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1. Inleiding
In deze notitie geven wij een rationale weer voor een curriculum Religie en Levensbeschouwing voor het
voortgezet onderwijs in Nederland. We leggen uit waarom alle jongeren in Nederland een basale
religieuze en levensbeschouwelijke geletterdheid en bekwaamheid nodig hebben en beschrijven in grote
lijnen de leerdoelen en inhouden die hiertoe bijdragen. De rationale levert bouwstenen op voor een
curriculum dat ontwikkelteams van leraren en opleiders van dit vak zullen kunnen ontwikkelen.
Deze notitie is onderdeel van samenwerkingsproces van het levensbeschouwelijk onderwijs- en
onderzoeksveld, en wordt aangeboden namens de Netherlands Academy of Religion en het
Expertisecentrum godsdienst/levensbeschouwing (i.o.), twee platformen die vertegenwoordigen: de
vakvereniging voor docenten godsdienst/levensbeschouwing (VDLG), de hbo-lerarenopleidingen
godsdienst/levensbeschouwing (CGO, CHE, Fontys 2x, Inholland en Windesheim) en de wo-opleidingen
tot leraar godsdienst/levensbeschouwing (UL, UU, UvA, VU, RU, RUG, UvT, UvH, PThU, TUA, TUK).
Verus en VOS/ABB, de profielorganisaties voor het katholiek/christelijk onderwijs en het
openbaar/algemeen bijzonder onderwijs, ondersteunen dit proces.
De inhoud is gebaseerd op discussies in enkele bijeenkomsten met docenten godsdienst/
levensbeschouwing, vakdidactici, onderzoekers en beleidsmedewerkers, waaronder de conferentie
‘Religiewetenschap en religieonderwijs’ op 21 juni 2016 in Leiden. Op deze bijeenkomsten zijn voorstellen
voor de visie op het levensbeschouwelijk onderwijs van de toekomst gepresenteerd en bediscussieerd.
Op grond van de discussies en feedback van diverse betrokkenen zijn deze voorstellen bijgesteld. Dit
proces is nog volop gaande: in de komende maanden tot het voorjaar van 2017 worden enkele
bijeenkomsten met vakdocenten en een landelijke bijeenkomst voor vakdidactici en docentenopleiders
bij hogescholen en universiteiten georganiseerd. In de loop van 2017 hopen we een uitgewerkte en breed
gedragen rationale voor een curriculum Religie en Levensbeschouwing namens het levensbeschouwelijk
onderwijsveld aan de staatssecretaris van onderwijs te kunnen overhandigen.
De bijeenkomsten en gevoerde discussies hebben geleid tot het onderhavige voorstel voor de rationale
en de invoering van een verplicht curriculum ‘Religie en Levensbeschouwing’ voor alle vo-scholen in
Nederland. Dit curriculum kan worden gerealiseerd in een zelfstandig schoolvak, bijvoorbeeld als nieuw
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vak religie en levensbeschouwing of als onderdeel van het huidige vak godsdienst/ levensbeschouwing,
maar ook als kennisdomein binnen bijvoorbeeld het domein Mens- en Maatschappijvakken of een ander
leerdomein dat scholen hanteren. Het eerste, een zelfstandig vak, heeft onze voorkeur.

