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Hoofdstuk 1 – Inleiding
1.1 Aanleiding op de probleemstelling
De aanleiding tot dit onderzoek is afkomstig uit onze eigen professionele ontwikkeling en
onze pabo-opleiding. Tijdens de stage binnen de minor Ontwikkelingsgericht Onderwijs in
pabo 4 voerden wij met de leerkrachten veel gesprekken over het vormgeven van
activiteiten. Wij ontdekten dat het levensbeschouwelijk onderwijs nog grotendeels
losgekoppeld is van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dit riep bij ons veel vragen op en
maakte ons enthousiast voor meer onderzoek naar dit thema. De pedagogiekdocent voor
de minor Ontwikkelingsgericht Onderwijs op Driestar hogeschool, W. de Jong, doet ook
onderzoek naar de plaats van levensbeschouwelijke activiteiten in het Ontwikkelingsgericht
Onderwijs. Dit geeft aan dat het onderwerp van dit onderzoek actueel en relevant is. Door
deze leerkracht zijn wij intrinsiek gemotiveerd geraakt om meer te weten te komen over
dit thema.

1.2 Probleemstelling
In Nieuw-Lekkerland bevindt zich School A, een basisschool die haar onderwijs vormgeeft
naar de principes van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Wij als studenten zien vooral op
deze school dat levensbeschouwelijke activiteiten nog los staan van de onderwijsinhouden
die gekoppeld worden aan de ontwikkelingsgerichte principes. Wij geven de voorkeur aan
samenhang en eenheid binnen een onderwijsconcept, omdat het werken op éénzelfde
manier structuur en overzicht biedt aan zowel leerkracht en leerlingen. Aangezien wij
beiden personen zijn die voorkeur geven aan samenhang en eenheid, zijn we op zoek naar
een manier waarop je levensbeschouwelijke activiteiten in het concept van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs kunt inpassen. Wij verwachten dat meerdere leerkrachten
en ook de leerlingen hier profijt van kunnen hebben. Het Ontwikkelingsgericht Onderwijs
biedt namelijk mogelijkheden wat betreft de integratie van levensbeschouwing in de
vormgeving en uitvoering van het concept. Ook wordt het belang van levensbeschouwing
en de inhoud van Gods Woord dichter aan het hart van het kind gelegd door deze aan te
bieden in de betekenisvolle context van een thema. Iedere leerkracht heeft een eigen
voorkeur om de levensbeschouwing toe te voegen aan zijn onderwijs. Ons onderzoek zal
daarom niet voor elke leerkracht relevant zijn.
De levensbeschouwing heeft een plek in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs en wordt
voornamelijk geschaard onder de brede bedoelingen. Het is verweven met de identiteitsof persoonsvorming van het kind. Identiteit binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs is dus
veel breder dan morele vorming of religieuze identiteit. Identiteit is een dynamisch geheel
van zingevingen die je zelf geeft aan je ervaringen. Het is deze identiteit, de emotionele
en cognitieve zin die we zelf geven aan onze ervaringen en daarmee aan onszelf en onze
plek in de wereld, die richting geeft aan ons handelen (Volman, 2008). De religieuze
identiteit is niet specifiek aanwezig in één bepaald geloof, maar wordt breed opgevat en
zo ingezet dat kinderen brede kennis en vaardigheden ontwikkelen over geloven en de
wijze van omgang met gelovigen. Op School A in Nieuw-Lekkerland is de geloofsovertuiging
nog niet aanwezig in de vormgeving van het concept. De vraag is hoe deze religieuze
levensbeschouwing op christelijk gebied geïntegreerd kan worden binnen het thematiseren
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in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dit onderzoek richt zich op deze kwestie met als
doel een helder licht te werpen over dit vraagstuk.

1.3 Centrale vraagstelling
Binnen dit onderzoek hebben wij de mogelijkheid om onderzoek te doen in de
onderbouwgroepen. Om aan te sluiten bij deze onderzoeksgroep wordt dit onderzoek
vormgegeven aan de hand van de volgende hoofdvraag:
Hoe zien levensbeschouwelijke activiteiten binnen OGO er uit met
ontwikkelingsperspectief voor de onderbouw?
In dit onderzoek zal een koppeling gemaakt worden naar het christendom in zijn
algemeenheid. De reden hiervoor is dat de hoofdvraag wat betreft levensbeschouwelijke
onderwijs binnen het Ontwikkelingsgericht Onderwijs concept, zicht richt op christelijke
uitgangspunten.
1.4 Deelvragen
Om een zo’ n compleet mogelijk antwoord te krijgen op de hoofdvraag hebben wij een
vijftal deelvragen geformuleerd, die een bijdrage zullen leveren bij het verwoorden van de
uiteindelijke conclusies betreffende het onderzoek.








Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
In hoeverre is er in de onderbouw, ruimte voor levensbeschouwelijke activiteiten?
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Welke ontwikkelingsperspectief kan in kernactiviteiten binnen het OGO- concept
worden gecreëerd voor de onderbouw?

1.5 Hypothese
Wij verwachten dat het mogelijk is om levensbeschouwelijke activiteiten in te bouwen in
het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Binnen het Ontwikkelingsgericht Onderwijs is
er namelijk ruimte voor eigen toevoegingen. Zij biedt mogelijkheden voor uitbreiding van
het concept, wat betreft de identiteitsontwikkeling van het kind. Er bestaan namelijk geen
vaststaande richtlijnen voor persoonsontwikkeling, omdat de persoonsontwikkeling bij
ieder kind op eigen wijze verloopt. (Wardekker, 2012) Ook denken we dat het haalbaar is
om een doorgaande leerlijn voor de onderbouw in deze activiteiten aan te brengen, omdat
er sprake is van een geheel nieuwe toevoeging aan het concept van Ontwikkelingsgericht
Onderwijs. Daarnaast verwachten wij dat deze werkwijze niet relevant is voor alle
leerkrachten, omdat zij meer tijd moeten besteden aan het ontwerpen van
levensbeschouwelijke activiteiten.
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1.6 Doelstelling
Aan het einde van dit onderzoek is een mogelijkheid uiteengezet voor de opbouw van een
doorgaande lijn in de onderbouw, binnen de levensbeschouwelijke activiteiten die gegeven
worden volgens het OGO- concept.
1.7 Relevantie
Ons onderzoek is vooral bedoeld voor leerkrachten die volgens de principes van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs werken. Zij moeten streven naar implementatie van
levensbeschouwelijke activiteiten in het OGO-concept, omdat dit een toevoeging en
verrijking is op de brede bedoelingen, ofwel de persoonsontwikkeling van de kinderen. De
kinderen leren namelijk een eigen mening vormen betreffende geloofszaken. Ook worden
zij gevormd door Bijbelse raadgevingen en waarden en normen.
1.8 Structuur en opbouw onderzoek
Om een antwoord te krijgen op de vragen maken wij gebruik van literatuuronderzoek,
onderzoek
in
verschillende
basisscholen
(programmagericht
onderwijs
en
ontwikkelingsgericht onderwijs). Deze soorten onderzoek komen vooral aan de orde in de
eerste twee deelvragen:

1. Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
2. Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
In de derde en de vierde deelvraag richten wij ons vooral op het praktijkonderzoek op de
OGO- school:

3. In hoeverre is er in de onderbouw, ruimte voor levensbeschouwelijke activiteiten?
4. Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
In de vijfde deelvraag zal het onderzoek op de programma- gerichte school centraal staan:

5. Welke ontwikkelingsperspectief kan in kernactiviteiten binnen het OGO- concept
worden gecreëerd voor de onderbouw?
Met de beantwoording van deze deelvragen hopen wij uiteindelijk ook een antwoord te
kunnen formuleren op de hoofdvraag.
Beide onderzoeksscholen geven toestemming voor het gebruik van de naam van de school
in het onderzoek. Wel worden de namen van de afzonderlijke respondenten
geanonimiseerd. Voor het plaatsen op de HBO- scriptiebank zijn de namen van de scholen
ook geanonimiseerd.
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Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader
Inleiding
In dit hoofdstuk staat de uitwerking op de verschillende deelvragen beschreven. Het is van
belang om tijdens het lezen helder voor ogen te hebben wat de volgende begrippen
inhouden:
Ontwikkelingsgericht onderwijs
Ontwikkelingsgericht onderwijs is een onderwijsconcept dat heel nauw aansluit bij de
ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling van het kind is als het ware het uitgangspunt
voor het activiteitenaanbod. Volgens Frea Janssen- Vos (2008) zijn er 3 basisvoorwaarden
voor het onderwijs, het gaat dan om emotioneel vrij zijn, nieuwsgierigheid en
zelfvertrouwen. Men probeert binnen ontwikkelingsgericht onderwijs met de activiteiten
aan te sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling, dat wat kinderen nog niet zelfstandig
kunnen, maar wel met behulp van een meerwetende ander. De leidende activiteit is in de
onderbouw spel en in de bovenbouw onderzoek. Dat betekent niet dat er in de onderbouw
geen onderzoek plaats vindt en in de bovenbouw geen spel. Echter deze zijn op
verschillende manieren ingevuld.
Levensbeschouwing
Levensbeschouwing is een belangrijk begrip binnen dit theoretisch kader. Er zal steeds
onderscheid gemaakt worden tussen algemene levensbeschouwing en bijzondere
levensbeschouwing. Wanneer gesproken wordt over algemene levensbeschouwing gaat
het om dat wat de overheid verplicht heeft gesteld binnen het basisonderwijs aan
levensbeschouwelijke opvoeding. Wanneer gesproken wordt
over bijzondere
levensbeschouwing dan zal het gaan om de religieuze levensbeschouwing waar een school
zelf voor kiest.
Ontwikkelingsperspectieven
Binnen
het
concept
ontwikkelingsgericht
onderwijs
spreekt
men
van
ontwikkelingsperspectieven. Deze beschrijven verschillende ontwikkelingsstappen die een
kind doormaakt in zijn/ haar leven. Om met een beroepsproduct te komen dat aansluit bij
het ontwikkelingsgericht onderwijs zal tijdens dit theoretisch kader ook gewerkt worden
met ontwikkelingsperspectieven voor levensbeschouwing.
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2.1 Deelvraag 1
Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Inleiding
Om te komen tot een volledige beantwoording van deze deelvraag wordt onderscheid
gemaakt tussen een viertal opeenvolgende deelonderwerpen. Allereerst de definitie van
kern- en tuledoelen. Bedoeld als toelichting op het tweede punt, namelijk de richtlijnen uit
kerndoelen voor levensbeschouwelijke activiteiten. Ten slotte volgen de richtlijnen uit
kern- en tuledoelen voor levensbeschouwing op specifiek religieus gebied.

2.1.1 Definitie kern- en tuledoelen
Het onderwijs is maatschappelijk relevant wanneer de leerlingen zich betrokken voelen bij
de samenleving en vanuit een positief-kritische houding een actieve bijdrage leveren aan
het verbeteren van de samenleving (Fijma & Wardekker, 2009). Om dit te realiseren zijn
een drietal uitgangspunten binnen het onderwijs van belang (Hoeven, 2006) . Namelijk het
leveren van een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgen voor
overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en toerusting van kinderen
voor participatie in de maatschappij. Binnen deze uitgangspunten richt het onderwijs zich
op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van creativiteit en het
verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Deze uitgangspunten van
het onderwijs staan verwoord in de kerndoelen. De kerndoelen zijn streefdoelen die
aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van kinderen. De
kerndoelen zijn tegelijk een betiteling voor operationalisering van de uitgangspunten van
onderwijs, zoals deze boven staan verwoord (SLO, 2015). Laatstgenoemde doelen worden
door de overheid gesteld. Zij vormen in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs de brede
bedoelingen in de cirkel Basisontwikkeling. Deze doelen uit de brede ontwikkeling worden
in de vierde deelvraag nader toegelicht.
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Figuur 1: Cirkel van Basisontwikkeling (peuters en de onderbouw) (Janssen- Vos,
2008)
Het is van belang dat de kerndoelen juist worden benaderd, namelijk als globale
beschrijvingen van belangrijke onderwijsinhouden (SLO, 2015). Zij geven de hoofdlijnen
weer van het onderwijsaanbod. In de kerndoelen staan de doelen niet specifiek
weergegeven. Dit betekent dat de hoofdlijn zichtbaar is en dat de doelen naar eigen inzien
kunnen worden ingevuld, mits de kerndoelen, ofwel de hoofdlijnen, niet uit het oog worden
verloren. Ook zijn de kerndoelen bedoeld als doorgaande lijn voor het onderwijs. Het is
namelijk van belang dat de ontwikkeling van de kinderen een aaneenschakeling is. Er mag
bijvoorbeeld geen scheidslijn zijn bij de overgang van een groep naar de volgende groep
of het volgende leerjaar (Hoeven, 2006). Het onderwijstype moet dus stabiel zijn.
Bovengenoemde doorgaande lijn wordt zichtbaar aan de hand van leerlijnen. Aan elke
leerlijn zijn drie betekenissen verbonden (SLO, 2015):





Inhoudslijn of leerstoflijn;
Hierin staan de inhouden verwoord die een plek moeten krijgen in het
onderwijsaanbod.
Onderwijslijn;
In deze leerlijn zijn vakdidactische aanwijzingen opgenomen.
Lijn van de lerende;
In deze leerlijn staat een globaal overzicht van de leerprocessen van de leerlingen.

De didactische driehoek van Van Gelder (1969) is terug te zien in de vormgeving van de
leerlijnen. Alle drie de componenten; inhoud, leerkracht en leerling, komen respectievelijk
terug. In deze didactische driehoek staat het leerproces van de leerlingen centraal (Roos,
2007). Zij hebben evenals de leerkracht invloed op de onderwijsinhouden en de
vormgeving daarvan. Dit uitgangspunt sluit naadloos aan bij de principes van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dit onderwijsconcept doelt namelijk ook op een actieve
bijdrage en participatie van de kinderen in het onderwijsaanbod.
Op SLO-website staan de tuledoelen gearticuleerd als gemarkeerde momenten op weg
naar de kerndoelen (SLO, 2015). Dit is vergelijkbaar met een mijlpaal op een verre reis
naar een bepaalde bestemming die niet in één keer te bereiken valt. De kinderen maken
zo een reis op de basisschool. Zij ontwikkelen zich tot een actieve deelnemer aan de
samenleving. Op deze reis komen zij mijlpalen tegen. Deze staan verwoord in de TULEdoelen.

2.1.2 Richtlijnen uit kerndoelen voor levensbeschouwelijke activiteiten
Levensbeschouwing maakt deel uit van de leerlijn ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ binnen
de kerndoelen. In deze leerlijn komen verschillende kerndoelen aan bod die richtlijnen
verlenen voor levensbeschouwelijke activiteiten. Hieronder staat een opsomming van
kerndoelen die aan lijken te sluiten bij ‘levensbeschouwing’. (Hoeven, 2006) Bij elk
kerndoel staat beschreven wat deze koppeling met levensbeschouwing precies inhoudt.
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Kerndoel 34: ·De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische
gezondheid van henzelf en anderen.
Dit kerndoel sluit aan op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Twee aspecten binnen deze ontwikkeling zijn uitgelicht, namelijk het
‘opkomen voor jezelf’ en ‘rekening houden met de ander’ (SLO, 2015).
Leerlingen leren zichzelf en anderen als waardevol beschouwen. Dit
weerspiegelt het ‘waarde en wezen’ uit het grote woordenboek van Van
Dalen. De zienswijze op de waarde van eigen persoon of anderen wordt
vanuit het binnenste wezen bepaald. Onderwijzers wijzen de kinderen op het
benaderen van jezelf en anderen uit positieve en respectvolle overwegingen.
Kerndoel 36: ·De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese
staatsinrichting en de rol van de burger.
Burgerschapsvorming is ook een onderdeel van levensbeschouwing. Het is
een beschouwing van eigen persoon binnen de werking van de maatschappij.
Deze kernwaarde is ook terug te zien in de drie domeinen van
burgerschapsvorming, namelijk democratie, participatie en identiteit. Onder
identiteit wordt het verkennen van de eigen identiteit en die van anderen
bedoeld. De kinderen bepalen een positie. Zij vragen zich af voor welke
waarden zij staan en hoe zij deze waarden waar kunnen maken als
deelnemer van de maatschappij (Bert van Oers, 2009).
Kerndoel 37: ·De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemene
aanvaarden waarden en normen.
Dit kerndoel sluit aan bij het vorige kerndoel. Binnen de persoonlijke
voorkeur van waarden en normen moet rekening gehouden worden met
algemeen aanvaarde waarden en normen. Bij de onderbouw wordt dit op
basale wijze onderwezen, namelijk in aansluiting op de leefwereld van het
kind: het gezin. Het fundament wordt gelegd voor verdere verdieping in de
bovenbouw, waar er een verdieping plaatsvindt omtrent onder andere
vooroordelen, stereotypen en tolerantie.
Kerndoel 38: ·De leerlingen leren hoofdzaken over de geestelijke stromingen die in de
Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze
leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
Respect is een belangrijk levensbeschouwelijk component. Voor volledig
burgerschap is erkenning, ofwel respect en waardering, van groot belang
(Fraser, 2003). Erkenning leidt tot een respectvolle benadering van personen
met een andere levensvisie of -overtuiging.

Kerndoel 39: ·Leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
Levensbeschouwing houdt niet alleen in dat het waarde en wezen van eigen
persoon wordt beschouwd, maar ook die van anderen met inbegrip van het
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milieu. In de onderbouw wordt een begin gemaakt met het inbrengen van
milieubetekenissen. Ook de inbreng van de mens en de keuzes die de mens
daarbij maakt, behoren tot het onderwijsaanbod.
Deze levensbeschouwelijke kerndoelen worden verdiept in verschillende deelaspecten met
bijbehorende deelaspecten. Deze deelaspecten zijn natuur en techniek, ruimte en tijd. In
dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan,
hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan (Hoeven,
2006). Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich
daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld en maken daarbij gebruik
van cultureel erfgoed. Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren en
planten en natuurverschijnselen. Bij de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming
van een wereldbeeld in ruimte en tijd. Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen
hun omgeving inrichten, spelen economische, politieke, culturele, technische en sociale
aspecten een belangrijke rol. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor
betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid
en gezondheid en om technische verworvenheden.

2.1.3 Richtlijnen uit kern- en tuledoelen voor religieuze
levensbeschouwing
Levensbeschouwing is volgens Bijnagte (2014) niet alleen de zekerheid van het bestaan
begrijpen en toe-eigenen, maar het vindt tevens zijn ontstaan in vragen en onzekerheden.
Levensbeschouwing is het leren omgaan met deze vragen en onzekerheden. Niet in de
vorm van vaste antwoorden, maar in een activiteit, namelijk ‘het leven beschouwen’
(Bijnagte, 2014). Hieraan kan een specifieke betekenis worden verleend, namelijk
religieuze levensbeschouwing. In Nederland zijn veel religies vertegenwoordigd. Zo kent
Nederland een koloniaal verleden van waaruit mensen afkomstig uit Suriname en de
Antillen hun religie hebben meegenomen naar Nederlands grondgebied. De World Christian
Encyclopedia heeft de aanhangers van verschillende religies wereldwijd in kaart gebracht
(World Christian Datbase, 2015). Deze gegevens en anderen zijn illustraties weergegeven
bij de theoretische onderbouwing van de tweede deelvraag. Deze gegevens vormen
namelijk een argument voor het belang van religieuze beschouwing in het basisonderwijs.
De kern- en tuledoelen geven voor deze religieuze levensbeschouwing verschillende
richtlijnen. Deze worden per kerndoel vanuit de leerlijn ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’
weergegeven. De tule-doelen zijn overkoepelend geformuleerd; zij sluiten dus aan bij de
verscheidenen wereldreligies. In dit deel van het onderzoek zal een koppeling gemaakt
worden naar het christendom in zijn algemeenheid. De reden hiervoor is dat de hoofdvraag
wat betreft levensbeschouwelijke onderwijs binnen het Ontwikkelingsgericht Onderwijs
concept, zicht richt op christelijke uitgangspunten.
Kerndoel 37: ·De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen
aanvaarde waarden en normen.
 Gezin en gezinsleven;
 Vriendschap: kenmerken en uitingen;
 Taken op school en thuis.

14

Binnen het gezinsleven van godsdienstige ouders ervaren kinderen
religiositeit. De ouders delen hun opvattingen met de kinderen door in het
gezin plaats te maken voor religieuze uitingen. In het onderwijs bestaat de
mogelijkheid om hier aandacht aan te besteden. Ook wat betreft
vriendschappen komen religieuze uitgangspunten aan bod. Wat zegt de
religie of het Godswezen over de omgang met anderen in moeilijke situaties.
Hierin kunnen ook de uitgangspunten binnen het christendom een plek
krijgen. (Gereformeerde onderwijzers- en lerarenvereniging, 1999) Hoe
handelde God? Welk Voorbeeld volgen wij? Binnen de betrekking van
algemeen aanvaarde waarden en normen is ruimte tot nadenken over
waarden en normen vanuit religieus perspectief.
Kerndoel 38: ·De leerlingen leren hoofdzaken over de geestelijke stromingen die in de
Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze
leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
 Zingeving;
 Gebruiken / leefgewoonten;
 Godsdienstige verhalen, feesten en gebruiken.
De TULE-doelen spreken voor zich. Zij vinden aansluiting op religieuze
levensbeschouwing door een blik te werpen in de feestdagen en gebruiken
van verschillende religies.
Kerndoel 39: Leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
 Verwondering over de schoonheid van de natuur;
 Ingrepen van de mens: toevoegingen en aftrekkingen;
 Keuzes maken: bereidheid tot zorg.
De natuur heeft in elke religie een plek. Zij wordt gekoppeld met zingeving,
schoonheid en verwondering. Bij activiteiten over milieuzaken kunnen
godsdienstige activiteiten, als gesprekken, worden betrokken. De plek die de
natuur inneemt in een bepaalde religie verschilt. In het christendom wordt
de natuur gezien als Gods schepping. God spreekt door de natuur. God doet
ons een handreiking door de natuur; hij laat ons genieten van zijn gave en
schoonheid. Het gesprek over Gods almacht en zorg voor de natuur sluit aan
bij dit kerndoel (Gereformeerde onderwijzers- en lerarenvereniging, 1999).
Kerndoel 49: De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van
bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en
van
natuurlandschappen
zoals
vulkanen,
woestijnen,
tropische
regenwouden, hooggebergten en rivieren.
 Bevolking;
 Godsdiensten
Bij de godsdiensten wordt een specifieke toevoeging gedaan. Het gaat om
de kerk, de synagoge en de moskee. Dit nodigt uit tot gesprek en verdieping.
Het kind wordt geacht na te denken over zijn religieuze overtuigingen. Het
kind leert zijn overtuigingen te vergelijken met die van anderen.
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Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende
tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders;
steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken
en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust;
televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als
uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken
 Veelkleurig Nederland;
 De Tweede Wereldoorlog;
 Vernieuwingen in de techniek.
Nederland is een maatschappij met veel culturen. De methode ‘Toen en nu’,
die door het Ministerie van Onderwijs is goedgekeurd, voegt hierbij het
verschil in geloof toe. (En toen en nu, 2015) Tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn veel Joden omgebracht. Dit is één van de bestaande religies. Deze moet
overdacht worden om deze periode niet uit het oog te verliezen. De
vernieuwingen in de techniek brengen ook vraagstukken met zich mee.

