ‘Het vak beoogt […] een interactief-constructief 
zoekproces op te zetten in communicatie van jonge mensen met elkaar en met de 
tradities, om klaarheid te verwerven in de eigen diachronische en synchronische 
aspecten van hun balancerende of meerstemmige identiteit.’36 Het gaat niet alleen om 
het leren kennen van tradities of het luisteren naar de opinies van anderen, maar om 
het leren kennen van de onderliggende bezieling die in dit levensperspectief vertolkt 
wordt. Roebben stelt dat het vak levensbeschouwelijke vorming naar dit ‘leren in 
verschilligheid’ toe zou moeten werken, maar vraagt zich tevens af of het 
hedendaags onderwijs hiervoor wel voldoende mentale ruimte biedt. Dit leren vraagt 
immers om voldoende tijd en een veilige omgeving. 
 

III. Levensbeschouwelijke vorming en spiritualiteit 
 
Roebben spreekt over de klas als ‘spirituele leergemeenschap’. Levensbeschouwelijk 
leren is wezenlijk spiritueel van aard: het gaat om betrokkenheid en bezieling. Het 
gaat om kwetsbare thema’s die de mens raken. ‘Leren is op verhaal komen, je 
verhaal in de kring brengen, van en met anderen leren en je bewust worden van de 
kwetsbaarheid van die verzamelde verhalen.’37 Deze vorm van leren vraagt niet 
alleen om voldoende (mentale) ruimte, maar ook om tijd. Vandaar dat Roebben pleit 
voor een ‘educatieve verlangzaming in het hedendaags onderwijs’.38 Vaak kunnen de 
thema’s die de mens diep raken alleen nog via de omweg van het verhaal van 
anderen in de klas ter sprake worden gebracht: door het lezen van een roman, het 
bekijken van een film of het gezamenlijk bezoeken van een toneelvoorstelling. Hier 
moet tijd en ruimte voor worden gemaakt zonder meteen instrumenteel te moeten 
denken aan concreet didactisch handelen en te behalen doelen. 
 

                                                
33 Ibid., p. 45. 
34 Roebben 2007, p. 141-160; 2015, p. 56-76. 
35 Roebben, 2015, p. 70. 
36 Ibid., p. 60. 
37 Ibid., p. 78. 
38 Ibid., p. 90. 
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IV. Levensbeschouwelijke vorming en theologie 
 
Levensbeschouwelijke vorming is naast kennisoverdracht ook theologiseren. Alle 
mensen, zowel jong als oud, stellen levensvragen. Op school moet geleerd worden de 
eigen vage opvattingen omtrent levensvragen onder woorden te brengen, deze 
kritisch te bekijken en met een goede onderbouwing opnieuw te formuleren. Dit is 
een wezenlijk deel van de vorming in het onderwijs. 
 

‘Dit recht om levensvragen te stellen, interesse te tonen, 
verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leerproces 
en zó iemand te worden, is een mensenrecht. Vragen stellen 
hoort tot de menselijke existentie. Wie vraagt, is nog niet 
uitgepraat, is nog verwonderd, wil nog leren. Deze kwetsbare 
personale dimensie van vorming, in de zin van menswording, 
dient altijd opnieuw veilig gesteld te worden op school, zeker 
vandaag in een wereld waarin alles meetbaar, verklaard en 
dus uitwisselbaar (of verkoopbaar) is. Mensen op school zijn 
geen leermachines die zich voorbereiden op de inschakeling 
in het productieproces van de samenleving. Zij zijn mensen. 
In de leerling bevindt zich een persoon. En die persoon is een 
mens. Vorming (Bildung) betekent kansen scheppen opdat 
mensen zichzelf kunnen vormen (bilden) tot mens.’39 

 
In het levensbeschouwelijk onderwijs gaat het volgens Roebben om het aanleren van 
een specifieke omgang met de werkelijkheid waarin de persoonlijke identiteit gezien 
wordt in het licht van een uiteindelijke werkelijkheid. Hier kan gesproken worden 
over theologiseren en dat kan alleen op school aangeleerd worden.  Drie stappen zijn 
daarbij noodzakelijk:40 het verkrijgen van een basisvertrouwen in de zinvolheid van 
de werkelijkheid; het leren omgaan met vergankelijkheid, met situaties van 
eindigheid en dood; en het leren omgaan met de uiteindelijke bestaansgrond die 
mensen in alle positieve en negatieve ervaringen draagt.  
Pedagoog Van Crombrugge stelt het in andere woorden: vorming is niets anders dan 
‘een zinvolle wereld aanbieden waarin het kind optimaal mens kan worden’.41 
Opvoeding is door het voorbeeld van de opvoeder de opvoedeling oproepen tot 
verbeelding van de werkelijkheid. Dit verbeelden kan gezien worden als 
theologiseren. Zo staat levensbeschouwelijke vorming in het teken van de vraag: 
‘hoe leef ik mijn leven?’ 
 

V. Levensbeschouwelijke vorming en de Bijbel 
 
In de catecheseles was de opvatting dat de levensvraag van de leerling gekoppeld 
moest worden aan het Bijbelse antwoord. Leerlingen waren opgevoed in een 
katholieke traditie en kenden de ‘Bijbelse moedertaal’. Het Bijbelse antwoord 
voldeed dan ook. Door de secularisatie is de verbinding tussen levensvraag en 
Bijbels antwoord verdwenen. Leerlingen werden bijbelmoe: verhalen hadden hen 

                                                
39 Ibid., p. 97-98. 
40 Ibid., p. 99. 
41 Crombrugge, 2007, p. 107. 
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niks meer te zeggen. Dat heeft ertoe geleid dat de Bijbel en bijbelkennis op sommige 
scholen volledig uit het levensbeschouwelijk onderwijs zijn verdwenen. 
Opvoeden op school in een specifieke levensbeschouwelijke traditie is niet meer van 
deze tijd. We kunnen niet meer terug naar de catecheselessen van vroeger, omdat de 
leerlingpopulatie niet meer homogeen is. ‘Zinaanvaarding’ is veranderd in 
‘interactieve zingeving’ of ‘zinontdekking’. Leerlingen komen onbevangen op school 
en zijn geïnteresseerd in wat je te melden hebt. Leerlingen kunnen ‘ingeleid worden 
in het geheim van het eigen bestaan aan de hand van de rijke verhalenschat van de 
mensheid’.42 Bijbelse verhalen kunnen die rol vervullen. Zij tonen ‘hoe het leven 
eruit kan zien, hoe het leven anders kan zijn dan het feitelijk is’.43 Het gaat in de 
lessen dan niet om het inwijden in het geloof, maar om het aanwenden van de traditie 
om de leerlingen zelf aan het denken te zetten. Leerlingen worden aan de hand van 
bijbelverhalen uitgedaagd een standpunt in te nemen over ervaringen van 
uiteindelijke zin. De traditie wordt ontstold en de leerling treedt op als een publiek 
theoloog, die de traditie als het ware voor zijn eigen leven uitlegt. Een goed 
voorbeeld van deze benadering is het samen met leerlingen overdenken van het 
wezen van de mens en de zin van het menselijk bestaan aan de hand van het verhaal 
over de Hof van Eden en de verdrijving van de mens. 
 

VI. Levensbeschouwelijke vorming en de persoon van de leraar 
 
De taak van de docent levensbeschouwing is volgens Roebben complex: niet alleen 
zijn vak staat onder druk maar ook zijn beroepsethos. ‘Wie in de huidige tijd nog 
voor dit vak kiest, is toch wel een zonderling.’ De docent wordt of vereenzelvigd met 
het instituut kerk of met een zweverige vorm van spiritualiteit. De speelruimte die de 
docent krijgt om het belang van het vak aan te tonen is gering. Enige veerkracht en 
ruggengraat zijn dan ook noodzakelijk om het te redden als docent. 
Roebben stelt dat de docent levensbeschouwelijke vorming drie professionele rollen 
heeft, op drie verschillende niveaus: voor de individuele leerling is hij 
identiteitsondersteuner (microniveau), voor de klas is hij diversiteitsbegeleider 
(mesoniveau) en voor de school gemeenschapsvormer (macroniveau) en bouwt hij 
mee aan een cultuur van menselijke waardigheid. 44  De leraar schept de 
mogelijkheidsvoorwaarden waardoor de leerlingen kunnen groeien in kennis omtrent 
zichzelf, de wereld en anderen. De docent stuurt dit proces aan, maar kan het 
uiteindelijk niet beheersen en zeker niet beoordelen. De toe-eigening van de kennis 
door de leerling en diens menswording zijn niet onmiddellijk door de docent te 
meten. ‘Elke mens moet op eigen kracht en volgens eigen inzicht zijn weg gaan en 
mens worden. Dit gebeurt in volstrekte vrijheid, dit is een persoonlijke opdracht, 
niemand kan dit in mijn plaats doen.’45 
Leraren zijn niet inwisselbaar en zeker een docent levensbeschouwelijke vorming 
staat niet neutraal voor de klas. De docent vertegenwoordigt niet meer een specifieke 
religie, maar is wel een gids door de wereld van levensbeschouwing en religie. Dat 
kun je onmogelijk doen zonder zelf een positie in te nemen en deze ook soms te 
tonen. 
 

                                                
42 Roebben, 2015, p. 119. 
43 Ibid. 
44 Roebben, 2015, p. 141-142. 
45 Ibid., p. 149. 
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VII. Grondlijnen voor levensbeschouwelijke vorming in zeven stellingen 
 
Roebben eindigt zijn boek Inclusieve Godsdienstpedagogiek met zeven grondlijnen 
waaraan levensbeschouwelijk onderwijs in de postseculiere samenleving zou moeten 
voldoen:46 
 
1. Voor levensbeschouwelijke vorming op school is kennisoverdracht het 
uitgangspunt 
 
Leerlingen komen over het algemeen als religieus analfabeet de school binnen. 
Gaandeweg de schoolcarrière moet door het aanleren van cognitieve vaardigheden 
gekomen worden tot levensbeschouwelijke geletterdheid, waardoor leerlingen de 
werkelijkheid vanuit een levensbeschouwelijke optiek kunnen benaderen, lezen en 
begrijpen. 
 
2. Levensbeschouwelijke kennisontwikkeling gebeurt steeds in de presentie van de 
ander 
 
Leren doe je niet alleen, maar altijd met anderen. Alleen in de dialoog met anderen 
kan levensbeschouwelijke kennis echt tot rijping komen. De postseculiere 
samenleving vraagt om een nieuwe gemeenschap met levensbeschouwelijke 
diversiteit waarin mensen elkaar stimuleren en wijzer maken. Het vak 
levensbeschouwelijke vorming kan voor deze gemeenschap een degelijk fundament 
bieden. 
 
3. Het leven mogen ‘beschouwen’ is een mensenrecht 
 
Levensvragen stellen is van alle tijden. Zeker in een tijd waarin het religieus en 
levensbeschouwelijk analfabetisme hoogtij viert, is het een recht van leerlingen op 
school professioneel begeleid en geschoold te worden in het overdenken van het 
eigen leven. 
 
4. Spiritualiteit is de onderstroom van levensbeschouwelijke vorming  
 
Levensbeschouwelijke vorming houdt niet op bij kennisoverdracht. Er is moet in het 
vak gezocht worden naar een gemeenschappelijke spirituele onderstroom te midden 
van alle pluraliteit aan levensbeschouwelijke opvattingen. In alle religieuze en niet-
religieuze levensbeschouwingen worden dezelfde vragen gesteld. Op dat 
onderliggende spirituele niveau vindt dan ook de ontmoeting en het gesprek tussen 
docent, leerling en levensbeschouwelijke tradities plaats. In het vak draait het om de 
centrale vraag: wat beweegt mij in mijn leven? 
 
5. Het vak mag geen levensbeschouwingskunde zijn, maar moet een vorm van 
publieke theologie worden  
 
De huidige samenleving vraagt niet om afstandelijkheid en onverschilligheid, maar 
om persoonlijke betrokkenheid van zowel leraar als leerling. De school, de docent en 
de leerling hebben een opdracht: humanisering van de samenleving door het 
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potentieel dat de levensbeschouwelijke tradities in zich hebben opnieuw te ontsluiten. 
Dat kan alleen door de leerlingen een eigen serieuze rol in dit nieuwe theologiseren te 
geven. Ook de leerling kan een betekenisvol antwoord geven op de vraag naar de zin 
van alles. De leerling moet beseffen dat zijn opvatting er werkelijk toe doet. 
 
6. Het vak is een motor voor schoolontwikkeling 
 
De school is meer en meer een leerfabriek geworden. Alles wat met niet-berekenbare 
en niet-planbare levensprocessen te maken heeft, is door de verzakelijking van de 
school marginaal geworden. Het vak levensbeschouwelijke vorming kan en moet 
hieraan tegenwicht bieden en de aandacht opeisen voor de gehele mens. 
 
7. De leraar is een professioneel gangmaker in educatieve verlangzaming 
 
De huidige snelheid van het onderwijs is niet te verenigen met de complexiteit van 
onze samenleving. Leerlingen hebben recht op educatieve verlangzaming om stil te 
staan bij en zich te bezinnen op wat er zoal gebeurt. De docent levensbeschouwelijke 
vorming is gangmaker in deze verlangzaming. Deze leraren zijn niet vervangbaar, ze 
doen ertoe en hebben de opdracht tegengas te bieden tegen een al te vluchtig leren. 
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VIII. Besluit 
 
De nieuwe grondlijnen die Roebben schetst voor het vak levensbeschouwelijke 
vorming vragen veel van de school, de docent en de leerling. Het is de vraag of in de 
weerbarstigheid van de praktijk alles haalbaar is. Hoogleraar educatie Wiel Veugelers 
geeft, na het raadplegen van vakdocenten, aan dat er in ieder geval aan een aantal 
voorwaarden moet worden voldaan, wil er echte identiteitsvorming bij de leerlingen 
plaats kunnen vinden.47 Een kleinere groepsgrootte en langere lestijden dan 50 
minuten zijn noodzakelijk om meer reflexief  en dialogisch te kunnen werken. In de 
lessen moet er een juiste afwisseling kunnen zijn van intensief zelfstandig werken en 
meer permanente begeleiding door de docent. Ook bij andere vakken en op andere 
plaatsen in de school zal er aandacht moeten zijn voor identiteitsontwikkeling. 
Binnen de sectie dient er een duidelijke leerlijn te zijn die voldoende ruimte biedt 
voor aanpassingen aan de actualiteit en de wensen van leerlingen en docent. Ten 
slotte is er nood aan collegiale consultatie en een netwerk voor docenten 
levensbeschouwelijke vorming. 
Naast deze mogelijkheidsvoorwaarden geeft Veugelers samen met Miedema en 
Bertram-Troost aan welk gevaren er heden ten dage op de loer liggen voor het vak 
levensbeschouwelijke vorming: ‘een functionalisering [van het vak] in dienst van 
markt en economie onder het concept van de kennissamenleving.’48  De overheid 
predikt burgerschap, tolerantie en verdraagzaamheid, maar heeft daarbij geen 
duidelijke pedagogische visie over de rol en de plaats van het onderwijs bij het 
ontwikkelen van deze vaardigheden. Het gevaar bestaat dat het vak 
levensbeschouwelijke vorming een dumpplaats wordt waar al deze vaardigheden 
maar aangeleerd moeten worden, zonder dat daarbij naar het wezen van het vak 
gekeken wordt. Nu al wordt de docent levensbeschouwelijke vorming bestookt met 
aanvragen van belangenorganisaties om hun thematiek onder de aandacht te brengen. 
Er moet voor gewaakt worden dat de nadruk in het levensbeschouwelijk onderwijs 
niet komt te liggen op effectiviteit en meetbaarheid van de kwaliteit. ‘De 
economische behoeften worden dan wel gearticuleerd, maar aspecten van 
(levensbeschouwelijke) persoonsvorming en persoonlijke identiteitsontwikkeling 
worden verwaarloosd.’49 
Zolang dit gevaar dreigt en ook niet aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, 
zal de docent moeten roeien met de riemen die hij heeft. Hij zal elke keer het wankele 
evenwicht moeten zoeken tussen drie uitersten: de traditionele geloofsoverdracht, de 
zakelijke kennisoverdracht van alleen maar feiten en het vrijblijvende klassengesprek 
waarin elke mening goed is zolang je maar je best doet. Daarnaast zal hij de 
eigenheid van het vak moeten blijven uitleggen en verdedigen: levensbeschouwing is 
geen maatschappijleer en identiteitsvorming valt niet volledig samen met 
burgerschapsvorming.50 

Hoofdstuk 5: OMO en identiteit en levensbeschouwing 
 
In 2012 stelt Eugene Bernard, de bestuursvoorzitter van de vereniging Ons 
Middelbaar Onderwijs (OMO) dat de vereniging, waar ook het nieuw te vormen 