2. Religie en Levensbeschouwing: de rationale
De school is een plaats waar leerlingen met diverse culturele, economische en levensbeschouwelijke
achtergronden samenkomen om zich te ontwikkelen en te worden gevormd tot volwassenen die op een
positieve en kritisch-constructieve manier mee kunnen en willen doen en bijdragen aan de samenleving.
Die samenleving waarvan zij nu als leerlingen en later als volwassenen deel uitmaken, is echter uiterst
complex. Zij wordt onder meer gekenmerkt door segregatie en polarisatie, gebrek aan vertrouwen in
politici en gezagsdragers en het ontbreken van gedeelde levensbeschouwelijke oriëntatiepunten. Maar
ook bloeien initiatieven op het gebied van duurzaamheid, alternatieve energie, kunst en cultuur, en
kleinschalig ondernemen en innoveren. Jongeren en volwassenen hebben dagelijks te maken met deze
complexiteit, doordat zij geconfronteerd worden met uitdagingen en problemen zoals de effecten van de
globalisering op economie en milieu, de groeiende invloed van internet en bijbehorende problemen op
het gebied van privacy en informatie, migratie- en vluchtelingenproblematiek en de verschuivende
machtsverhoudingen en bijbehorende gewelddadige conflicten in de wereld.
Het behoort tot de algemene vormingsdoelen van het onderwijs om de nieuwe generatie te bekwamen
op het meedoen en bijdragen aan deze complexe samenleving en om hen in te wijden in de achtergronden
en cultuur(geschiedenis) van de Nederlandse en de westerse cultuur en de mondiale context. Om deze
doelen te behalen hebben leerlingen kennis en inzicht nodig in één van de factoren die de complexiteit
van de plurale en geglobaliseerde samenleving bepalen, namelijk religieuze en seculiere
levensbeschouwingen. Want hoewel Nederland weliswaar samenleving is geworden van mensen met
een overwegend seculiere en individuele levensbeschouwing, geldt dit niet voor de rest van de wereld.
Volgens het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew zal in 2050 87% van de wereldbevolking religieus zijn
(tegen 84% nu). Het is dus belangrijk dat leerlingen, de gelovigen en de niet-gelovigen onder hen, zich
bewust worden van zowel het levensbeschouwelijke karakter van veel Nederlanders als de invloed van
religie op het leven van de grote meerderheid van de wereldbevolking (en vanwege de globalisering ook
op henzelf). Anders gezegd: om volwaardig mee te kunnen doen in de complexe en geglobaliseerde
Nederlandse samenleving, is het noodzakelijk dat alle leerlingen religieus en levensbeschouwelijk
geletterd en handelingsbekwaam zijn.
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2.1. De rationale
In de rationale die wij voorstellen voor het curriculum Religie en Levensbeschouwing staan drie
domeinen centraal die samen de inhoud van deze geletterdheid en bekwaamheid vormen:
(1) de rol en betekenis van religie en levensbeschouwing voor burgerschap,
(2) de rol en betekenis van religie en levensbeschouwing voor de mens en samenleving,
(3) de rol en betekenis van religie en levensbeschouwing voor de cultuur(geschiedenis) in Nederland.
Deze drie domeinen hangen nauw met elkaar samen en hebben ook raakvlakken met domeinen van
andere Mens- en Maatschappijvakken. Uit de beschrijving van de rationale van het curriculum Religie en
Levensbeschouwing zal echter blijken dat dit curriculum een duidelijk onderscheiden positie inneemt ten
opzichte van de andere Mens- en Maatschappijvakken.
De overkoepelende doelen van de rationale van het curriculum Religie en Levensbeschouwing sluiten
verder aan bij de algemene vormingsdoelen van het onderwijs, zoals onder andere geformuleerd in
OnsOnderwijs2032. Inzicht en kennis van de drie domeinen en de vaardigheden om deze te verwerven
en kritisch te evalueren zijn noodzakelijk voor:
 Sociale integratie hier en nu, op school en daarbuiten, en in de toekomst, onder andere door
i. bewustwording van de levensbeschouwelijke achtergronden, religieus en seculier, van diversiteit
en eventuele polarisatie,
ii. ontwikkeling van begrip voor onderlinge verschillen die voortkomen uit religieuze tradities, een
levensbeschouwelijk geïnspireerde moraal en een persoonlijk, seculier en/of spiritueel
geïnspireerde levensbeschouwing en moraal,
iii. inzicht in de levensbeschouwelijke achtergrond van maatschappelijke conflicten en eventuele
conflictsituaties op school, en
iv. (iv) de bereidheid tot empathisch en verantwoord handelen in levensbeschouwelijk complexe
situaties.
 Het inzicht in het belang van en het vermogen en de bereidheid tot participatie in en bijdragen aan
een samenleving die levensbeschouwelijk gezien zowel multireligieus als seculier is.
 Persoonsvorming, met name waar het gaat om
i. bewustwording en ontwikkeling van een persoonlijk waardensysteem en een persoonlijke
levensbeschouwing,
ii. het bewustzijn van het belang daarvan en de vaardigheden die nodig zijn om eigen en andermans
waarden te evalueren en te realiseren en te reflecteren op de eigen en andermans
levensbeschouwelijke positie,
iii. bewustwording van de relatie tussen het eigen waardensysteem en de eigen levensbeschouwelijke
positie en van de consequenties daarvan voor het verantwoordelijk omgaan met anderen en met
de omgeving.
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Het accent in de rationale voor het curriculum Religie en Levensbeschouwing ligt op het construeren van
kennis en het ontwikkelen van vaardigheden die samen de basale religieuze en levensbeschouwelijke
geletterdheid en bekwaamheid vormen die voorwaardelijk zijn om bovenstaande doelen te behalen. De
klas fungeert daarbij tegelijk als kenniscentrum en als oefenplaats.
Voorbeelden van vakinhouden zijn: religieuze en seculiere levensbeschouwelijke praktijken en vormen
van geleefde religie, levensbeschouwing en spiritualiteit, religieuze en levensbeschouwelijke tradities en
hun diverse verschijningsvormen, de rol van religie en levensbeschouwing in de maatschappij, het
publieke debat, kunst en literatuur, en nieuwe en persoonlijke vormen van religie en levensbeschouwing
en leefstijlen. Voorbeelden van vakvaardigheden zijn: de invloed van religie en levensbeschouwing op
het eigen handelen en het handelen van anderen kunnen herkennen, zelfstandig informatie over religie
en levensbeschouwing kunnen selecteren en kritisch evalueren, onderscheid kunnen maken tussen
religieuze