2.1.4 Conclusie
De kerndoelen geven algemene richtlijnen voor levensbeschouwelijke activiteiten op zowel
religieus gebied als op het gebied van identiteitsvorming binnen het onderwijs. De
Tuledoelen geven meer specifieke deelpunten weer. Ook op religieus gebied zijn richtlijnen
in de kerndoelen aanwezig. De richtlijnen zijn gebaseerd op het juist interpreteren van
verschillende religies door de kennis hierover te vergroten en door niet alleen te oriënteren
op jezelf, maar ook op de ander. Samenvattend gaat het om richtlijnen die betrekking
hebben op het zorg dragen voor zichzelf, voor anderen en voor het milieu,
burgerschapsvorming, respecteren van algemeen aanvaarde waarden en normen en
kennis over geestelijke stromingen uit de multiculturele samenleving.

2.2 Deelvraag 2
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
Inleiding
Om te komen tot een volledige beantwoording van deze deelvraag wordt onderscheid
gemaakt tussen een drietal opeenvolgende deelonderwerpen. Allereerst het belang van
levensbeschouwelijke
activiteiten.
Ten
tweede
het
belang
van
religieuze
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levensbeschouwing. Ten slotte het belang van religieuze levensbeschouwing in het
bijzonder onderwijs; gespecificeerd op het christelijke onderwijs.

2.2.1 Het belang van levensbeschouwelijke activiteiten
Vanuit de theoretische verwoording van de eerste deelvraag blijkt dat
levensbeschouwelijke activiteiten van belang worden geacht door de overheid. De
kerndoelen geven namelijk de kernpunten van het onderwijs weer, die zich toespitsen op
de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, overdracht van maatschappelijke en culturele
verworvenheden en toerusting van kinderen voor participatie in de maatschappij. (Hoeven,
2006) Om dit te effectueren is in 2006 door de overheid aan alle basisscholen de
verplichting opgelegd om aandacht te schenken aan actief burgerschap en sociale
integratie. In het kader daarvan wordt van scholen verwacht dat zij een weloverwogen
visie ontwikkelen en hier een structureel beleid aan verbinden. Deze maatregel is de
scholen opgelegd, vanwege het belang om een eigen morele basis en gevoel van
eigenwaarde te ontwikkelen (Hoeven, 2006). Actief burgerschap en sociale integratie zijn
een belangrijk onderdeel van levensbeschouwing. Een belangrijk doel van
levensbeschouwelijke activiteiten is dat kinderen zich kunnen inleven in anderen. Kinderen
leren zorgdragen voor zichzelf en anderen. Dit doel staat onder andere verwoord in
kerndoel 34. (SLO, 2015)
In het boek Levensbeschouwing ontwikkelen (2004), vergelijkt Jef de Schepper
levensbeschouwing met de ruggengraat van een persoon of samenleving. De ruggengraat
houdt een mens recht, maar geeft hem tegelijk buigzaamheid en veerkracht.
Levensbeschouwing geeft zodanig structuur aan het leven van een mens en bepaalt de
buigzaamheid en veerkracht waarom het leven vraagt. Levensbeschouwing fungeert ook
als geestelijke ruggengraat; zij maakt duidelijk wat de eigen positie is in de samenleving
en welke veranderingen bij deze noodzakelijk zijn. Welbeschouwd vormt
levensbeschouwing volgens De Schepper (2004) het fundament voor samenleving en
bepaalt ze tevens haar continuïteit, haar duurzaamheid. In een samenleving worden
namelijk regels gesteld om orde aan te brengen in het verloop van allerlei activiteiten.
Deze regels komen tot stand op basis van een visie op wat belangrijk wordt geacht. Dat is
inhoudelijk dus op levensbeschouwing gegrond.
Levensbeschouwelijke activiteiten geven een beeld van de eigen positie in de maatschappij
en geven inhoud aan het leven. De Nederlandse samenleving is typerend voor zijn
diversiteit en dynamiek. Zij heeft in de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen
ondergaan, die grote verschuivingen teweegbrachten op levensbeschouwelijk terrein.
Multiculturaliteit,
secularisatie,
sterke
toename
van
de
differentiatie
in
levensbeschouwelijke visies, individualisering en globalisering deden hun intrede
(Speelman, 2014). Dit maakt beschouwing van de omringende wereld uiterst
ongecoördineerd. Wardekker (2001) stelt dat iedere persoon deelneemt aan verschillende
praktijken in verschillende gemeenschappen, die elkaar soms overlappen. Daardoor is het
moeilijk geworden eenheid te ontwikkelen in de leefwereld, die gefragmentariseerd en vol
tegenstellingen lijkt te zijn. In de huidige pluriforme samenleving is sprake van interactie
met, en beïnvloeding van en door, anderen, maar ook van sterke invloed vanuit de media
en het internet op onze opvattingen. (Jackson, 2001). De keuzemogelijkheden op allerlei
terreinen zijn voor de hedendaagse mens verveelvoudigd; houvast bij het maken van
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keuzes wordt minder of helemaal niet meer gevonden in levensbeschouwelijke tradities.
Het is van belang dat kinderen door levensbeschouwelijke activiteiten coördinatiepunten
krijgen aangereikt, om zo een gecoördineerd beeld van het leven om hen heen te kunnen
ontwikkelen. Pas wanneer dit overzicht aanwezig is, kan het kind komen tot een verdieping
in zijn persoonlijke ontwikkeling.
Hieronder volgen in het kort samengevat drie belangen voor levensbeschouwing en
daaraan verbonden activiteiten. (Schepper, 2004)
 Verschaffing van structuur aan het leven;
 Bepaling van positie in de maatschappij;
 Fundamentele grondlegging voor de samenleving.

2.2.2 Het belang van religieuze levensbeschouwing
Sinds de zeventiende eeuw wordt veelvuldiger belang gehecht aan rationaliteit, wat zijn
oorsprong vindt in de beroemde uitspraak “Cogito ergo sum” van René Descartes in zijn
boek Principia Philosophiae (1644). Rationaliteit leidt tot specialisatie. De wetenschap
splitst zich op in verschillende wetenschappelijke gebieden. Het beheersen van de inhouden
van deze wetenschappelijke terreinen behoort niet langer tot de mogelijkheden. Binnen
elke wetenschap kan een mens slechts een sector overzien. Dat geldt ook voor het
maatschappelijk leven en denken. In deze gespecialiseerde wereld is het ontwikkelen van
een samenhangende visie op het leven gecompliceerd. Dit brengt fragmentarisering van
levensbeschouwing teweeg. (Schepper, 2004) Men streeft niet naar een samenhangende
visie en stelt zichzelf tevreden met fragmenten van levensbeschouwing op verschillende
terreinen, die zich dicht bij de eigen leefwereld bevinden. Echter, naast fragmentarisering
is in de Nederlandse samenleving evenzeer sprake van pluriformiteit. Levensbeschouwing
creëert mogelijkheden tot het juist interpreteren en begrijpen van diversiteit. Religieuze
levensbeschouwing kleurt en verdiept deze mogelijkheden. (Speelman, 2014)
Gewaarwording van een pluralistische wereld en het leren omgaan met ambiguïteit geeft
de mogelijkheid tot lokalisering van verschillende grenzen; de grenzen tussen religieuze
tradities en tussen verschillende persoonlijke identiteiten (Meijer, Miedema, & Velde,
2009). Religieus onderwijs vraagt verkenning van grenzen die verschillen duidelijk
weergeven, maar ook verbindingen met andere identiteiten tot stand brengt (Cush &
Francis, 2001). Daarom moet het religieuze onderwijs pluraliteit verwelkomen als een kans
in plaats van een probleem. Het creëert de mogelijkheid om te leren van de standpunten
van anderen zonder de eigen (religieuze) wortels uit te reiken of te verliezen. Het staat
eveneens kritisch denken, waarin verkenning van eigen overtuigingen en waarden een
plaats heeft, toe.
In Nederland neemt de secularisatie toe. Het aantal religieuze personen daalt (Schmeets
& Mensvoort, 2015). In 2014 geeft nog maar een krappe meerderheid van 50,8 procent
van de volwassenen aan tot een godsdienstige groepering te behoren. Eind jaren negentig
was dat nog 60 procent, in 2010 is het percentage geslonken naar 54,7 procent. Daarna
is het elk jaar iets teruggelopen, maar slechts 16,4 procent bezoekt regelmatig een
religieuze dienst. De gezagspositie van godsdienste vertegenwoordigers neemt af;
levensbeschouwelijke ontwikkeling lijkt een zaak te zijn van individuele keuzes, die op
eigen gezag gemaakt worden en niet vastliggen voor lange termijn (Speelman, 2014).
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Mensen moeten vrij en zelfstandig levensbeschouwelijke keuzes kunnen maken. Dit lijkt
haaks te staan op religieuze levensbeschouwingen. Dit is onjuist, omdat hierin de
verantwoordelijkheid van de mens sterk benadrukt wordt. In religieuze visies speelt het
maken van keuzes een grote rol. Het leidt tot aandacht voor de ontwikkeling van verkennen
en redeneren tot het kritische en creatief omgaan met de traditie (Schepper, 2004).
Hij geeft aan dat religie verbinding tot stand brengt, maar splijting niet uitsluit. Godsdienst
kan mensen tegen elkaar opzetten, maar ook ruimte creëren en mededogen kweken voor
de medemens. Godsdienst kan begrip kweken, aldus de oud-minister van Justitie, dat er
niet één waarheid is, maar slechts vele opvattingen en dat het altijd mogelijk is om er
samen uit te komen. Religieuze levensbeschouwelijke onderwijzing levert hierin een
positieve bijdrage. Zij is immers gericht op het ontwikkelen van identiteitsdenken bij het
kind, waarbij de identiteit van anderen in oogschouw wordt genomen.

2.2.3 Het belang van levensbeschouwelijke identiteit in het confessioneel
onderwijs
Het bijzonder onderwijs ligt onder vuur. Dr. TH. Bolleman verwijtte al lange tijd geleden
het christelijk onderwijs in zijn boek Levensbeschouwelijke opvoeding en indoctrinatie van
het jonge kind (1978) dat slechts één bazuin klinkt. Ze indoctrineert doordat ze slechts
van één levensvisie uitgaat en blokkeert zo elke keuzemogelijkheid. Vroegtijdige
indoctrinatie is noodlottig voor levensbeschouwelijke zelfstandig wording. Wil het leven van
het kind niet verstarren in een dwangmatige vormencyclus, dan moet het van jongs af de
verscheidenheid van de levensbeschouwelijke uitingsvormen in zijn opvoeding hebben
ervaren. Dit betekent dat kennis over levensbeschouwelijke uitingsvormen in een
samenleving al voor een kind (scholier) van belang is. Hier kan tegenin gebracht worden
dat onderwijs nooit plaatsvindt binnen neutrale kaders. Geconstateerd wordt in het WRRrapport ‘Vertrouwen in burgers’ (2012) dat onderwijs in de basisvorming niet neutraal of
objectief wetenschappelijk gegeven kan worden. De levensbeschouwing van opvoeder en
onderwijsgevende spelen hierin een rol. Het onderwijs speelt zich namelijk af in contacten
tussen mensen. Het doel van deze onderlinge contacten tussen opvoeder, leerling en
onderwijsgevende is zelfontplooiing en voorbereiding op deelname aan de samenleving
(Gilhuis, 1976). Zo komen in de manier waarop les gegeven wordt, waarden, opvattingen
en houdingen tot uitdrukking die te maken hebben met de levensovertuiging en
maatschappelijke visie van een leerkracht. Levensbeschouwing heeft dus in al zijn wezen
te maken met waarden; met de wijze waarop mensen tegen zichzelf en anderen aankijken.
Het onderwijs is niet waardenvrij.
Wanneer de erkenning er is dat in iedere school normen en waarden een rol spelen,
betekent het dat het openbaar onderwijs voldoet aan zijn bestaansrecht. De vraag is waarin
bijzondere scholen, gespecifieerd confessionele scholen, hun bestaansrecht bekrachtigen,
omdat de normen en waarden die zij pretenderen ook op openbare scholen aanwezig zijn.
Waarom dan niet allen voorstanders van het algemeen openbaar onderwijs? De openbare
school heeft als wezenlijk doel ruimte te bieden aan allen, die in het onderwijs de
ontmoeting met anderen op prijs stellen. Bovendien moet zij een educatief tehuis zijn voor
diegenen die, door hun aantal, geen school kunnen stichten waarin hun eigen overtuiging
het fundament vormt (Gilhuis, 1976). Daar dreigt dat openbare scholen neutraliteit binnen
religieuze kaders voorop stellen om aan deze doelen te voldoen. Die oplossing is politiek19

historisch wel te begrijpen, maar onderwijskundig niet houdbaar. Neutraliteit bestaat
namelijk niet in het onderwijs, ook al onthoudt men zich bewust van enige stellingname.
De nagestreefde neutraliteit in levensbeschouwelijk opzicht kan actief pluriform of passief
neutraal ingevuld worden (Speelman, 2014). In het eerste geval wordt aan alle
levensbeschouwelijke visies aandacht besteed zonder een waardeoordeel daarover uit te
spreken. In het tweede geval komen de verschillende levensbeschouwelijke tradities niet
of nauwelijks ter sprake. Zonne (2006) wijst erop dat actieve pluriformiteit als kernbegrip
voor identiteit van het openbaar onderwijs al in 1979 door de toenmalige Minister van
Onderwijs Van Kemenade bepleit werd, maar dat deze stap nog weinig zichtbaar is
geworden.
Het bijzonder onderwijs, gespecificeerd confessioneel onderwijs, is tevens geen
waardenvrij onderwijs. De vaardigheden voor christelijke godsdienst zijn weliswaar
specifiek voor het christelijk geloof, maar niet exclusief (Schepper, 2004). ‘Verbondenheid
beleven’ is bijvoorbeeld specifiek voor het christelijk geloof, maar je hoeft niet per se
christen te zijn om deze vaardigheid belangrijk te vinden: ze behoort tot meerdere
natuurgodsdiensten en religies. Verbondenheid is tevens belangrijk voor het kind, omdat
hierbij een bijdrage wordt geleverd aan de pedagogische basis; ofwel de sociaal-emotionele
vrijheid die het kind ervaart. Zonder zich verbonden te weten aan volwassenen met een
bepaalde levensvisie zijn kinderen machteloos en dit komt tot uiting in hun gevoelens. De
waarde van verbondenheid is niet alleen van belang voor het kind, maar ook voor de
volwassenen. In een populatie kan bemerkt worden dat bepaalde etnische groepen elkaar
opzoeken (Coevert, 2012). Zij zoeken verbinding met volwassenen die een soortgelijke
denkwijze hanteren. De waarden zijn dus van belang voor het maatschappelijk welzijn. Het
kind dat vanuit de confessionele waarden wordt onderwezen vindt aansluiting bij het doel
van het onderwijs; namelijk persoonsvorming en vorming tot actief deelnemer aan de
samenleving. Het bijzonder onderwijs is een onderstreping van deze doelen. Zij zijn
inhoudelijke van verdiepende kracht, waardoor levensbeschouwelijke overleveringen
aanzetten tot het maken van keuzes passend bij de eigen levensbeschouwelijke visie.
De christelijke school indoctrineert niet, dat wil zeggen dat zij in levensbeschouwelijk
opzicht de keuzemogelijkheid van de leerlingen niet blokkeert. De Leeuw verdedigt in zijn
commentaarartikel Inkom (1975) deze nog steeds actuele stelling als volgt: ‘Waar met
doctrines wordt opgevoed, wordt gehandeld in strijd met het wezen van de confessionele
school, die alleen maar school van Christus mag zijn.’ Het begrip opvoeding verzet zich
niet tegen het dwingend aanhoren van de opvattingen van de opvoeder. Een kind op jonge
leeftijd ontvangt de opvattingen van de opvoeder en neemt deze zodanig als waarheid aan.
Het is een dwanguitoefening met als doel op latere leeftijd weloverwogen keuzes te kunnen
maken. Er zijn grenzen aan dit soort ‘dwang’: wel dwang tot aanhoren, maar niet tot
overnemen. De opvoeder is zijnerzijds verplicht om met begrip en respect de opvattingen
van het kind aan te horen. Deze grenzen dienen ook op de confessionele school nageleefd
te worden.

2.2.4 Conclusie
Het belang van levensbeschouwelijke activiteiten is verweven met de persoonsontwikkeling
van het kind, overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en toerusting
van kinderen voor participatie in de maatschappij (Hoeven, 2006). Levensbeschouwelijke
activiteiten geven beeld van eigen positie in de maatschappij en geven inhoud aan het
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leven (Schepper, 2004). Levensbeschouwing vormt het fundament voor samenleving en
bepaalt zo tevens haar continuïteit. Religieuze levensbeschouwing kleurt en verdiept deze
mogelijkheden, doordat het zorg draagt voor verbinding in de aanwezige pluriforme
samenleving (Rijksoverheid, 2008). Zij is namelijk gericht op het ontwikkelen van
identiteitsdenken bij het kind, waarbij de identiteit van anderen in oogschouw wordt
genomen. Dit identiteitsdenken staat eveneens kritisch denken toe. Levensbeschouwelijke
activiteiten komen niet tot uitdrukking in zijn neutraliteit. Het onderwijs is niet waardenvrij
(De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2012). Zo ook het bijzonder,
confessioneel onderwijs niet. De waarden die aan dit onderwijs worden gehecht zijn
specifiek, maar niet expliciet. Zij zijn van toevoegende waarde op het doel van
levensbeschouwelijke
activiteiten
binnen
het
basisonderwijs;
namelijk
de
persoonsontwikkeling van het kind en zijn toerusting op het maatschappelijk leven.

2.3 Deelvraag 3
In hoeverre
activiteiten?

is

er

in

de

onderbouw,

ruimte

voor

levensbeschouwelijke

Inleiding
In deze deelvraag zal besproken worden op welke manier levensbeschouwelijke activiteiten
een plaats krijgen op de basisschool. We kijken hierbij specifiek naar de groepen 1 - 4 van
het basisonderwijs. Eerst wordt beschreven wat er verstaan wordt onder
levensbeschouwelijke activiteiten. Ten tweede hoe levensbeschouwelijke activiteiten op
openbare scholen eruit kunnen zien. Vervolgens wordt weergegeven hoe
levensbeschouwelijke activiteiten op christelijke scholen, hindoe scholen en islamitische
scholen er uit kunnen zien.
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2.3.1 Wat zijn levensbeschouwelijke activiteiten?
Zoals in de inleiding van het theoretisch kader ook al genoemd is, is het belangrijk om
bepaalde begrippen duidelijk te hebben. Hier is kort ingegaan op het begrip
levensbeschouwing, namelijk dat er in dit onderzoek onderscheid gemaakt wordt tussen
bijzondere en algemene levensbeschouwing. Wanneer gesproken wordt over algemene
levensbeschouwing gaat het om dat wat de overheid verplicht heeft gesteld binnen het
basisonderwijs aan levensbeschouwelijke opvoeding. Wanneer gesproken wordt over
bijzondere levensbeschouwing dan zal het gaan om de religieuze levensbeschouwing waar
een school zelf voor kiest.
Levensbeschouwing gaat over de manier waarop, met welke visie, je naar het leven kijkt.
Om hier ook met jonge kinderen hier al over na te denken, krijgt levensbeschouwing vaak
een plaats in het basisonderwijs. Zoals we in de vorige deelvraag al zagen, geeft de
overheid ook verschillende richtlijnen voor levensbeschouwing op de basisschool. Bij
levensbeschouwelijke activiteiten gaat het dus om het ontwikkelen van een bepaalde
levensbeschouwing.
Hieronder staat het onderscheid van levensbeschouwelijke activiteiten op openbare en
religieuze scholen beschreven. In de volgende deelvraag staat het belang van
levensbeschouwelijke activiteiten beschreven.

2.3.2 Wat verstaan we onder levensbeschouwelijke activiteiten op
openbare scholen?
In de literatuur zijn een aantal voorbeelden te vinden van levensbeschouwelijke activiteiten
op openbare scholen. Deze staan hieronder beschreven.
Eveline Bouter heeft in haar Eindwerkstuk Levensbeschouwelijke vorming (2013)
onderzoek gedaan naar de manier waarop openbare basisscholen levensbeschouwelijke
activiteiten vormgeven. Ze schrijft daar het volgende over:
‘Volgens de Vereniging VOSS/ABB (2011) kent het openbaar onderwijs verschillende
vormen van levensbeschouwelijke educatie:
 Into: het doel van deze vorm van levensbeschouwelijke educatie is het vormen van
een leerling tot een bepaalde levensbeschouwing. Deze lessen worden gegeven
door een externe leerkracht.
 About: doel van deze vorm van levensbeschouwelijke educatie is het overdragen
van kennis over levensbeschouwingen. Deze lessen zijn bestemd voor alle
leerlingen, en worden gegeven door de groepsleerkracht.
 From: het doel van deze laatste vorm van levensbeschouwelijke educatie is
kinderen leren levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën te bespreken en te
herkennen. Ook deze lessen zijn bedoeld voor alle leerlingen, en worden gegeven
door de groepsleerkracht. De laatste vorm van levensbeschouwelijke educatie is
specifiek voor het openbaar onderwijs, en is gericht op het ontwikkelen van een
eigen levensbeschouwing (Bouter, 2013, p. 8)’.
Eveline Bouter (2013) geeft aan dat uit haar praktijkonderzoek blijkt, dat
levensbeschouwelijke vorming op openbare basisscholen vooral door middel van
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gesprekken en het bekijken van filmpjes wordt vormgegeven. Ook wordt incidenteel de
werkvorm spel ingezet of worden er beeldende activiteiten met de kinderen ondernomen.
Ook kunnen er op sommige openbare basisscholen extra lessen humanistisch onderwijs of
godsdienstonderwijs gevolgd worden. In veel gevallen wordt gewerkt door middel van
thema’s en worden er aan de hand van werkbladen gesprekken gevoerd over
levensbeschouwelijke onderwerpen.
Wortels en vleugels (2004) is een boek van Nanda van Bodegraven en Tamar Kopmels,
waarmee leerkrachten en andere opvoeders kinderen bestaansvragen kunnen laten
onderzoeken. Het boek is volgens de auteurs ontwikkeld, omdat er tegenwoordig veel
mensen zijn die niet één bepaalde levensbeschouwing aanhangen. Tegenwoordig kunnen
mensen hun eigen betekenisverhaal maken (naar Bodegraven & Kopmels, 2004). Daar
willen de auteurs van Wortels en vleugels (2004) bij helpen. Het boek bestaat uit 21
thema’s en is onderverdeeld in drie domeinen: Ik ben ik, Alles om mij heen en Blikken op
het bestaan. Leerkrachten kunnen er voor kiezen om losse activiteiten uit de thema’s te
doen, maar ze kunnen ook het hele thema behandelen. Het boek kan heel goed gebruikt
worden bij levensbeschouwelijke activiteiten op een openbare basisschool.