                                                
47 Veugelers, 2008, p. 35. 
48 Miedema, Veugelers & Bertram-Troost, 2013, p. 183. 
49 Ibid., p. 184. 
50 Ibid., p. 79-80. 
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Norbertus Gertrudis Lyceum onder valt, haar katholieke grondslag koestert.51 OMO 
gaat daarmee in tegen de tijdgeest waarin schoolbesturen overwegen de katholieke 
identiteit in te ruilen voor een neutrale. Dat OMO vasthoudt aan haar katholieke 
grondslag heeft gevolgen voor de scholen in het algemeen en voor het vak en de 
docenten levensbeschouwelijke vorming in het bijzonder. In de statuten van OMO52 
is opgenomen dat de vereniging wat betreft de katholieke scholen rekening wil 
houden met het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO).53 Dit 
reglement, opgesteld door de bisschoppenvergadering in 1987, stelt de voorwaarden 
waaraan de school moet voldoen om het predicaat katholiek te mogen dragen. 
Daarnaast stelt het de minimumeisen waaraan het vak godsdienstige vorming54 moet 
voldoen. De vakdocenten moeten de goedkeuring krijgen van de Bisschoppelijk 
Gedelegeerde voordat zij een vaste aanstelling kunnen krijgen. Inhoudelijk en wat 
betreft de programmering van het vak dienen schoolbesturen, schoolleiders en 
docenten zich te houden aan het catechetisch beleid van de plaatselijke bisschop. Ten 
slotte moet rekening worden gehouden met het minimaal aantal te geven lesuren dat 
door het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden in overleg met de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad voor de verschillende onderwijssoorten is vastgelegd. OMO 
hanteert sinds 2000 een minimum lessentabel voor het vak levensbeschouwing die is 
opgesteld in samenwerking met de bisdommen in Brabant. (Tabel 1) 
 

Tabel 1: De minimum lessentabel levensbeschouwing voor OMO-scholen 
 

 
Voor de havo geldt de norm van 480 studielasturen / 300 minuten, voor het vwo 560 
studielasturen / 350 minuten. De scholen kunnen daarbij zelf kiezen uit twee 

                                                
51 http://www.onderwijsbrabant.nl/content/omo-koestert-haar-katholieke-identiteit-‘het-geen-kwestie-
van-afvinken’ Interview 4-09-12 geschreven door Emmanuel Naaijkens voor Onderwijs Brabant 
52 OMO-statuten Artikel 3.1. met betrekking tot het doel van OMO. 
53 Het volledige document is te vinden op de website van het bisdom van Den Bosch. 
54 In het ARKO wordt gesproken over godsdienstige vorming, in de praktijk gaat het ook om het vak 
met de benaming godsdienst / levensbeschouwing, levensbeschouwing of levensbeschouwelijke 
vorming. 
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varianten waarin de lessen over de onderbouw en de bovenbouw worden verdeeld. 
Door deze verankering in de OMO-statuten en in het ARKO heeft het vak 
levensbeschouwelijke vorming een aparte en beschermde status binnen het 
curriculum. Dat gaat zelfs zo ver dat beslissingen over het vak buiten de bevoegdheid 
van de Medezeggenschapsraad vallen. 
Wat binnen OMO vandaag de dag verstaan wordt onder katholieke identiteit is 
vastgelegd in het document Zingeving en goed onderwijs. Samen goed op weg uit 
2013. De centrale vraag hierin is hoe in de schoolpraktijk betekenis kan worden 
gegeven aan het evangelie. Het document gaat in de discussie over identiteit uit van 
drie basisbegrippen: ‘goed onderwijs, een goed mens en goed leven’. Deze drie 
begrippen worden echter niet gedefinieerd. Het is de opdracht aan de afzonderlijke 
scholen om in gesprek met leerlingen, ouders en docenten te bepalen wat met deze 
begrippen wordt bedoeld en hoe ze zichtbaar moeten zijn in de school. Het document 
Zingeving en goed onderwijs is dus eerder het startpunt voor de discussie over 
identiteit, dan dat het de katholieke identiteit van de OMO-scholen definieert.  
In het beleidsdocument Koers 2016 wordt verwezen naar de drie basisbegrippen uit 
het identiteitsdocument, zo ook in de samenvatting van de inputbijeenkomsten voor 
Koers 2023. Expliciet wordt vermeld dat de ontwikkeling van de leerling als ‘goed 
mens’ centraal staat en dat deze ontwikkeling moreel leiderschap van de docent 
vereist. Ook hier worden ‘goed mens’ en ‘moreel leiderschap’ niet verder 
gedefinieerd, maar wordt de concrete invulling aan de scholen overgelaten. 
In het definitieve beleidsdocument Koers 2023 dat lopende dit onderzoek is 
uitgebracht, wordt OMO omschreven als een vereniging van waarden. Aan de drie 
basiswaarden uit het identiteitsdocument ‘goed onderwijs, een goed mens en goed 
leven’ is een vierde toegevoegd: ‘goed handelen’. Nadrukkelijk wordt in de 
koerswijzer vermeld dat deze gedeelde waarden verdiept moeten worden door in 
dialoog met elkaar te blijven. In de school moet draagvlak gecreëerd worden voor de 
kernwaarden. De directie is meer dan alleen stuurman of –vrouw; ze is ook een 
moreel boegbeeld van de school. In de school moet aandacht zijn voor morele 
vraagstukken en voor zelfontplooiing van de leerling. De school moet het samen 
leren stimuleren, maar ook samen leven. 
OMO-scholen onderscheiden zich volgens de koers-documenten van andere scholen 
door gedeelde waarden. In Koers 2023 wordt het belang van een gemeenschappelijke 
visie en identiteit aangegeven.  Vanuit de gemeenschappelijke visie en identiteit 
moet er voor de verschillende scholen genoeg ruimte zijn voor eigen keuzes en 
profilering. De inhoud van de gedeelde waarden en invulling van de 
gemeenschappelijk visie en identiteit zijn niet concreet en vandaar voor het nieuw te 
vormen lyceum een aanleiding voor verder onderzoek. 
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DERDE DEEL: PRAKTIJKONDERZOEK 

Hoofdstuk 1: De enquête 
 

I. De methode 
 
Aan de hand van het voorafgaande literatuuronderzoek naar de zin, plaats en functie 
van het vak levensbeschouwelijke vorming op de van oudsher katholieke middelbare 
school is een vragenlijst opgesteld bestaande uit elf vragen. Deze enquête is opgesteld 
in het programma Qualtrics en is via de interne mail verstuurd naar 29 medewerkers 
van het huidige Norbertus- en Gertrudiscollege, te weten: acht directieleden, twaalf 
teamleiders en leerjaarcoördinatoren en negen docenten van de sectie 
levensbeschouwing. Na een week is een herinneringsmail gestuurd om de enquête 
alsnog in te vullen voor wie dat niet gedaan had. Weer een week later is de enquête 
gesloten en zijn in Qualtrics de onderzoeksrapporten opgesteld.  
Het doel van dit praktijkonderzoek is te komen tot gemeenschappelijke grondlijnen 
voor het vak levensbeschouwelijke vorming op het nieuw te vormen Norbertus 
Gertrudis Lyceum. Omdat dit schooljaar de voorbereidingen voor het nieuwe lyceum 
zijn begonnen, is het nog niet voor iedereen duidelijk waar hij of zij volgend 
schooljaar werkzaam is. Er zijn een lyceumteam en een mavoteam gevormd, maar 
een groot aantal posities – met name die van de directieleden, de teamleiders en 
leerjaarcoördinatoren – is nog niet definitief ingevuld. Vandaar dat er in dit 
onderzoek voor is gekozen alle directieleden, teamleiders en leerjaarcoördinatoren, 
alsmede alle sectieleden levensbeschouwing van beide deelscholen aan te schrijven.  
Aangezien het gaat om gemeenschappelijke grondlijnen  voor het vak 
levensbeschouwelijke vorming behoeft het geen verdere uitleg dat al deze 
vakdocenten zijn ondervraagd. De directie is aangeschreven omdat zij als 
beleidsmaker verantwoordelijk is voor het identiteitsbeleid van de school en de 
gemeenschappelijke grondlijnen voor het vak levensbeschouwelijke vorming moet 
onderschrijven en ondersteunen. In het organogram van het nieuwe lyceum krijgen de 
teamleiders55 en coördinatoren meer verantwoordelijkheid voor het beleid en het 
onderwijs; vandaar dat zij in dit onderzoek naar het vak levensbeschouwing ook zijn 
betrokken. 
In het eerste blok vragen kunnen de respondenten aangeven welke positie ze op dit 
moment bekleden en waar ze volgend jaar werkzaam denken te zijn. Zo kunnen er 
uiteindelijk binnen de gehele groep respondenten verschillende onderzoeksrapporten 
opgesteld worden, te weten: directieleden, teamleiders en leerjaarcoördinatoren en 
docenten levensbeschouwing; medewerkers lyceum en medewerkers mavo; 
directieleden lyceum en directieleden mavo; docenten levensbeschouwing van het 
lyceum en docenten levensbeschouwing van de mavo. Omdat dit onderzoek met 
name betrekking heeft op het nieuw te vormen lyceum, zal waar nodig vooral 
ingezoomd worden op de respondenten die volgend jaar waarschijnlijk op het lyceum 
werkzaam zijn. Aan het eind van de beschrijving van de resultaten zal daarom een 

                                                
55 Tijdens het afnemen van de enquête bleek dat de taak van teamleider verdwijnt in de nieuwe 
structuur. Op het lyceum zijn er alleen domeinleiders, die een bepaald onderwijsgebied 
vertegenwoordigen en leerjaarcoördinatoren. Omdat dit voor de afname van de enquête niet bekend 
was zijn de zittende teamleiders aangeschreven. 
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speciale paragraaf ingericht worden voor de antwoorden van de sectieleden die 
volgend jaar waarschijnlijk werkzaam zullen zijn op het lyceum. 
De vier blokken inhoudelijke vragen zijn waar mogelijk geordend naar de deelvragen 
van dit onderzoek. Het tweede deel van de enquête gaat over de bijzondere identiteit 
van de school. Ten eerste wordt gevraagd of de respondent er bewust voor heeft 
gekozen om op een katholieke school te gaan werken. Vervolgens kan aangegeven 
worden of de katholieke identiteit – naast de verplichting het vak levensbeschouwing 
aan te bieden – een meerwaarde heeft voor de school. Degenen die deze vraag met 
‘ja’ of met ‘twijfel / weet ik niet’ hebben beantwoord, kunnen daarna aangeven 
waarin die meerwaarde van de katholieke identiteit ligt. Gekozen daarbij is voor een 
zo breed mogelijk scala van activiteiten in de school. (Tabel 2) 
 
Tabel 2: Waarin uit zich de meerwaarde van de katholieke identiteit? 
 

Waarin uit zich de meerwaarde van de katholieke identiteit? 
1. inhoud van de leerstof (anders dan bij het vak godsdienst / levensbeschouwing) 

2. omgangsvormen 

3. missie van de school 

4. aannamebeleid voor medewerkers 

5. goededoelacties 

6. vieringen 

7. aannamebeleid voor directieleden 

8. didactiek 

9. buitenschoolse activiteiten 

10. mentoraat 

11. aannamebeleid voor leerlingen 

12. culturele activiteiten 

13. zorgbeleid 

14. weet ik niet 

15. mijn antwoord staat er niet bij 

 
Het derde deel van de enquête gaat over de vorm en inhoud van het vak 
levensbeschouwing. De respondenten kunnen aangeven wat ze de beste benaming 
vinden voor het vak op hun school. Er kan gekozen worden uit: catechese, 
levensbeschouwelijke vorming, levensbeschouwing, godsdienst / levensbeschouwing, 
godsdienst en geen mening. Daarnaast wordt gevraagd wie de inhoud van het vak zou 
moeten bepalen. In de antwoordenreeks is gekozen voor negen groeperingen en 
instanties die in het recente verleden invloed op de inhoud van het vak hebben 
uitgeoefend of dat in ieder geval hebben geprobeerd. De respondenten kunnen kiezen 
uit: geen invloed, enige invloed en veel invloed. (Tabel 3) 
 
Tabel 3: Wie zou de inhoud van het vak op uw school moeten bepalen? 
 

Het leerplan godsdienst / levensbeschouwing is niet door de overheid wettelijk vastgelegd. In het 
katholiek onderwijs bestaat dus een zekere mate van vrijheid wat betreft de inhoud van het vak. 
Wie zou de inhoud van het vak op uw school moeten bepalen? 
1. het Bisdom Breda  

2. de Nederlandse Katholieke Schoolraad 

3. de directie van de school 

4. het bestuur en de commissie identiteit van OMO  

5. leerlingen 



 37 

6. de overheid 

7. ouders 

8. de vaksectie 

9. maatschappelijke organisaties / ngo’s 

 
De derde vraag in dit blok gaat over welke opdrachten die de overheid aan scholen 
meegeeft en welke thema’s van maatschappelijke organisaties en ngo’s bij het vak 
levensbeschouwing ondergebracht kunnen of moeten worden. Hier is gekozen voor 
twaalf thema’s die in het recente verleden bij het vak ondergebracht zijn of gevraagd 
zijn onder te brengen. De respondenten kunnen in hun antwoorden kiezen uit: geen 
onderdeel, mogelijk een onderdeel en zeker een onderdeel van het vak. (Tabel 4) 
 
Tabel 4: Welke thema’s zouden bij het vak ondergebracht kunnen worden? 
 

De overheid geeft scholen bepaalde opdrachten mee die niet specifiek aan een vak gebonden zijn. 
Daarnaast worden scholen regelmatig benaderd door maatschappelijke organisaties / ngo’s die 
graag aandacht zien voor hun belangen op school. Welke van de volgende thema’s zouden bij 
het vak godsdienst / levensbeschouwing ondergebracht kunnen worden? 
1. anti-pestcampagne 

2. burgerschapsvorming 

3. persoonsvorming 

4. voorlichting homoseksualiteit 

5. voorlichting orgaandonatie 

6. mensenrechten / Amnesty International 

7. verantwoord taalgebruik / Bond tegen vloeken 

8. verantwoord omgaan met geld 

9. herkennen en voorkomen van radicalisering 

10. morele vorming 

11. omgaan met sociale media 

12. maatschappelijke stage 

 
De laatste vraag van dit derde deel gaat over welke opvatting wat betreft de vorm 
waarin het vak gegeven wordt bij de respondent de voorkeur geniet. Er kan gekozen 
worden uit vier mogelijkheden: afschaffen van het vak, monoreligieus leren, 
multireligieus leren en interreligieus leren. 
 
Tabel 5: In hoeverre bent u het eens met de volgende aanbevelingen? 
 

In de recente (godsdienst)pedagogiek wordt een aantal aanbevelingen gedaan over hoe het vak 
godsdienst / levensbeschouwing in de toekomst ingericht kan worden op de van oudsher 
katholieke middelbare scholen. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 
aanbevelingen voor het vak? 
1. in het vak is kennisoverdracht over godsdienst en levensbeschouwing het uitgangspunt 

2. het leven mogen beschouwen en daarin gevormd worden is een recht en daarmee een noodzakelijk 
onderdeel van het onderwijs 
3. in het vak houdt het niet op bij kennisoverdracht: er moet aandacht zijn voor de vorming van 
gehele persoon 
4. het vak is bij uitstek de plaats in school waar tijd en ruimte is voor verbreding en verdieping 

5. in het vak moet er ook ruimte zijn voor spiritualiteit van de leerling: wat beweegt mij in mijn 
leven? 
6. in het vak draait het om de uiteindelijkheidsvragen van de leerling: wat is de zin van alles? 

7. in het vak draait het erom echt inzicht te krijgen in de opvattingen en beweegredenen van anderen 

8. de docent kan niet afstandelijk blijven: in het vak moet de docent zich kwetsbaar opstellen en ook 
iets van zichzelf laten zien 
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Het vierde blok vragen gaat over de verschillende aanbevelingen die 
godsdienstpedagoog Bert Roebben in zijn boek Inclusieve Godsdienstpedagogiek 
doet om het vak levensbeschouwing op de van oudsher katholieke scholen in de 
postseculiere samenleving op een betekenisvolle wijze in te richten. De respondenten 
kunnen aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de aanbevelingen die Roebben 
doet. Ze kunnen kiezen uit: niet mee eens, enigszins mee eens en volledig mee eens. 
(Tabel 5) 
Het laatste deel van de enquête gaat over zeventien wensen en aanbevelingen uit 
recent onderzoek onder vakdocenten56 en uit de eigen onderwijspraktijk om het 
leerproces in de lessen levensbeschouwing zo goed mogelijk te laten verlopen. De 
respondenten kunnen aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de verschillende 
stellingen. Ze kunnen weer kiezen uit: niet mee eens, enigszins mee eens en volledig 
mee eens. (Tabel 6) 
 
Tabel 6: In hoeverre bent u het eens met de volgende wensen en aanbevelingen? 
 