en

levensbeschouwelijke

zelfrepresentaties

en

representaties

van

religies

en

levensbeschouwingen door anderen, mondeling eigen religieuze en levensbeschouwelijke posities
kunnen verwoorden en eigen opvattingen ter discussie kunnen en willen stellen.
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3. Drie domeinen van het curriculum Religie en Levensbeschouwing
We lichten hier de domeinen van de rationale voor het curriculum Religie en Levensbeschouwing toe:
(1) de rol en betekenis van religie en levensbeschouwing voor burgerschap,
(2) de rol en betekenis van religie en levensbeschouwing voor de mens en samenleving,
(3) de rol en betekenis van religie en levensbeschouwing voor de cultuur(geschiedenis) in Nederland.

1. Burgerschap
1.1. Doelen
Doelen op het gebied van levensbeschouwing om als goede burger in de samenleving mee te kunnen
doen en een bijdrage te kunnen leveren aan de sociale cohesie en veerkracht van de maatschappij, zijn:
1.

Leerlingen kunnen de verschillende georganiseerde en persoonlijke, religieuze en seculiere,
levensbeschouwingen waarop groepen en individuen in Nederland hun waardensystemen en
leefwijzen baseren herkennen en kennen de belangrijkste achtergronden daarvan.

2.

Leerlingen zijn zich bewust van de diversiteit van levensbeschouwelijke en religieuze posities en
de consequenties daarvan voor de inrichting van de samenleving en voor het publieke debat.

3.

Leerlingen kennen de levensbeschouwelijke achtergrond van waarden en normen die geacht
worden bij de Nederlandse samenleving te behoren, zoals seksuele en etnische gelijkheid, respect
voor de persoonlijke vrijheid en tolerantie tegenover andersdenkenden, en zijn zich bewust van
de consequenties voor hun eigen handelen.

4.

Leerlingen zijn in staat hun eigen waardensysteem en hun eigen levensbeschouwelijke positie te
formuleren en te onderbouwen en zijn bereid hun waarden en positie ter discussie te stellen.

5.

Leerlingen zijn zich bewust van de rol en betekenis van hun eigen levensbeschouwelijke positie
in hun bijdrage aan de samenleving (op school en daarbuiten).

6.

Leerlingen beschikken over de noodzakelijke vaardigheden om in woord en daad, op een
positieve, zorgzame en constructie manier bij te dragen aan de samenleving en weten daarbij
gebruik te maken van hun eigen talenten.

1.2. Inhoud
Kennis. De inhouden die bij dit domein horen, zijn:
1.

De onder doel 3 genoemde normen en waarden (gelijkheid, tolerantie, enz.). Hieronder:


Het ontstaan van deze normen en waarden in het spanningsveld tussen de joods-christelijke
traditie en bewegingen zoals humanisme, Verlichting en socialisme.



De uitdrukking van deze normen en waarden in het publieke debat, in gezaghebbende
(inter)nationale teksten (bv. mensenrechtenverklaringen) en in rituelen van de ‘civiele
religie’ (bv. dodenherdenking, kerstreden van de koning, inburgeringceremonieën).

2.