2.3.3 Wat verstaan we onder levensbeschouwelijke activiteiten op
religieuze scholen?
Om een beeld te krijgen van welke levensbeschouwelijke activiteiten er bestaan op
religieuze scholen zijn diverse bronnen onderzocht. Bakker (2002) geeft veel
praktijkvoorbeelden uit verschillende religies.
Christelijke scholen
Om een antwoord te kunnen geven op deze deelvraag moet helder zijn wat er wordt
verstaan onder levensbeschouwelijke activiteiten op religieuze scholen. Gedurende dit
onderzoek zal er met levensbeschouwelijke activiteiten binnen christelijke scholen datgene
bedoeld worden, wat valt onder godsdienstige opvoeding van leerlingen. Het kan dan gaan
om het aanleren van een psalm en/ of Bijbeltekst, het vertellen van/ luisteren naar een
verhaal uit de Bijbel en het maken/ uitspelen van een verwerking bij een Bijbelverhaal.
Ook gesprekken over levensbeschouwelijke onderwerpen vallen hieronder. Daarnaast
vallen onder levensbeschouwelijke activiteiten ook gebeden, zingen van geestelijke
liederen, ten gehore brengen van geestelijke muziekstukken en vieringen die aansluiten
bij een levensbeschouwing zoals kerstfeest, Pasen etc. Ook het bezoeken van religieuze
gebouwen hoort bij levensbeschouwelijke activiteiten van de school.
Dick den Bakker benadrukt in Samen met anderen leven: een protestantse school (2004)
dat binnen het christelijk onderwijs het vertellen van Bijbelverhalen een belangrijk middel
is voor godsdienstige vorming. ‘Daarnaast laten ze in hun eigen houding zien, hoe deze
Bijbelverhalen uitwerken in de dagelijkse omgang met kinderen, met collegae en ook met
ouders (Bakker, 2002)’. Ook geeft hij aan dat het liefhebben van God op een open
christelijke school niet per sé een doelstelling is. Wel zullen de leerkrachten volgens hun
eigen ervaringen en op hun eigen manier laten merken hoe zij hun geloof beleven. Ook
geeft hij aan dat vieringen een belangrijke plaats innemen binnen levensbeschouwelijk
onderwijs. Naast de viering van de christelijke feesten, vallen ook weekopeningen en –
sluitingen hieronder. Volgens Dick den Bakker vormt de wijze waarop je op een basisschool
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werkelijk vorm geeft aan het feit dat kinderen in een multiculturele samenleving leven, de
levensbeschouwing.
Samenvattend vinden in de onderbouw levensbeschouwelijke activiteiten op de volgende
manieren plaats:















Elke dag begint en eindigt met gebed. Op sommige scholen wordt er ook aan het
einde van de ochtend een danklied of een gebed gezongen/ uitgesproken.
De meeste scholen uit het bijzonder onderwijs hebben gezamenlijke vieringen (met
de gehele onderbouw) van kerstfeest en Pasen. Ook wordt er in de weken van biden dankdag extra aandacht besteed aan een bepaald thema uit de Bijbel. Op dagen
zoals Goede Vrijdag, Pinksteren, Pasen en Kerstdagen zijn de leerlingen vrij om de
religieuze feesten met hun gemeente te vieren.
Op veel christelijke scholen wordt er elke week een psalm of een Bijbeltekst
aangeleerd. In de onderbouw wordt deze nog niet altijd overhoord of op een rapport
vermeld als cijfer.
Het verder aanleren van geestelijke liederen is op sommige scholen vrij. Op andere
scholen is er een vast repertoire wat in welke groep aangeleerd wordt.
Op de meeste christelijke scholen wordt drie keer per week een Bijbelverhaal
verteld. Daarnaast is er op meerdere scholen op één dag van de week ruimte voor
een verwerking bij de Bijbelverhalen die die week verteld zijn. Op sommige scholen
vinden deze vertellingen op chronologische volgorde plaats. Op andere scholen
wordt er rondom bepaalde thema’s gewerkt.
De vertellingen uit de Bijbel worden geheel vrij voorbereid door de leerkracht,
andere leerkrachten gebruiken een kinderbijbel of een methode voor
godsdienstonderwijs. Bekende methodes voor godsdienstonderwijs in de
onderbouw zijn Hoor het Woord, Levend Water en Trefwoord.
Soms gaan kinderen naar een religieus gebouw of halen ze een religieus persoon in
de klas om te vertellen over hun religie.
Op een aantal christelijke basisscholen worden er religieuze gesprekken gevoerd
met de leerlingen, bijvoorbeeld na een Bijbelverhaal, of ongepland: wanneer er zich
een passende situatie voordoet. Sommige scholen gebruiken een methode voor
sociaal- emotionele ontwikkeling, die een link legt met de levensbeschouwelijke
achtergrond van de school.
Op een aantal christelijke basisscholen wordt er een weekopening en/ of een
weeksluiting met en/of door de kinderen gedaan.

Er bestaan dus een groot aantal levensbeschouwelijke activiteiten binnen het christelijk
onderwijs. Wellicht zullen leerkrachten dit op hun eigen manier invullen, maar school breed
zijn er vaak richtlijnen voor de leerkracht. Deze zijn tegelijkertijd vaak ook handvatten
voor de ouders en staan beschreven in de schoolgids.
Hindoe scholen
Ook het hindoestaanse godsdienstonderwijs staat volgens Dwarka Bangour in
Zelfbeheersing en spirituele ontwikkeling: een hindoeschool (2002) niet los van het
onderwijs over taal en cultuur. Ook krijgt de samenwerking met andere scholen volgens
Dwarka Bangour een plek in levensbeschouwelijke vorming voor kinderen. Zo kunnen er
bijvoorbeeld gezamenlijke sportactiviteiten of verhalenwedstrijden gehouden worden.
Andere kenmerken van het levensbeschouwelijke onderwijs in de onderbouw zijn volgens
Bangour (2002):
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In de pauzes en voor schooltijd worden er bandjes met bhadjans (lofliederen)
afgespeeld.
In de hal en in klaslokalen hangen afbeeldingen van hindoe voorstellingen.
De hindoe rituelen worden in acht genomen. Ook krijgen de kinderen les in de
hindoe rituelen.
Ook worden er voor beelden van goden bloemen geofferd en wierrook aangestoken.
Door het bekijken van video’s nemen de kinderen kennis van grote epische werken
uit de Indiase traditie. Dit wordt vervolgens ook weer besproken met de kinderen.
De hele school is doortrokken van de hindoe traditie, door de levenshouding, de
deugden die worden aan- en afgeleerd, de morele geboden, de waarde van de
familiebanden en vele andere aspecten van het leven (naar Bangour, 2002).

Islamitische scholen
Aboe Daoed is een basisschool op islamitische grondslag. Op deze school zijn er aparte
lokalen voor het godsdienstonderwijs en onderricht in het Arabisch en Turks (Nanhekhan,
2002). De moslimopvoeder wordt, volgens Hoesein Nanhekhan, geacht de kinderen naar
de islam te leiden. Levensbeschouwelijke activiteiten die we tegen zouden komen op een
school als Aboe Daoed zijn het vertellen van verhalen over voorbeeldige personen uit het
verleden. Ook fungeert de leerkracht als voorbeeld voor de leerlingen.
In de video De islamitische basisschool van de website www.leraar24.nl wordt door de
leerkracht van groep 3, Magda Naas, aangegeven dat er dezelfde lessen als op een gewone
basisschool worden gegeven. Een toevoeging is dat de lessen doelgericht worden
verbonden met de identiteit van het kind. Zo wordt tijdens de herfst bijvoorbeeld
gesproken over de schepping van Allah (De islamitische basisschool, 2010). Dat is iets wat
vanuit de levensbeschouwelijke achtergrond van de school ontstaat. Elke dag wordt er een
soerra (een vers) uit de Koran gelezen. Ook worden er koran lessen gegeven door een
speciale leraar met een specifieke opleiding. Zo wordt voorkomen dat er hele
extremistische of liberale ideeën worden gedeeld, aldus directeur Steef van der Horst van
basisschool Al- Ghazali. Ook is er in de school een speciale gebedsruimte ingericht. De
kinderen kunnen daar de salaat (gebed) doen. Dit is niet verplicht. Sommige leerlingen
vinden het fijn om in de klas te bidden, ook daar biedt de school ruimte voor. In de gangen
van de school zijn Arabische teksten te vinden. Vanaf groep 3 kunnen de kinderen
Arabische lessen volgen. De voertaal in de school zelf is Nederlands.

2.3.4 Conclusie
In Nederland kennen we openbare en bijzondere scholen. Bij het beantwoorden van deze
deelvraag is onderzoek gedaan naar openbare scholen en drie van de belangrijkste
bijzondere scholen. Uit dit literatuuronderzoek is gebleken dat er binnen het openbaar
onderwijs vaak volgens thema’s gewerkt wordt binnen het levensbeschouwelijk onderwijs.
Gesprekken spelen een belangrijke rol binnen het levensbeschouwelijk onderwijs, zowel in
openbare, als in christelijke scholen zagen we dit terug komen. De religieuze scholen
bieden vaak ruimte voor bepaalde rituelen rondom hun godsdienst. Te denken valt aan
gebed, religieuze liederen en/of vieringen. Ook heeft de leerkracht op de religieuze scholen
vaak een voorbeeldrol.
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2.4 Deelvraag 4
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het
concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Inleiding
In dit hoofdstuk zal een antwoord gegeven worden op de vraag hoe levensbeschouwelijke
activiteiten gekoppeld kunnen worden aan het concept ontwikkelingsgericht onderwijs.
Eerst zijn de belangrijkste principes en uitgangspunten van het concept
ontwikkelingsgericht onderwijs beschreven. Vervolgens is beschreven op welke manier
levensbeschouwelijke activiteiten een plek krijgen binnen het concept ontwikkelingsgericht
onderwijs. Als laatste is de deelvraag beantwoord; er staat beschreven op welke manier
ontwikkelingsgericht onderwijs en levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld kunnen
worden.

2.4.1 Uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs
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In elke basisschool wordt vanuit een bepaalde onderwijsvisie gewerkt. Bekende
onderwijsvisies of praktijken zijn bijvoorbeeld:
 Montessori;
 Dalton;
 Freinet;
 Jenaplan;
 Vrije school.
Een concept dat de laatste jaren veel belangstelling heeft gekregen, is dat van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (afgekort OGO). Lev Vygotsky (1896-1934), een
wetenschapper, bedacht vanuit de pedagogische psychologie een totaalbenadering voor
de ontwikkeling van kinderen. Daarop is jaren later het OGO- concept gebaseerd (naar
Bakker, 2008).
Eén van de mensen die het kleuteronderwijs een extra impuls gaf, was Frea Janssen- Vos.
Zij heeft met haar collega’s van het Algemeen Pedagogisch Centrum in Utrecht, de waarde
van onderwijs aan jonge kinderen onderbouwt vanuit de ‘basisontwikkeling’. Ze heeft
hiervoor de onderwijstheorie van Vygotsky gebruikt. Ook heeft zij de onderwijsvisies van
onderzoekers die op zijn theorie voortbouwden gebruikt voor haar theorie. In ons land zijn
de principes van Vygotsky toegankelijk gemaakt door de hoogleraren Van Parreren en
Carpay. Beiden hebben de cultuurhistorische visie op leren en ontwikkeling bekendheid
gegeven. Voor het verder uitdragen van dit gedachtegoed zijn Van Oers en Van der Veer
verantwoordelijk. (Bakker, 2008)
Hierna staan enkele principes van het ontwikkelingsgerichte onderwijs beschreven,
vervolgens staat beschreven hoe ontwikkelingsgericht onderwijs en levensbeschouwelijke
activiteiten gekoppeld kunnen worden.
Invalshoeken
‘OGO is het onderwijs dat kinderen helpt door interactie hun volle identiteit te ontwikkelen
met inachtneming van de culturele gegevenheden (Bakker, 2008, p.21)’. Van Oers (2009)
beschrijft het als volgt: ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs streeft ernaar leerlingen te helpen
hun mogelijkheden te vergroten om als zelfstandige, kritische en verantwoordelijke
burgers te gaan deelnemen aan allerlei praktijken die ze in hun samenleving tegenkomen.
De beste waarborg om dit te realiseren voor alle leerlingen is het op gang brengen van
betekenisvol leren. Betekenisvol leren omvat altijd en gelijktijdig twee dimensies: aan de
ene kant berust het op maatschappelijke relevante kennis en vaardigheden, aan de andere
kant vereist het dat het gebruiken van deze kennis en vaardigheden ook voor leerlingen
zelf betekenis (‘waarde’) heeft’. Het betekenisvol zijn staat verderop uitgebreider
beschreven. Frea Janssen- Vos (2008) geeft aan dat emancipatie wordt gezien als het doel
van de opvoeding. Hieronder verstaat men dan de onafhankelijkheid en het vermogen van
mensen om zelfstandig te functioneren in cultureel maatschappelijke situaties (JanssenVos, 2008).
Volgens Bakker (2008) kent het concept van ontwikkelingsgericht onderwijs verschillende
disciplinaire invalshoeken. Allereerst is daar de pedagogische invalshoek. Hierbij richt de
aandacht zich op de brede persoonsontwikkeling. Daarnaast is er ook de onderwijskundige
of didactische invalshoek, die staat voor een uitgewerkte methodologie. Als laatste is er de
leerpsychologische invalshoek, waarbij de leerling als actieve deelnemer centraal staat en
zijn eigen leren vormgeeft.
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Vijf hoofdkenmerken OGO- concept
Het OGO- concept kan worden samengevat in vijf hoofdkenmerken. Bert van Oers (2003),
heeft deze beschreven.
1. Totaalbenadering
Binnen ontwikkelingsgericht onderwijs wordt het kind gezien als een zich ontwikkelende
eenheid. Bakker (2008) noemt het de kinderlijke benadering: een kind kan alleen
begrepen worden in relatie tot de context en interacties, waarin het zich ontwikkeld
heeft. Het is daarom van belang dat de leerkracht het kind ook in het geheel van zijn
omgeving ziet. Frea Janssen- Vos (2008) geeft aan dat ontwikkeling altijd gebeurt
onder externe invloeden.
2. Leren door begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten
Binnen OGO wordt er vanuit gegaan dat leren een plaats moet hebben binnen
betekenisvolle activiteiten. Het onderwijsaanbod wordt daarom thematische
vormgegeven en er worden sociaal culturele praktijken aan het onderwijs verbonden.
Het uitvoeren van activiteiten moet binnen de gegeven context dus functioneel zijn
(naar Bakker, 2008). Frea Janssen- Vos (2008) geeft ook aan dat de motivatie van
kinderen voor deelname heel belangrijk is. De betekenisvolle activiteiten zijn voor de
onderbouw veelal vormgeven door spel, in de bovenbouw door onderzoek doen. Echter
beiden komen door de hele basisschool heen voor. Janssen- Vos spreekt hier over het
volgende: ‘In een bepaalde periode kunnen verschillende activiteiten leidend zijn voor
het ontwikkelingsproces. Zo ontwikkelt zich de spelactiviteit (de leidende activiteit
vanaf 2 à 3 jaar) geleidelijk tot bewuste leeractiviteit (de leidende activiteit vanaf 7 à
8 jaar).’ Toch benadrukt ze ook heel duidelijk dat ontwikkeling niet aan leeftijd
gebonden is, maar een samenhangend proces is. Daarnaast speelt volgens haar het
zinvol willen en kunnen deelnemen een belangrijke rol.

3. De leerkracht is ook deelnemer aan de culturele praktijk
Naast de medeleerlingen speelt ook de leerkracht een belangrijke rol in het
Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De leerkracht heeft onder andere de taak om er voor
te zorgen dat de sociaal culturele praktijk zo veel mogelijk op de ‘echte wereld’ lijkt.
De leerkracht kan door het meespelen met de leerlingen, bepaalde rollen aanleren of
kinderen helpen in datgene wat zij nog niet zonder hulp kunnen. Zo werken ze aan de
zone van naaste ontwikkeling. Ook moet de leerkracht zich volgens Hans Bakker (2008)
afvragen welke bemoedigingen en sociale ondersteuning de leerlingen nodig hebben,
dit is van belang voor het zelfbeeld en het welbevinden van het kind. Zij zijn volgens
het ontwikkelingsgerichte concept immers een voorwaarde voor de ontwikkeling van
het kind. Frea Janssen- Vos noemt in Basisontwikkeling voor de onderbouw de rol van
de leerkracht o.a. de meerwetende partner.
4. Eigen instrumenten construeren voor het oplossen van betekenisvolle
problemen
Wanneer kinderen aan activiteiten deelnemen, zullen er ook problemen ontstaan. Deze
problemen moeten de kinderen zodanig uitdagen dat ze leerlingen stimuleren tot het
zoeken van oplossingen. Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs is het van belang dat
leerlingen hun eigen kennis construeren. Hiervoor ontwikkelen ze, in samenwerking
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met anderen, instrumenten die hen helpen bij het handelen (naar Bakker, 2008).
Kennis van elkaar wordt hierin intensief gebruikt. Frea Janssen- Vos (2008) formuleert
het belang van actieve deelname als volgt: ‘Een actief aandeel in de eigen ontwikkeling
vormt een wezenlijke voorwaarde. Dit uit zich in het nemen van initiatieven, die voor
kinderen persoonlijk zinvol en ontwikkelingsbevorderend zijn’.
5. Symmetrische en hypothetische opbouw van het leertraject
Het curriculum is systematisch, wat er voor zorgt dat er voor de leerlingen een
herkenbare rode draad door het lesprogramma loopt. Hierdoor kunnen leerlingen
betekenis geven aan de volgende stap in het leertraject. Immers het leertraject is
gebaseerd op vooronderstellingen van de leerkracht. Deze vooronderstellingen worden
met de leerlingen onderzocht en waar nodig bijgesteld.
Doelen van OGO gevisualiseerd
Ook binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs moet rekening gehouden worden met de
doelen. ‘De leerkracht is verantwoordelijk voor het in balans houden van de persoonlijke
belangen van de leerlingen (kindgerichtheid) en leerstofgerichtheid (Eiting & Aarsbergen,
2002)’. Men heeft de doelen gevisualiseerd in doelencirkels. Zoals eerder genoemd is het
curriculum van de onderbouw (groep 1-4) spel georiënteerd, en dat van de bovenbouw
(groep 5-8) onderzoek georiënteerd. Voor beiden zijn verschillende doelencirkels
ontwikkeld. Zie hiervoor figuur 1 (p.29) en figuur 2 (p.30).

Figuur 1: Cirkel van Basisontwikkeling (peuters en de onderbouw) (Janssen- Vos,
2008)
De drie kernpunten in rood, emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig en zelfvertrouwen, zijn
voorwaarden voor ontwikkeling. Naast deze basiskenmerken, de psychologische
voorwaarden voor ontwikkeling en leren, kent de cirkel ook de brede ontwikkeling, het gele
vlak van de cirkel. Volgens Bakker (2008) doortrekt deze brede ontwikkeling het hele
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menselijke handelen en heeft de brede ontwikkeling een langetermijnperspectief. De
buitenste schillen van de cirkel omvatten de specifieke kennis en vaardigheden. Deze
vaardigheden zijn specifiek nodig voor de brede ontwikkeling in de onderbouw.
Figuur 2: Cirkel

ontwikkelingsgericht onderwijs bovenbouw (Bibliotheek bovenbouw, HOREB).
De cirkel van de bovenbouw kent dezelfde verdeling als die van de onderbouw, namelijk
hart/ kern van de cirkel, brede bedoelingen en specifieke kennis en vaardigheden. Zoals
voorspelbaar zijn deze binnen de bovenbouw anders ingericht. In de buitenste cirkel,
specifieke kennis en vaardigheden, wordt verwezen naar de kerndoelen. Deze beslaan
enorme hoeveelheden tekst en zouden niet mooi in de cirkel passen, vandaar de
verwijzing.