Uit recent onderzoek onder vakdocenten blijkt dat er meerdere wensen zijn om het leerproces  zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Kunt u aangeven hoe belangrijk u de volgende voorwaarden voor 
de lessen godsdienst / levensbeschouwing vindt? 
1. kleine groepsgrootte om een veilige leeromgeving te creëren 

2. lessen langer dan 50 minuten 

3. aandacht voor identiteitsvorming bij andere vakken en op andere plaatsen in de school 

4. doorlopende leerlijn van brugklas tot examenjaar 

5. in de leerlijn vrijheid en ruimte voor aanpassingen aan wensen van leerling en docent 

6. collegiale consultatie in de sectie 

7. kennisnetwerk tussen scholen 

8. godsdienst / levensbeschouwing als onderdeel van het schoolexamen 

9. meewerken aan vakoverstijgende projecten in de onderbouw 

10. meewerken aan vakoverstijgende projecten in de Tweede Fase 

11. nadruk op effectiviteit in het leren 

12. nadruk op de meetbaarheid van de resultaten van de leerlingen 

13. samenwerking met zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer 

14. samenwerking met vormende vakken als muziek, beeldende vorming en ckv 

15. duidelijke promotie van het vak aan ouders en toekomstige leerlingen 

16. eigen excursie of buitenschoolse activiteit 

17. ontwikkelen van een eigen manier van toetsing waarin het geven van feedback belangrijker is 
dan het geven van cijfers 

 
 
  

                                                
56 Veugelers, 2008, p. 35. 
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II. De resultaten 
 
In totaal zijn er negentien van de 29 vragenlijsten teruggekomen (66%):  zeven van 
de acht directieleden hebben gereageerd (88%), drie van de twaalf teamleiders en 
leerjaarcoördinatoren (25%) en alle negen leden van de sectie levensbeschouwing. 
(Figuur 1)  
 

 
 

Figuur 1: Alle respondenten (n=19): in welke taak of functie bent u werkzaam? 

Tien van de negentien respondenten gaan volgend schooljaar werken op het 
Norbertus Gertrudis Lyceum, vijf respondenten op de Norbertus Gertrudis Mavo. 
(Figuur 2) 
 

 
 

Figuur 2: Verdeling van de negentien respondenten over de twee deelscholen in 2017-18 

Onder de tien respondenten die volgend jaar gaan werken op het Norbertus Gertrudis 
Lyceum bevinden zich zes sectieleden, drie directieleden en één coördinator / 
teamleider. 
 

II.1 De katholieke identiteit van de school 
 
De eerste reeks inhoudelijke vragen gaat over de bijzondere identiteit van de school. 
Van alle respondenten geeft ruim een derde (37%) aan bewust te hebben gekozen om 
op een katholieke school te gaan werken; van de directie is dat één persoon (7%), van 
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de sectie levensbeschouwing ruim de helft (56%), van de werknemers van het lyceum 
40%. (Figuur 3 en tabel 7) 
 

 
 

Figuur 3: Alle respondenten (n=19): heeft u bewust gekozen om op een katholieke school te werken? 

 
Tabel 7: Directie en sectie levensbeschouwing: heeft u bewust gekozen om op een katholieke school te werken? 
 
 ja nee twijfel / weet ik niet 

directie  1 6 0 
sectie levensbeschouwing 5 3 1 

 
 
Op de vraag of naast de verplichting een vorm van het vak godsdienst / 
levensbeschouwing aan te bieden, het katholieke karakter van de school een 
meerwaarde heeft ten opzichte van niet-katholieke scholen, beantwoordt ruim de helft 
(53%) van de respondenten de vraag bevestigend, de rest twijfelt (26%) of ziet geen 
meerwaarde (21%). Alle docenten levensbeschouwing beantwoorden de vraag 
bevestigend (78%) of twijfelen. Bij de directie is het beeld meer gemêleerd: 43% 
geeft een ontkennend antwoord, de rest weet het niet of twijfelt (29%). Twee van de 
zeven directieleden zien wel een meerwaarde in het katholieke karakter van de 
school. (Figuur 4) 
 

 
 

Figuur 4: Alle respondenten (n=19): heeft de katholieke identiteit een meerwaarde ten opzichte van niet-
katholieke scholen? 
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Onder de vijftien respondenten die de vorige vraag bevestigend hebben beantwoord 
of twijfelen, is de vraag gesteld waarin de meerwaarde van de katholieke identiteit 
ligt. De meest gegeven antwoorden zijn: missie van de school (80%), 
omgangsvormen (73%) en vieringen (67%). In de didactiek en het aannamebeleid van 
leerlingen is het katholieke karakter het minst zichtbaar (7%). (Tabel 8) 
 
Tabel 8: Waarin uit zich de meerwaarde van de katholieke identiteit? 
 

n=15 % Aantal 

inhoud van de leerstof ( anders dan bij het van godsdienst / levensbeschouwing) 27% 4 

omgangsvormen 74% 11 

missie van de school 80% 12 

aannamebeleid voor medewerkers 20% 3 

goededoelacties 33% 5 

vieringen 67% 10 

aannamebeleid voor directieleden 20% 3 

didactiek 7% 1 

buitenschoolse activiteiten 40% 6 

mentoraat 20% 3 

aannamebeleid voor leerlingen 7% 1 

culturele activiteiten 27% 4 

zorgbeleid 40% 6 

weet ik niet 0% 0 

mijn antwoord staat er niet bij 7% 1 

 

II.2 De vorm van het vak  
 
Het tweede inhoudelijke blok vragen gaat over de vorm van het vak godsdienst / 
levensbeschouwing. Er zijn meerdere namen voor het vak godsdienst / 
levensbeschouwing. Op dit moment wordt zowel op het Gertrudiscollege als op het 
Norbertuscollege officieel de naam levensbeschouwing gebruikt, al wordt in de 
wandelgangen ook wel van levensbeschouwelijke vorming gesproken. Op de vraag 
welke benaming het meest toepasselijk is zegt 53% dat dat levensbeschouwing is, 
47% spreekt liever van levensbeschouwelijke vorming. De namen catechese, 
godsdienst of godsdienst / levensbeschouwing worden geen enkele keer genoemd. Bij 
de complete vaksectie is het beeld verdeeld: 56% spreekt liever van 
levensbeschouwelijke vorming, 44% van levensbeschouwing. Onder de directieleden 
is de voorkeur voor levensbeschouwing iets groter (57%). Onder de medewerkers van 
het lyceum is de voorkeur voor de benaming levensbeschouwelijke vorming duidelijk 
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groter (70%) dan die voor de term levensbeschouwing. Vijf van de zes vakdocenten 
(83%) van het lyceum spreekt liever van levensbeschouwelijke vorming dan van 
levensbeschouwing. 
Op de vraag welke opvatting over het vak de voorkeur geniet is de uitkomst voor 
multireligieus leren (63%) en interreligieus leren (70%) ongeveer gelijk. Er is weinig 
tot geen voorkeur voor monoreligieus leren (16%) en het afschaffen van het vak 
(21%). Binnen de sectie geniet het interreligieus leren (80%) meer voorkeur dan het 
multireligieus leren (67%). Bijna de helft van de directie (43%) heeft enige tot veel 
voorkeur het vak af te schaffen. Bij vaksectie is deze voorkeur nihil. (Tabel 9 en 10) 
 
Tabel 9: Directieleden: welke opvatting over het vak levensbeschouwing geniet de voorkeur? 
 

n=7 helemaal niet enigszins helemaal wel 
afschaffen van het vak 4 2 1 

monoreligieus leren 6 0 1 
multireligieus leren 0 4 3 

interreligieus leren 0 3 4 
 
Tabel 10: Sectie levensbeschouwing: welke opvatting over het vak geniet de voorkeur? 
 

n=9 helemaal niet enigszins helemaal wel 
afschaffen van het van 9 0 0 

monoreligieus leren 8 1 0 
multireligieus leren 0 3 6 
interreligieus leren 0 1 8 

 
 

II.3 De inhoud van het vak 
 
Naast de vorm waarin het vak wordt gegeven, zijn de respondenten ook bevraagd 
over de inhoud van het vak. Op de vraag wie de inhoud van het vak zou moeten 
bepalen zegt 89% van de respondenten dat de vaksectie veel invloed heeft. Daarnaast 
ligt volgens ruim een kwart (26%) veel invloed bij de leerlingen en volgens 21% veel 
invloed bij de directie en het bestuur en de commissie identiteit van OMO. Geen 
enkele respondent legt veel invloed bij de Nederlands Katholieke Schoolraad en het 
Bisdom Breda. Volgens de respondenten zijn er naast de vaksectie, de directie, het 
bestuur en de commissie identiteit van OMO en de leerlingen, meerdere groepen die 
invloed op de inhoud van het vak uitoefenen: ouders (74%), de overheid (69%) en 
maatschappelijke organisaties / ngo’s (63%). (Tabel 11) 
 
Tabel 11: Alle respondenten: wie zou de inhoud van het vak moeten bepalen? 
 

n=19 geen 
invloed  enige 

invloed  veel 
invloed  

het Bisdom Breda 79% 15 21% 4 0% 0 

de Nederlands Katholieke Schoolraad 58% 11 42% 8 0% 0 

de directie van de school 32% 6 47% 9 21% 4 

het bestuur en de commissie identiteit van 
OMO 16% 3 63% 12 21% 4 

leerlingen 16% 3 58% 11 26% 5 

de overheid 32% 6 58% 11 11% 2 
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ouders 27% 5 63% 12 11% 2 

de vaksectie 0% 0 11% 2 89% 17 

maatschappelijke organisaties / ngo's 37% 7 58% 11 5% 1 

 
 
Van alle directieleden vindt bijna de helft (43%) dat de directie veel invloed zou 
moeten uitoefenen op de inhoud van het vak levensbeschouwing; 29% daarentegen 
vindt dat de directie geen enkele invloed zou moeten hebben. Het Bisdom Breda en 
ook de Nederlands Katholieke Schoolraad hebben volgens niemand van de directie 
veel invloed op de inhoud van het vak, volgens 71% hebben beide instellingen geen 
enkele invloed. De meeste invloed op de inhoud van het vak ligt volgens de directie 
bij de vaksectie (71%). Bij de leden van de sectie levensbeschouwing ligt dat 
percentage veel hoger (100%). Een derde van de vaksectie zegt dat de leerlingen veel 
invloed zouden moeten hebben op de vakinhoud. De invloed van de directie op de 
inhoud van het vak zou volgens de sectie minder moeten zijn. Slechts één vakdocent 
vindt dat de directie veel invloed op de inhoud van het vak zou moeten uitoefenen. 
(Tabel 12) 
 
Tabel 12: Directie, lyceumteam en sectie levensbeschouwing: wie zou veel invloed op de inhoud van het vak 
moeten uitoefenen? 
 

 directie 
(n=7)  lyceumteam 

(n=10)  sectie levensbeschouwing 
(n=9)  

het Bisdom Breda 0% 0 0% 0 0% 0 

de Nederlands Katholieke 
Schoolraad 0% 0 0% 0 0% 0 

de directie van de school  43% 3 20% 2 11% 1 

het bestuur en de commissie 
identiteit van OMO 29% 2 0% 0 11% 1 

leerlingen 14% 1 30% 3 33% 3 

de overheid 14% 1 0% 0 0% 0 

ouders 0% 0 10% 1 11% 1 

de vaksectie 71% 5 90% 9 100% 9 

maatschappelijke organisaties / 
ngo's 14% 1 0% 0 0% 0 

 
 
 
Naast de vraag wie de inhoud van het vak zou moeten bepalen is gevraagd welke 
thema’s, aangedragen door de overheid en maatschappelijke organisaties / ngo’s, bij 
het vak levensbeschouwing ondergebracht kunnen of moeten worden.  
Persoonsvorming (89%), morele vorming (84%) en burgerschapsvorming (68%) zijn 
volgens het merendeel van de respondenten zeker een onderdeel van het vak. 
Voorlichting over homoseksualiteit (54%), herkennen en voorkomen van 
radicalisering (54%) en mensenrechten / Amnesty International (47%) zijn volgens de 
helft van de respondenten zeker een onderdeel van het vak. (Tabel 13) 
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Tabel 13: Alle respondenten: welke aangedragen thema’s zijn een onderdeel van het vak? 
 

n=19 geen onderdeel 
van het vak  

mogelijk een 
onderdeel van het 

vak 
 

zeker een 
onderdeel van het 

vak 
 

anti-pestcampagne 26% 5 58% 11 16% 3 

burgerschapsvorming 11% 2 21% 4 68% 13 

persoonsvorming 0% 0 11% 2 89% 17 

voorlichting homoseksualiteit 11% 2 37% 7 54% 10 

voorlichting orgaandonatie 5% 1 63% 12 32% 6 

mensenrechten / Amnesty 
International 5% 1 47% 9 47% 9 

verantwoord taalgebruik / 
Bond tegen vloeken 15% 3 63% 12 21% 4 

verantwoord omgaan met geld 63% 12 37% 7 0% 0 

herkennen en voorkomen van 
radicalisering 11% 2 37% 7 54% 10 

morele vorming 0% 0 16% 3 84% 16 

omgaan met sociale media 16% 3 74% 14 11% 2 

maatschappelijke stage 32% 6 47% 9 21% 4 

 
 
Bijna alle genoemde onderwerpen zouden volgens de respondenten een onderdeel 
van het vak kunnen zijn, alleen verantwoord omgaan met geld kan op weinig 
instemming rekenen. Volgens 63% van alle respondenten is dat geen onderdeel van 
het vak. Geen enkele respondent vindt het zeker een onderdeel van het vak. De 
maatschappelijke stage (32%) en de anti-pestcampagne (26%) zijn daarna de 
onderwerpen die op de minste steun kunnen rekenen als onderdeel van het vak. 
Er zijn geen grote verschillen tussen de groepen respondenten wat betreft de 
onderwerpen die tot het vak zouden kunnen of moeten behoren, alleen scoort 
voorlichting homoseksualiteit (80%) bij de medewerkers van het lyceum hoger dan 
burgerschapsvorming (70%) als onderdeel van het vak. De vaksectie ziet 
persoonsvorming en morele vorming (beide 100%) als onderwerpen die zeker tot het 
vak behoren. Burgerschapsvorming scoort bij de complete vaksectie beduidend 
minder (67%). (Tabel 14) 
 
Tabel 14: Directie, lyceumteam en sectie levensbeschouwing: welke thema’s zijn zeker een onderdeel van het vak? 
 

 
directie 

(n=7)  lyceumteam 
(n=10)  sectie levensbeschouwing 

(n=9)  

anti-pestcampagne 14% 1 10% 1 11% 1 

burgerschapsvorming 86% 6 70% 7 67% 6 

persoonsvorming 86% 6 10% 10 100% 9 

voorlichting homoseksualiteit 57% 4 80% 8 56% 5 

voorlichting orgaandonatie 29% 2 30% 3 33% 3 
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mensenrechten / Amnesty 
International 71% 5 40% 4 33% 3 

verantwoord taalgebruik / Bond 
tegen vloeken 14% 1 10% 1 11% 1 

verantwoord omgaan met geld 0% 0 0% 0 0% 0 

herkennen en voorkomen van 
radicalisering 71% 5 50% 5 44% 4 

morele vorming 86% 6 90% 9 100% 9 

omgaan met sociale media 14% 1 10% 1 11% 1 

maatschappelijke stage 29% 2 10% 1 0% 0 

 
 

II.4 Aanbevelingen uit de recente godsdienstpedagogiek 
 
Aan alle ondervraagden zijn acht aanbevelingen uit de recente godsdienstpedagogiek 
voorgehouden die het vak toekomstbestendig moeten maken. Drie stellingen kunnen 
op grote instemming rekenen bij alle ondervraagden: de aandacht voor de vorming 
van de gehele persoon (84%), het inzicht krijgen in de beweegredenen van anderen 
(84%) en het leven leren te beschouwen als noodzakelijk deel van het onderwijs 
(74%). Geen enkele aanbeveling wordt echt tegengesproken. Vier respondenten 
(21%) zijn het er echter niet mee eens dat het vak bij uitstek de plaats in de school is 
voor verbreding en verdieping. (Tabel 15) 
 
Tabel 15: Alle respondenten: in hoeverre bent u het eens met de volgende aanbevelingen over het vak? 
 

n=19 
niet 
mee 
eens 

 beetje 
mee eens  

wel 
mee 
eens 

 

1. in het vak is kennisoverdracht over godsdienst en 
levensbeschouwing het uitgangspunt 11% 2 37% 7 53% 10 

2. het leven mogen beschouwen en daarin gevormd worden is 
een recht en daarmee een noodzakelijk onderdeel van het 

onderwijs 
11% 2 16% 3 74% 14 

3. in het vak houdt het niet op bij kennisoverdracht: er moet 
aandacht zijn voor de vorming van de gehele persoon 0% 0 16% 3 84% 16 

4. het vak is bij uitstek de plaats in school waar tijd en ruimte 
is voor verbreding en verdieping 21% 4 21% 4 58% 11 

5. in het vak moet er ook ruimte zijn voor spiritualiteit van de 
leerling: wat beweegt mij in mijn leven? 0% 0 42% 8 58% 11 