Diversiteit in levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Voorbeelden:


Gevorderde kennis van de religieuze en levensbeschouwelijke tradities in Nederland
(christendom, islam, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme).
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Inzicht in verschillen en overeenkomsten tussen stromingen binnen levensbeschouwelijke
tradities (bv. soennieten en sjiieten; rooms-katholieken, protestanten en evangelicalen etc.).



In zicht in verschillen en overeenkomsten in praktijken en manieren om met de eigen traditie
om te gaan (bv. orthodox, liberaal en cultuur-christendom en idem islam).



Basiskennis van kleinere religies en levensbeschouwingen buiten de wereldreligies en het
humanisme, die een lange traditie in Nederland hebben (bv. de antroposofie).



Kennis van ontwikkeling, aard en betekenis van persoonlijke, seculiere en nieuw-spirituele
levensbeschouwingen, zoals ongebonden gelovigen, multiple belonging, ietsisme, atheïsme.

Vaardigheden. Leerlingen leren kritisch omgaan met hedendaagse tekst- en beeldmateriaal, zowel
zelfrepresentatie als representaties van anderen (bv. van diverse deelnemers in het publieke debat) en
verwerven onderzoekvaardigheden en argumentatiestrategieën e.d. om zelfstandig tot een eigen oordeel
te komen en dat oordeel te toetsen aan dat van anderen.
Attitudes. Leerlingen worden zich bewust van hun eigen levensbeschouwelijke positie in het licht van de
waardensystemen en levensbeschouwingen van de Nederlandse samenleving en zijn bereid kennis te
nemen van andere levensbeschouwelijk geïnspireerde waardensystemen en deze te respecteren.

2. Mens en samenleving
2.1. Doelen
Doelen op het gebied van religie, levensbeschouwing en diversiteit in een geglobaliseerde wereld zijn:
1.

Leerlingen worden zich bewust van de verschillende verschijningsvormen van religieuze en
levensbeschouwelijke tradities in verschillende delen van de wereld en begrijpen ‘hoe religie en
levensbeschouwing werkt’, d.w.z. hoe religieuze en seculier levensbeschouwelijke mensen de
wereld ervaren, hoe religieuze geloofsvoorstellingen plausibel worden gemaakt, en hoe
religieuze en seculier levensbeschouwelijke overtuigingen het handelen van mensen van
verschillende levensbeschouwelijke achtergronden en posities beïnvloeden in bijvoorbeeld
politiek en in de organisatie van de samenleving.

2.

Leerlingen kennen de religieuze concepten in de belangrijkste religieuze tradities van de wereld,
zoals christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, Chinese en Japanse religies en
inheemse religies.

3.

Leerlingen kennen de ontwikkeling van religie in het Westen als een proces van transformatie in
een persoonlijke, seculiere en/of nieuw-spirituele levensbeschouwing en levenswijze

4.

Leerlingen kennen de concepten om levensbeschouwing als een seculier en persoonlijk fenomeen
te begrijpen, zoals het verschil tussen een personal en een organized worldview.

5.

Leerlingen kennen concepten om de levensbeschouwelijke dimensie van de werkelijkheid te
ontsluiten, zoals bestaanservaringen, levensvragen en levensovertuigingen.

6.

Leerlingen hebben inzicht in rol die religie en levensbeschouwing vandaag spelen in politiek,
mondiale conflicten etc.

7.

Leerlingen kennen de belangrijkste cultuurrevolutionaire stappen in de godsdienstgeschiedenis.
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2.2. Inhoud
Kennis. De kennis die bij deze doelen centraal staat, onderscheiden we weliswaar in thema’s, maar die
kunnen om didactische redenen in de onderwijspraktijk op geïntegreerde wijze worden onderwezen:
1.

Kennis van de belangrijkste religieuze en levensbeschouwelijke tradities van de wereld,
hieronder van hun praktijken, geloofsvoorstellingen en actuele mondiale situatie en betekenis
voor de internationale politiek.

2.

Kennis van de belangrijkste concepten en methoden uit de theologie en religiewetenschap,
hieronder begrippen uit de hermeneutiek (tekstuitleg), vergelijkende godsdienstwetenschap
(zoals mythe en ritueel), sociaalwetenschappelijke methodes vanuit de godsdienstpsychologie en
godsdienstsociologie en narratieve methodes uit de antropologie en psychologie.