2.4.2 Levensbeschouwing binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs
De plaats van levensbeschouwing binnen het ontwikkelingsgerichte concept
Levensbeschouwing staat binnen ontwikkelingsgericht onderwijs in verbinding met
identiteitsontwikkeling of persoonsvorming. Zij zijn onderdeel van de brede ontwikkeling
die in het ontwikkelingsgericht onderwijs een centrale plaats innemen (naar: Van Oers,
Leeman, & Volman, 2009). Deze kan geïllustreerd worden aan de hand van een gesponnen
web. Identiteitsontwikkeling en levensbeschouwing zijn in het web van brede ontwikkeling
ingeweven. Levensbeschouwing binnen ontwikkelingsgericht onderwijs is dus veel breder
dan morele vorming of religieuze identiteit. Identiteit is volgens Volman (2008) een
dynamisch geheel van zingevingen die men geeft aan eigen ervaringen. Het is deze
identiteit, in emotionele en cognitieve zin, die men geeft aan persoonlijke ervaringen. Het
gaat daarbij onder andere over het creëren van een eigen plek in de wereld, die richting
geeft aan persoonlijke handelingen.
Het uiteindelijke doel van ontwikkelingsgericht onderwijs is persoonsvorming in de volle
breedte en diepte. De brede bedoelingen die deze persoonsvorming beogen, staan
verwoord in de middelste schijf van de cirkel van basisontwikkeling. Zie hiervoor figuur 1;
Cirkel van Basisontwikkeling en figuur 2; Cirkel voor ontwikkelingsgericht onderwijs in de
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bovenbouw. Onderwijs leert leerlingen adequaat participeren en reflecteren in sociaalculturele activiteiten. Het biedt kansen tot persoonlijk zinvol leren en dus tot
identiteitsvorming (Van Oers, Leeman, & Volman, 2009). Identiteitsvorming leidt tot een
positief kritische en participerende houding. Leerlingen bouwen door de brede ontwikkeling
in het ontwikkelingsproces te betrekken namelijk niet alleen meer kennis op, maar groeien
ook in sociaal en emotioneel opzicht. De leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen
voor eigen handelingen. Zij vormen een persoonlijke mening en aan de hand van deze
overtuigingen leren zij keuzes maken. Het onderwijs is maatschappelijk relevant wanneer
de leerlingen zich betrokken voelen bij de samenleving en vanuit een positief-kritische
houding een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenleving (Fijma &
Wardekker, 2009).
De manier van omgaan met de levensbeschouwelijke identiteit van de school
‘De identiteitsinvulling op schoolniveau kent (…) drie aspecten: de levensbeschouwelijke,
de onderwijskundige en de pedagogische identiteit (Bakker, 2008, p.62)’. Nu spreken
Bakker en Miedema in Identiteit van en pluriformiteit in en rondom de school (2004) van
smalle en brede identiteitsvorming. ‘We spreken van smalle identiteitsinvulling wanneer de
reflectie op en de praktische invulling van één van de dimensies als fundering, als
grondslag wordt gezien voor de totale schoolidentiteit (Bakker, 2008, p.63)’. De christelijke
identiteit wordt dan bijvoorbeeld alleen zichtbaar in levensbeschouwelijke activiteiten. Om
brede identiteitsinvulling gaat het volgens Bakker en Miedema (2004) wanneer de identiteit
van de school alle dimensies gelijkelijk op elkaar betrekt.
Levensbeschouwing op de ontwikkelingsgerichte openbare basisschool
Op de ontwikkelingsgerichte school van Connie Aarsbergen en Wil Eiting in
Ontwikkelingsgericht: een algemeen – bijzondere school (2002) wordt ook aandacht
besteed aan levensbeschouwelijke activiteiten. Zij geven aan dat religieuze feesten samen
worden gevierd om elkaar bij de verschillende religies te betrekken. Zo vieren alle kinderen
kerstfeest en het Suikerfeest. Bij het Suikerfeest snoepen de Nederlandse kinderen gewoon
mee. Soms wordt iets uit een religie tot een thema, waaraan alle kinderen dan bijdragen.
Ook de leerkrachten staan volgens Aarsbergen en Eiting positief tegenover
levensbeschouwing en religie. Echter voor absolute standpunten is op de school weinig
plaats. Uit de verschillende achtergronden van de kinderen worden bepaalde
overkoepelende waarden gekozen waaraan de school werkt. Het gaat onder andere om het
met respect met elkaar omgaan, eerlijkheid, gerechtigheid en soberheid. Van de leerlingen
én de leerkrachten wordt verwacht dat ze nieuwsgierig zijn naar andere levensvisies, en
deze niet veroordelen.
Een andere manier om op de ontwikkelingsgerichte openbare basisschool aan de slag te
gaan is door incidenteel aandacht te besteden aan thema’s als wereldgodsdiensten.
Bijvoorbeeld wanneer het onderwerp culturele diversiteit voor de kinderen een
betekenisvol onderwerp wordt. Op sommige scholen wordt er volgens Kuipers (2015)
gewerkt met een methode die aandacht aan deze onderwerpen besteed.
Levensbeschouwelijke inhouden in het ontwikkelingsgerichte onderwijs
Henk Vroom beschrijft in Religie in het onderwijs (2006) vijf redenen waarom religie een
plaats moet krijgen in het onderwijs. Allereerst betoogt Vroom dat neutraliteit niet bestaat.
Volgens hem is er namelijk niemand zonder levensbeschouwing. Vroom spreekt in zijn
tweede reden over het nodig hebben van een levensbeschouwing. Men moet ideeën hebben
over het leven, en zeker over zijn of haar eigen leven. Volgens Vroom moeten jongeren
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visies van anderen leren begrijpen, zodat verschillende culturen en geloven vredig naast
elkaar en met elkaar samen kunnen wonen. Men moet ook zijn eigen visie gaan
ontwikkelen, en we moeten leren omgaan met pluralisme. Daarbij is het volgens Vroom
(2006) ook van belang dat we aan de dialoog leren deelnemen, dat is namelijk wat de
plurale samenleving van ons vraagt.
De kerndoelen van SLO geven richtlijnen voor kennisinhouden binnen het basisonderwijs.
Zo ook voor levensbeschouwelijke activiteiten. De richtlijnen zijn gebaseerd op het juist
interpreteren van verschillende religies door de kennis hierover te vergroten en door niet
alleen te oriënteren op jezelf, maar ook op de ander. Levensbeschouwing maakt hierbij
deel uit van de leerlijn ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. In de beantwoording van
deelvraag 1 is de opsomming van kerndoelen die aansluiten bij levensbeschouwing te
vinden. Hieronder staat, aan de hand van de kerndoelen, kort beschreven wat de
belangrijkste levensbeschouwelijke inhouden zijn voor de onderbouw.
Naar aanleiding van kerndoel 36 ontstaan verschillende levensbeschouwelijke inhouden.
Onder andere het bepalen van een positie en identiteit. Ook de identiteit van de ander is
daarin begrepen. Naast het bepalen van deze positie leren zij volgens Van Oers (2009) ook
voor welke waarden ze staan en hoe zij deze waarden waar kunnen maken als deelnemer
van de maatschappij. Bij kerndoel 37 wordt respect beschreven als levensbeschouwelijke
component. Onderscheid wordt gemaakt tussen eigen waarden en normen en algemeen
aanvaarde waarden en normen. In kerndoel 38 leren de leerlingen over de verschillende
geestelijke stromingen uit onze multiculturele samenleving. Onder andere de verschillende
vieringen kunnen hierin worden gepositioneerd. Levensbeschouwing is het leren omgaan
met vragen en onzekerheden. Niet in de vorm van vaste antwoorden, maar in een activiteit,
namelijk ‘het leven beschouwen’ (Bijnagte, 2014). Ook gesprekken over geestelijke
onderwerpen bleken een belangrijke rol te krijgen in het christelijk onderwijs, zo zagen we
dat bijvoorbeeld bij juf Marijke van Someren in haar praktijkvoorbeeld in Zone (mei 2006).
Naast de verplichte inhouden die door de kerndoelen aan het basisonderwijs verbonden
zijn kennen religieuze scholen vaak ook nog een eigen aanbod. In de beantwoording van
deelvraag 3 staat dat het kan gaan om het aanleren van een psalm en/of Bijbeltekst, het
vertellen van of luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en het maken of uitspelen van een
verwerking bij een Bijbelverhaal. Ook gesprekken over levensbeschouwelijke onderwerpen
vallen hieronder. Daarnaast vallen onder levensbeschouwelijke activiteiten ook gebeden,
zingen van geestelijke liederen, ten gehore brengen van geestelijke muziekstukken en
vieringen die aansluiten bij een levensbeschouwing zoals kerstfeest, Pasen etc. Ook het
bezoeken van religieuze gebouwen hoort bij levensbeschouwelijke activiteiten van de
school.
Levensbeschouwing op een ontwikkelingsgerichte christelijke basisschool
‘Het onderwijs op een christelijke school dient in het verlengde te liggen van de christelijke
opvoeding thuis. De school is zo een oefenplaats om samen met anderen, met lichaam,
gevoel en verstand te leren wandelen in de door God kunstig en interessant geschapen
wereld (Bakker, 2008, p.65)’. Volgens Lange (1997) vraagt christelijk onderwijs om een
didactiek die de wisselwerking waarborgt tussen enerzijds datgene wat de leerkrachten als
bedoelingen hebben met hun onderwijsaanbod en anderzijds de betekenis die kinderen
aan dat aanbod ontlenen. Iets wat Eiting en Aarsbergen (2002) later ook hebben
beschreven. De leerkracht heeft als taak om de juiste balans te vinden in deze uitersten.
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Volgens Bakker (2008) is het verband tussen OGO en christelijke identiteit, of
godsdienstige ontwikkeling, een zoektocht geweest. Zijn deze 2 dingen nauw verbonden
of juist niet? Uiteindelijk hoeft een christelijke school niet altijd een ontwikkelingsgerichte
visie aan te hangen, en een ontwikkelingsgerichte school hoeft ook niet altijd een
christelijke visie aan te hangen. Zoals eerder genoemd in hoofdstuk 3 krijgt het christelijke
geloof op een school vorm door de christelijke waarden en normen en daarnaast in
christelijke rituelen, vieringen en verhalen uit de Bijbel. Volgens o.a. Boerman & Ebskamp
(2001) komt godsdienstige en morele ontwikkeling tot stand door het kennismaken met
en participeren in (godsdienstige) activiteiten. Dit is waar de raakvlakken van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs en het christelijk onderwijs zich bevinden.
Ook Hagenaar, Van der Meer en Van Someren (2006) geven aan dat alleen de overdracht
van Bijbelse waarden en normen niet tot een persoonlijke godsdienstige ontwikkeling kan
leiden. Het is volgens Bakker (2008) vooral belangrijk dat je de leerlingen ruimte biedt om
betrokken te raken en te onderzoeken en reflecteren. Om mee te doen, te beleven en
persoonlijk betekenis te geven. Op welke manier dit wordt ingekleurd is voor elke school
verschillend. Marijke van Someren heeft in Geloofsopvoeding is meer dan het stellen van
vragen (2006) in het blad Zone een praktijkvoorbeeld beschreven. Zij koos voor haar
kleuters bijpassende Bijbelverhalen rondom het thema. Naast de bijpassende
Bijbelverhalen bieden de dagelijkse routines en rituelen mogelijkheden om de
godsdienstige dimensie te verkennen. Haar kinderen bedachten vervolgens zelf activiteiten
die ze bij dit thema konden uitvoeren. Een voorbeeld bij het thema ziek zijn, is bijvoorbeeld
het sturen van een kaart, of het brengen van wat fruit. Van Someren (2006) gebruikt de
Bijbel in haar klas als bron voor levensvragen (naar Hagenaar, Van der Meer, Van Someren,
2006).
Naast het streven naar persoonlijke zingeving speelt de leerkracht als identificatiefiguur
ook een belangrijke rol in (christelijk) Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De leerkracht is
enerzijds model, maar anderzijds participeert hij ook in gesprekken met kinderen over
godsdienstige betekenissen (naar Bakker, 2008). Een laatste verbinding tussen
Ontwikkelingsgericht Onderwijs en christelijk onderwijs is te vinden in de gerichtheid op
de ander. Bij beiden vindt de opvoeding namelijk plaats in de relatie tussen opvoeder en
opvoedeling. Bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs staat ook de ander centraal die jou iets
kan leren.

2.4.3 Conclusie
In dit vierde hoofdstuk is een korte uiteenzetting beschreven van de vijf belangrijkste
hoofdprincipes van ontwikkelingsgericht onderwijs. Achtereenvolgens zijn de volgende
kenmerken van ontwikkelingsgericht onderwijs besproken:







De totaalbenadering;
Het leren door begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten;
De leerkracht als deelnemer aan de sociaal culturele praktijk;
Het construeren van instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle problemen.
Symmetrische en hypothetische opbouw van het leertraject

De doelen binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs zijn weergegeven in een doelencirkel.
De specifieke kennis en vaardigheden, de brede ontwikkeling en het hart van de cirkel zijn
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bij elke activiteit onlosmakelijk verbonden, volgens Frea Janssen- Vos (2008). Binnen
identiteitsontwikkeling spreken we over brede identiteitsontwikkeling wanneer
identiteitsontwikkeling door het gehele onderwijs doortrokken is. Wanneer
identiteitsontwikkeling echter alleen een plaats krijgt binnen de levensbeschouwelijke
activiteiten spreken we van smalle identiteitsontwikkeling (naar Bakker en Miedema,
2004).
Levensbeschouwelijke activiteiten een plaats geven binnen ontwikkelingsgericht onderwijs
op de basisschool is belangrijk, omdat levensbeschouwing ook deel uit maakt van de grote
mensen wereld. Levensbeschouwelijke activiteiten een plaats geven binnen
ontwikkelingsgericht onderwijs kan op verschillende manieren. Connie Aarsbergen en Wil
Eiting (2004) geven op hun openbare ontwikkelingsgerichte school levensbeschouwelijke
activiteiten van meerdere religies een plaats. Er wordt vooral gebruik gemaakt van
overkoepelende specifieke waarden. Ook kunnen levensbeschouwelijke activiteiten
incidenteel een plaats krijgen binnen ontwikkelingsgericht onderwijs. (Kuipers, 2015)
Marijke van Someren (2006) geeft in haar christelijke ontwikkelingsgerichte onderwijs
levensbeschouwelijke activiteiten op meerdere momenten een plaats. Er wordt een
nadrukkelijke verbinding gemaakt tussen het horen van een verhaal uit de Bijbel, iets doen
met dat verhaal en het uitvoeren van overige levensbeschouwelijke activiteiten.
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2.5 Deelvraag 5
Welk ontwikkelingsperspectieven kunnen in kernactiviteiten binnen het OGOconcept worden gecreëerd voor de onderbouw?
Inleiding
Om te komen tot een volledige beantwoording van deze deelvraag wordt onderscheid
gemaakt tussen een viertal opeenvolgende deelonderwerpen. Allereerst de inhoudelijke
eisen die aan een ontwikkelingsperspectief worden gesteld. Ten tweede bestaande
ontwikkelingsperspectieven in kernactiviteiten binnen het concept Ontwikkelingsgericht
Onderwijs. Ten derde het belang van ontwikkelingsperspectieven in levensbeschouwelijke
context. En ten slotte een mogelijk ontwikkelingsperspectief van levensbeschouwelijke
activiteiten.

2.5.1 Inhoudelijke eisen en verplichtingen aan
ontwikkelingsperspectieven
Ontwikkelingsperspectieven geven de opbouw van ontwikkelingsprocessen binnen
verschillende vakgebieden uit het onderwijsaanbod weer. Zij beschrijven de doelen
waarnaar wordt toegewerkt in termen van verwacht uitstroomniveau en
leerrendementsverwachtingen per vakgebied (Oomens, Kooij, Eck, & Weijers, 2013). Deze
vakgebieden worden binnen het Ontwikkelingsgericht Onderwijs aangeduid als
kernactiviteiten, namelijk constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten,
lees-schrijfactiviteiten, reken-wiskundeactiviteiten en spelactiviteiten. De richting waarin
een kernactiviteit zich ontwikkelt, is dienovereenkomstig het ontwikkelingsperspectief. Dat
perspectief helpt om de huidige of actuele ontwikkeling van kinderen te herkennen en geeft
de koers aan op weg naar hun toekomstige ontwikkeling (Janssen-Vos, 2008). Het
ontwikkelingsperspectief richt zich hierbij op de mogelijkheden van het kind en is zodoende
een middel om verantwoording af te leggen over bereikte resultaten (Oomens, Kooij, Eck,
& Weijers, 2013). Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs worden een viertal
ontwikkelingsmogelijkheden onderscheiden, namelijk het ontwikkelen van de sociaalemotionele stabiliteit, motoriek, communicatieve- en cognitieve ontwikkeling. (Oers, 2010)
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De wet- en regelgeving van Passend onderwijs (2014) geeft ook verplichtingen omtrent
ontwikkelingsperspectieven. Weliswaar zijn deze gericht op passend onderwijs, maar toch
niet onbelangrijk om hier te noemen, aangezien ze ook binnen ontwikkelingsgericht
onderwijs ingezet kunnen worden. Hieronder bevindt zich een drietal verplichtingen die
van groot belang zijn, vanwege de effectiviteit, ofwel de stimulering van zichtbaarheid over
resultaten betreffende het ontwikkelingsperspectief.





De inzet van een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.
Het
minimaal
één
keer
per
schooljaar
evalueren
van
vastgesteld
ontwikkelingsperspectief.
Het betrekken van ouders bij het opstellen en evalueren van het
ontwikkelingsperspectief van hun kind.
2.5.2 Ontwikkelingsperspectieven binnen kernactiviteiten van
ontwikkelingsgericht onderwijs

In de onderbouw heeft men, zoals in het vorige punt staat verwoord, de verschillende
betekenisvolle activiteiten onderverdeeld in kernactiviteiten. Kernactiviteiten in de
onderbouw zijn spelactiviteiten (rollenspel, bewegingsspel, manipulerend spel), lees- en
schrijfactiviteiten, gespreksactiviteiten, beeldende en constructieve activiteiten en rekenwiskunde activiteiten. Voor deze kernactiviteiten zijn ook ontwikkelingsperspectieven
ontwikkeld. Deze ontwikkelingsperspectieven geven aan welke vaardigheden er binnen de
betreffende kernactiviteit horen. In het boek Startblokken van Basisontwikkeling (2001,
p.61) van Frea Janssen- Vos wordt het doel van ontwikkelingsperspectieven als volgt
beschreven: ˝Ze geven aan waar je uiteindelijk met die activiteit op aanstuurt: (…) hoe de
activiteit zich zelf verder ontwikkelt, en hoe de doelen in deze activiteiten verweven zijn.
In bijlage 6.1 vindt u de ontwikkelingsperspectieven van HOREB voor de verschillende
kernactiviteiten. Hieronder zijn de verschillende ontwikkelingsperspectieven kort toegelicht
aan de hand van de observatiemodellen. Deze zijn opgenomen om een beeld te geven van
de reeds bestaande ontwikkelingsperspectieven. Alvorens er passende perspectieven voor
levensbeschouwelijke activiteiten ontwikkeld kunnen worden, moeten reeds bestaande
perspectieven bestudeerd worden. Daarnaast zijn de kernactiviteiten binnen
ontwikkelingsgericht onderwijs nauw met elkaar verbonden. Spelactiviteiten en leesschrijfactiviteiten zouden dus heel goed terug kunnen komen in levensbeschouwelijke
activiteiten.
Ontwikkelingsperspectieven van spelactiviteiten: manipulerend
rollenspel
De ontwikkelingsperspectieven voor spelactiviteiten zijn onderverdeeld in:

spel

en

a) Bewegingsspel en manipulerend spel: het gaat de kinderen om het bewegen en het
handelen met allerlei voorwerpen. Aan de voorwerpen en hun eigen handelingen
verbinden ze woorden. Dit spel neemt een langere periode in beslag, voordat
kinderen tot rollenspel komen.

b) Naar symbolisch spel en eenvoudig rollenspel: de voorwerpen krijgen een bepaalde
betekenis voor de kinderen. Ook gaan ze langzaamaan een rol aannemen. Eerst
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doen ze dit vooral afzonderlijk. Taal gaat zich steeds meer richten op de verbinding
tussen verschillende voorwerpen en rollen. Daarnaast worden gebeurtenissen onder
woorden gebracht.

c) Naar gezamenlijk thematisch rollenspel: de rolgebonden handelingen worden
uitgebreider en meer met handelingen van anderen verbonden. Een activiteit kan
vooraf worden overdacht; de kinderen zijn steeds beter in staat om zich een
voorstelling te maken van een situatie uit de werkelijkheid.

d) Naar bewuste leeractiviteit: de behoefte van het doen alsof maakt plaats voor het
‘echte kunnen’, zoals volwassenen dat doen. Het willen leren komt nu als motief
naar voren.
Ontwikkelingsperspectieven van lees- schrijfactiviteiten
De ontwikkelingsperspectieven voor lees- schrijf activiteiten zijn onderverdeeld in:

a) Schrijven en lezen in het spel: het gebruik van tekeningen en symbolen/ krabbels,
doen alsof je lezer en schrijver bent.

b) Naar mondelinge taal: verhalen vertellen vanuit eigen ervaring. De verhalen leveren
geschreven en getekende teksten op.

c) Naar denken over taal: door eigen schriftelijke teksten terug te lezen en van
commentaar te voorzien. Onderscheid maken tussen een brief en een verhaal.
Onderscheid maken tussen woorden en zinnen.

d) Naar tekstbegrip en zelf lezen: door het herhaaldelijk lezen van boeken groeit hun
interesse in boeken en verhalen. Door over het gelezen boek te praten ontstaan er
verbindingen tussen de eigen kennis en verhalen van de kinderen. Door het
uitspelen van een verhaal (bijvoorbeeld aan de verteltafel) gaan kinderen begrijpen
dat verhalen op een bepaalde manier worden opgebouwd (hoofdpersoon, plot,
etc.).

e) Naar teksten schrijven: wanneer de interesse van kinderen in geschreven en
gedrukte taal toeneemt, gaan kinderen meer krabbelbriefjes en boodschappen
schrijven. Er komt aandacht voor de spelling: schrijven zoals het hoort.
Ontwikkelingsperspectieven van reken- wiskunde activiteiten
De ontwikkelingsperspectieven voor reken- wiskunde activiteiten zijn onderverdeeld in:

a) Rekenen

en wiskunde in het spel: dit onderdeel bestaat uit 2
ontwikkelingsperspectieven. Enerzijds is er het manipulerende spel, bijvoorbeeld
het stapelen van blokjes. De kinderen hebben zelf nog weinig behoefte aan
nauwkeurigheid of afspraken. Naast het manipulerend spel is er het volgende
ontwikkelingsperspectief: naar rollenspel en constructiespel. Binnen dit
ontwikkelingsperspectief kunnen de reken- wiskunde handelingen wel interessant
en functioneel worden (hoe kan ik een ronde toren bouwen?). De activiteiten
moeten ook steeds meer naar de werkelijkheid uitgevoerd worden. ze leren ervaren
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dat het handig kan zijn om de werkelijkheid te representeren door te schematiseren
en symbolen te gebruiken. Ook past de één – één relatie binnen dit perspectief.

b) Naar rekenen-wiskunde als bewuste leeractiviteit: Als de behoefte aan het steeds
‘echter’ uitvoeren van reken- en wiskundehandelingen sterk aanwezig is, ook ‘los’
van spelcontexten, dan is rekenen en wiskunde een bewuste leeractiviteit
geworden. Er ontstaat een toenemende behoefte de handelingen nauwkeuriger of
handiger of sneller uit te voeren, omdat belang wordt gehecht aan het ‘zeker
weten’. We kunnen nu in deze activiteiten onderscheid maken tussen activiteiten
met een accent op het meten, met een accent op het kwantificeren (omgaan met
hoeveelheden en getallen) en met een accent op het begrijpen van de ruimte.
Ontwikkelingsperspectieven van gespreksactiviteiten
De ontwikkelingsperspectieven voor gespreksactiviteiten zijn onderverdeeld in:

a) Samen praten over concrete voorwerpen en handelingen: het willen deelnemen aan
het gesprek waarin concrete handelingen en gebeurtenissen worden besproken.

b) Naar communicatie die het hier en nu overstijgt: Dan volgt een overgangsgebied
waarin kinderen over meer dan het concrete hier en nu praten. Gesprekken gaan
nu bijvoorbeeld over situaties die ze zich voor kunnen stellen, plannen die ze
maken, gebeurtenissen die al voorbij zijn of nog komen. Gesprekken kunnen
bevorderen dat kinderen meer cognitieve taalfuncties gaan inzetten.

c) Naar persoonsgerichte communicatie: steeds meer rekening houden met uitingen
en reacties van anderen. Ook de luistervaardigheid neemt toe. De kinderen gaan
vragen stellen als zij iets niet begrijpen of informatie toevoegen aan iets wat de
ander inbrengt. De taaluitingen worden complexer en uitgebreider en in langere
zinnen verwoord.

d) Naar vaktaal: Langzaam maar zeker gaan kinderen ook meer abstracte
taalinstrumenten gebruiken en begrijpen: reken- en wiskundebegrippen,
uitdrukkingen die horen bij het geletterde domein (zoals gezegden, poëtische
uitdrukkingen), en ook vaktaal die uit andere disciplines afkomstig is (halfbewolkt,
druilerig weer). De taal wordt een echt reflectie instrument in een louter talige
context. Leerlingen gaan hun bedoelingen overbrengen en kunnen hoofdzaken van
bijzaken onderscheiden. De ander wordt steeds beter begrepen en samen kan
gedeelde kennis worden opgebouwd. Er ontstaat steeds meer samenhang tussen
zinnen.