6. in het vak draait het om de uiteindelijkheidsvragen van de 
leerling: wat is de zin van alles? 0% 0 42% 8 58% 11 

7. in het vak draait het erom echt inzicht te krijgen in de 
opvattingen en beweegredenen van anderen 0% 0 16% 3 84% 16 

8. de docent kan niet afstandelijk blijven: in het vak moet de 
docent zich kwetsbaar opstellen en ook iets van zichzelf laten 

zien 
11% 2 42% 8 47% 9 

 
 
Maken we een onderscheid tussen de verschillende groepen, dan treffen we grote 
verschillen aan. De vaksectie is het voor het merendeel volledig eens met alle 
aanbevelingen; alleen de kwetsbare opstelling van de docent en de kennisoverdracht 
als uitgangspunt van het vak kunnen rekenen op minder instemming: ruim de helft 
van de vaksectie is het ermee eens (56%).  
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De directie is minder uitgesproken. Geen enkele aanbeveling kan rekenen op 
instemming van de gehele directie. De directie staat nog het positiefst tegenover de 
aandacht voor de gehele persoon en de aandacht voor de beweegredenen van anderen 
(71%). Aandacht voor uiteindelijkheidsvragen (14%) en spiritualiteit (29%) kunnen 
op minder instemming van de directie rekenen, dat terwijl de volledige sectie 
levensbeschouwing met deze twee aanbevelingen instemt. Het lyceumteam beweegt 
zich wat betreft de opvattingen over deze aanbevelingen tussen de directie en de 
vaksectie in. (Tabel 16) 
 
Tabel 16: Directie, lyceumteam en sectie levensbeschouwing: in hoeverre bent u het volledig eens met de 
volgende aanbevelingen over het vak? 
 

 directie 
(n=7)  lyceumteam 

(n=10)  
sectie 

levensbeschouwing 
(n=9) 

 

1. in het vak is kennisoverdracht over 
godsdienst en levensbeschouwing het 

uitgangspunt 
43% 3 60% 6 56% 5 

2. het leven mogen beschouwen en daarin 
gevormd worden is een recht en daarmee 

een noodzakelijk onderdeel van het 
onderwijs 

43% 3 70% 7 100% 9 

3. in het vak houdt het niet op bij 
kennisoverdracht: er moet aandacht zijn 

voor de vorming van de gehele persoon 
71% 5 90% 9 100% 9 

4. het vak is bij uitstek de plaats in school 
waar tijd en ruimte is voor verbreding en 

verdieping 
43% 3 70% 7 89% 8 

5. in het vak moet er ook ruimte zijn voor 
spiritualiteit van de leerling: wat beweegt 

mij in mijn leven? 
29% 2 60% 6 100% 9 

6. in het vak draait het om de 
uiteindelijkheidsvragen van de leerling: wat 

is de zin van alles? 
14% 1 70% 7 100% 9 

7. in het vak draait het erom echt inzicht te 
krijgen in de opvattingen en beweegredenen 

van anderen 
71% 5 90% 9 100% 9 

8. de docent kan niet afstandelijk blijven: in 
het vak moet de docent zich kwetsbaar 

opstellen en ook iets van zichzelf laten zien 
43% 3 40% 4 56% 5 

 
 

II.5 Aanbevelingen van vakdocenten uit de onderwijspraktijk 
 
De laatste vraag van de enquête betreft een reeks aanbevelingen uit recent onderzoek 
onder vakdocenten en uit de eigen onderwijspraktijk. Collegiale consultatie binnen de 
sectie (74%) en meewerken aan vakoverstijgende projecten in de onderbouw (89%) 
en Tweede Fase (74%) kunnen op de meeste instemming rekenen van de 
respondenten. De lessen langer dan 50 minuten, de kleine groepsgrootte en het vak 
als onderdeel van het schoolexamen kunnen op de minste instemming rekenen. 
(Tabel 17) 
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Tabel 17: Alle respondenten: in hoeverre bent u het eens met de volgende aanbevelingen voor het vak? 
 

n=19 
niet 
mee 
eens 

 beetje 
mee eens  helemaal 

mee eens  

1. kleine groepsgrootte om een veilige leeromgeving te 
creëren 42% 8 26% 5 32% 6 

2. lessen langer dan 50 minuten 53% 10 26% 5 21% 4 

3. aandacht voor identiteitsvorming bij andere vakken 
en op andere plaatsen in school 11% 2 53% 10 37% 7 

4. doorlopende leerlijn van brugklas tot examenjaar 11% 2 37% 7 53% 10 

5. in de leerlijn vrijheid en ruimte voor aanpassingen 
aan wensen van leerling en docent 0% 0 42% 8 58% 11 

6. collegiale consultatie binnen de sectie 0% 0 26% 5 74% 14 

7. kennisnetwerk tussen scholen 0% 0 58% 11 42% 8 

8. godsdienst / levensbeschouwing als onderdeel van het 
schoolexamen 42% 8 26% 5 32% 6 

9. meewerken aan vakoverstijgende projecten in de 
onderbouw 0% 0 11% 2 89% 17 

10. meewerken aan vakoverstijgende projecten in de 
Tweede Fase 11% 2 16% 3 74% 14 

11. nadruk op effectiviteit van het leren 26% 5 63% 12 11% 2 

12. nadruk op de meetbaarheid van de resultaten van de 
leerlingen 26% 5 68% 13 5% 1 

13. samenwerking met zaakvakken als geschiedenis, 
aardrijkskunde en maatschappijleer 16% 3 48% 9 37% 7 

14. samenwerken met vormende vakken als muziek, 
beeldende kunst en cultureel kunstzinnige vorming 5% 1 37% 7 58% 11 

15. duidelijke promotie van het vak aan ouders en 
toekomstige leerlingen 16% 3 32% 6 53% 10 

16. eigen excursie of buitenschoolse activiteit 32% 6 37% 7 32% 6 

17. ontwikkelen van een eigen manier van toetsing 
waarin het geven van feedback belangrijker is dan het 

geven van cijfers 
5% 1 37% 7 58% 11 

 
 
Maken we onderscheid tussen de deelgroepen, dan zien we buiten de positieve 
beoordeling van vakoverstijgende projecten duidelijke verschillen tussen de directie 
en de leden van de sectie levensbeschouwing. De sectieleden hechten veel waarde 
aan vrijheid in de leerlijn en ruimte voor aanpassingen aan de wensen van de leerling 
en docent en daarnaast aan een duidelijke promotie van het vak aan ouders en 
toekomstige leerlingen (89%). Samenwerking met de vormende vakken (70%), het 
ontwikkelen van een eigen manier van toetsing en een doorlopende leerlijn (beide 
67%) kunnen ook op veel instemming rekenen. Twee derde van de sectiegenoten 
(67%) is het er helemaal mee eens dat het vak een kleine groepsgrootte om een 
veilige leeromgeving te creëren nodig heeft. De nadruk op effectiviteit van het leren 
en de meetbaarheid van de resultaten worden door de sectie minder van belang 
geacht, zo ook aandacht voor identiteitsvorming bij andere vakken en op andere 
plaatsen in school. 
De directie hecht veel waarde aan vakoverstijgende projecten in de onderbouw (86%) 
en Tweede fase (71%), collegiale consultatie (71%) en identiteitsvorming bij andere 
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vakken en op andere plaatsen in school (71%). Promotie van het vak aan ouders en 
toekomstige leerlingen (14%) en vrijheid in de leerlijn (28%) scoren laag in 
vergelijking tot de sectie. Kleine groepsgrootte (0%), lessen langer dan 50 minuten 
(14%), en het vak als onderdeel van het schoolexamen (14%) zijn zaken waar de 
directie in tegenstelling tot de sectie geen voorkeur voor heeft. (Tabel 18) 
 
Tabel 18: Directie, lyceumteam en sectie levensbeschouwing: in hoeverre bent u het volledig eens met de 
volgende aanbevelingen voor het vak? 
 

 directie 
(n=7)  lyceumteam 

(n=10)  
sectie 

levensbeschouwing 
(n=9) 

 

1. kleine groepsgrootte om een veilige 
leeromgeving te creëren 0% 0 30% 3 67% 6 

2. lessen langer dan 50 minuten 14% 1 30% 3 33% 3 

3. aandacht voor identiteitsvorming bij 
andere vakken en op andere plaatsen in 

school 
71% 5 30% 3 22% 2 

4. doorlopende leerlijn van brugklas tot 
examenjaar 29% 2 60% 6 67% 6 

5. in de leerlijn vrijheid en ruimte voor 
aanpassingen aan wensen van leerling en 

docent 
29% 2 80% 8 89% 8 

6. collegiale consultatie binnen de sectie 71% 5 70% 7 67% 6 

7. kennisnetwerk tussen scholen 29% 2 40% 4 44% 4 

8. godsdienst / levensbeschouwing als 
onderdeel van het schoolexamen 14% 1 40% 4 56% 5 

9. meewerken aan vakoverstijgende 
projecten in de onderbouw 86% 6 80% 8 89% 8 

10. meewerken aan vakoverstijgende 
projecten in de Tweede Fase 71% 5 70% 7 89% 8 

11. nadruk op effectiviteit van het leren 0% 0 10% 1 22% 2 

12. nadruk op de meetbaarheid van de 
resultaten van de leerlingen 0% 0 10% 1 0% 0 

13. samenwerking met zaakvakken als 
geschiedenis, aardrijkskunde en 

maatschappijleer 
43% 3 40% 4 33% 3 

14. samenwerken met vormende vakken als 
muziek, beeldende kunst en cultureel 

kunstzinnige vorming 
43% 3 60% 6 78% 7 

15. duidelijke promotie van het vak aan 
ouders en toekomstige leerlingen 14% 1 50% 5 89% 8 

16. eigen excursie of buitenschoolse 
activiteit 14% 1 30% 3 56% 5 

17. ontwikkelen van een eigen manier van 
toetsing waarin het geven van feedback 

belangrijker is dan het geven van cijfers 
57% 4 60% 6 67% 6 

 
 

II.6 De vaksectie op het lyceum 
 
Zes van de sectieleden hebben aangegeven komend schooljaar waarschijnlijk 
werkzaam te zullen zijn op het lyceum. De helft van deze docenten heeft bewust voor 
een katholieke school gekozen. Ondanks het feit dat de andere helft twijfelt of deze 
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vraag ontkennend beantwoordt, vinden alle sectieleden dat de katholieke identiteit, 
buiten het aanbieden van het vak levensbeschouwing, een meerwaarde heeft ten 
opzichte van niet-katholieke scholen. Die meerwaarde schuilt vooral in de vieringen 
en de missie van de school (beide 83%). Daarnaast is de meerwaarde van de 
katholieke identiteit volgens de sectieleden van het lyceum te vinden in de 
omgangsvormen (67%), de leerstof, de goededoelacties, het aannamebeleid voor 
directieleden, het zorgbeleid en de buitenschoolse activiteiten. 
Wat betreft de benaming voor het vak vindt 83% van de lyceumsectie 
levensbeschouwelijke vorming de beste term. Slechts een respondent kiest voor de 
naam levensbeschouwing. Wat betreft de vorm waarin het vak wordt gegeven is de 
sectie ook duidelijk: 84% geeft de voorkeur voor multireligieus en interreligieus 
leren. Het afschaffen van het vak kan op geen enkele steun rekenen. Slechts één 
sectiegenoot heeft enige voorkeur voor monoreligieus leren. 
Over wie de inhoud van het vak het meest zou moeten bepalen is de sectie unaniem: 
het is de vaksectie die de inhoud van het vak bepaalt. Eén docent zegt dat leerlingen 
ook veel invloed op de inhoud van het vak uit zouden moeten oefenen. Alle andere 
instanties of groepen hebben volgens de meerderheid van de sectie enige invloed. 
Alleen de maatschappelijke organisaties en ngo’s hebben volgens tweederde van de 
sectie geen invloed op de inhoud van het vak. 
De vraag over de thema’s die bij het vak ondergebracht zouden moeten worden, laat 
zien dat de sectie van mening is dat eigenlijk elk thema wel onderdeel van het vak 
zou kunnen zijn. Alleen de maatschappelijke stage en het verantwoord omgaan met 
geld zijn volgens de helft van de sectie zeker geen onderdeel van het vak. De sectie is 
unaniem van mening dat morele vorming en persoonsvorming zeker een onderdeel 
van het vak zijn. Volgens de helft van de sectie zijn burgerschapsvorming en 
voorlichting homoseksualiteit zeker een onderdeel van het vak. 
De gehele sectie kan zich volledig vinden in de aanbevelingen van Bert Roebben, met  
uitzondering van de kennisoverdracht als uitgangspunt (67%) en de kwetsbare rol van 
de docent (50%). 
Wat betreft de aanbevelingen van vakdocenten uit de onderwijspraktijk kan de sectie 
zich het meeste vinden in de vrijheid in de leerlijn voor aanpassingen aan de wensen 
van leerling en docent (100%), daarnaast wordt het meewerken aan vakoverstijgende 
projecten in zowel onderbouw als Tweede Fase en de promotie van het vak aan 
ouders en toekomstige leerlingen van belang geacht (83%). Vervolgens worden de 
doorlopende leerlijn, de collegiale consultatie en de samenwerking met de vormende 
vakken als belangrijk gezien (67%). Aandacht voor identiteitsvorming bij andere 
vakken, nadruk op de meetbaarheid van de resultaten (0%) en de effectiviteit van het 
leren (17%), worden het minst van belang geacht. Over het vak als onderdeel van het 
schoolexamen is de sectie verdeeld: twee sectiegenoten vinden dat niet van belang 
(33%) terwijl drie docenten dat van groot belang achten (50%). Hetzelfde beeld zien 
we bij de lessen langer dan 50 minuten: twee vakgenoten (33%) vinden dat van 
ondergeschikt belang, terwijl twee andere vakgenoten graag langere lessen zouden 
hebben. (Tabel 19) 
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Tabel 19: Vaksectie van het lyceum: in hoeverre bent u het eens met de aanbevelingen van vakgenoten? 
 

n=6 niet mee 
eens  volledig  mee 

eens  

1. kleine groepsgrootte om een veilige leeromgeving te creëren 17% 1 50% 3 

2. lessen langer dan 50 minuten 33% 2 33% 2 

3. aandacht voor identiteitsvorming bij andere vakken en op andere 
plaatsen in school 17% 1 0% 0 

4. doorlopende leerlijn van brugklas tot examenjaar 0% 0 67% 4 

5. in de leerlijn vrijheid en ruimte voor aanpassingen aan wensen van 
leerling en docent 0% 0 100% 6 

6. collegiale consultatie binnen de sectie 0% 0 67% 4 

7. kennisnetwerk tussen scholen 0% 0 50% 3 

8. godsdienst / levensbeschouwing als onderdeel van het schoolexamen 33% 2 50% 3 

9. meewerken aan vakoverstijgende projecten in de onderbouw 0% 0 83% 5 

10. meewerken aan vakoverstijgende projecten in de Tweede Fase 0% 0 83% 5 

11. nadruk op effectiviteit van het leren 17% 1 17% 1 

12. nadruk op de meetbaarheid van de resultaten van de leerlingen 17% 1 0% 0 

13. samenwerking met zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde en 
maatschappijleer 17% 1 33% 2 

14. samenwerken met vormende vakken als muziek, beeldende kunst en 
cultureel kunstzinnige vorming 0% 0 67% 4 

15. duidelijke promotie van het vak aan ouders en toekomstige leerlingen 0% 0 83% 5 

16. eigen excursie of buitenschoolse activiteit 17% 1 50% 3 

17. ontwikkelen van een eigen manier van toetsing waarin het geven van 
feedback belangrijker is dan het geven van cijfers 0% 0 50% 3 
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Hoofdstuk 2: Conclusies, vragen en discussiepunten 
 

I. Conclusies 
 
De betrokkenheid bij het onderwerp van dit onderzoek – de vraag naar de zin, plaats 
en functie van het vak levensbeschouwing op school – is groot: alle sectieleden en 
alle directieleden op één na hebben de enquête ingevuld. Alleen onder teamleiders en 
leerjaarcoördinatoren is er een lage respons. Dat zou kunnen wijzen op een lage 
betrokkenheid bij dit onderwerp of bij praktijkonderzoek naar beleidsonderwerpen in 
het algemeen. De rol die de teamleiders en leerjaarcoördinatoren op het lyceum gaan 
krijgen in het uitzetten van beleid is bij het afnemen van de enquête nog niet geheel 
duidelijk. Mogelijk is dat de oorzaak van de lage respons onder deze groep. 
 