3.

Kennis van de ontwikkeling van religie in het Westen als een proces van transformatie in een
persoonlijke, seculiere en/of nieuw-spirituele levensbeschouwing en levenswijze.

4.

Kennis van de concepten om levensbeschouwing als een seculier en persoonlijk fenomeen te
begrijpen, zoals het verschil tussen een personal en een organized worldview.

5.

Kennis van concepten om de levensbeschouwelijke dimensie van de werkelijkheid te ontsluiten,
zoals bestaanservaringen, levensvragen en levensovertuigingen.

6.

Kennis van religie en levensbeschouwing in de krant, op sociale media en het politieke debat.

7.

Kennis van de hoofdlijnen in de mondiale godsdienstgeschiedenis.

Vaardigheden. Leerlingen leren werken met eenvoudige modellen uit de hermeneutiek om religieuze en
levensbeschouwelijke teksten te kunnen ontsluiten en uit de vergelijkende godsdienstwetenschap om
verschillende tradities met elkaar en verschillende stromingen binnen dezelfde traditie met elkaar te
kunnen vergelijken. Ze leren werken met eenvoudige modellen uit de godsdienstsociologie en
godsdienstpsychologie om processen te analyseren, die zich voordoen in alle religieuze tradities
(bijvoorbeeld bekering, radicalisering). Ze leren werken met narratieve modellen uit de antropologie en
psychologie om eigen en andermans biografiek levensbeschouwelijk te kunnen duiden en ontwikkelen.
Attitudes. Inzicht in de verschillen tussen hoe mensen

met

verschillende religieuze en

levensbeschouwelijke posities de wereld ervaren, kan bijdragen aan wederzijdse begrip en respect.
Inzicht in de complexiteit en diversiteit van religies en seculiere en persoonlijke levensbeschouwingen
kan bijdragen aan het inzicht dat generaliseringen en vooroordelen op grond van geringe feitenkennis
contraproductief zijn.

3. Cultuur(geschiedenis) in Nederland
3.1. Doelen
Doelen op het gebied van cultuuroverdracht van religie en levensbeschouwing zijn:
1.

Leerlingen kennen de rol en betekenis van het christendom en (in mindere mate) van andere
religieuze en levensbeschouwelijke tradities, zoals het humanisme en de Verlichting, voor de
westerse en Nederlandse cultuurgeschiedenis, inclusief de actualiteit.
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2.

Leerlingen kunnen de religieuze invloed herkennen in de Nederlandse en westerse
schilderkunst, literatuur, muziek en performance. Dit gaat bijvoorbeeld om de invloed van het
christendom (Bijbelverhalen, heiligenlegenden).

3.

Leerlingen herkennen de invloed van de Bijbel en Bijbels taalgebruik in de Nederlandse taal,
zoals in metaforen, spreekwoorden en gezegden.

3.2. Inhoud
Kennis. De kennis die bij deze doelen centraal staat, kan ook weer om didactische redenen in de
onderwijspraktijk op geïntegreerde wijze worden onderwezen:
1.

Gevorderde kennis van het christendom, met het accent op de westerse/Nederlandse
verschijningsvormen: de Bijbel en andere bronteksten, geloofsvoorstellingen en de rituelen van
het christendom; de geschiedenis van het christendom (ontstaansgeschiedenis/verhouding tot
het jodendom; de Reformatie; opwekking en emancipatie van de katholieken/verzuiling; missie
en zending, secularisatie en hedendaagse christendom).

2.

Invloed van het christendom op de Nederlandse cultuur, zoals schilderkunst, literatuur, muziek,
performances en taal.

3.

Humanisme en verlichtingsdenkers en hun cultuurhistorische invloed.

Vaardigheden. Leerlingen leren primaire religieuze en seculier levensbeschouwelijke bronnen (tekst en
beeld) te parafraseren, interpreteren, analyseren en contextualiseren; religieuze motieven in kunst,
literatuur en films herkennen en duiden; kunst, literaire teksten, toneel en films die kritisch reflecteren
op religieuze en seculier levensbeschouwelijke bronteksten begrijpen en waarderen.
Attitudes. Leerlingen zijn zich ervan bewust dat kennis van het christendom en het humanisme
belangrijk is voor elke inwoner van Nederland om de cultuur en de taal te kunnen begrijpen.
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