Ontwikkelingsperspectieven van constructieve en beeldende activiteiten
De ontwikkelingsperspectieven voor constructieve en beeldende activiteiten
onderverdeeld in:

zijn

a) Manipuleren en experimenteren: het verkennen van voorwerpen en materialen door
het manipuleren en experimenteren. De kinderen willen het materiaal ontdekken.
De communicatie is dan ook daar op gericht.
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b) Naar ontdekken en benoemen: materialen die om fijnere motorische handelingen
vragen. Toevallige producten kunnen ontstaan waarin kinderen iets lijken te
herkennen. De taal is gericht op het delen van het resultaat

c) Naar opzettelijk maken: het ontstaan van voornemens om iets te gaan maken, er
komt een begin van een doelgericht plan. Vaak worden de plannen hardop bedacht.

d) Naar producten voor spelverrijking: kinderen willen een bijdrage leveren aan
activiteiten met of voor anderen. Het samen maken van producten lokt sociale
vaardigheden en taal- denk vaardigheden uit.

e) Naar

precieze constructies maken en bewuste leeractiviteit: er komen
nauwkeurigere constructies, het kind vormt zich een nauwkeurige voorstelling van
wat het zal maken en hoe. Er komt reken- wiskunde bij kijken. De bewuste
leeractiviteit: het precies willen weten en kunnen, komt steeds dichterbij.

2.5.3 Het belang van ontwikkelingsperspectieven in
levensbeschouwelijke context
Zoals eerder besproken worden de levensbeschouwelijke activiteiten binnen
Ontwikkelingsgericht Onderwijs niet doorlopend als losse activiteiten gegeven. Veel
scholen willen dat er sprake is van brede identiteitsontwikkeling. Toch kunnen we binnen
de levensbeschouwelijke opvoeding of de identiteitsontwikkeling op religieus gebied ook
een bepaalde rangschikking maken, door middel van de ontwikkelingsperspectieven. Eerst
zijn daarom de levensbeschouwelijke inhouden kort toegelicht. Vervolgens zijn deze
gerangschikt, rekening houdend met de bestaande ontwikkelingsperspectieven binnen
ontwikkelingsgericht onderwijs.
Ontwikkelingsperspectief levensbeschouwelijke inhouden
In de ontwikkelingsperspectieven van de verschillende kernactiviteiten binnen
ontwikkelingsgericht onderwijs zijn de handelingen van jonge kinderen in het begin van
hun ontwikkeling veelal nog manipulerend en op zich zelf gericht. Hierbij zou binnen
levensbeschouwelijke opvoeding aangesloten kunnen worden door veel activiteiten te
doen, waarbij het kind zelf centraal staat. Doordat er nog niet veel taal verbonden is aan
de handelingen van hele jonge kinderen kan veel met beweging (spel) gewerkt worden.
Ook de vraag ‘wat vind jij?’ kan in deze periode een belangrijke rol spelen. Wanneer de
kinderen taal gaan toevoegen en gaan beschrijven wat er gebeurt, kan er gewerkt worden
met het naspelen en/of uitspelen van gebeurtenissen uit de Bijbel. Ook kunnen ze op platen
van Bijbelverhalen aanwijzen en benoemen wat ze zien gebeuren. Hiervoor kunnen de
ontwikkelingsperspectieven van gespreksactiviteiten helpend zijn. Wanneer de kinderen
nog een stap verder zijn in hun ontwikkeling kan aandacht besteed worden aan de vraag:
wat zou jij doen? Hiervoor moeten de kinderen zich dus wel voorstellingen kunnen maken
van iets wat er niet per se is. Als ook deze fase beheerst wordt door de kinderen kan men
toegaan naar de bewuste leeractiviteit. Teksten die de leerlingen waardevol vinden kunnen
uit het hoofd geleerd worden, naast geestelijke liederen en psalmen. De eerdere
ontwikkelingsperspectieven kunnen verdiept worden.
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2.5.4 Mogelijk ontwikkelingsperspectief van levensbeschouwelijke
activiteiten in kernactiviteiten
De benadering van dit deelonderwerp vindt plaats vanuit de specifiek confessionele
stroming. Het gaat om mogelijke ontwikkelingsperspectieven van levensbeschouwelijke
activiteiten binnen het christelijk onderwijs; er vanuit gaande dat ouders kiezen voor het
christelijk onderwijs uit principiële, levensbeschouwelijke redenen. Vanuit verscheidene
literatuur worden deze ontwikkelingsperspectieven vormgegeven. Hierbij wordt er een
splitsing aangebracht in een viertal uitgangspunten, namelijk: concrete weergave van
Bijbelse inhouden, zoektocht naar verder gelegen Bijbelse gebieden, de betekenis van de
Bijbel als persoonlijke inspiratiebron en tot slotte de Bijbelse uitgangspunten en zijn
historische waarden. Bij beschouwing van deze ontwikkelingsperspectieven is het van
belang dat de ontwikkeling van het kind in oogschouw wordt genomen. W. ter Horst
beschrijft in zijn boek ‘Wijs me de weg!’ (2005) de ontwikkelingstijd als fasen van de
levensloop. Zij die geloven, hoeven zich niet te haasten. Er is geen reden om zo snel
mogelijk de top van een levensberg te willen bereiken.


Concrete weergave van Bijbelse inhouden
Bij de ontwikkelingsperspectieven van gesprekactiviteiten in het observatiemodel
HOREB staat weergegeven dat jonge kinderen in eerste instantie gesprekken
verbinden aan concrete handelingen. (De Activiteit) Dit kan toegepast worden
binnen het kader van religieus-christelijke levensbeschouwing. De Bijbelse
inhouden worden de kinderen, door middel van concrete handelingen, aangereikt.
Bijvoorbeeld door materialen toe te voegen bij de vertelling van een Bijbelverhaal
of de uitvoering van Bijbelse gebruiken en vieringen binnen de school. A. de Wolff
geeft in zijn onderzoek ‘Typisch Christelijk?’ (2000) aan dat kinderen door concrete
handelingen de Bijbel verkennen en de waarde van Gods Woord leren inzien.



Naar een zoektocht in de richting van ver gelegen Bijbelse gebieden
Bij de ontwikkelingsperspectieven van gesprekactiviteiten in het observatiemodel
HOREB staat weergegeven dat een overgangsgebied volgt waarin kinderen over
meer dan het concrete hier en nu praten. (De Activiteit) Kinderen ontwikkelen de
mogelijkheid om zich te oriënteren op gebieden die verder van hun eigen leefwereld
af liggen. In de Bijbel gaat het over de gebieden rond het Midden-Oosten. Het is
van belang kinderen mee te nemen op de zoektocht naar de plaatsen en
bijbehorende gewoontes en natuurlijke omstandigheden uit de Bijbel. Zij leren
zodoende de context van Bijbelse gebeurtenissen juist interpreteren.



Naar persoonlijke betekenisverlening van de Bijbel als inspiratiebron
Bij de ontwikkelingsperspectieven van lees-en schrijfactiviteiten in het
observatiemodel HOREB staat weergegeven dat het praten over samen gelezen
boeken zorgdraagt voor het ontstaan van verbindingen met kennis en bedoelingen.
(De Activiteit) Het kind is meer in staat om de betekenis die aan de Bijbel wordt
ontleend te begrijpen en zichzelf toe te eigenen. De kinderen leren wat persoonlijke
levensovertuiging betekent voor het dagelijks leven en handelen (Wolff, 2000). Met
als doel kinderen op te voeden tot authentieke, overtuigde christenen die ook
daadwerkelijk naar deze overtuiging leven.



Naar Bijbelse uitgangspunten en zijn historische waarden.
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Bij de ontwikkelingsperspectieven van gesprekactiviteiten in het observatiemodel
HOREB staat weergegeven dat kinderen steeds nader leren ingaan op de inbreng
van anderen en in hun reacties rekening leren houden met de uitingen van
gesprekspartners. (De Activiteit) De kinderen zijn in staat om eigen
levensbeschouwing te verhouden met anderen levensbeschouwingen. (AnemaetBrandwijk, 2009) De bedoeling hiervan is dat kinderen eigen levensbeschouwelijke
vooronderstellingen en die van anderen ontdekken en zo hun levensbeschouwelijke
bedachtzaamheid aanscherpen. Kinderen leren respect te hebben voor mensen met
een andere cultuur of levensbeschouwelijke achtergrond. (Wolff, 2000) Op deze
manier staan kinderen open voor het wonderlijk, meerzijdig interpreteerbaar
karakter van de werkelijkheid. Vervolgens nemen zij, kennis van bouwstenen die
aangereikt worden uit een veelheid van levensbeschouwelijke tradities en de
daaraan verbonden particuliere zingevingsperspectieven en verhalen (Didier,
2004). Zij leren omgaan met de keuzevrijheid die ontstaat uit dit pluraal aanbod.
Leerlingen moeten tenslotte in staat zijn om de gemaakte keuzes voor zichzelf en
naar anderen toe te communiceren in woorden. Dit laatste is een ontwikkeling die
blijft voortduren in alle onderwijsfacetten van het leven.

2.5.5 Conclusie
Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs wordt de opbouw van ontwikkelingsprocessen per
kernactiviteit beschreven aan de hand van ontwikkelingsperspectieven. Zij beschrijven de
doelen waarna wordt toegewerkt in termen van verwachte uitstroomniveau en
leerrendementsverwachtingen per vakgebied (Oomens, Kooij, Eck, & Weijers, 2013). De
wet- en regelgeving van Passend onderwijs (2014) geeft een aantal bijkomende
verplichtingen, zoals tenminste één evaluatief moment per jaar met betrekking van
desbetreffende ouders. Een mogelijk ontwikkelingsperspectief, gericht op christelijkreligieuze levensbeschouwing, bestaat uit vier uitgangspunten. Allereerst een concrete
weergave van Bijbelse inhouden. Door toevoeging van concrete handelingen leren de
kinderen Bijbelse waarden herkennen en inzien (Wolff, 2000). Ten tweede een zoektocht
naar verder gelegen Bijbelse gebieden. Kinderen komen in een overgangsgebied, waarin
zij niet alleen praten over eigen leefwereld, maar tevens over verder gelegen gebieden.
(De Activiteit) Het Midden-Oosten kan voluit belicht worden in zijn natuurlijke omgeving
en maatschappelijk leven. Ten derde de betekenis van de Bijbel als persoonlijke
inspiratiebron, waarin de kinderen leren wat persoonlijke levensovertuiging betekent voor
het dagelijks leven en handelen (Wolff, 2000). Ten slotte de Bijbelse uitgangspunten en
zijn historische waarden. Kinderen
ontmoeten personen
met verscheidene
levensbeschouwingen.
Zij
maken
eigen
keuzes
en
leren
de
persoonlijke
levensbeschouwelijke overtuiging te verwoorden (Didier, 2004).
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Hoofdstuk 3 – Methode van onderzoek
3.1 Type en object van onderzoek
Iedere onderzoeksactiviteit dient bij te dragen aan het beantwoorden van de
onderzoeksvraag (van Lanen & van der Donk, 2012). De hoofdvraag die tijdens dit
onderzoek beantwoordt gaat worden, vraagt tweeërlei soorten dataverzameling. Enerzijds
het bestuderen van tekstbronnen. Deze tekstbronnen vormen het theoretisch kader voor
dit onderzoek. Met het bestuderen van bronnen staat in dit onderzoek vooral het
beschrijven centraal. Ook de beantwoording van de deelvragen in praktijksituaties bestaat
grotendeels uit een beschrijvend onderzoek. Dit houdt in dat bij uitvoer van de methodes
van onderzoek eerst de praktijksituatie van de deelnemende scholen in kaart wordt
gebracht. Daarnaast is gedefinieerd wat precies onder bepaalde begrippen wordt verstaan,
zodat dit tijdens het praktijkonderzoek geen problemen op kan leveren. Ook wordt er op
grote schaal vergeleken. Gaan theorie en praktijk samen op, of kunnen we ook verschillen
signaleren? Naast het theoretisch kader speelt het bevragen van leerkrachten ook een
belangrijke rol in dit onderzoek. Zo kijken we als het ware naar de onderwijspraktijk vanuit
de persoon die we bevragen (van Lanen, van der Donk, 2012). Uit Praktijkonderzoek in de
basisschool (2012) blijkt hoe belangrijk de diverse soorten onderzoek zijn. Er kan onder
andere zicht worden gekregen op informatie die niet direct waarneembaar is of op beelden
en ideeën die deskundigen hebben. (van Lanen & van der Donk, 2012). Dit onderzoek
berust grotendeels op kwalitatieve gegevens. Enkele gegevens zullen kwantitatief, ofwel
in grafieken als hoeveelheden, worden weergegeven.
De keuze van dataverzameling staat hieronder specifiek beschreven per deelvraag. Aan
elke deelvraag zijn methodes van dataverzameling gekoppeld. Deze methodes van
dataverzameling bevatten een verantwoording vanuit de doelstelling van het onderzoek.
Deze zijn onderbouwd vanuit de literatuur. Daarnaast staat beschreven wie er bij het
onderzoek betrokken zijn en wanneer de activiteit uitgevoerd wordt.
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3.2 Methode van gegevensverzameling
De methode van gegevensverzameling staat per deelvraag door middel van tussenkopjes
weergegeven.

3.2.1 Deelvraag 1
Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Meetinstrumenten: 1a (pag. 105) , 1b (pag. 115) , 1c (pag. 120 ) , 1d (pag. 136 )

1a) Analyse vak methodes
Bij deze methode worden datagegevens verzameld die betrekking hebben op kern- en tule
doelen, betreffende burgerschapsvorming. Uit de drie zaakvakmethodes – biologie,
aardrijkskunde - geschiedenis – worden de termijndoelen geanalyseerd. Hierbij worden
minstens een zestal specifieke lesdoelen gezocht. Zodoende wordt zichtbaar hoe
overkoepelende levensbeschouwelijke doelen tot uitdrukking komen in de lesstof. Naar
aanleiding van deze analyse wordt inzichtelijk welke doelen gehanteerd worden en in
hoeverre deze overeenkomen met de richtlijnen van kern- en tuledoelen zoals beschreven
in deelvraag 1. Bij uitwerking van deze analyse worden dus mogelijkheden voor richtlijnen
van kern- en tuledoelen die betrekking hebben op ‘levensbeschouwing’ zichtbaar. Deze
mogelijkheden gelden als aanvulling op het theoretisch kader behorende bij dit onderzoek.
Voor de laatstgenoemde onderzoeksactiviteit is het nodig dat inzicht wordt verworven in
methodes voor levensbeschouwelijke activiteiten in het basisonderwijs. De methodes en
daarbij behorende onderzoeksgroepen staan vermeld in deelvraag 3.3.1.
1b) Analyse Bijbelse geschiedenismethodes
Bij deze methode worden datagegevens verzameld die betrekking hebben op kern- en
tuledoelen betreffende religieuze levensbeschouwing. Naar aanleiding van deze analyse
wordt inzichtelijk welke doelen gehanteerd worden en in hoeverre deze overeenkomen met
de richtlijnen van kern- en tuledoelen zoals beschreven in deelvraag 1.3. Bij uitwerking
van deze analyses wordt gelet op de mogelijkheden voor richtlijnen van kern- en tuledoelen
die betrekking hebben op ‘(christelijk) religieuze levensbeschouwing’. Zodoende wordt
zichtbaar in hoeverre de kern- en tuledoelen, wat betreft (christelijk) religieuze
levensbeschouwing, in de onderwijspraktijk wordt aangeboden
1c) Analyse jaarplan
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Bij deze methode worden datagegevens verzameld uit meerdere jaarplannen van beide
scholen, die betrekking hebben op kern- en tuledoelen betreffende levensbeschouwing,
zoals beschreven staat bij deelvraag 2.1.2. Bij deze analyse wordt onderscheid gemaakt
tussen het overkoepelend begrip levensbeschouwing en het specifieke begrip (christelijk)
religieuze levensbeschouwing. Voor het onderzoeken van de jaarplannen is toestemming
nodig van de directie van de verschillende onderzoeksscholen.

1d) Interview leerkrachten
Bij deze methode worden datagegevens verzameld die betrekking hebben op de zienswijze
op mogelijkheden van (christelijk) religieuze levensbeschouwing binnen het
onderwijsaanbod vanuit de onderwijspraktijk. Binnen dit interview worden de uitkomsten
van voorafgaande analyses besproken. De zienswijze achter de analyses 1a/1b/1c wordt
nader onderzocht. Een interview is dus een goede mogelijkheid om met de geïnterviewde
de uitslag van de enquête te evalueren, waarbij sprake is van open communicatie.
Samenvattend & onderbouwend
De analyses en interviews leveren een bijdrage aan de doelstelling betreffende het
onderzoek naar mogelijkheden voor de opbouw van een doorgaande lijn van
levensbeschouwelijke activiteiten. Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van materiaal
dat voorhanden is. Dit betekent dat de belasting voor de onderzoekomgeving afneemt en
het onderzoek efficiënter wordt benaderd (van Lanen & van der Donk, 2012). Bij de
methode van gegevensverzameling betreffende de eerste deelvraag is triangulatie
ingebouwd, aangezien de methodes van onderzoek van elkaar verschillen en zodoende
vernieuwende inzichten opleveren. Als laatste komen de methodes van dataverzameling
overeen met combinaties van deelvragen en methoden van dataverzameling (van Lanen &
van der Donk, 2012).

3.2.2 Deelvraag 2
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
Meetinstrumenten: 2a (pag. 137) , 2b (pag. 137) , 2c (pag. 160)

2a) Enquête leerkrachten
Bij deze methode worden datagegevens verzameld d.m.v. een enquête, waarbij
leerkrachten over de gehele school worden betrokken op gelijkwaardig niveau. De enquête
biedt dus veel mogelijkheden voor vergelijkingen van uitkomsten. Een aantal vragen van
deze enquête zijn vormgegeven op schaalniveau. Andere vragen zijn open van aard en
zullen tot meer subjectieve gegevens leiden, aangezien gevraagd wordt naar eigen visie.
Dit is echter niet ten nadele van dit onderzoek. Dit onderzoek heeft de inbreng van ervaren
leerkrachten nodig en rust op de leerkrachten die de belangen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het onderwijs onderstrepen. Ervaren leerkrachten zijn namelijk een
essentieel onderdeel betreffende dit onderzoek naar de kaders van levensbeschouwelijke
activiteiten binnen de onderwijspraktijk. Dat er belangen voor levensbeschouwelijke
activiteiten zijn blijkt al uit de kern- en tuledoelen, waar de overheid deze belangen met
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grote lijnen heeft uitgeschreven. Kortom, de kwantitatieve datagegevens vanuit de vragen
op schaalniveau hebben betrekking op het belang van levensbeschouwelijke activiteiten in
het bijzonder (christelijk) basisonderwijs. Vanuit de open vragen in de enquête worden
inzichten hieromtrent duidelijk van leerkrachten uit de praktijk van het bijzonder onderwijs.
Zo wordt het theoretisch onderzoek, betreffende deelvraag 2.2 en 2.3 ingekaderd of
mogelijk uitgebreid.

2b) Interview leerkrachten
De keuze voor een interview is gegrond op de mogelijkheid om de enquête te bespreken
en visies van leerkrachten nader te formuleren en te onderbouwen. De datagegevens
hebben betrekking op het belang van levensbeschouwelijke activiteiten in het bijzonder
(christelijk) basisonderwijs. In dit gesprek wordt het verschil met openbare scholen
duidelijk, waardoor het belang van christelijk onderwijs wordt onderbouwd. Dit interview
sluit aan op de bevindingen vanuit de theorie, betreffende deelvraag 2.3.
2c) Observatie
Bij deze methode worden datagegevens verzameld uit observaties die gericht zijn op
verkregen informatie uit enquête en interviews betreffende deze tweede deelvraag. Deze
methode van dataverzameling richt zich op de mate waarin de belangen, beschreven in
deelvraag 2 van het theoretisch kader, omtrent dit onderzoek zich weerspiegelen in de
praktijk. Bij het betrekken van praktijksituaties binnen dit onderzoek is het niet alleen van
belang dat deze worden beschreven en mogelijkheden worden aangeduid, maar het is
tevens van belang dat deze verbale gegevens terug te zien zijn in het handelen. Dit kan
geregistreerd worden naar aanleiding van objectieve observatie.
Samenvattend & onderbouwend
Deze methodes van dataverzameling, namelijk enquête, interview en observatie, richten
zich op het onderzoek naar het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het
bijzonder (christelijk) onderwijs, omdat de doelstelling van dit onderzoek gericht is op
religieuze levensbeschouwelijke activiteiten. Triangulatie is gewaarborgd, aangezien de
onderzoeksmethodes van elkaar verschillen in vormgeving en uitwerking (van Lanen & van
der Donk, 2012)

3.2.3 Deelvraag 3
In hoeverre
activiteiten?

is

er

in

de

onderbouw,

ruimte

voor

levensbeschouwelijke

Meetinstrumenten: 3a (pag. 164) , 3b (pag.1665)

3a) Analyse weekplanningen
Bij deze methode worden datagegevens verzameld uit weekplanningen van
onderbouwgroepen. Hierin is namelijk inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd en ruimte er is voor
levensbeschouwelijke activiteiten. Deze datagegevens hebben betrekking op de tijdsruimte
voor levensbeschouwelijke activiteiten. Hierin geldt allereerst de mate van
levensbeschouwelijke activiteiten als overkoepelend geheel, zoals beschreven in deelvraag
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3.1. Bij nader onderzoek wordt onderscheid gemaakt in specifiek religieuze
levensbeschouwing, zoals beschreven in deelvraag 3.2. Bij de uitwerking van deze
tijdsplanning binnen de weekplanningen wordt zichtbaar hoeveel meetbare tijd in de
onderbouw aanwezig is voor (religieuze) levensbeschouwelijke activiteiten.
3b) Interview leerkrachten
De gesprekken hebben betrekking op de eerder uitgevoerde analyse van de
weekplanningen. Zij zijn bedoeld als onderbouwing en verheldering op deze analyse. Uit
deze datagegevens blijkt of de tijdsruimte een vaststaande of dynamisch begrip is en welke
inhoud wordt gegeven aan de tijd die besteed wordt aan levensbeschouwelijke activiteiten.
Samenvattend & onderbouwend
Deze analyses en gesprekken leveren een bijdrage aan de doelstelling betreffende het
onderzoek naar de ruimte die er is voor de uitvoer van levensbeschouwelijke activiteiten
in de onderbouw. Deze onderzoeksactiviteiten dragen bij aan een volledige beantwoording
van de onderzoeksvraag (van Lanen & van der Donk, 2012). De keuze voor deze methode
van dataverzameling is gebaseerd op de aard van de derde deelvraag, namelijk
beschrijvend en evaluerend (van Lanen & van der Donk, 2012). De combinaties van
deelvragen en methode van dataverzameling zijn juist.