I.1 De katholieke identiteit van de school 
 
OMO, en dus ook het nieuwe Norbertus Gertrudis Lyceum, houdt nadrukkelijk vast 
aan de katholieke identiteit. Deze katholieke identiteit blijkt uit het onderzoek echter 
een punt van discussie. In de eerste plaats heeft meer dan de helft van de 
respondenten niet bewust voor een katholieke school gekozen. Slechts één directielid 
heeft er bewust voor gekozen op een katholieke school te gaan werken en daarnaast 
zien maar twee directieleden overduidelijk een meerwaarde in het katholieke 
karakter. De sectie levensbeschouwing is meer uitgesproken. Meer dan de helft heeft 
bewust voor de katholieke school gekozen en geen enkele vakgenoot stelt dat die 
katholieke identiteit geen meerwaarde heeft. De opvattingen over de katholieke 
identiteit van de school en de meerwaarde daarvan lopen dus voor de directie en de 
sectie behoorlijk uiteen. Volgens de sectie is het katholieke karakter op veel meer 
plaatsen zichtbaar dan alleen in de missie van de school, de omgangsvormen en de 
vieringen.  
Het Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs (ARKO), dat bepaalt waaraan een 
school die zich katholiek wil noemen moet voldoen, stelt niet alleen eisen aan de 
docenten levensbeschouwing – zij moeten goedgekeurd worden door de 
bisschoppelijk gedelegeerde –, ook de directieleden dienen loyaal mee te werken aan 
de doelstelling van de katholieke school en de grondslag ervan te onderschrijven. In 
het schoolwerkplan dienen zij aan te geven op welke wijze zij vorm en inhoud geven 
aan het katholieke aspect van de identiteit. Deze opdracht kan ter discussie staan 
wanneer het merendeel van de directie geen meerwaarde ziet in deze katholieke 
identiteit en daarnaast weinig binding heeft met het katholieke karakter. 
 

I.2 De vorm van het vak 
 
Uit de enquête zijn een aantal algemene conclusies te trekken over de vorm waarin  
het vak wordt aangeboden. De eerste betreft de naam: als het vak aangeboden wordt, 
dient het levensbeschouwelijke vorming of gewoonweg levensbeschouwing te heten. 
De eerste term lijkt daarbij de meest voor de hand liggende, omdat deze zowel het 
vormende karakter van het vak als het leren over levensbeschouwingen insluit. Op 
het lyceum blijkt deze benaming ook ruimschoots de voorkeur te genieten.  
Wat betreft de wijze waarop het vak zou moeten worden gegeven, genieten zowel het 
multireligieus leren (het leren over de verschillende levensbeschouwingen en religies) 
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als het interreligieus leren (de levensbeschouwelijke identiteitsvorming door het 
gesprek met elkaar aan te gaan) de voorkeur. Beide opvattingen over het vak kunnen 
goed samengaan. Het interreligieus leren volgt dan als een persoonlijke verdieping op 
het multireligieus leren.  
Behorend bij het katholieke karakter van de school is de verplichting een vorm van 
het vak godsdienst / levensbeschouwing aan te bieden. In het ARKO en de statuten 
van OMO is een minimale lessentabel voor het vak opgenomen. Dat bijna de helft 
van de directie er wel wat voor voelt het vak helemaal af te schaffen, is in 
tegenspraak met de richtlijnen voor een katholieke school en met het uitdrukkelijk 
vasthouden aan deze bijzondere identiteit door OMO.  
 

I.3 De inhoud van het vak 
 
Bij het bepalen van de inhoud van het vak zien we eenzelfde fenomeen. Formeel 
gezien dient de school wat betreft de inhoud van het vak levensbeschouwing zich te 
houden aan de richtlijnen van het plaatselijke bisdom. Dit is opgenomen in het 
ARKO. Hierin is ook opgenomen dat de Nederlands Katholieke Schoolraad (NKSR) 
door de bisschoppenconferentie is aangesteld als belangenbehartiger van de 
bisdommen wat betreft het onderwijs. Dit is in tegenspraak met de opvatting van de 
directieleden dat zowel het bisdom als de NKSR geen invloed zouden moeten 
uitoefenen op de inhoud van het vak, terwijl zij formeel gezien de instanties zijn die 
naast de vaksectie de meeste invloed op de inhoud van het vak hebben. Bij de 
sectieleden zien we hetzelfde verschijnsel. Ook de sectieleden zien maar een kleine 
rol weggelegd voor het bisdom en de NKSR bij het bepalen van de inhoud van het 
vak. 
Wat betreft de thema’s die bij het vak ondergebracht zouden kunnen en moeten 
worden, kunnen we stellen dat uit de enquête blijkt dat morele vorming en 
persoonsvorming zeker een onderdeel van het vak levensbeschouwelijke vorming 
zijn. Wat betreft burgerschapsvorming is het beeld verdeeld: de directie ziet dit meer 
als een onderdeel van het vak dan de sectie. Ten slotte blijkt dat de respondenten van 
mening zijn dat een heleboel van buitenaf aangedragen onderwerpen onderdeel van 
het vak zouden kunnen zijn. Daarmee kan het vak zeer actueel zijn en heeft het ook 
veel mogelijkheden, maar bestaat ook het gevaar dat er teveel van het vak gevraagd 
wordt en het zijn eigenheid verliest en een container wordt voor van buitenaf 
aangedragen thema’s.  
 

I.4 Aanbevelingen uit de recente godsdienstpedagogiek 
 
Uit de vraag over de aanbevelingen uit de recente godsdienstpedagogiek blijkt dat er 
een discrepantie bestaat tussen de opvattingen van de directie en die van de sectie 
over het vak. Waar alle sectieleden bijna alle aanbevelingen volledig onderschrijven, 
zien we bij de directieleden een gemengd beeld. Bij de directie bestaat blijkbaar een 
heel ander beeld over wat het vak levensbeschouwelijke vorming inhoudt en waar het 
in de toekomst aan moet voldoen dan bij de sectie. Een goed voorbeeld daarvan is ‘de 
zinvraag’ die op dit moment een wezenlijk onderdeel van het vak is. Slechts een 
directielid ziet deze vraag als een onderdeel van het vak, terwijl heel de sectie beaamt 
dat dit onderwerp een kernpunt is van het levensbeschouwelijk onderwijs. 
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I.5 Aanbevelingen van vakdocenten uit de onderwijspraktijk 
 
Ook uit de laatste vraag blijkt dat er een discrepantie bestaat tussen de opvattingen 
van de sectie en die van de directie. De directie hecht grote waarde aan 
identiteitsvorming op school en ziet dat graag niet alleen bij levensbeschouwing, 
maar ook bij andere vakken en op andere plaatsen. De sectie levensbeschouwing ziet 
deze vorming vooral als behorend tot het eigen vak.  
In tegenstelling tot de sectie ziet de directie weinig belang in de promotie van het vak 
levensbeschouwing aan ouders en toekomstige leerlingen. Dat is in tegenspraak met 
het ARKO dat stelt dat schoolleiders niet alleen loyaal moeten zijn ten opzichte van 
het katholieke karakter van de school, maar zij deze identiteit ook uitdrukkelijk 
dienen uit te dragen. Promotie van het vak levensbeschouwing is één van de 
onderdelen hiervan.  
Een volgend punt van verschil tussen sectie en directie is het belang dat gehecht 
wordt aan vrijheid en ruimte in de leerlijn voor aanpassingen aan de wensen van 
leerling en docent. Dit verschil in opvatting is te verklaren uit het feit dat directie en 
sectie een ander beeld hebben over waar het vak levensbeschouwelijke vorming voor 
staat. Wil je aan de aanbevelingen uit de recente godsdienstpedagogiek voldoen dan 
dient de docent deze vrijheid te hebben. Hetzelfde geldt voor een kleine 
groepsgrootte, als noodzakelijke voorwaarde. De sectie hecht daar veel waarde aan. 
Voor de directie geldt hier waarschijnlijk een andere afweging: de kosten van een 
kleine groepsgrootte, wegen niet op tegen de baten voor het vak. 
Ten slotte vindt de sectie het belangrijker dan de directie om het vak duidelijk te 
profileren met een schoolexamen en een eigen excursie. 
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II. Vragen en discussiepunten 
 
Uit de resultaten en de conclusies van de enquête zijn per thema een aantal vragen en 
discussiepunten op te stellen die aanleiding zijn voor verder onderzoek. Dit 
onderzoek wordt gedaan aan de hand van interviews met twee groepen 
belanghebbenden: de directie en de vaksectie van het nieuwe lyceum. De opgestelde 
vragen en discussiepunten zijn onderverdeeld in punten specifiek voor de directie van 
het nieuwe lyceum en punten voor de vaksectie. 

II.1 De directie 
 
Identiteit en identiteitsbeleid 
 
• Het is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid dat een school vasthoudt aan het 

bijzondere karakter. De bijzondere identiteit brengt een aantal eisen en 
verplichtingen met zich mee. Waarom behoudt het nieuwe Norbertus Gertrudis 
Lyceum uitdrukkelijk de katholieke identiteit? En wat houdt dit katholieke voor 
het lyceum in en waarin uit zich dit? 
 

• OMO heeft geen inhoudelijk uitgewerkt identiteitsbeleid. Er wordt gesproken 
over vier kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed 
handelen. Volgens OMO moet de school zelf verder vorm geven aan deze 
kernwaarden. Wat houden deze vier kernwaarden in en hoe zijn ze zichtbaar in 
de school? 

 
De vorm van het vak levensbeschouwelijke vorming 
 
• Welke plaats heeft het vak levensbeschouwelijke vorming in het curriculum op 

het nieuwe Norbertus Gertrudis Lyceum? Welke rol krijgt het vak binnen de 
school? 
 

• Uit de enquête blijkt dat een deel van de directie er wel wat voor voelt het vak 
levensbeschouwelijke vorming af te schaffen. Wat zou de reden kunnen zijn 
voor deze opvatting? 

 
• Wat is de functie van het vak levensbeschouwelijke vorming? Heeft het tot doel 

het leren over de grote levensbeschouwingen of eerder de identiteitsvorming 
door de uitwisseling van de eigen levensbeschouwingen? 

 
Inhoud van het vak levensbeschouwelijke vorming 
 
• Welke rol ziet de directie voor zichzelf weggelegd bij het bepalen van de inhoud 

van het vak levensbeschouwelijke vorming? 
 

• Welke specifieke vakinhouden zouden bij levensbeschouwelijke vorming 
ondergebracht moeten worden? 

 
• In hoeverre is burgerschapsvorming een taak voor het vak levensbeschouwing? 
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Aanbevelingen uit de recente godsdienstpedagogiek 
 
• Hoe kan het verschil tussen de directie en de vaksectie wat betreft de 

opvattingen over wat het vak levensbeschouwelijke vorming inhoudt overbrugd 
worden? 

 
Aanbevelingen van vakdocenten uit de onderwijspraktijk 
 
• Discussiepunten: 

a. Promotie van het vak: in hoeverre is een duidelijke promotie van het vak aan 
ouders en toekomstige leerlingen noodzakelijk? 

b. Identiteitsvorming op andere plaatsen in de school en bij andere vakken: in 
hoeverre is de identiteitsvorming van leerlingen specifiek voorbehouden aan 
het vak levensbeschouwelijke vorming en welke aspecten kunnen bij andere 
vakken en op andere plaatsen ondergebracht worden? 

c. Profilering van het vak: in hoeverre is het noodzakelijk dat het vak 
levensbeschouwelijke vorming zich profileert door bijvoorbeeld een eigen 
excursie en afsluiting met een schoolexamen? 
 

II.2 De vaksectie 
 
Identiteit en identiteitsbeleid 
 
• Welke rol speelt de vaksectie levensbeschouwelijke vorming in het opstellen en 

uitdragen van het identiteitsbeleid van het Norbertus Gertrudis Lyceum? 
 
De vorm van het vak levensbeschouwelijke vorming 
 
• Het aanbieden van het vak levensbeschouwelijke vorming is geen 

vanzelfsprekendheid. Dat blijkt al uit de enquête, waarin een deel van de directie 
aangeeft er wel wat voor te voelen het vak af te schaffen. Hoe kan de sectie zich 
beter profileren en het belang van het vak duidelijk maken? 
 

• De enquête geeft aan dat het vak twee pijlers heeft: multireligieus leren en 
interreligieus leren. In de nieuwe structuur van het Norbertus Gertrudis Lyceum 
is er minder ruimte voor vaklessen. Hoe kan de sectie multireligieus en 
interreligieus leren samenbrengen in deze nieuwe structuur van het Norbertus 
Gertrudis Lyceum? 

 
• Hoe kan de sectie de nadruk leggen op het vormende karakter van het vak? En 

waar kan deze vorming plaatsvinden? Is deze voorbehouden aan de vaklessen of 
kan de vorming ook in de vakoverstijgende projecten plaatsvinden? 

 
Inhoud van het vak levensbeschouwelijke vorming 
 
• Uit de enquête blijkt dat vele onderwerpen onderdeel van het vak kunnen 

uitmaken. Welke onderwerpen behoren tot het kerncurriculum en moeten in het 
vak behandeld worden?  
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• Zowel persoonsvorming als morele vorming zijn volgens de vaksectie zeker een 
onderdeel van het vak. Hoe kunnen deze twee thema’s in de vaklessen en de 
vakoverstijgende projecten ingepast worden? 

 
• Welke rol speelt de sectie levensbeschouwelijke vorming in het vervullen van de 

opdracht van burgerschapsvorming die de school heeft gekregen? 
 
• Er is minder ruimte voor vaklessen. Dat leidt er waarschijnlijk toe dat niet alle 

traditionele onderwerpen van het vak behandeld zouden kunnen worden. Welke 
onderwerpen zouden bij andere vakken of bij vakoverstijgende projecten 
ondergebracht kunnen worden? En welke onderwerpen moeten behouden blijven 
om de eigenheid van het vak te bewaken? 

 
Aanbevelingen uit de recente godsdienstpedagogiek 
 
• Uit de enquête blijkt dat er in de vaksectie discussie is over de leerstof en 

leerdoelen waar het vak begint. Ligt de nadruk meteen op het vormende karakter 
of is kennisoverdracht over religies het uitgangspunt? 
 

• Hoe ziet de sectie de rol die voor de docent levensbeschouwing is weggelegd als 
identiteitsbegeleider en persoonsvormer? Hoe kan deze functie van de docent 
goed ingevuld worden? 

 
• Hoe kan het verschil tussen de directie en de vaksectie wat betreft de 

opvattingen over wat het vak levensbeschouwelijke vorming inhoudt overbrugd 
worden? 

 
Aanbevelingen van vakdocenten uit de onderwijspraktijk 
 
• Discussiepunten: 

a. Promotie van het vak: in hoeverre is een duidelijke promotie van het vak aan 
ouders en toekomstige leerlingen noodzakelijk? 

b. Identiteitsvorming op andere plaatsen in de school en bij andere vakken: in 
hoeverre is de identiteitsvorming van leerlingen specifiek voorbehouden aan 
het vak levensbeschouwelijke vorming, en welke aspecten kunnen bij andere 
vakken en op andere plaatsen ondergebracht worden? 

c. Profilering van het vak: in hoeverre is het noodzakelijke dat het vak 
levensbeschouwelijke vorming zich profileert door bijvoorbeeld een eigen 
excursie en afsluiting met een schoolexamen?  
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Hoofdstuk 3: De interviews 
 

I. De methode 
 
Aan de hand van de vragen en discussiepunten die uit de enquête naar voren zijn 
gekomen, zijn zes interviews afgenomen met medewerkers die volgend jaar op het 
nieuwe Norbertus Gertrudis Lyceum werkzaam zullen zijn, te weten drie 
directieleden en drie leden uit de vaksectie. De in het vorige hoofdstuk opgesomde 
vragen en discussiepunten zijn leidraad geweest voor een open gesprek dat per 
geïnterviewde ongeveer een half uur duurde. Alle thema’s zijn in elk gesprek aan bod 
gekomen, maar de vragenlijst is niet systematisch afgewerkt. Waar de geïnterviewde 
langer bij een thema stil wilde staan, is die ruimte geboden. Als voorbereiding op het 
gesprek hebben alle deelnemers de resultaten van de enquête, zoals in de voorgaande 
twee hoofdstukken beschreven, ontvangen. Na het gesprek zijn aan de hand van een 
geluidsopname de antwoorden en opmerkingen per thema bijeengebracht. In het 
verwerken van de resultaten is onderscheid gemaakt op basis van de functie die de 
geïnterviewde in de school heeft: directielid (D) of lid van de sectie 
levensbeschouwelijke vorming (LB). Om alle verschillende opvattingen en de breedte 
van de discussie zoveel mogelijk recht te doen, zijn de antwoorden van de 
geïnterviewden samengevat en per onderwerp weergegeven. De antwoorden staan in 
willekeurige volgorde, met uitzondering dat de antwoorden van de directieleden als 
eerste vermeld worden en daarna die van de vaksectie. 
 

II. De resultaten 

II.1 De katholieke identiteit van de school 
 
Vragen: Waarom behoudt het nieuwe Norbertus Gertrudis Lyceum uitdrukkelijk de 
katholieke identiteit? Wat houdt dit katholieke voor het lyceum in en waarin uit zich 
dit? En hoe zien we de vier kernwaarden van OMO, goed onderwijs, goed mens, 
goed leven en goed handelen, in de school? 
 