3.2.4 Deelvraag 4
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het
concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Meetinstrumenten: 4a (pag. 167) , 4b (pag. 169)

4a) Interview onderbouw coördinator
Bij deze methode worden datagegevens verzameld uit een gesprek met de onderbouw
coördinator van School A in Nieuw-Lekkerland. Zij is een expert binnen School A op het
gebied van OGO. Deze datagegevens hebben betrekking op de aanwezigheid van
levensbeschouwing en mogelijkheden voor uitbreidingen van het aanbod van
levensbeschouwelijke activiteiten binnen het onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht
Onderwijs. Deze datagegevens worden gespiegeld aan gegevens uit de literatuur
betreffende deelvraag 4.
4b) Experimenteel onderzoek
Bij deze methode worden datagegevens verzameld uit experimenteel onderzoek. Het
experiment richt zich op de toepassing van levensbeschouwelijke activiteiten, zoals deze
binnen OGO worden aangeboden, die beschreven zijn in deelvraag 2.4.1. Bij evaluatie van
deze activiteiten worden mogelijkheden beschreven voor het koppelen van specifiek
religieuze levensbeschouwing aan de ondernomen levensbeschouwelijke activiteiten. Deze
mogelijkheden worden toegevoegd aan de bijlage en worden doorgaans geëxperimenteerd
bij toepassing van religieuze levensbeschouwelijke activiteiten.
Samenvattend & onderbouwend
De uitkomsten van deze methodes van onderzoek geven een gericht beeld op de
doelstelling van dit onderzoek. Namelijk, het onderzoek naar de mogelijkheid van
koppeling
van
levensbeschouwelijke
activiteiten
aan
het
onderwijsconcept
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Ontwikkelingsgericht Onderwijs. (Lanen & Donk, 2012) Tevens komen de methodes van
dataverzameling overeen met combinaties van deelvragen en methoden van
dataverzameling, zoals geïllustreerd in figuur 5.2 (p.139) uit Praktijkonderzoek in de school
(2012).

3.2.5 Deelvraag 5
Welke ontwikkelingsperspectief kan in kernactiviteiten binnen het OGO- concept
worden gecreëerd voor de onderbouw?
Meetinstrument: 5a (pag. 172)

5a) Experimenteel onderzoek
Bij deze methode worden datagegevens verzameld uit experimenteel onderzoek. De
datagegevens
hebben
betrekking
op
de
toepassing
van
een
mogelijk
ontwikkelingsperspectief, zoals beschreven in deelvraag 5.4. Hierbij wordt de koppeling
gemaakt met de ontwikkelingsperspectieven van de vijf kernactiviteiten binnen
Ontwikkelingsgericht Onderwijs, zoals beschreven in deelvraag 5.2. Bij evaluatie worden
de experimenten van beide studenten vergeleken en worden voorlopige conclusies
geformuleerd.
Samenvattend & onderbouwend
Het gebruik van deze methode voor dataverzameling draagt bij aan de realisering van de
doelstelling van dit onderzoek (Lanen & Donk, 2012). Namelijk, de uiteenzetting van een
mogelijkheid voor de opbouw van een doorgaande lijn in de onderbouw, binnen de
levensbeschouwelijke activiteiten die gegeven worden volgens het OGO- concept.

47

3.3 Onderzoeksgroepen
De onderzoeksgroepen betreffende dit onderzoek bestaan uit leerkrachten, directeuren en
andere betrokkenen van twee scholen in de regio Alblasserwaard. De scholen concorderen
in de christelijke grondslag, waarop de visie van de school berust. De scholen variëren in
de uitvoer van onderwijsconcepten. School A in Nieuw-Lekkerland, bouwt zijn onderwijs
op de theorie van Vygotsky in het kader van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. School B in
Hendrik-Ido-Ambacht geeft zijn onderwijs vorm op grond van het programmagericht
onderwijs met behulp van een methodiek onderwijsstelsel. Beide scholen hebben
toestemming gegeven om praktijkonderzoek op de school uit te voeren. De gegevens
zullen verder geanonimiseerd en vertrouwelijk behandeld worden. Uiteraard worden deze
gegevens alleen gebruikt voor het beoogde doel: het ontwerpen van een
ontwikkelingsperspectief voor levensbeschouwelijke activiteiten in de onderbouw van
ontwikkelingsgericht onderwijs.
Om tot een heldere, gespecificeerde weergave van de onderzoeksgroepen te komen, staan
per deelvraag de respondenten betreffende het onderzoek vermeld.

3.3.1 Deelvraag 1
Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Meetinstrumenten: 1a (pag. 105), 1b (pag. 115) , 1c (pag. 120 ), 1d (pag. 136)

Inleiding
Bij deze deelvraag komen een viertal onderzoeksmethodes aan bod, namelijk methodeonderzoek in zowel zaakvakmethodes als Bijbelgeschiedenismethodes, jaarplanonderzoek
en interviews met leerkrachten naar aanleiding van voorafgaande analyses.
1a / 1b) Analyse vak methodes & Bijbelse geschiedenismethodes
Deze deelvraag richt zich voornamelijk op methode- en jaarplanonderzoek. Hierbij zijn
indirect het bestuur en de directie betrokken, vanwege hun gemaakte keuzes betreffende
bepaalde godsdienst- en zaakvakmethodes en de inhouden van het jaarplan. Onder deze
alinea staat een tabel geïllustreerd, waarin de methodes staan weergegeven en de
groepen, waarin met deze methode wordt gewerkt. Deze methodeanalyses worden zowel
in onderbouw- als bovenbouwgroepen uitgevoerd. Dit om het onderzoek in te bedden in
een breed scala van mogelijkheden binnen de schoolomgeving, betreffende School A en
School B. Bij de analyse van zaakvakmethodes worden alle domeinen ingezet. De
zaakvakmethodes worden enkel op School B onderzocht en geanalyseerd. Op School A
wordt
namelijk
geen
gebruik
gemaakt
van
zaakvakmethodes.
Bij
de
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Bijbelgeschiedenismethodes worden op beide scholen verscheidene groepen onderzocht en
geanalyseerd. Dit maximaliseert de reikwijdte van dit onderzoek.
School B
Methode
Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde
Biologie
Geschiedenis

Groep
4
6
5/7
8

School A
Methode
Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde
Biologie
Geschiedenis

Groep
-

Bijbelgeschiedenis
Bijbelgeschiedenis
Bijbelgeschiedenis
Bijbelgeschiedenis

2
6
7
8

Bijbelgeschiedenis
Bijbelgeschiedenis
Bijbelgeschiedenis
Bijbelgeschiedenis

1
3
4
5

1c) Analyse jaarplan
Het jaarplanonderzoek richt zich op de jaarplannen van 1990, 2004, 2012 en anno 2016.
Deze jaren worden onderzocht, om een beeld te verwerven van de veranderingen binnen
de te behalen doelen, gericht op levensbeschouwing binnen de kern- en tuledoelen uit deze
tijden.
1d) Interview leerkrachten
Naast methode- en jaarplanonderzoek zal een interview plaatsvinden met vier leerkrachten
op beide scholen; School A in Nieuw-Lekkerland en School B in Hendrik-Ido-Ambacht. Op
beide scholen evenveel respondenten, vanwege een objectief beeld bij vergelijking van
resultaten van deze verscheidene scholen. Twee leerkrachten zijn afkomstig uit de
onderbouw en twee leerkrachten zijn afkomstig uit de bovenbouw. De leerkrachten komen
uit dezelfde groepen, waarin een methodeanalyse heeft plaatsgevonden. Dit waarborgt de
betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. De leerkrachten hebben een bijdrage aan
het interview, ofwel reflectie op basis van analyses, vanwege hun ervaring met de
uitvoering van de methodes en evaluatie op het jaarplan. Aan deze respondenten wordt
verhaald dat twee scholen deelnemen aan dit onderzoek. Zij worden op de hoogte gebracht
van de werkwijze betreffende dit onderzoek en de respondenten van beide scholen.

3.3.2 Deelvraag 2
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
Meetinstrumenten: 2a (pag. 137) , 2b (pag. 137) , 2c (pag. 160)

Inleiding
Bij deze deelvraag komen een drietal onderzoeksmethodes aan bod, namelijk enquête
onder leerkrachten, een interview met leerkrachten en observatie gericht op de uitkomsten
van interview en enquête.
2a) Enquête leerkrachten
De enquête wordt afgenomen onder zeven, respectievelijk acht leerkrachten op genoemde
scholen. Deze leerkrachten komen uit acht verschillende groepen. Op School A gaat het
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om 7 leerkrachten in verband met de combinatiegroep 1/2. Dit houdt in dat een leerkracht
van elke groep deelneemt aan de enquête. Zodoende wordt het belang van
levensbeschouwelijke activiteiten binnen het christelijk basisonderwijs niet alleen
onderzocht in de groepen 3 en 4, maar worden deze mogelijke belangen ingekaderd in een
schoolbreed aanbod van levensbeschouwelijke activiteiten. Bij het creëren van een
doorgaande lijn in de onderbouw voor levensbeschouwelijke activiteiten, zal eveneens het
belang van levensbeschouwelijke activiteiten in de bovenbouw in oogschouw moeten
worden genomen. Het is namelijk van importantie dat deze doorgaande lijn zich evenwijdig
voortzet in de bovenbouw van de basisschool en dat de belangen die zich hechten aan deze
activiteiten schoolbreed worden ondersteund.
2b) Interview leerkrachten
Het interview vindt plaats met dezelfde leerkrachten als bij wie de enquête is afgenomen.
Zodoende worden onduidelijkheden opgehelderd en mogelijke conclusies nagetrokken.
2c) Observatie
De observatie vindt plaats naar aanleiding van zowel enquête als interview. De observatie
vindt plaats in de groepen van tenminste twee deelnemers aan enquête en interview. Met
overleg van deze leerkrachten wordt een geschikt moment gezocht, waarin de mogelijkheid
is om observatiepunten te beantwoorden. Tevens moeten de betrokken leerkrachten
instemmen met het bezoek in de klas. Om deze vrijheid binnen het onderzoek te
waarborgen, is toestemming van desbetreffende leerkracht vereist.

3.3.3 Deelvraag 3
In hoeverre is er in de onderbouw, ruimte voor levensbeschouwelijke
activiteiten?
Meetinstrumenten: 3a (pag. 164) , 3b (pag. 165 )

Inleiding
Bij bovenstaande deelvraag komen een tweetal methodes van onderzoek aan bod,
namelijk een analyse van weekplanningen en een gesprek met leerkrachten naar
aanleiding van deze analyses.
3a) Analyse weekplanningen
Bij de analyse van weekplanningen worden datagegevens verzameld uit de
weekplanningen van de onderbouwgroepen betreffende schooljaar 2015/2016 (tot 19
februari). De weekplanning worden onderworpen aan een analyse, omdat hier inzichtelijk
wordt hoeveel tijd en ruimte er in actueel opzicht is voor levensbeschouwelijke activiteiten.
Deze analyse richt zich op de onderbouwgroepen 1 tot 4, aangezien deze specifieke
groepen aansluiten bij de derde deelvraag. Leerkrachten van deze groepen zijn hierbij
betrokken, aangezien zij de weekplanningen vormgeven naar aanleiding van de te behalen
termijndoelen.
3b) Interview leerkrachten
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De gesprekken worden gevoerd met tenminste 3 onderbouwleerkrachten (van groep 1/2,
3 en 4) op beide scholen. Zodoende ontstaat een verhelderend beeld over alle gehouden
analyses van weekplanningen.

3.3.4 Deelvraag 4
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het
concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Meetinstrumenten: 4a (pag. 167) , 4b (pag. 169)

Inleiding
Bij bovenstaande deelvraag komen een tweetal methodes van onderzoek aan bod,
namelijk een gesprek met onderbouw-coördinator en experimenteel onderzoek.
4a) Interview onderbouw coördinator
Het gesprek wordt gevoerd met de onderbouw-coördinator van School A in NieuwLekkerland. Zij is namelijk een expert op het gebied van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Dit gesprek wordt niet gevoerd met de onderbouw-coördinator van School B, omdat deze
niet in aanraking is geweest met de praktische uitvoering en de theoretische onderbouwing
van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het gesprek met laatstgenoemde is daarom niet
van toevoegende waarde, betreffende dit deel van het onderzoek, waarin specifiek wordt
gerefereerd aan het onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
4b) Experimenteel onderzoek
Bij het experiment, gericht op de toepassing van levensbeschouwelijke activiteiten, zijn
een aantal respondenten betrokken, namelijk de leerlingen van groep 1/2 van School Ain
Nieuw-Lekkerland en de leerlingen van groep 4 van School B in Hendrik-Ido-Ambacht.
Deze groepen maken deel uit van de specifieke onderzoekgroep binnen de kaders van dit
onderzoek. Zodoende vormen zij een basis van onderzoek voor een (on)mogelijke
bewerkstelliging van een daadwerkelijke uitvoering van een nieuw, levensbeschouwelijk
ontwikkelingsperspectief. Beide studenten, Marije Ruit en Hannah Verweij, gaan met de
uitvoering van het experiment aan de slag met behulp van bovengenoemde respondenten.
De experimenten maken deel uit van het onderwijsaanbod. Wanneer de leerkrachten van
deze groepen het nodig achten dat ouders van de respondenten worden betrokken bij de
werking van het onderzoek, zullen de ouders zo spoedig mogelijk, d.m.v. een mail of brief
worden ingelicht over de experimenten binnen het onderwijsaanbod.

3.3.5 Deelvraag 5
Welk ontwikkelingsperspectief kan in kernactiviteiten binnen het OGO- concept
worden gecreëerd voor de onderbouw?
Meetinstrument: 5a (pag. 172)

Inleiding
Bij bovenstaande deelvraag wordt één methode van onderzoek gehanteerd, namelijk
experimenteel onderzoek.
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5a) Experimenteel onderzoek
De betrokkenen bij dit experimentele onderzoek zijn tevens de leerlingen van groep 1/2
van School A in Nieuw-Lekkerland en de leerlingen van groep 4 van School B in HendrikIdo-Ambacht. Deze groepen maken deel uit van de specifieke onderzoekgroep binnen de
kaders van dit onderzoek. Zodoende vormen zij een basis van onderzoek voor een
(on)mogelijke bewerkstelliging van een daadwerkelijke uitvoering van een nieuw,
levensbeschouwelijk ontwikkelingsperspectief. Beide studenten, Marije Ruit en Hannah
Verweij, gaan met de uitvoering van het experiment aan de slag met behulp van
bovengenoemde respondenten. De experimenten maken deel uit van het onderwijsaanbod.
Wanneer de leerkrachten van deze groepen het nodig achten dat ouders van de
respondenten worden betrokken bij de werking van het onderzoek, zullen de ouders zo
spoedig mogelijk, d.m.v. een mail of brief worden ingelicht over de experimenten binnen
het onderwijsaanbod.

3.3.6 Samenvattend overzicht
In de onderstaande tabel wordt een overzicht weergeven van de deelvragen, respondenten
en meetinstrumenten.

Betreffende Stadhouder School B, Hendrik-Ido-Ambacht & School A, Nieuw-Lekkerland

Deelvraag

Deelvraag 1:
Welke richtlijnen
geven de kern- en
tuledoelen voor
levensbeschouwelijke
activiteiten in het
basisonderwijs?

Respondenten /
Onderzoeksobject(en)

Aantal
respondenten

School B
Methodes:
- WO

Per school
4 groepen /
methodes

-

gr. 2/4

AK

gr. 6/8

BIO

gr. 5/7

GESCH

gr. 8

Scool B
Bijbelgeschiedenis
methode(s):
Groep: 2 / 6 / 7 / 8
School A
Bijbelgeschiedenis
methode(s):
Groep: 1 / 3 / 4 / 5
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Meetinstrument

Analyse vak
methodes

Num
mer
1a

zichtbaar
maken van
overkoepelende
levensbeschouwelijke doelen
in zaakvakmethodes
Per school:
4 groepen /
1 methode

Analyses
Bijbelse
geschiedenis
Zoektocht naar
overeenkomende levensbeschouwelijke
doelen, zoals
verwoord in

1b

deelvraag 3.1

Jaarplannen:
1990, 2004, 2012, 2016.

School B
Leerkrachten groep
2/6/7/8

Per school:
4 x jaarplan /
1 persoon

Analyse jaarplan 1c

Per school:
4 personen

Interview
leerkrachten

Wat is het belang
van
levensbeschouwelijke
activiteiten binnen
het (bijzonder)
basisonderwijs?

Deelvraag 3:
In hoeverre is er in
de onderbouw,
ruimte voor

1d

Bespreking
analyses
deelvraag 1

School A
Leerkrachten groep
1/3/4/5
Deelvraag 2:

Zoektocht naar
overeenkomende kern- en
tuledoelen,
zoals verwoord
in deelvraag
3.2.1

Per school
7/8 leerkrachten
groep 1 t/m 8, ofwel
1 leerkracht uit elke
groep

Per school
7/8 personen

Enquête
leerkrachten

Per school
7/8 leerkrachten
groep 1 t/m 8, ofwel
1 leerkracht uit elke
groep

Per school
7/8 personen

Per school
2 groepen
voorwaarde: deelname
aan enquête + interview

Per school
2 groepen
2 leerkrachten

Observatie

Per school
Weekplanningen:
groep 1 t/m 4
jaar 2015-2016

Per school
3/4 weekplanningen

Analyse
3a
weekplanningen

Inzichten
verwerven
betreffende
levensbeschouwelijke
activiteiten
Interview
leerkrachten /
directeur

2b

Bespreking
enquête
2c

Weerspiegeling
praktijksituatie,
betreffende
hoofdstuk 2.2

Tijdsruimte
levensbeschou53

2a

levensbeschouwelijke
activiteiten?

Deelvraag 4:

welijke
activiteiten

Per school
Minimaal 3/4
leerkrachten:
groep 1 t/m 4, elk
tenminste 1 leerkracht

Per school
3/4 personen

School A
onderbouw coördinator

1 persoon

Gesprek
onderbouw
coördinator

4a

Levensbeschou
welijke
activiteiten
binnen OGO

School B
Groep: 4

Per school
+/- 22
leerlingen

School A
Groep: 1/2

Welke
ontwikkelingsperspec
tief kan in
kernactiviteiten
binnen het OGOconcept worden
gecreëerd voor de
onderbouw?

3b

Onderbouwing
en verheldering
op analyse
weekplanningen

Hoe kunnen
levensbeschouwelijke
activiteiten
gekoppeld worden
aan het concept
Ontwikkelingsgericht
Onderwijs?

Deelvraag 5:

Gesprek
leerkrachten

28 leerlingen

School B
Groep: 4

Per school
+/- 22
leerlingen

School A
Groep:1/2

28 leerlingen
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Experimenteel
onderzoek

4b

toepassing
levensbeschou
welijke
activiteiten,
binnen OGO,
zoals beschreven in
deelvraag 2.4.1.
Experimenteel
onderzoek
toepassing van
mogelijk ontwikkelingsperspectief, zoals
beschreven in
deelvraag 5.4

5a

3.4 Methode van data-analyse
Per deelvraag wordt hieronder de analyse van datagegevens in tussenkopjes weergeven.

3.4.1 Deelvraag 1
Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Meetinstrumenten: 1a (pag. 105 ) , 1b (pag. 115 ) , 1c (pag. 120 ) , 1d (pag. 136)

1a / 1b) Analyse vak methodes & Analyse Bijbelse geschiedenis methodes
Deze datagegevens worden verwerkt in een tabel. Zowel de methode als de kerndoelen
vormen hierin een kolom. In de kolom van de kerndoelen zijn de (kern)doelen die ook in
het theoretisch kader voorkomen, gemarkeerd. Hieraan wordt een evaluatie verbonden.
Wat maakt dat deze gegevens wel of niet overeenkomen? De gegevens van beide
onderzoeken worden onderzocht, waarna gelijkwaardige gegevens opgenomen worden in
het resultatenoverzicht van dit onderzoek.
1c) Analyse jaarplan
De gegevens vormen een uiteenzetting voor beantwoording van de eerste deelvraag. Deze
uiteenzetting wordt vergeleken met diverse analyses die gekoppeld zijn aan deze
deelvraag. Hieraan worden voorlopige conclusies verbonden, die opgenomen worden in het
resultatenoverzicht van dit onderzoek.
1d) Interview leerkrachten
De datagegevens die uit deze gesprekken voortkomen, zijn verbonden met de tweede
deelvraag; aangezien ook gesprekvragen van de tweede deelvraag in dit interview zijn
opgenomen in verband met effectiviteit. De resulterende datagegevens worden dan ook in
verband gebracht met de tweede deelvraag. De datagegevens van meetinstrument a4 en
b1 / b2 worden met elkaar vergeleken. Overeenkomsten en verschillen worden gemeld in
een nieuwe data-analyse. De eerste vraag wordt echter uitgeschreven en in verband
gebracht met de datagegevens van de jaarplananalyse. Bij formulering van deze
verbinding wordt gerefereerd aan de literatuur uit het theoretisch kader en beschrijving
van de gesprekken. Er is geen sprake van codering van alle informatie; relevante
informatie, aansluitend bij bovenstaand doel, wordt gemarkeerd weergegeven. Dit
bewerkstelligt het doeleinde van dit onderzoek.

3.4.2 Deelvraag 2
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
55

Meetinstrumenten: 2a (pag. 137) , 2b (pag. 137) , 2c (pag. 160)

2a) Enquête leerkrachten
De datagegevens die uit de eerste en derde vraag voortkomen, worden weergegeven in
een tabel. Dit is mogelijk vanwege de vraagstelling op vijfschalenniveau. De overige vragen
worden beschrijvend en in een tabel weergeven. Het doel van analyse van deze
datagegevens is vergelijken. De gegevens van de enquêtes worden naast elkaar gelegd en
geëvalueerd. Mogelijke overeenkomsten of verschillen die een bijdrage leveren aan de
doelstelling van dit onderzoek worden weergegeven in het resultatenoverzicht.
2b) Interview leerkrachten
De datagegevens hebben als doel het verklaren van mogelijke revelaties die de enquête
heeft opgeleverd. De datagegevens geven een verhelderend inzicht op mogelijke
overeenkomsten of verschillen die aansluiten bij het onderzoek, betreffende deelvraag 2.3.
Het interview wordt opgenomen met audioapparatuur. Alle relevante informatie
betreffende het doel van dit interview wordt gemarkeerd. Zodoende blijft de context van
het gesprek in beeld, waardoor misopvattingen worden voorkomen. Deze verklarende
gegevens worden weergegeven in het resultatenoverzicht van dit onderzoek.
2c) Observatie
Deze methode van onderzoek volgt op de twee voorafgaande methodes. De belangrijkste
motieven worden weergegeven, waarna de motieven die in de praktijk naar voren komen,
worden gemarkeerd. Deze overeenkomsten en verschillen uit theorie en praktijk worden
naar aanleiding van deze observaties uitgewerkt. Het doel van deze methode is evalueren.

3.4.3 Deelvraag 3
In hoeverre is er in de onderbouw, ruimte voor levensbeschouwelijke
activiteiten?
Meetinstrumenten: 3a (pag. 164) , 3b (pag. 165)

3a) Analyse weekplanningen
De datagegevens die uit de analyse van de weekplanningen voortkomen, worden
weergegeven in een tabel. De kolommen worden ingevuld naar aanleiding van bevindingen
uit de weekplanningen. Het doel van deze data-analyse is vergelijken. De gegevens van
verscheidene
onderbouwgroepen
worden
met
elkaar
vergeleken,
waardoor
overeenkomsten en verschillen zichtbaar worden.
3b) Gesprek leerkrachten
Het verzamelen van datagegevens uit deze gesprekken heeft als doel beschrijven. Ook
komt ‘verklaren’ bij de tweede gespreksvraag aan bod. De uitkomsten van de gesprekken
worden opgenomen met audioapparatuur. De gegevens die een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan het onderzoek worden gemarkeerd weergegeven. In het resultatenoverzicht
worden deze gegevens gerepresenteerd.
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3.4.4 Deelvraag 4
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het
concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Meetinstrumenten: 4a (pag. 167) , 4b (pag. 169)

4a) Interview onderbouw coördinator
Het doel van het verzamelen van deze datagegevens is evalueren. Bij deze evaluatie
komen mogelijkheden tot vernieuwingen betreffende levensbeschouwelijk onderwijs
binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan bod. Deze gegevens vormen een onderbouwing
voor de possibiliteit van effectiviteit betreffende de doelstelling van onze scriptie. Het
gesprek wordt opgenomen met audioapparatuur. Relevante gegevens worden beschrijvend
en gemarkeerd weergegeven in het resultatenoverzicht van dit onderzoek.
4b) Experimenteel onderzoek
De lesvoorbereiding en -evaluatie worden weergegeven in een tabel. Bij vergelijking van
experimenten van beide onderzoekers worden expliciete, overeenkomende uitkomsten
beschreven. Het doel van deze methode van onderzoek is evalueren op de mogelijkheid
van samenvoeging van (religieuze) levensbeschouwelijke en het onderwijsconcept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

3.4.5 Deelvraag 5
Welke ontwikkelingsperspectief kan in kernactiviteiten binnen het OGOconcept worden gecreëerd voor de onderbouw?
Meetinstrument: 5a (pag. 172)

5a) Experimenteel onderzoek
De lesvoorbereiding en -evaluatie worden weergegeven in een tabel. Bij vergelijking van
experimenten van beide onderzoekers worden expliciete, overeenkomende uitkomsten
beschreven. Het doel van deze methode van onderzoek is evaluatie op uitwerking van een
mogelijke ontwikkelingslijn voor levensbeschouwelijke activiteiten in de onderbouw binnen
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
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3.4.6 Samenvattend overzicht

Betreffende School B, Hendrik-Ido-Ambacht & School A, Nieuw-Lekkerland

Deelvraag

Nummer Meetinstrume
nt

Deelvraag 1:

1a + 1b

Welke richtlijnen
geven de kern- en
tuledoelen voor
levensbeschouweli
jke activiteiten in
1c
het
basisonderwijs?

Deelvraag 2:

Analyse vak
methodes
+
Analyses
Bijbelse
geschiedenis
Analyse
jaarplan

1d

Interview
leerkrachten/
directeur

2a

Enquête
leerkrachten

Wat is het belang
van
levensbeschouweli
jke activiteiten
binnen het
(bijzonder)
basisonderwijs?
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Methode van data-

Aantal

analyse

handelingen

- tabel
- markering
overeenkomsten
theoretisch kader
– evaluatie
– toevoeging
resultatenoverzicht
– uiteenzetting
gegevens
- vergelijking analyse
1a + 1b
– voorlopige
conclusie

Beide
meetinstrumente
n 4 handelingen

- vergelijking
datagegevens
meetinstrument 1d
en 2a / 2b
- overeenkomsten en
verschillen in
nieuwe data
analyse.
- uitschrijving eerste
vraag
- verbinding eerste
vraag met
datagegevens
jaarplananalyse
- verbinding theorie
– weergave tabel;
vraag 1 + 2
- beschrijving overige
vragen
- vergelijking
gegevens enquêtes
- evaluatie gegevens
enquêtes
- mogelijke
overeenkomsten of
verschillen in
resultatenoverzicht

5 handelingen

3 handelingen

5 handelingen

Deelvraag 3:

2b

Interview
leerkrachten /
directeur

- beschrijving
verklaring
mogelijke revelaties

1 handeling

2c

Observatie

- weergave motieven
- markering motieven
praktijksituatie
- uitwerking
overeenkomsten /
verschillen uit
theorie en praktijk

3 handelingen

3a

Analyse
weekplanning
en

- weergave analyse
tabel
- vergelijking
gegevens
onderbouwgroepen

2 handelingen

Gesprek
leerkrachten

– effectueren van
audio-opname
- gegevens
presenteren in
resultatenoverzicht
- markering
gegevens van
daadwerkelijke
bijdrage aan
onderzoek

3 handelingen

Gesprek
onderbouw
coördinator

– beschrijvende
weergave van
gegevens
- markering belangen
voor onderzoek

2 handelingen

Experimenteel
onderzoek

– weergave
lesvoorbereiding en
- evaluatie in tabel
- beschrijving
overeenkomsten bij
vergelijking van
experimenten

3 handelingen

Experimenteel
onderzoek

– weergave
lesvoorbereiding en
– evaluatie in tabel
- beschrijving
overeenkomsten bij
vergelijking van
experimenten

3 handelingen

In hoeverre is er
in de onderbouw,
ruimte voor
levensbeschouweli
3b
jke activiteiten?

Deelvraag 4:

4a

Hoe kunnen
levensbeschouweli
jke activiteiten
gekoppeld worden
4b
aan het concept
Ontwikkelingsgeri
cht Onderwijs?

Deelvraag 5:

5a

Welke
ontwikkelingspers
pectief kan in
kernactiviteiten
binnen het OGOconcept worden
gecreëerd voor de
onderbouw?

59

3.5 Verantwoording validiteit en betrouwbaarheid
De doelstelling van dit onderzoek is:
Aan het einde van dit onderzoek is een mogelijkheid uiteengezet voor de opbouw
van een doorgaande lijn in de onderbouw, binnen de levensbeschouwelijke
activiteiten die gegeven worden volgens het OGO- concept.
Deze methode van onderzoek draagt bij aan een mogelijke uiteenzetting van een
doorgaande lijn in de onderbouw binnen levensbeschouwelijke activiteiten in het
onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Door voorafgaand aan de gesprekken
onderzoek te doen in de data van de school, zijn de gesprekvragen vanuit rapporten
gebaseerd op feiten. Dit onderzoek richt zich op de start van een mogelijke leerlijn voor
levensbeschouwelijke activiteiten in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dit betekent dat
rekening gehouden wordt met de wijze waarop door de leraren en in de schoolorganisatie
normaliter ontwikkelingen in gang gezet worden, ofwel de procesvaliditeit wordt in acht
genomen. (van de Lanen & van der Donk, 2012) Eveneens is democratische validiteit in
dit onderzoek gewaarborgd. Het onderzoek richt zich op alle betrokkenen van het
praktijkprobleem, namelijk de schoolorganisatie (directie), schoolteam (leerkrachten) en
scholieren. Deze respondenten worden betrokken in alle fasen van het onderzoek. Hierbij
wordt het inzicht in verschillende perspectieven gereflecteerd. Tijdens de uitvoer van het
onderzoek vinden uitwisselingsmomenten plaats tussen onderzoekers onderling en tussen
onderzoeker en de school waar het onderzoek plaatsvindt. Daarmee wordt de dialogische
validiteit verhoogd (van de Lanen & van der Donk, 2012).
De methode van onderzoek is gebaseerd op het theoretisch kader van dit onderzoek. Dit
betekent dat een voortdurende koppeling plaatsvindt tussen theorie en praktijk. Dit
onderzoek boekt bij gelijke afname grotendeels dezelfde resultaten. Bij het experimenteel
onderzoek bestaat de mogelijkheid dat bij een nieuw experiment andere resultaten worden
geboekt. Door beide dit experiment toe te passen en gezamenlijk te evalueren, worden
deze mogelijkheden verkleind en zodoende geminimaliseerd.

3.5.1 Tabel validiteit inhoud meetinstrumenten

Deelvraag

Deelvraag 1:
Welke richtlijnen
geven de kernen tuledoelen
voor
levensbeschouw
elijke activiteiten
in het
basisonderwijs?

Meeti
nstru
ment
1a /
1b

Inhoud



Aan de hand van
welke methode werkt
de school aan
burgerschapsvorming
/ algemene
levensbeschouwing?



(Hoe) zijn de
kerndoelen/ tule
doelen hierin
verwerkt?
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Validatie

J. Hoeven heeft in zijn
publicatie Kerndoelen primair
onderwijs (2006)
levensbeschouwing gekoppeld
aan de leerlijn ‘Oriëntatie op
jezelf en de wereld’. In dit
leergebied oriënteren
leerlingen zich op zichzelf, op
hoe mensen met elkaar
omgaan, hoe ze problemen





1b









1c





Zo ja, welke
kerndoelen uit het
theoretisch kader zie
je terug (zie
achterzijde voor
betrokken
kerndoelen)?
Zo nee, op welke
manier zijn de doelen
inzichtelijk en aan
welke doelen wordt
gewerkt?

oplossen en hoe ze zin en
betekenis geven aan hun
bestaan. Door
zaakvakmethodes te
analyseren worden
overkoepelende
levensbeschouwelijke doelen
zichtbaar uit deze methodes.

Aan de hand van
welke methode werkt
de school aan
burgerschapsvorming
/ algemene
levensbeschouwing?
(Hoe) zijn de
kerndoelen/ tule
doelen hierin
verwerkt?

Bijnagte geeft in zijn artikel
Het leven beschouwen in het
vakblad Zone (2014) een
verdieping aan
levensbeschouwelijke kernen tuledoelen.
Levensbeschouwing is
eveneens het leren omgaan
met vragen en onzekerheden.
Niet in de vorm van vaste
antwoorden, maar in een
activiteit, namelijk ‘het leven
beschouwen’. Hieraan kan
een specifieke betekenis
worden verleend, namelijk
religieuze
levensbeschouwing. Deze
specifieke betekenis wordt
geanalyseerd met dit
meetinstrument. Ofwel
verpakt in een zoektocht naar
overeenkomsten van
levensbeschouwelijke doelen
binnen een
Bijbelgeschiedenismethode.
N. Fijma en W. Wardekker
beschrijven het artikel Wat
betekent
Ontwikkelingsgericht
Onderwijs voor de
lerarenopleiding in het
vakblad Zone (2009) dat het
onderwijs maatschappelijk
relevant is wanneer de
leerlingen zich betrokken
voelen bij de samenleving en
vanuit een positief- kritische

Zo ja, welke
kerndoelen uit het
theoretisch kader zie
je terug (zie
achterzijde voor
betrokken
kerndoelen)?
Zo nee, op welke
manier zijn de doelen
inzichtelijk en aan
welke doelen wordt
gewerkt?

Wat wordt er in het
jaarplan beschreven
over
levensbeschouwing/
burgerschap?
Is er in het jaarplan
iets terug te zien van
de kerndoelen, zo ja
beschrijf wat. Zo nee,
wat wordt er over
doelen binnen het
onderwijs gezegd?
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1d



Op welke manier
wordt er onderscheid
gemaakt tussen
algemene en
religieuze
levensbeschouwing?



Hoe wordt op de
(kern)doelen voor
levensbeschouwelijke
activiteiten
gereflecteerd?



In het jaarplan en uit
de methodes bleek
het volgende… Sluit
dit aan bij uw visie?
Wat zou er eventueel
aangevuld of
verbetert moeten
worden?
Wat is voor u het
belang van
levensbeschouwing
binnen het
basisonderwijs?



Deelvraag 2:
Wat is het
belang van
levensbeschouw
elijke activiteiten
binnen het
(bijzonder)
basisonderwijs?

2a



Wat zou volgens u
aan bod moeten
komen binnen
algemene
levensbeschouwing in
het onderwijs?



Op welke manier zou
religieuze
levensbeschouwing
daar een plaats in
moeten krijgen?



Hoeveel tijd besteedt
u gemiddeld aan
algemene
levensbeschouwing
per week?
Welke onderwerpen
komen aan de orde
tijdens algemene
levensbeschouwing?
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houding een actieve bijdrage
leveren aan het verbeteren
van de samenleving. De
kerndoelen zijn, volgens de
Kerndoelen van het SLO
(2015) daarbij een betiteling
voor operationalisering van
deze uitgangspunten van
onderwijs. Bij deze analyse
vindt een zoektocht plaats
naar deze relevante
levensbeschouwelijke kernen tuledoelen.
Bij dit meetinstrument wordt
gezocht naar achterliggende
visies betreffende de
uitkomsten van voorafgaande
analyses (1a-1c). Hierbij
staat de identiteit van de
leerkracht en het kind
centraal. B. v. Oers beschreef
in zijn boek
Burgerschapsvorming en
identiteitsontwikkeling (2009)
de samenhang tussen
identiteit en
levensbeschouwing. Met
identiteit wordt het
verkennen van de wereld
bedoeld. De kinderen bepalen
een positie. Zij vragen zich af
voor welke waarden zij staan
en hoe zij deze waarden waar
kunnen maken als deelnemer
van de maatschappij. De
identiteit en visie van de
leerkracht hierop is tevens
bepalend voor de
ontwikkeling van identiteit
van het kind.
Het doel van dit
meetinstrument is inzicht
verwerven, betreffende inzet
van levensbeschouwelijke
activiteiten op beide
geselecteerde
onderzoeksscholen. Er wordt
namelijk steeds meer van
overheidswege belang







Wat is de betekenis
van
levensbeschouwing
op uw school?



Wat is de betekenis
van
levensbeschouwing
voor u persoonlijk?
Zijn er nog dingen
die u nog graag zou
willen veranderen als
het gaat om
levensbeschouwing?



2b

Hoeveel tijd besteedt
u gemiddeld aan
religieuze
levensbeschouwing
per week?
Welke onderwerpen
komen aan de orde
tijdens religieuze
levensbeschouwing?



Zou
levensbeschouwing
uit het curriculum
geschrapt kunnen
worden? Waarom
wel/ niet?



Hoeveel tijd besteedt
u gemiddeld aan
algemene
levensbeschouwing
per week?



Welke onderwerpen
komen aan de orde
tijdens algemene
levensbeschouwing?
Hoeveel tijd besteedt
u gemiddeld aan
religieuze
levensbeschouwing
per week?







Welke onderwerpen
komen aan de orde
tijdens religieuze
levensbeschouwing?
Wat is de betekenis
van
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gehecht aan deze
levensbeschouwelijke
activiteiten.
In de publicatie van J.
Hoeven Kerndoelen primair
onderwijs (2006) staat
vermeld dat de overheid in
2006 alle basisscholen de
verplichting heeft opgelegd
om aandacht te schenken aan
actief burgerschap en sociale
integratie. In het kader
daarvan wordt van scholen
verwacht dat zij een
weloverwogen visie
ontwikkelen en hier een
structureel beleid aan
verbinden.

Bij dit meetinstrument wordt
gezocht naar achterliggende
visies betreffende de
uitkomsten van voorafgaande
enquête (2a).
Een visie op religieus
onderwijs is cruciaal voor
leerkrachten op confessioneel
onderwijsscholen. Zij moeten
hun visies kunnen
verwoorden in een steeds
meer geseculariseerde
samenleving. D. Cush en D.
Francis beschrijven in hun
boek Positive pluralism to
awareness, mystery and
value: A case study in
religious education curriculum
development (2001) de
noodzakelijkheid van religieus

levensbeschouwing
op uw school?

2c



Wat is de betekenis
van
levensbeschouwing
voor u persoonlijk?



Zijn er nog dingen
die u nog graag zou
willen veranderen als
het gaat om
levensbeschouwing?



Zou
levensbeschouwing
uit het curriculum
geschrapt kunnen
worden? Waarom
wel/ niet?



Wat zijn volgens
leerkrachten
belangrijke motieven
voor
levensbeschouwelijk
onderwijs binnen het
(religieuze)
basisonderwijs?
Zijn er
overeenkomsten te
zien wat betreft
belangen van
levensbeschouwelijk
onderwijs in de
literatuur en de
praktijk?
Zijn er verschillen te
zien wat betreft
belangen van
levensbeschouwelijk
onderwijs in de
literatuur en de
praktijk?





Deelvraag 3:
In hoeverre is er
in de
onderbouw,

3a



Hoeveel tijd wordt er
verspreid over de
eerste 4 schoolweken
van het jaar per
week, zichtbaar in de
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onderwijs als noodzaak van
verkenning van grenzen die
verschillen weergeven, maar
ook verbindingen met andere
identiteiten tot stand brengt.

In dit meetinstrument wordt
gezocht naar de identiteit van
de leerkracht, aangaande zijn
visie op levensbeschouwelijk
(religieus) onderwijs. In
hoeverre komt deze overeen
met de visies van
- D. Cush en D. Francis,
beschreven in hun
boek Positive pluralism
to awareness, mystery
and value: A case
study in religious
education curriculum
development (2001)
- J. D. Schepper
beschreven in zijn
boek
Levensbeschouwing
ontwikkelen (2004)
- T. G. Bolleman
beschreven in zijn
boek
Levensbeschouwelijke
opvoeding en
indoctrinatie van het
jonge kind. (1978)
Eveline Bouter heeft in haar
Eindwerkstuk
Levensbeschouwelijke
vorming (2013) onderzoek
gedaan naar verschillende

ruimte voor
levensbeschouw
elijke
activiteiten?


3b



Is er buiten de
weekplanning om nog
meer ruimte voor
levensbeschouwing?



Om wat voor soort
activiteiten gaat dit
dan?
Hoeveel extra uur
zou er dan op
jaarbasis ongeveer
bijkomen, naast de
vastgelegde uren in
de weekplanning?



Deelvraag 4:
Hoe kunnen
levensbeschouw
elijke activiteiten
gekoppeld
worden aan het
concept
Ontwikkelingsger
icht Onderwijs?

4a

weekplanning,
besteed aan
levensbeschouwelijke
activiteiten?
Welke activiteiten
komen aan bod?



Op welke manier
worden
levensbeschouwelijke
activiteiten op dit
moment
vormgegeven binnen
de onderbouw? Wat
voor soort activiteiten
komen er aan bod?



Hoeveel uur per week
wordt er gemiddeld
aan
levensbeschouwing
gedaan met de
groep?



Op welke manier
verbinden jullie het
concept
ontwikkelingsgericht
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vormen van
levensbeschouwing in de
basisschool. Om te kijken of
deze vormen ook ingezet
worden tijdens ‘gewone’
schoolweken, dat wil zeggen,
zonder religieuze feestdagen,
wordt de weekplanning van
onze onderzoeksscholen
onderzocht op
levensbeschouwelijke
activiteiten.
Zoals Eveline Bouter in haar
Eindwerkstuk
Levensbeschouwelijke
vorming (2013) al aangaf
worden sommige
werkvormen ook incidenteel
ingezet. Deze zullen dan ook
niet zichtbaar zijn op de
weekplanning, vandaar dat
tijdens ons praktijkonderzoek
ook het gesprek met
leerkrachten aangegaan zal
worden, om te onderzoeken
hoeveel ruimte er
daadwerkelijk is in de
onderbouw voor
levensbeschouwelijke
activiteiten.
Volgens Van Oers, Leeman, &
Volman (2009) maakt
levensbeschouwing deel uit
van de brede ontwikkeling
binnen ontwikkelingsgericht
onderwijs. Connie Aarsbergen
en Wil Eiting hebben in
Ontwikkelingsgericht: een
algemeen – bijzondere school
(2002) een voorbeeld
gegeven van de koppeling
van levensbeschouwelijke
activiteiten aan het concept
ontwikkelingsgericht
onderwijs. Vanuit dit oogpunt
willen we graag onderzoeken
hoe het er op onze
onderzoeksschool wat dit
betreft aan toe gaat. Vandaar









Deelvraag 5:

onderwijs aan de
levensbeschouwelijke
activiteiten?
Zou deze verbinding
nog sterker gemaakt
kunnen worden?
Zo ja, heeft u hier al
ideeën over?
Zijn er aspecten van
ontwikkelingsgericht
onderwijs die moeilijk
te verbinden zijn met
de religieuze
identiteit van de
school?
Is er binnen de
school de wens om
(religieuze)
levensbeschouwelijke
activiteiten en het
ontwikkelingsgerichte
onderwijs concept te
verbinden? Waarom
wel/ niet?

4b



Op welke manier
kunnen
levensbeschouwelijke
activiteiten in de
praktijk verbonden
worden aan het
concept
ontwikkelingsgericht
onderwijs?

5a



Welke
ontwikkelingsperspec
tief kan in de praktijk
66

de vragen over de koppeling
van levensbeschouwing aan
het concept
ontwikkelingsgericht
onderwijs. Ook vragen we
naar eventuele strubbelingen
hierin, om zo mogelijkheden
voor vervolgonderzoek te
kunnen beschrijven.

Volgens Bakker (2008) moet
levensbeschouwelijke
opvoeding op school in het
verlengde liggen van de
christelijke opvoeding thuis.
Is het dan wel mogelijk om
een verbinding met het
concept ontwikkelingsgericht
onderwijs te maken? Voor de
uiteindelijke beantwoording
van de onderzoeksvraag in dit
onderzoek is
praktijkonderzoek nodig. Er
moet worden gekeken in
hoeverre
levensbeschouwelijke
activiteiten verbonden
kunnen worden aan het
concept ontwikkelingsgericht
onderwijs. Dat is dan ook wat
in het praktijkonderzoek
onderzocht gaat worden.
In de vijfde deelvraag wordt
een voorbeeld perspectief
beschreven voor

Welke
ontwikkelingsper
spectief kan in
kernactiviteiten
binnen het OGOconcept worden
gecreëerd voor
de onderbouw?
gecreëerd voor
de onderbouw?

in kernactiviteiten
binnen het OGOconcept worden
gecreëerd voor de
onderbouw?
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levensbeschouwelijke
activiteiten. Wanneer
duidelijk is hoe een
verbinding kan worden
gemaakt tussen de
levensbeschouwelijke
activiteiten en het concept
ontwikkelingsgericht
onderwijs, moet er voor de
beantwoording van de
hoofdvraag nog gekeken
worden of het ontworpen
ontwikkelingsperspectief in de
praktijk ook echt werkt. Dat
is wat tijdens dit onderzoek
gemeten gaat worden.

Hoofdstuk 4 - Resultaten
4.1 Resultaten deelvraag 1
Deelvraag
Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke activiteiten in
het basisonderwijs?
Inleiding
De resultaten bij deze eerste deelvraag worden per meetinstrument weergegeven. De
tabellen waarnaar verwezen wordt zijn opgenomen in hoofdstuk 6 (Bijlagen) van dit
onderzoek en de nummering komt overeen met de nummering in hoofdstuk 3 (Methode
van onderzoek).