Het katholieke hoeven we niet los te los te laten. We moeten onze roots niet 
verloochenen. We komen voort uit een joods-christelijke traditie. De lijn met het 
instituut kerk zou wel losgelaten moeten worden. De meerwaarde ten opzichte van 
openbare scholen is dat wij in een traditie staan. Er is echt nog wel plaats voor 
katholieke scholen. (D) 
 
De katholieke identiteit heeft meerwaarde, maar het lijkt erop alsof we soms onze 
best doen om maar niet te laten merken dat we katholiek zijn. De waarden en 
normen die wij uitdragen gelden voor alle scholen. We zouden onze identiteit meer 
moeten tonen. Er moet meer aandacht zijn voor de joods-christelijke traditie. Op 
bestuursniveau zit echter al een probleem. We hebben bestuurders die niks met het 
katholieke karakter hebben. Protestante scholen geven beter en duidelijker invulling 
aan hun identiteit. Daar zouden we een voorbeeld aan kunnen nemen. Het is jammer 
dat we als school bijvoorbeeld met Kerst niet meer naar de kerk gaan. Daarmee heb 
je weer iets uit handen gegeven. (D) 
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Het katholieke moet verbreed worden tot christelijke waarden. We moeten samen 
uitzoeken wat een goed mens is en wat goed leven is. Deze waarden verschuiven en 
daar heeft de katholieke kerk de boot gemist. Christelijke waarden zijn werk in 
uitvoering. We zijn als school een samenleving op microniveau en moeten elke keer 
waarden herwaarderen. (D) 
 
 
Vraag: Welke rol speelt de vaksectie levensbeschouwelijke vorming in het opstellen 
en uitdragen van het identiteitsbeleid van het Norbertus Gertrudis Lyceum? 
 
De sectie zou gangmaker moeten zijn in het uitdragen van identiteit, maar dat is 
lastig als de directie niet meewerkt. De kerstviering en Pasen zijn momenten waar 
we aan vast moeten houden. We moeten het joods-christelijke meer benadrukken. De 
islamitische traditie is er veel beter in geslaagd zich zichtbaar te maken, de 
katholieke niet. We moeten niet terugkeren naar het strakke van vroeger, maar wel 
weer het katholieke uit gaan leggen. Identiteit moet breder gedragen worden in de 
school, maar identiteit is een nieuw taboe. In de nieuwe school zou een multi-
levensbeschouwelijke stilteruimte moeten komen. (LB) 
 
Het is aan de directie om een standpunt in te nemen wat er met de katholieke 
identiteit gedaan moet worden. Er moet duidelijkheid komen! De sectie kan de 
directie aansporen hier over na te denken. Als we niks met het katholieke doen, 
moeten we het bijzondere karakter van de school laten vallen. (LB) 
 
Er zijn momenten als Kerst die de sectie moet aangrijpen om de bijzondere identiteit 
aan te zetten. Identiteitsbeleid is in eerste instantie een beleidstaak van de directie. 
Het gevaar bestaat echter dat identiteitsbeleid afvinken wordt. Vieringen hoeven niet 
altijd leuk en vrolijk te zijn, ze moeten de leerlingen aan het denken zetten. (LB) 
 
 

II.2 De vorm van het vak 
 
Vragen: Welke plaats heeft het vak levensbeschouwelijke vorming in het curriculum 
op het nieuwe Norbertus Gertrudis Lyceum? Welke rol krijgt het vak binnen de 
school? 
 
Levensbeschouwing is geen leervak. Je hoeft niet alles te weten, maar je moet wel 
wat leren. Leerlingen moeten weten hoe religie werkt. Daarnaast behoort het voeren 
van morele gesprekken tot het vak. Dat vraagt wel wat van de docent. Dat is wat 
anders dan leren over godsdiensten. En hoe toets je moreel besef? (D) 
 
Een islamitische ouder wilde niet dat zijn kind het vak levensbeschouwing zou 
volgen. Daar mag je als katholieke school niet aan toegeven. (D) 
 
 
Vragen: Hoe kan de sectie zich beter profileren en het belang van het vak duidelijk 
maken? Hoe kan de sectie multireligieus en interreligieus leren samenbrengen in 
deze nieuwe structuur van het Norbertus Gertrudis Lyceum? Hoe kan de sectie de 
nadruk leggen op het vormende karakter van het vak? 
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We moeten als sectie ons vak niet verdedigen, we hoeven niet de barricades op, 
maar we moeten wel duidelijk maken wat we bespreken en leren en dat niet iedereen 
dat zomaar kan doen. Het zou jammer zijn als ons vak gereduceerd wordt tot het 
leren over de grote religies en het persoonlijke element in onze vaklessen verdwijnt. 
Dat wordt een dilemma als we minder vaklessen tot onze beschikking hebben, want 
we doen nu al zo weinig aan jodendom, christendom en islam. (LB) 
 
Het is aan de directie om de lijnen uit te zetten wat ze met ons vak wil. Het is aan de 
directie om interesse te tonen in wat ons vak inhoudt. Als je echt katholiek wil zijn, 
moet je er ook wat mee doen. Het probleem in het vak is dat leerlingen te weinig 
basiskennis hebben. Je moet ze eerst wat bijbrengen totdat je op het vormende 
karakter van het vak over kunt gaan. (LB) 
 
We hebben geluk dat er een verplicht aantal uren staat. Verder moeten we op de 
momenten dat het er op aankomt, laten zien wat we kunnen en dat zo goed mogelijk 
doen. Het getuigt van domheid als je in onze samenleving zegt dat het vak geen 
waarde heeft. Dat getuigt van een fout nuttigheidsdenken en is te simplistisch 
gedacht. We moeten in ons vak roeien met de riemen die we hebben en daarbij zo 
goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. (LB) 
 

II.3 De inhoud van het vak 
 
Vragen: Welke onderwerpen behoren tot het kerncurriculum en moeten in het vak 
behandeld worden? Hoe kunnen persoonsvorming en morele vorming in de 
vaklessen en de vakoverstijgende projecten ingepast worden? Welke onderwerpen 
zouden bij andere vakken of bij vakoverstijgende projecten ondergebracht kunnen 
worden? En welke onderwerpen moeten behouden blijven om de eigenheid van het 
vak te bewaken? 
 
Het draait in het vak om het verbreden van je wereldbeeld op basis van de dialoog 
met anderen. Het gaat om ontwikkelen van nuanceringsvermogen zodat je in staat 
bent om respect te hebben. Feiten over levensbeschouwingen kunnen bij projecten en 
bij het vak geschiedenis ondergebracht worden. Het laten beleven is meer dan feiten 
leren. Je moet kinderen met een bepaalde geloofsovertuiging gebruiken, zodat 
kinderen met elkaar in gesprek gaan. De socratische dialoog moeten ze hierbij 
aangeleerd krijgen. Morele vorming en persoonsvorming zijn niet voorbehouden aan 
het vak levensbeschouwing. ‘Is dit wel normaal?’ is een vraag die je overal kunt 
stellen. (D) 
 
Het is de vraag of levensbeschouwing zoals het nu wordt ingevuld nog wel datgene 
is wat onze identiteit bepaalt. We moeten niet te veel toegeven. Zijn we niet te veel 
met algemene identiteitsvorming bezig? Nu ligt het accent te veel op 
persoonsvorming, normen en waarden. Wat we missen is de ouderwetse catechese. 
Een aantal bijbelverhalen moet gewoon langskomen, met de uitleg erbij zoals de 
pastoor dat vroeger deed. Daar moeten we in de brugklas al mee beginnen, niet in 5 
Vwo. We moeten leren dat bijbelverhalen niet zomaar sprookjes zijn, maar dat ze 
ook op historische gebeurtenissen gebaseerd zijn. We moeten de Bijbel aantrekkelijk 
maken voor leerlingen. We kunnen werken met een gepopulariseerde vorm, met film, 
met strips. De kerk heeft niet alleen maar slecht gedaan. In andere vakken mag het 
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katholieke ook naar voren komen. Een module over evolutie moet ook beginnen met 
het scheppingsverhaal. Dat is wezenlijk anders biologie geven dan op een openbare 
school. (D) 
 
Er moet aandacht zijn voor de joods-christelijke traditie, voor andere tradities en 
voor identiteitsvorming. Het gesprek moet gaan over universele waarden, over wat 
godsdiensten willen. ‘Wie ben ik en waar sta ik voor’, dat is de vertaling van wat 
religies willen. (D) 
 
Puur leren over levensbeschouwingen heeft niet zoveel zin. We moeten leren wat de 
functie is van een levensbeschouwing, wat het inhoudt om christelijk te zijn. Verder 
moeten we leren over de levensbeschouwelijke kijk die wezenlijk anders is dan 
andere manieren van benaderen, omdat het gaat om betekenisgeven. We moeten het 
hebben over de verhouding wetenschap en levensbeschouwing. (LB) 
 
We moeten duidelijke lijnen uitzetten. We moeten bepalen wat tot het vak behoort. 
De uitingsvorm van een levensbeschouwing is niet meer een apart thema. We moeten 
het wel hebben over de levensvragen die in de verschillende levensbeschouwingen 
gesteld worden. Tot het kerncurriculum behoren de levensbeschouwelijke kijk, de 
ethische kijk, jodendom, christendom, islam en humanisme. (LB) 
 
We moeten het hebben over de basis van het levensbeschouwelijk denken, over 
ethiek en de grote ethische stromingen en natuurlijk over de vijf grote religies, in 
ieder geval jodendom, christendom en islam. Wat er ook gebeurt met de vaklessen en 
de uren, we moeten onze specifieke levensbeschouwelijke benadering behouden. 
Burgerschapsvorming is een thema dat niet echt bij ons past, wel moeten wij de 
theoretische kaders van persoonsvorming en morele vorming aanbieden. (LB) 
 

II.4. Aanbevelingen uit de recente godsdienstpedagogiek 
 
Vraag: Hoe kan het verschil tussen de directie en de vaksectie wat betreft de 
opvattingen over wat het vak levensbeschouwelijke vorming inhoudt overbrugd 
worden? 
 
Is er wel een kloof tussen de directie en de sectie? De beelden verschillen misschien 
over en weer. En er zijn misschien misverstanden over de begrippen. Misschien 
moeten we met elkaar in gesprek gaan? (D) 
 
Ik weet niet of er een kloof is. De directie vindt misschien dat identiteitsbeleid, 
persoonsvorming en morele vorming van heel de school zijn, terwijl de vaksectie 
deze zaken zich meer toe-eigent. De docenten levensbeschouwing zijn misschien 
beter in staat sommige zaken te bespreken, maar identiteitsvorming is iets voor heel 
de school en zeker voor het mentoraat. We zouden met elkaar in gesprek moeten 
gaan. Het kan zijn dat de meningen niet zo veel uiteenlopen. (D) 
 
De vaksectie beweegt sneller dan ‘de buitenwereld’. De omgeving begrijpt dan niet 
wat er gedaan wordt. Misschien is het goed om eens een les ‘levensbeschouwelijk 
denken’ te geven. (LB) 
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Er zal een gesprek gevoerd moeten worden tussen directie en vaksectie over wat we 
willen met het vak op het lyceum. Daar moet duidelijkheid in komen. (LB) 
 
De vaksectie zal regelmatig uit moeten leggen waar het vak voor staat. Er zal een 
gesprek moeten zijn om de beweegredenen van de directie te kennen. (LB) 
 
 

II.5 Aanbevelingen van vakdocenten uit de onderwijspraktijk 
 
Promotie van het vak: in hoeverre is een duidelijke promotie van het vak aan ouders 
en toekomstige leerlingen noodzakelijk? 
 
Vertellen dat je levensbeschouwing geeft heeft geen zin. Basisschoolleerlingen en 
ouders zegt dit niks. Je moet het katholieke wel benadrukken: ouders en leerlingen 
moeten zich hieraan confirmeren. Als je zegt dat je katholiek bent, moet je hier ook 
inhoud aan geven. (D) 
 
Niet specifiek levensbeschouwing of het katholieke promoten, maar wel de 
persoonsvorming van leerlingen. Het gevaar van ‘katholiek’ is dat mensen denken 
dat je zieltjes probeert te winnen. (D) 
 
We moeten promoten dat we aan persoonsvorming doen en aan morele vorming. 
Niet dat we katholiek zijn. Dat is in ons nadeel. We moeten duidelijk maken dat je bij 
ons niet alleen hoge punten haalt voor je examens, maar dat je ook groeit als mens. 
(D) 
 
We moeten wat we doen zo goed mogelijk doen en dat laten zien als er een 
aanleiding voor is. Verder is promotie niet nodig. Je moet mensen niet lastig vallen 
als ze daar niet op zitten te wachten. (LB) 
 
 
 
Identiteitsvorming op andere plaatsen en bij andere vakken: in hoeverre is de 
identiteitsvorming van leerlingen specifiek voorbehouden aan het vak 
levensbeschouwelijke vorming, en welke aspecten kunnen bij andere vakken en op 
andere plaatsen ondergebracht worden? 
 
Kerkbezoek moet een onderdeel zijn in de schoolcarrière van een leerling. Er moet 
ook meer samenwerking komen tussen vakken. Biologie en levensbeschouwing weten 
bijvoorbeeld van elkaar niet wat ze doen. Vwo-leerlingen moeten gewoon een keer 
geleerd hebben over creationisme en intelligent design. Dat kan bij biologie en 
levensbeschouwing. (D) 
 
We willen UNESCO-school worden. Daarbij is identiteitsontwikkeling een 
belangrijke pijler. (D) 
 
Identiteitsvorming vindt natuurlijk ook bij andere vakken plaats, maar dat zijn 
voornamelijk ‘losse flodders’. Bij ons is de benadering totaal anders. Het is goed om 
het curriculum van verschillende vakken naast elkaar te leggen. We kunnen 
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seksualiteit bij biologie en bij levensbeschouwing op hetzelfde moment bespreken. 
Maar je loopt tegen zoveel praktische problemen aan en je krijgt er zo weinig tijd 
voor. (LB) 
 
 
 
Profilering van het vak: in hoeverre is het noodzakelijke dat het vak 
levensbeschouwelijke vorming zich profileert door bijvoorbeeld een eigen excursie 
en afsluiting met een schoolexamen? 
 
Wel een schoolexamen! Dat maakt het vak serieuzer. De PTA’s moeten niet zo 
dichtgetimmerd worden, zodat de vrijheid behouden blijft. (D) 
 
Wel schoolexamen, maar met een andere manier van toetsen. Een portfolio 
bijvoorbeeld. Je toetst dan de ontwikkeling van het denken. Leerlingen moeten 
kunnen aantonen hoe ze denken. (D) 
 
Wel schoolexamen: dat is het ultieme reflectiemoment in de persoonsvorming van de 
leerling. Leerlingen moeten dan de eigen persoon langs verschillende theoretische 
kaders leggen. Deze reflectie-opdracht moet echt diepgang krijgen. Gebeurtenissen 
uit het eigen leven moeten overdacht worden. (D) 
 
Wel een schoolexamen! Dat moet je altijd zien te behouden. We moeten ons 
profileren in de excursies: moskeebezoek en kerkbezoek. (LB) 
 
Geen idee of het goed is om het vak met een schoolexamen af te sluiten. (LB) 
 
Een eigen excursie is belangrijk: kerkbezoek en moskeebezoek. Je loopt alleen tegen 
zoveel praktische zaken aan bij het organiseren. (LB) 
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VIERDE DEEL: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Hoofdstuk 1: Conclusies 
 

I. De katholieke identiteit van de school 
 
Uit de gesprekken met zowel de directie als met de sectie blijkt dat de mening wordt 
gedeeld dat het katholieke karakter van het lyceum in de huidige tijd nog wel degelijk 
een meerwaarde heeft. Het geworteld zijn in de joods-christelijke traditie is een 
belangrijk houvast. Hoe het katholieke heden ten dage ingevuld moet worden, daar 
verschillen de meningen over. Aan de ene kant wordt geopperd dat het lyceum zich 
best wel wat meer als katholiek mag profileren, aan de andere kant wordt op het 
gevaar gewezen dat door de buitenwereld dan gedacht kan worden dat je zieltjes 
probeert te winnen en dat je daarom beter over een joods-christelijke traditie kunt 
spreken. Het gevaar is dan weer dat de identiteit te algemeen wordt en er geen 
onderscheid meer is met niet-katholieke scholen. 
De link die de school heeft met het instituut van de katholieke kerk wordt door 
meerdere deelnemers als problematisch ervaren. De vermenging van de school en het 
instituut kerk wordt niet wenselijk geacht. De katholieke kerk is niet met de tijd 
meegegaan en staat momenteel in een kwaad daglicht; daar moet je als school niet 
mee geassocieerd willen worden. Al wordt door een geïnterviewde er nadrukkelijk op 
gewezen dat we wel moeten bedenken dat de kerk niet alleen maar slecht heeft 
gedaan en dat de school schatplichtig is aan de katholieke kerk. 
In een aantal gesprekken wordt verwezen naar hoe protestante scholen en 
Nederlandse moslims hun traditie en identiteit profileren. Zij slagen er beter in zich 
zichtbaar te maken en duidelijk te maken waar zij voor staan. Het lyceum zou daar 
een voorbeeld aan kunnen nemen door een duidelijke keuze te maken waar de 
katholieke identiteit voor staat. Enkele deelnemers wijzen op een aantal momenten in 
het jaar die aangegrepen moeten worden om het bijzondere karakter van de school te 
benadrukken: de kerstviering en Pasen moeten duidelijker ingevuld worden. 
Kerkbezoek kan hier eventueel een onderdeel van zijn. 
De katholieke identiteit is niet iets wat alleen van de directie als beleidsmaker en van 
de sectie levensbeschouwing is. De identiteit moet breed gedragen worden in de 
school. In de interviews wordt erop gewezen dat er afgelopen jaren weinig is 
gesproken en nagedacht over het identiteitsbeleid. De katholieke identiteit is een 
nieuw taboe. Veel deelnemers zien de noodzaak van een brede discussie over hoe het 
lyceum de (katholieke) identiteit in gaat vullen. 
 

II. De vorm en de inhoud van het vak 
 
Uit de enquête blijkt dat de meest gekozen benaming voor het vak op het lyceum 
levensbeschouwelijke vorming is. Het vak is niet meer puur een zaakvak of een 
leervak, maar vooral een vormend vak. Het vak heeft twee pijlers: het multireligieus 
leren en het interreligieus leren. Leerlingen moeten in de eerste plaats leren over de 
grote levensbeschouwelijke stromingen: jodendom, christendom, islam, humanisme, 
hindoeïsme en boeddhisme. Omdat veel leerlingen als religieus analfabeet op school 
komen, is deze invulling van het vak een noodzaak. Er ontstaat op het nieuwe lyceum 
een probleem omdat door het kleinere aantal vaklessen niet alle thema’s meer 
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behandeld kunnen worden. Het zou volgens de sectie zonde zijn als daardoor in de 
vaklessen het vormende aspect verdwijnt en alleen nog maar geleerd wordt over 
levensbeschouwingen. De vaksectie is genoodzaakt duidelijke keuzes maken. De drie 
Abrahamitische religies dienen volgens de respondenten in ieder geval besproken te 
worden. Volgens enkele deelnemers mag daarbij ook best wel wat hernieuwde 
aandacht zijn voor het christendom. Het behandelen van christendom en Bijbel lijkt 
een nieuw taboe te zijn geworden. Een leerling van een katholieke school moet in zijn 
schoolcarrière in ieder geval in aanraking zijn gekomen met een aantal 
bijbelverhalen. 
Wat betreft het interreligieus leren wordt door enkele respondenten erop gewezen dat 
gebruik gemaakt kan worden van leerlingen die zelf in een bepaalde traditie staan. Zo 
kan er in de klas een zinvol gesprek gevoerd worden over elkaars opvattingen en 
beweegredenen. Het geleerde kan dan tot beleving komen. Dit gesprek moet wel goed 
gestuurd worden door de docent en met respect plaatsvinden. Er wordt op gewezen 
dat zulke gesprekken overal in de school gevoerd kunnen worden, maar dat de docent 
levensbeschouwelijke vorming hier wel de professional in is. De 
levensbeschouwelijke kijk en invalshoek zorgen voor een verdieping die niet zomaar 
bij elk vak en bij elke docent gevonden kan worden. Hetzelfde geldt voor de 
persoonsvorming en de morele vorming. Beide worden als noodzakelijk onderdeel 
van het vak levensbeschouwelijke vorming gezien, wat niet wegneemt dat beide ook 
op andere plaatsen in de school gebeuren. De docent levensbeschouwelijke vorming 
kan echter de theoretische kaders bieden, waardoor de vorming een systematischer 
karakter krijgt en het niet bij ‘losse flodders’ blijft, zoals een geïnterviewde het 
noemt. 
Zoals in het identiteitsbeleid door de respondenten gevraagd wordt om duidelijke 
keuzes waar de school nu echt voor staat, zo geldt die vraag ook voor het vak 
levensbeschouwelijke vorming. De sectie moet in overleg met de directie bepalen wat 
nu wel en wat niet tot het vak behoort. Gezien de bezuiniging op de vaklessen zal niet 
elk actueel onderwerp zomaar aan bod kunnen komen. De vaksectie zal soms ‘nee’ 
moeten verkopen om de eigenheid van het vak te behouden. De vorming van het 
nieuwe lyceum is voor de sectie en de directie het moment om heel het curriculum 
intensief te overdenken. 
 

III. Aanbevelingen uit de recente godsdienstpedagogiek en de onderwijspraktijk 
 
Uit de interviews met de medewerkers van het lyceum blijkt niet duidelijk, zoals de 
enquête dat wel aangaf, dat er een grote kloof in opvattingen bestaat tussen de 
directie en de sectie over waar het vak voor staat. Misschien zijn er wat 
misverstanden over de gebruikte begrippen en speelt de sectie levensbeschouwelijke 
vorming in de ontwikkeling van het vak wat sneller in op maatschappelijke 
veranderingen. Van beide zijden is aangegeven dat het in ieder geval goed is om met 
elkaar in gesprek te gaan over waar het vak voor staat en welke plaats het vak op het 
nieuwe lyceum gaat krijgen. De sectie zal bepaalde momenten aan moeten grijpen om 
aan de rest van de school uit te leggen waar het vak voor staat, zonder de barricades 
op te gaan of te preken.  
De eigenheid van het vak ligt volgens de sectie in de manier van benaderen van de 
wereld: de levensbeschouwelijke kijk wordt als wezenlijk anders gezien dan andere 
benaderingen. Hoewel deze benadering ook bij andere vakken aan bod kan komen, is 
de docent levensbeschouwing de professional op dit gebied. 
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De meerderheid van de geïnterviewden geeft aan dat het een meerwaarde is voor het 
vak als het wordt afgesloten met een schoolexamen. De huidige leerlingen nemen een 
vak waarin examen moet worden gedaan serieuzer dan vakken waarbij dat niet zo is. 
Een schoolexamen geeft het vak status. Er wordt wel op gewezen dat in het 
schoolexamen voldoende vrijheid moet blijven om de lesstof aan te passen aan de 
actualiteit en de wensen van de leerlingen en de docent. Ook zal goed nagedacht 
moeten worden over hoe in het schoolexamen getoetst wordt. Het schoolexamen 
moet niet uit puur leerwerk bestaan. In enkele gesprekken wordt gewezen op de 
mogelijkheid het vak af te sluiten met het maken van een portfolio, waarbij de 
leerling aantoont hoe zijn ontwikkeling in het denken is verlopen. Het portfolio moet 
dan een persoonlijk document worden, waarin de leerling laat zien hoe hij zich op 
levensbeschouwelijk gebied heeft ontplooid. Deze ontwikkeling kan getoond worden 
aan de hand van bepaalde theoretische kaders omtrent levensbeschouwing en ethiek 
die in de lessen aan bod zijn gekomen. 
Wat in de interviews naar voren komt is dat het in het vak niet puur om leren gaat, 
maar dat het geleerde ook tot beleving moet komen. Wat geleerd wordt over 
levensbeschouwingen moet gekoppeld worden aan echte mensen. Leerlingen met een 
bepaalde levensbeschouwelijke achtergrond kunnen daar een belangrijke rol  in 
vervullen. In het gesprek met elkaar kan een levensbeschouwing tot leven komen en 
leren leerlingen van elkaar. Een excursie naar een kerk en een moskee is een 
noodzakelijk onderdeel van het vak. 
Door de sectieleden wordt gewezen op de noodzaak het curriculum van de 
verschillende vakken op elkaar af te stemmen. Het zou goed zijn als bijvoorbeeld een 
thema als seksualiteit bij biologie en levensbeschouwing op hetzelfde moment wordt 
behandeld, zodat de leerling duidelijk kennis neemt van de verschillende 
benaderingen van deze vakken. Deze afstemming tussen de vakken wordt in de 
praktijk wel als een probleem ervaren. De wil van samenwerken is er, maar door 
tijdgebrek en onvoldoende overlegmomenten wordt het praktisch onhaalbaar.  
Daarnaast wordt er gewezen op de noodzaak tot samenwerking tussen vakken. 
Daarbij hoeft niet meteen gedacht te worden aan de vakken die het meest voor de 
hand liggen: aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijeer. Voor het vak 
levensbeschouwing is het goed om een samenwerking aan te gaan met andere 
vormende vakken zoals muziek, beeldende kunst en cultureel kunstzinnige vorming 
en met de vakken uit de natuurwetenschappelijke hoek. Juist in samenwerking met 
die vakken kan de typisch levensbeschouwelijke invalshoek goed benadrukt worden. 
Ten slotte is in alle interviews aan bod gekomen dat overleg over zowel het thema 
identiteit als het vak levensbeschouwelijke vorming noodzakelijk is: overleg tussen 
sectieleden, overleg tussen sectie en directie en overleg tussen de sectie 
levensbeschouwelijke vorming en andere vaksecties. Op school weten de collega’s te 
weinig van elkaar wat er gedaan wordt in de lessen. Ook hier melden de respondenten 
dat het niet ontbreekt aan wil tot overleg, maar dat de praktijk zo weinig ruimte en 
tijd biedt. 

Hoofdstuk 2: Gemeenschappelijke grondlijnen voor levensbeschouwelijke 
vorming op het Norbertus Gertrudis Lyceum 
 
Uitgangspunt van dit onderzoek is de vraag naar de zin, de plaats en de functie van 
het vak levensbeschouwelijke vorming in het curriculum op het nieuw te vormen 
Norbertus Gertrudis lyceum. De hieronder geformuleerde gemeenschappelijke 
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grondlijnen zijn herleid uit de conclusies van de enquête en de interviews. Het zijn 
aanbevelingen die als fundament kunnen dienen bij de plaatsbepaling en de 
verantwoording van het vak op het lyceum. 
 
1. Er moet aandacht zijn voor de katholieke identiteit van het lyceum 
 
Wanneer de school vasthoudt aan het katholieke karakter moet daar ook voor 
uitgekomen worden. Er moet hernieuwde aandacht zijn voor de joods-christelijke 
traditie waar de school uit voort is gekomen. Ook in de lessen levensbeschouwelijke 
vorming moet dit tot uiting komen. 
 
2. Identiteit moet weer bespreekbaar worden 
 
De sectie levensbeschouwelijke vorming is samen met de directie gangmaker in het 
uitdragen van de identiteit, maar de bijzondere identiteit moet ook breed gedragen 
worden in de school. Het is hiervoor noodzakelijk dat het taboe op de katholieke 
identiteit wordt overwonnen en dat de identiteit weer bespreekbaar wordt. 
 
3. De sectie moet zorg dragen voor de profilering van het vak levensbeschouwelijke 
vorming 
 
In de huidige samenleving, waar de school een afspiegeling van is, is het niet 
vanzelfsprekend dat mensen weten wat levensbeschouwing inhoudt. De sectie 
levensbeschouwelijke vorming moet uitleg geven waar het vak voor staat en de juiste 
momenten aangrijpen om zich te profileren. Dat kan in excursies, bij vieringen, maar 
ook in vakoverstijgend onderwijs en het vernieuwde mentoraat. De sectie moet er wel 
voor waken niet te drammerig te zijn of te gaan preken. 
 
4. Levensbeschouwelijke vorming heeft twee pijlers: multireligieus en interreligieus 
leren 
 
Het vak levensbeschouwelijke vorming heeft twee pijlers: multireligieus leren en 
interreligieus leren. Het vak leert over de grote levensbeschouwingen en heeft 
daarnaast een vormend karakter, waarbij de uitleg van de levensbeschouwelijke 
invalshoek, persoonsvorming en morele vorming van de leerling drie wezenlijke 
onderdelen zijn. 
 
5. De levensbeschouwelijke kennis moet in de praktijk tot beleving komen 
 
Gezien het religieus analfabetisme in de huidige samenleving is multireligieus leren 
een van de twee pijlers van het vak. De kennisoverdracht is hierbij echter niet het 
eindpunt. De overgedragen kennis moet tot beleving komen: kerk- en moskeebezoek 
zijn bijvoorbeeld een noodzakelijk onderdeel van het vak om de leerlingen in de 
praktijk te laten zien wat religies en levensbeschouwingen inhouden. 
 
6. De docent levensbeschouwing is de professional die een veilige leeromgeving 
creëert waarin identiteitsvorming kan plaatsvinden 
 
De docent levensbeschouwelijke vorming is de professional die in de klas de tijd, de 
ruimte en de veilige leeromgeving creëert, waarin leerlingen zich kwetsbaar op 
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durven stellen en met elkaar het gesprek aan durven gaan over wat hen beweegt. De 
docent kan de theoretische kaders bieden waardoor de gesprekken niet aan de 
oppervlakte blijven, maar de diepte in kunnen gaan. 
 
7. De leerlingen hebben een wezenlijke inbreng in de lessen: ze kunnen voor en 
met elkaar levensbeschouwing tot leven brengen 
 
Het interreligieus leren, de tweede pijler van het vak, vraagt van de leerlingen om 
betrokkenheid. Ze moeten inzicht hebben in de eigen achtergrond, traditie en 
levensbeschouwing en deze ook durven tonen. De docent dient op een respectvolle 
wijze gebruik te maken van die leerlingen die in een bepaalde traditie of 
levensbeschouwing zijn opgegroeid. Door deze leerlingen te laten vertellen wat hen 
beweegt, komt levensbeschouwing voor de andere leerlingen tot leven. 
 
8. De docent levensbeschouwelijke vorming biedt de school de structuur en de 
theoretische kaders voor de identiteitsvorming van leerlingen 
 
Identiteitsvorming van de leerling is iets van heel de school en vindt niet alleen bij 
het vak levensbeschouwelijke vorming plaats. De sectie levensbeschouwelijke 
vorming kan wel de structuur en de theoretische kaders bieden hoe deze 
identiteitsvorming op andere plaatsen en bij andere vakken in de school kan 
plaatsvinden. Zoals het vak wiskunde de basis biedt voor het rekenen bij andere 
vakken, zo moet het vak levensbeschouwelijke vorming eenzelfde basis bieden voor 
persoonsvorming en morele vorming op school.  
 
9. De sectie moet het kerncurriculum voor het vak vastleggen 
 
De sectie levensbeschouwelijke vorming moet goed nadenken over de eigenheid van 
het vak en wat tot het kerncurriculum behoort. De bezuiniging op het aantal 
vaklessen, maakt dat niet alles besproken kan worden. De sectie moet keuzes maken. 
Ze moet er niet huiverig voor zijn bepaalde onderdelen van het vak over te dragen 
aan andere vakken zoals geschiedenis, of aan de vakoverstijgende projecten. 
Geschiedenis van het christendom en de islam hoeven bijvoorbeeld niet in de lessen 
levensbeschouwelijke vorming behandeld te worden, maar kunnen prima 
ondergebracht worden bij geschiedenis. De sectie moet bepaalde onderwerpen die 
altijd als vanzelfsprekend bij het vak hebben gehoord durven loslaten. Het 
behandelen van de typisch levensbeschouwelijke invalshoek aan de hand van enkele 
thema’s en daarbij de diepgang zoeken is belangrijker dan krampachtig proberen alle 
traditionele onderwerpen te blijven behandelen. 
 
10. Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen met een eigen specifieke 
manier van toetsing 
 
Het vak dient afgesloten te worden met een schoolexamen. De manier van toetsing 
verschilt echter wel van andere vakken. Het gaat in de afsluiting om een 
reflectiemoment waarbij de leerling aantoont hoe zijn denken zich heeft ontwikkeld. 
Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio. Het schoolexamen is aan bepaalde 
regels gebonden. Er moet voor gewaakt worden dat deze regels niet ten koste gaan 
van de ruimte in de lessen voor aanpassingen van de leerstof aan de actualiteit en aan 
de wensen van de leerlingen en de docent. 
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Hoofdstuk 3: Discussie, vooruitblik en evaluatie 
 

I. Discussie 
 
De tien geformuleerde gemeenschappelijke grondlijnen bieden de vaksectie en de 
directie van het Norbertus Gertrudis Lyceum houvast voor een antwoord op de vraag 
naar de zin, de plaats en de functie van het vak levensbeschouwelijke vorming in het 
curriculum. Aan de hand van de grondlijnen kan de sectie levensbeschouwelijke 
vorming aan de slag om het vak verder vorm te geven in de vaklessen, de 
vakoverstijgende projecten, de keuzevakken, de buitenschoolse activiteiten en 
vieringen en het vernieuwde mentoraat. 
Na dit onderzoek resteren echter wel een aantal vragen en punten van discussie en 
daarnaast blijkt uit de gesprekken dat ‘er werk aan de winkel is’. Het 
praktijkprobleem is nog niet volledig opgelost. Het onderzoek is eerder een startpunt 
voor een brede discussie over het vak levensbeschouwelijke vorming en de identiteit 
van de school, een discussie die niet alleen in de vaksectie en de directie moet 
plaatsvinden, maar onder alle belanghebbenden: leerlingen, ouders, collega’s en 
bestuurders. 
Dat men vindt de katholieke identiteit een meerwaarde heeft voor het lyceum blijkt 
uit de interviews. Ook blijkt dat de respondenten vinden dat de school een duidelijke 
identiteit moet hebben en daar voor uit moet durven komen. Waar in dit onderzoek 
echter geen eenduidig antwoord op is gekomen, is wat dit katholieke precies inhoudt. 
De een wijst naar de joods-christelijke traditie, de ander naar universele waarden die 
je in alle religies tegenkomt. Daarnaast wordt er gezegd dat open katholiek eigenlijk 
inhoudt dat je er alles aan doet om maar niet te laten zien dat je katholiek bent. Een 
directielid wijst erop dat je als school niet geassocieerd moet willen worden met de 
katholieke kerk. Feit is dat iedereen zijn eigen invulling geeft aan het katholieke, 
maar dat niemand echt duidelijk kan maken wat het precies inhoudt. Misschien is er 
afgelopen jaren doordat de katholieke kerk door allerlei schandalen in kwaad daglicht 
is komen te staan, een taboe komen te liggen op het katholieke. Maar als je als school 
vasthoudt aan dit katholieke, en dat doet het Norbertus Gertrudis Lyceum, dan moet 
je kunnen en durven benoemen wat dit inhoudt. Er is van oudsher een link tussen het 
bestuur van de school en de NKSR en het bisdom. Misschien is het tijd geworden om 
eens te bespreken en te overdenken wat deze relatie in de huidige tijd inhoudt en wat 
dat voor de school en de katholieke identiteit betekent. 
Een tweede punt van discussie dat direct volgt uit het eerste, is de vraag of en hoe de 
katholieke identiteit geprofileerd en gepromoot dient te worden. Als je vasthoudt aan 
de bijzondere identiteit, moet je daar dan ook niet voor uit komen, zodat toekomstige 
leerlingen en ouders, maar ook nieuwe medewerkers weten waar de school voor 
staat? Afgelopen jaren is hier in ieder geval weinig aandacht voor geweest. In 
sollicitatiegesprekken is de identiteit geen thema. Bij toekomstige leerlingen en 
ouders vormt het alleen een onderwerp van gesprek wanneer er een conflict dreigt, als 
ouders bijvoorbeeld niet willen dat hun kind het vak levensbeschouwing volgt of dat 
hun kinderen een moskee bezoeken op een excursie. De identiteit wordt niet als 
meerwaarde ten opzichte van andere scholen ingezet. In de interviews is enkele 
malen als voorbeeld verwezen naar hoe protestante scholen en Nederlandse moslims 
zich profileren en met hun  traditie omgaan. Waarom kan dit ook niet op een 
positieve manier met de katholieke traditie? Waar komt de schroom vandaan deze 
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traditie duidelijk te benoemen? Naast de vraag wat het katholieke inhoudt kan de 
vraag naar profilering en promotie een aanleiding zijn voor verder onderzoek.  
Een derde punt van discussie gaat over de profilering en de promotie van het vak 
levensbeschouwelijke vorming. Als je als school, in tegenstelling tot andere scholen, 
belang hecht aan dit vak en er zelfs een verplichte minimale lessentabel voor hebt, 
waarom dit dan ook niet inzetten voor de promotie van de school? In de postseculiere 
samenleving waarin religie en levensbeschouwing weer prominent aanwezig zijn in 
het publieke domein, is het juist van belang dat je als school laat zien dat je je 
leerlingen voorbereidt voor diezelfde samenleving. Kennis van levensbeschouwingen 
en religie is voor jongeren in onze tijd onontbeerlijk. Met het aanbieden van het vak 
levensbeschouwelijke vorming bied je leerlingen een stevig fundament voor de 
ontwikkeling van de eigen identiteit. 
 

II. Evaluatie en vooruitblik 
 
Gaandeweg dit onderzoek zijn mij een aantal fundamentele zaken opgevallen. Ten 
eerste is de betrokkenheid van zowel de directie als de vaksectie levensbeschouwing 
groot gebleken. Alle geënquêteerden en geïnterviewden hebben duidelijke ideeën 
over identiteitsbeleid en over de zin, de plaats en de functie van het vak 
levensbeschouwelijke vorming in het curriculum. Ik heb open gesprekken kunnen 
voeren, waarbij iedereen een waardevolle bijdrage aan dit onderzoek kon leveren. 
In de interviews bleken zaken die in de resultaten van de enquête heel stellig naar 
voren kwamen, wat subtieler te liggen. Er was bijvoorbeeld niet echt sprake van een 
grote kloof tussen de directie en de vaksectie in opvattingen over waar het vak 
levensbeschouwelijke vorming voor staat.  
De identiteit van de school, en de rol van het vak levensbeschouwing daarin, wordt 
als een belangrijk thema ervaren. Daarom is het zo merkwaardig, en dat is een tweede 
punt dat opviel, dat deze thema’s afgelopen jaren niet aan de orde zijn gekomen en 
dat er niet eerder onderzoek naar is gedaan. Blijkbaar is er geen acute noodzaak 
geweest de identiteit te bespreken en belemmert het gebrek aan discussie hierover 
niet het dagelijks reilen en zeilen van de school. De identiteit van de school is een 
belangrijk, maar ook een moeilijk thema, waar men de vingers aan kan branden. Er 
heerst een taboe op het bespreken van de katholieke identiteit. Ik hoop dat dit 
onderzoek een eerste aanzet biedt dit taboe te doorbreken en de start kan zijn voor 
een brede discussie op het lyceum. 
Onderzoek doen op een moment dat er grote veranderingen in school gaande zijn, is 
lastig. Het samengaan van twee deelscholen is voor velen een emotionele gebeurtenis 
die voor veel roering zorgt. Gaandeweg dit onderzoek is er een behoorlijk aantal 
personele verschuivingen geweest, waardoor het soms lastig was de juiste personen 
aan te spreken. Voor veel collega’s was het nog niet duidelijk waar ze volgend 
schooljaar werkzaam zouden zijn en in welke rol. Ik heb geprobeerd me niet al te veel 
af te laten leiden door de snelle opeenvolging van veranderingen die afgelopen 
schooljaar plaatsvonden, en getracht me vooral te richten op de hoofdvraag van dit 
onderzoek. Dat was problematisch, want soms moesten we al vooruit lopen op de 
uitkomsten van het onderzoek. Dit schooljaar moest er immers al samengewerkt 
worden tussen beide vaksecties om de vakoverstijgende projecten te ontwikkelen en 
de leerstof voor de lessen in de nieuwe brugklas te bepalen. Ik heb geprobeerd 
hiervan afstand te nemen en me vooral te bezinnen op de fundamenten van het vak. Ik 
hoop van harte dat die missie is geslaagd!  
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Begrippenlijst 
 
Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs (ARKO): reglement opgesteld in 1987 
door de bisschoppenconferentie met daarin de voorwaarden waaraan een school moet 
voldoen om het predicaat ‘katholiek’ te dragen. In het reglement wordt de 
Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) als de belangenbehartiger van de 
bisdommen aangewezen inzake het katholiek onderwijs. 
 
Bisschoppelijk Gedelegeerde onderwijs: beleidsmedewerker van het bisdom die 
belast is met de zorg voor het katholiek onderwijs. 
 
Burgerschapsvorming: het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de 
samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen vak, 
maar een taak van de school. Scholen zijn wettelijk verplicht om deze taak uit te 
voeren en de inspectie ziet hierop toe. 
 
Catechese: katholiek godsdienstonderwijs dat in de eerste plaats gericht is op 
geloofsoverdracht. 
 
Confessioneel bijzonder onderwijs: onderwijs dat wordt gegeven op 
levensbeschouwelijke of religieuze basis en dat niet door de overheid wordt bestuurd. 
 
Culturele amnesie / cultuur van amnesie: term gebruikt door godsdienstpedagoog 
Siebren Miedema waarmee hij doelt op het gegeven dat grote groepen leerlingen 
thuis geen enkele kennis over godsdienst en levensbeschouwing meer meekrijgen. 
 
Ervaringscatechese: catechese met als doel de menswording van de leerling, die 
plaatsvindt in de ‘levende ontmoeting’ van leraar en leerling. De taak van de docent 
is een religieuze houding aankweken die het opdoen van religieuze ervaringen voor 
de leerling mogelijk maakt. De inhoud van de catechese wordt ontleend aan de 
correlatie tussen menselijke vraag en christelijk antwoord. 
 
Godsdienst / levensbeschouwing: algemene benaming voor het vak nadat de term 
catechese niet meer van toepassing was. 
 
Grondlijnen: fundamenten, principes, uitgangspunten. 
 
Humanisering van de samenleving: het streven naar een menswaardige 
samenleving waarin mensen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. 
 
Individualisering: het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als 
groep in de samenleving komen te staan. 
 
Interreligieus leren (learing from religion): levensbeschouwelijk onderwijs, 
waarbij de leerlingen leren van elkaars levensbeschouwelijke en religieuze 
achtergrond en opvattingen. 
 
Ontmoetingsleren / leren in de presentie van de ander (learning in / through 
religion): vorm van interreligieus leren, dat de klas ziet als spirituele 
leergemeenschap en een stap verder gaat dan de traditionele variant van interreligieus 
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leren. Doelstelling is niet alleen door communicatie levensbeschouwelijke informatie 
aanreiken en interpretatie mogelijk maken, maar ook het eigen mens-zijn verdiepen 
en de ziel in beweging brengen. 
 
Koers 2016: beleidsdocument van OMO richting 2016. 
 
Koers 2023: beleidsdocument van OMO richting 2023. De kernwaarden uit het 
identiteitsdocument zijn hier uitgebreid naar goed onderwijs, goed mens, goed leven 
en goed handelen. 
 
Levensbeschouwelijke vorming: benaming voor en een opvatting over het vak 
godsdienst / levensbeschouwing, waarin de nadruk ligt op de vorming van de 
levensbeschouwelijke identiteit van de leerling. 
 
Meerstemmige identiteit / balancerende identiteit: de complexe heterogene 
samenleving accelereert de identiteitsvorming van jongeren, waardoor de identiteit 
vaak bepaald wordt door vele (elkaar soms tegensprekende) stemmen die de jongere 
tot een geheel moet zien te smeden. 
 
Monoreligieus leren (learning in religion): catechese, godsdienstonderwijs dat in de 
eerste plaats gericht is op geloofsoverdracht. 
 
Multireligieus leren (learning about religion): leren waarbij jongeren in 
verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities ingeleid worden, zonder 
dat er van de jongeren een gewetensvolle betrokkenheid bij een van de tradities 
gevraagd wordt. De leerling bestudeert het godsdienstig verschijnsel vanuit een 
toeschouwersperspectief. 
 
Narthex: tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, uitgegeven door de 
Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst. 
 
Naturalisme: filosofische stroming die uitgaat van een strikte 
natuurwetenschappelijke interpretatie van de werkelijkheid. 
 
Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR): het forum voor katholiek onderwijs. 
Alle geledingen binnen het katholiek onderwijs die een gemeenschappelijke zorg 
hebben voor de ontwikkeling en de behartiging van de belangen van het katholiek 
onderwijs, zijn verenigd in de NKSR. Vertegenwoordigers van de ouders, de 
personeelsorganisaties, de schoolleiders, de schoolbesturen en de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie vormen samen de NKSR. 
 
OMO scholengroep Tongerlo: een Roosendaalse instelling voor katholiek 
voortgezet onderwijs, die gymnasium, atheneum, havo, vmbo regulier en met 
leerwegondersteuning in alle leerwegen en praktijkonderwijs aanbiedt. OMO 
scholengroep Tongerlo bestaat uit drie deelscholen, colleges genaamd, elk met een 
eigen naam en eigen invulling van het gezamenlijke onderwijsconcept. De drie 
colleges zijn het Da Vinci College, het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege. 
Scholengroep Tongerlo valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs 
te Tilburg en heeft ongeveer 3900 leerlingen en 480 medewerkers. 
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Ontzuiling: het wegvallen van naast elkaar bestaande structuren in een samenleving 
die duidelijk getekend zijn door verschillende levensbeschouwelijke groepen binnen 
diezelfde samenleving. 
 
Openbaringscatechese: catechese die tot doel stelt dat leerlingen leren om hun eigen 
geschiedenis en ervaringen te begrijpen in het licht van Gods openbaring. De 
concrete dagelijkse ervaringen komen in deze vorm van catechese in het perspectief 
van het heilshandelen van God te staan. 
 
Platform Onderwijs2032: platform dat een brede maatschappelijke dialoog voert 
over het onderwijs van de toekomst. 
 
Pluralisme: het bestaan van verschillende sociale en culturele groeperingen naast 
elkaar in een samenleving. 
 
Postseculiere samenleving: een samenleving waarin (in tegenspraak met de 
seculariseringsthese) godsdienst opnieuw een rol speelt in het publieke domein. Het is 
filosoof Jürgen Habermas die deze term introduceert. 
 
Religieus analfabetisme: gebrek aan enige kennis van geloof en religie. 
 
Religieuze socialisatie: het proces waarbij een cultuur – vooral vertegenwoordigd 
door ouders – kinderen aanmoedigt om de religieuze overtuigingen en gedragingen 
aan te nemen die normatief zijn voor de cultuur waarin ze opgroeien. 
 
Rationalisering: de overgang van een traditionele naar een rationele samenleving, 
waarbij de werkelijkheid in toenemende mate wordt gesystematiseerd en geordend 
om de beheersbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Het handelen gebeurt steeds 
meer op basis van de rede dan op basis van traditie en dogma's. 
 
Religiewetenschappen: fenomenologische benadering van godsdienst en religie, 
waarbij de verschillende stromingen systematisch met elkaar worden vergeleken. De 
wetenschapper probeert zijn eigen standpunt zoveel mogelijk achterwege te laten en 
kijkt als buitenstaander naar godsdienst en religie. 
 
Sciëntisme: De opvatting dat alleen de (natuur)wetenschappen tot waardevolle 
kennis over de wereld leiden en dat filosofie alleen zinvol is als ze de 
wetenschappelijke methode hanteert. Alternatieve kennisbronnen zoals kunst, 
godsdienst of intuïtie worden als zinloos van de hand gewezen. 
 
Secularisatie / secularisering: proces waarbij het maatschappelijk leven zich steeds 
meer gescheiden ontwikkelt van de kerk en het geloof. 
 
Seculariseringsthese: stelling dat religie voor de wetenschap wordt gedegradeerd tot 
een onbelangrijk onderdeel van de moderne samenleving, of dat religie zelfs wordt 
bestempeld als een verdwijnend fenomeen. 
 
Spiritualiteit: alles wat in de breedste zin te maken heeft met zaken die de geest 
betreffen. 
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Strijdend atheïsme: stroming die er vanuit gaat dat er geen goden bestaan en ook 
actief het geloof in god(en) wil bestrijden. 
 
Theologie: systematische analyse van het geloof. De onderzoeker neemt zelf een 
standpunt vanuit de religie in. 
 
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO): een vereniging van scholen voor 
voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant, opgericht in 1916. 
 
Verlichtingsfundamentalisme: stroming die uitgaat van de waarden van de 
Verlichting en die ook aan anderen wil opleggen. Belangrijke kenmerken zijn het 
streven naar een radicaal-seculiere staat en het uitbannen van godsdienst, een sterk 
doorgevoerde vrije markt economie en individualisme. De term wordt voornamelijk 
door tegenstanders gebruikt. 
 
Verzakelijking: maatschappelijk verschijnsel waarin mensen de werkelijkheid steeds 
meer vanuit economisch en nuttigheidsperspectief benaderen. 
 
Vraag- en antwoordcatechismus: een systematische opsomming van de katholieke 
leer in vraag- en antwoordvorm waarin alle dogma's voor leken worden verwoord en 
uitgelegd. 
 
Zinaanvaarding: opvatting van catechese en godsdienstonderwijs waarbij de 
leerling alleen maar de door de docent voorgegeven antwoorden op de vraag naar zin 
hoeft te leren en te aanvaarden. Er is geen sprake van eigen vragen en eigen 
onderzoek. 
 
Zingeving: het zoeken naar de betekenis, het doel en het nut van leven en 
werkelijkheid. 
 
Zingeving en goed onderwijs: beleidsdocument van OMO uit 2013 over de 
(katholieke) identiteit van de scholen in de vereniging. 
 
Zinontdekking: opvatting over levensbeschouwelijk onderwijs, waarbij jongeren de 
vaardigheid leren om de werkelijkheid te (her)lezen vanuit een levensbeschouwelijk 
perspectief. Dit perspectief wordt aangereikt via de levensverhalen van anderen. 
Langs de omweg van het verhaal leren jongeren de zin van het leven. 
 
Zinvraag: de vraag naar de zin en betekenis van alles. 
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