4.1.1 Analyse zaakvakmethodes (1a)

Vergelijking kerndoelen theoretisch kader en zaakvakmethodes
In tabel 1a.1 is weergegeven welke kern- en tuledoelen uit het theoretisch kader
overeenkomen met de doelen in zaakvakmethodes voor wereldoriëntatie. Uit de analyse
van de zaakvakmethodes blijkt dat alle kerndoelen voor levensbeschouwing uit het
theoretisch kader terug te vinden zijn in de methodes voor zaakvakken. Tabel 1a.1 laat
zien op welke manier de doelen verwerkt zijn in de beschreven activiteiten van de methode.
Algemene en religieuze levensbeschouwing in de zaakvakmethodes
Tabel 1a.2 toont dat Venster op Nederland, Geobas en Leefwereld drie van de vijf doelen
voor algemene levensbeschouwing opgenomen heeft. Kerndoel 38 is in alle methodes
aanwezig, kerndoel 36 en 39 in twee methodes, en kerndoel 34 en 37 in één methode. Als
het gaat om de kerndoelen voor religieuze levensbeschouwing is kerndoel 49 in alle 3 de
genoemde methodes aanwezig. Kerndoel 38 en 39 in twee van de vijf methodes en
kerndoel 37 en 52 in één methode. Het leren over geestelijke stromingen in de
multiculturele samenleving en het omgaan met de diversiteit, is naast het leren over
mondiale spreiding, iets wat in de meeste zaakvakmethodes terugkomt.
De volgende tabel laat een overkoepelend overzicht zien van bovenstaande gegevens.
34

36

37

38

39

49

52

Venster op Nederland
Geobas
Leefwereld
Tabel 4.1.1

Overeenkomende
zaakvakmethodes

kerndoelen

algemene

en

religieuze

4.1.2 Analyse methode Bijbelse Geschiedenis (1b)
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levensbeschouwing

in

Overeenkomsten kerndoelen theoretisch kader en methode voor Bijbelse
Geschiedenis
In tabel 1b.1 is weergegeven welke kern- en tuledoelen uit het theoretisch kader
overeenkomen met de doelen in de methodes voor Bijbelse Geschiedenis (Hoor het woord
en Bijbelwerk voor verteller en kind). Ook is beschreven op welke manier de doelen in de
methode terugkomen. De uitwerking van de christelijke feestdagen naar aanleiding van
kerndoel 38 komt bij beide methodes terug. Kerndoel 39 benadrukt in beide methodes de
door God geschapen natuur. Enerzijds wordt de verantwoordelijke taak van de mens hierin
genoemd (rentmeesterschap), anderzijds het ingrijpen van de mens in de natuur door de
zonde.
Tabel 1b.2 toont dat kerndoel 38 en 39 in beide methodes voor Bijbelse geschiedenis
voorkomt. Kerndoel 37 komt alleen in Hoor het woord voor. Tabel 1b.1 geeft weer op welke
manier deze kerndoelen in de methode verweven zijn. De evaluatie in tabel 1b.3 geeft aan
dat in beide methodes de doelen niet letterlijk terug te vinden zijn. De mens en zijn
gedragingen lijken vooral centraal te staan.
De volgende tabel laat zien welke kerndoelen in de beide methodes voor Bijbelse
Geschiedenis voorkomen.
34

36

37

38

39

49

52

Hoor het woord
Bijbelwerk voor verteller
en kind
Tabel 4.1.2

overeenkomende kerndoelen religieuze levensbeschouwing in methode voor Bijbelse
Geschiedenis

4.1.3 Analyse jaarplan (1c)
Kerndoel 38
Tabel 1c.1 laat zien dat kerndoel 38 opnieuw meerdere malen aanwezig is, dit maal in de
jaarplannen van de onderzoeksscholen. Uit tabel 1c.2, 1c.3, 1c.4 en 1c.5 is af te lezen dat,
uitgezonderd kerndoel 49, alle kerndoelen die beschreven zijn in het theoretisch kader
terugkomen in de jaarplannen. Tijdens de analyse van de zaakvakmethodes en de methode
voor Bijbelse Geschiedenis kwam naast deze kerndoelen ook kerndoel 49 aan de orde. De
helft van de voorgenoemde kerndoelen, namelijk 34, 38 en 39 komen meer dan 1 keer
naar voren. In de tabellen 1c.2, 1c.3, 1c.4 en 1c.5 is uiteengezet op welke manier de
kerndoelen terugkomen in het jaarplan van het betreffende jaar.
Onderwerpen uit de jaarplannen
Onderwerpen uit de jaarplannen die aan de orde komen (met het oog op de kerndoelen)
zijn:
 Geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen;
 Gedrag(ingen) van leerlingen;
 Seksuele vorming;
 Bijbelonderwijs en bespreking van vakmethodes;
 Ruimtelijke spreiding.
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De volgende tabel laat het aantal keer dat een kerndoel voorkomt in één van de
jaarplannen zien
.
Kerndoel Aantal keer dat een kerndoel voorkomt in één van de jaarplannen

34
36
37
38
39
49
52

3
1
1
4
2
0
1
Tabel 4.1.3

aantal keer dat een kerndoel voorkomt in één van de jaarplannen

4.1.4 Interview directeur (1d)

Belang van levensbeschouwing op de basisschool
Volgens de directeur van de School B in Hendrik- Ido Ambacht is levensbeschouwing op de
basisschool van levensbelang. Het is de basis en het vormt het bestaansrecht van een
reformatorische school.
Onderwerpen levensbeschouwing
Kennis van wereldgodsdiensten en van theorieën als evolutie, samenlevingsvormen,
omgaan met media, euthanasie, abortus provocatus e.d. en de manier hoe de leerlingen
als Christen om moeten gaan met mensen die niet geloven of mensen die een andere
godsdienst en andere levensbeschouwing hebben, zouden volgens hem aan bod moeten
komen binnen algemene levensbeschouwing (zie tabel 1d.1).

70

4.2 Resultaten deelvraag 2
Deelvraag
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen
basisonderwijs?

het (bijzonder)

Inleiding
De resultaten bij deze tweede deelvraag worden per meetinstrument weergegeven. De
tabellen waarnaar verwezen wordt zijn opgenomen in hoofdstuk 6 (Bijlagen) van dit
onderzoek en de nummering komt overeen met de nummering in hoofdstuk 3 (Methode
van onderzoek).

4.2.1 Enquête leerkrachten (2a) en gesprek directeur (1d)

4.2.1.1

Hoeveel tijd wordt er besteed aan algemene en religieuze
levensbeschouwing?

Algemene levensbeschouwing
Tabel 2a.1 toont dat meer dan de helft van de respondenten van basisschool A gemiddeld
1 uur per week aan algemene levensbeschouwing doet. Beide respondenten van School B
geven aan dat zij gemiddeld 2-3 uur aan algemene levensbeschouwing doen per week. 1
van de respondenten van School A geeft aan dat er in haar groep 4-5 uur per week besteedt
wordt aan algemene levensbeschouwing.
Religieuze levensbeschouwing
Bij religieuze levensbeschouwing kiezen beide respondenten van de School B opnieuw voor
2-3 uur per week, zoals af te lezen valt uit tabel 2a.2. Ook is in deze tabel te zien dat drie
van de zeven respondenten van School A hiervoor kiezen. Drie andere respondenten van
School A kiezen voor de categorie 4-5 uur per week en één voor 1 uur per week. Tabel
2a.9 (overige informatie verkregen uit interviews) geeft aan dat algemene
levensbeschouwing volgens veel leerkrachten zich ongepland voordoet.
De volgende tabel laat zien hoeveel uur op de onderzoeksscholen ingeruimd is voor
algemene en religieuze levensbeschouwing. De ‘a’ staat voor algemene levensbeschouwing
en de ‘r’ voor religieuze levensbeschouwing. De oranje gemarkeerde gebieden gaan over
de School B, de groen gemarkeerde gebieden over School A.
Geen
Groep ½

1 uur

2-3 uur

r

a+r
a

Groep 3

+5 uur

a+r

Groep 4

a

Groep 5

a

Groep 6
Groep 7
Groep 8

a

Tabel 4.2.1

4- 5 uur

a+r
r
r
r
a

r
r

a

Tijd voor algemene en religieuze levensbeschouwing op School B en School A
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4.2.1.2 Inhouden algemene levensbeschouwing
Uit tabel 2a.3 blijkt dat door de meeste leerkrachten van beide onderzoeksscholen vooral
sociale vaardigheden worden verstaan onder algemene levensbeschouwing. Voorbeelden
van onderwerpen die meerdere malen genoemd worden zijn pesten, gesprekjes, normen
en waarden, omgaan met anderen en de natuur. In de bovenbouw komen vooral
maatschappelijke problemen aan de orde. Ook worden kernkwaliteiten genoemd.

4.2.1.3 Inhouden religieuze levensbeschouwing
Tabel 2a.4 laat veel overeenkomsten zien als het gaat om de inhouden van religieuze
levensbeschouwing op de onderzoeksscholen. Onderwerpen die meerdere malen
terugkomen zijn bidden, zingen en/ of aanleren van geestelijke liederen, gesprekken over
religieuze onderwerpen (geloofsvragen), Bijbelverhalen, (voorbereiden van) christelijke
vieringen. Daarnaast worden sporadisch seksualiteit (groep 7) en actualiteit en christen
zijn (groep 5) genoemd.

4.2.1.4 Belang van levensbeschouwing
Tabel 2a.5 geeft weer dat de levensbeschouwing op beide scholen een belangrijke plaats
inneemt. Leerkrachten noemen het ‘het fundament van het onderwijs’. Volgens anderen
komt het ‘op de eerste plaats’. Ook in het interview met de directeur is dit terug te zien,
zie tabel 1d.1.
Wanneer naar de persoonlijke levensbeschouwing van leerkrachten wordt gevraagd geven
ze ook vaak aan dat het ‘het fundament van hun leven’ is. Daarnaast wordt ook twee maal
aangehaald dat ze een voorbeeld willen zijn voor de kinderen, zoals te zien is in tabel 2a.6.

4.2.1.5 Tevredenheid over levensbeschouwing op de basisschool
66,6% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over de manier waarop op de school
met levensbeschouwing omgegaan wordt. 22,2% wil graag iets veranderen aan het eigen
handelen als het gaat om levensbeschouwing binnen de klas, namelijk het vergroten van
de tijd die er voor staat. In tabel 2a.9 (verdieping van de enquête middels het interview)
is te zien dat één van deze leerkrachten soms ook wel eens wil gaan afwijken van het vaste
rooster als een gespreksonderwerp zich daarvoor leent. 11,1% wil schoolbreed
veranderingen zien, het gaat dan om meer bewustwording en eenheid. Dit alles valt af te
lezen uit tabel 2a.7.

4.2.1.6

Levensbeschouwing schrappen uit het curriculum van de
basisschool

100% van de respondenten geeft aan dat levensbeschouwing niet geschrapt kan worden
uit het curriculum. Redenen (af te lezen uit tabel 2a.8) die opgegeven worden zijn o.a. dat
het gaat om een manier van in het leven staan en de meerwaarde voor de school van
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levensbeschouwing. Ook wordt het belang van levensbeschouwing in een seculiere wereld
benadrukt.

4.2.2 Interview leerkrachten (2b)
Veel leerkrachten geven tijdens het interview aan dat het lastig is om in te schatten hoeveel
uur er per week aan levensbeschouwing wordt gewerkt. Als reden geven zij aan dat er veel
ongepland aan levensbeschouwing wordt gewerkt. Eén van de leerkrachten geeft ook aan
dat het de ene week veel meer centraal staat dan de andere week. Ook geeft een andere
leerkracht aan dat het vooral afhankelijk is van de interesse van de kinderen en van het
thema
Groep 1/2/5/7

Groep 3

Groep 6

Hoeveel uren is in de Er is geen goed of fout in Het is afhankelijk van het
onderbouw moeilijk om in te levensbeschouwelijke
thema en de interesses van
schatten. Er wordt veel activiteiten, daarom moet je het kinderen
hoeveel
spontaan aan de kinderen zo breed mogelijk benaderen.
levensbeschouwing aan de
meegegeven als er een Misschien is het wel goed om als
situatie voorkomt in je klas, school een bepaalde structuur orde komt.
ga je daar als leerkracht op hier in aan te brengen.
in.
Bijvoorbeeld:
snoeppapiertjes op het plein
gooien: betekent een les over
afval / netheid.
Tabel 4.2.2
Nieuwe informatie verkregen uit interviews rondom weekplanning

4.2.3 Observaties (2c)
Tabel 2c.1, 2c.2 en 2c.3 laten zien dat leerkrachten verschillende motieven kunnen hebben
voor levensbeschouwelijke activiteiten. Ook de activiteit kan op verschillende manieren
worden vormgegeven, zoals blijkt uit het ingevulde observatiemodel 2c. De motieven lijken
vooral van de activiteit af te hangen.

4.3 Resultaten deelvraag 3
Deelvraag
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In hoeverre is er in de onderbouw, ruimte voor levensbeschouwelijke activiteiten?
Inleiding
De resultaten behorend bij de derde deelvraag worden per meetinstrument weergegeven.
De tabellen waarnaar verwezen wordt zijn opgenomen in hoofdstuk 6 (Bijlagen) van dit
onderzoek en de nummering komt overeen met de nummering in hoofdstuk 3 (Methode
van onderzoek).

4.3.1 Analyse weekplanningen (3a)
School B

School A

%

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 1/2

Groep 3

Groep 4

week 1-4

27,9

25,6

25,8

20,7

36,5

31,75

31,75

week 1-4

- 2,3

Tabel 4.3.1

+ 0,2

- 5,1

- 4,75

+/- 0

Procentenberekening
(groei/daling)
gemiddelde
besteding
levensbeschouwelijke activiteiten; afkomstig uit tabel 3a.1

van

tijd

aan

Urenbesteding levensbeschouwing
Uit de analyse van weekplanningen (tabel 3a.1) blijkt dat op papier de School B gemiddeld
4 uur en 20 minuten per week besteed aan levensbeschouwelijke activiteiten. Op School
A is dit gemiddeld 1 uur en drie kwartier.
Daling versus constantie
Op de School B valt de neerwaartse spiraal betreffende ingeplande tijd voor
levensbeschouwelijke activiteiten in groepen ¾ op. Bij School A blijft de tijd die ingepland
is voor levensbeschouwelijke activiteiten groepen ¾ constant.
Activiteiten
Activiteiten komen grotendeels overeen, bijvoorbeeld dagopening (bidden, zingen,
bijbelvertelling) en sova- of bomjedalessen. De thema activiteiten en wereldoriëntatie zijn
verschillend per school.

4.3.2 Gesprek leerkrachten (3b)
Toevoegingen levensbeschouwing n.a.v. incidenten
Tabel 3b.1 geeft aan dat volgens alle respondenten van de onderbouw ook buiten de
weekplanning plaats is voor levensbeschouwing. Het gaat dan om spontane gesprekjes,
voorbereiding voor de christelijke feestdagen en de invulling van een (maatschappelijk)
thema. Het aantal uur dat op jaarbasis wordt bijgevoegd op De School A varieert van 40
tot 120 uur. Respondenten van School B geven aan dat ze het moeilijk vinden om dit in te
schatten, wegens incidentele momenten.
4.4 Resultaten deelvraag 4
Deelvraag
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Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Inleiding
De resultaten behorend bij de vierde deelvraag worden per meetinstrument weergegeven.
De tabellen waarnaar verwezen wordt zijn opgenomen in hoofdstuk 6 (Bijlagen) van dit
onderzoek en de nummering komt overeen met de nummering in hoofdstuk 3 (Methode
van onderzoek).

4.4.1 Gesprek onderbouwcoördinator (4a)
Vragenkader
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Naam
School

Onderbouw coördinator (anoniem)
School A
Themavoorbereidingen



Bewust inplannen van levensbeschouwelijke activiteiten in matrix
Inspiratie collega’s

Levensbeschouwing
Groep ½




Incidenten;
Veiligheid waarborgen.

Groep ¾





Geplande en incidentele gesprekken;
Gesprekken over diversiteit;
Inbreng levensbeschouwelijke probleemstellingen.

Religieuze levensbeschouwing (geloofsopvoeding)






Tabel 4.4.1

Bijbelteksten betrekken bij thematiseren;
Gebed bij incidenten;
Psalmrooster afstemmen op thema-inhouden;
Kwaliteiten van leerlingen benaderen vanuit het Vaderhart van God;
Levensbeschouwelijke visie is waarden-gebonden;
Verrijking onderwijs door nauwere verbinding tussen OGO en levensbeschouwing.
Codes uit gesprek onderbouwcoördinator School A

Levensbeschouwing in de praktijk
Tabel 4a.1 geeft het kijkkader weer van een OGO- expert afkomstig van School A. Hieruit
blijkt dat levensbeschouwing in de groepen ½ en de groepen ¾ op verschillende manieren
wordt vormgegeven. Op dit moment wordt wat betreft levensbeschouwing een sterke
verbinding gemaakt met de thema’s die de klassen behandelen. Inspiratie op doen in
andere klassen en gebruikmaken van de matrix zou volgens de OGO- expert
levensbeschouwing nog beter tot zijn recht doen. De school stelt bewust niet alle religies
op één lijn, wat binnen ontwikkelingsgericht onderwijs vaak wel gebeurt. Een nog sterkere
verbinding tussen ontwikkelingsgericht onderwijs en levensbeschouwing verrijkt het geheel
waarschijnlijk, aldus de expert.
75

4.4.2 Experimenteel onderzoek (4b)

Groep
Verbinding met de
kerndoelen
van
levensbeschouwing

Verbinding met de
doelen van de cirkel
van basisontwikkeling

Onderzoekkader 1
4

Onderzoekkader 2
½

Kerndoel 34

Kerndoel 38

De leerlingen leren zorg te dragen De leerlingen leren hoofdzaken over de
voor de lichamelijke en psychische geestelijke stromingen die in de
gezondheid van henzelf en anderen. Nederlandse multiculturele samenleving
een belangrijke rol spelen, en ze leren
respectvol om te gaan met seksualiteit
en
met
diversiteit
binnen
de
samenleving,
waaronder
seksuele
diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;

Godsdienstige verhalen, feesten
en gebruiken
Hart van de cirkel

Hart van de cirkel:

Hart van de cirkel:
emotioneel
vrij,
Emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen zelfvertrouwen
hebben, nieuwsgierigheid
Brede bedoelingen

nieuwsgierigheid,

Brede bedoelingen:

Actief zijn en initiatieven tonen / voorstellingsvermogen en creativiteit,
communiceren en taal / wereld onderzoeken, redeneren en probleem
verkennen / voorstellingsvermogen oplossen
en creativiteit
Specifieke kennis /vaardigheden Specifieke kennis / vaardigheden:
Sociale vaardigheden

Welke
ontwikkelingsgerichte
componenten zitten in
de activiteit verweven
?
Tabel 4.4.2






Zone
van
ontwikkeling qua
vaardigheden
Spelactiviteit
Zingeving

woorden
en
vaardigheden
naaste
sociale






begrippen,

sociale

Zone van naaste ontwikkeling
Oproep persoonlijke identiteit
van de kinderen
stimuleren
van
ontwikkeling

de

brede

Thematiseren

Codes uit Experimenteel onderzoek levensbeschouwing en ontwikkelingsgericht
onderwijs, School A, Nieuw- Lekkerland

Koppeling levensbeschouwing - doelen
Uit bovenstaande onderzoekkaders blijkt dat verschillende manieren bestaan om
levensbeschouwelijke activiteiten te koppelen aan doelstellingen. Zodoende kan gewerkt
worden aan verschillende kerndoelen en verschillende doelen van ontwikkelingsgericht
onderwijs. Ook kan er tijdens de activiteiten steeds de nadruk op een ander
ontwikkelingsgericht component worden gelegd. Wat overeenkomt is dat er bij beide
experimenten een verbinding wordt gemaakt met de kernactiviteit: gespreksactiviteiten.
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4.5 Resultaten deelvraag 5
Deelvraag
Welke ontwikkelingsperspectief kan in kernactiviteiten binnen het OGO- concept worden
gecreëerd voor de onderbouw?
Inleiding
De resultaten behorend bij de vijfde deelvraag worden per meetinstrument weergegeven.
De tabellen waarnaar verwezen wordt zijn opgenomen in hoofdstuk 6 (Bijlagen) van dit
onderzoek en de nummering komt overeen met de nummering in hoofdstuk 3 (Methode
van onderzoek).

4.5.1 Experimenteel onderzoek (5a)

Groep
Verbinding
ontwikkelingsperspect
ieven kernactiviteiten
ontwikkelingsgericht
onderwijs

Onderzoekkader 3
4

Onderzoekkader 4
½

Naar een zoektocht in de Concrete weergave
richting van ver gelegen Bijbelse inhouden
gebieden:
Kinderen
ontwikkelen
de
mogelijkheid om zich te oriënteren
op gebieden die verder van hun
eigen leefwereld af liggen. In de
Bijbel gaat het over de gebieden
rond het Midden-Oosten. Het is van
belang kinderen mee te nemen op
de zoektocht naar de plaatsen en
bijbehorende
gewoontes
en
natuurlijke omstandigheden uit de
Bijbel. Zij leren zodoende de context
van Bijbelse gebeurtenissen juist
interpreteren. De kinderen kiezen
bijbehorende
Bijbelteksten
en
Bijbelgeschiedenissen
bij
het
Pinksterfeest. Zodoende komen zij
in aanraking met meerdere (en ver
gelegen) Bijbelse gebieden.

van

Bijbelse

Samen praten over concrete voorwerpen
en
handelingen
(de
video,
de
pottenbakker), wat zie je?): het willen
deelnemen aan het gesprek waarin
concrete handelingen en gebeurtenissen
worden besproken.

Naar
persoonlijke Naar
persoonlijke
betekenisverlening van de Bijbel betekenisverlening van de Bijbel als
inspiratiebron
als inspiratiebron:
Het kind is meer in staat om de
betekenis die aan de Bijbel wordt
ontleend te begrijpen en zichzelf toe
te eigenen. De kinderen leren wat
persoonlijke
levensovertuiging
betekent voor het dagelijks leven en
handelen (Wolff, 2000). Met als doel
kinderen
op
te
voeden
tot
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Naar communicatie die het hier en nu
overstijgt (de waarom vragen): Dan
volgt een overgangsgebied waarin
kinderen over meer dan het concrete
hier en nu praten. Gesprekken gaan nu
bijvoorbeeld over situaties die ze zich
voor kunnen stellen, plannen die ze
maken, gebeurtenissen die al voorbij zijn

Tabel 4.5.1

authentieke, overtuigde christenen of nog komen. Gesprekken kunnen
die ook daadwerkelijk naar deze bevorderen
dat
kinderen
meer
overtuiging leven. De kinderen leren cognitieve taalfuncties gaan inzetten
de Pinkster Geest te begrijpen en
zien het werk van de Heilige Geest
terug
in
meerdere
Bijbelse
verbanden. Dit passen zij in het
vervolg toe op hun eigen heilsleven.
Gedeelte
uit
Experimenteel
onderzoek
levensbeschouwing
en
ontwikkelingsperspectieven ontwikkelingsgericht onderwijs, School A, NieuwLekkerland

Koppeling ontwikkelingsperspectieven
Onderzoekkader 3 laat zien op welke manier de in paragraaf 2.5.4 ontworpen
ontwikkelingsperspectieven ingezet kunnen worden. Uit de evaluatie, blijkt het belang van
de inbreng van de leerkracht, namelijk het bewaren van de heilsstructuur tijdens de
religieuze activiteit.
Onderzoekkader 4 geeft aan hoe volgens de bestaande ontwikkelingsperspectieven voor
kernactiviteiten, een mogelijke uitvoer van een levensbeschouwelijke activiteit. Deze
bestaande ontwikkelingsperspectieven staan in tabel 5a.1 gekoppeld met de mogelijke
levensbeschouwelijke ontwikkelingsperspectieven beschreven in paragraaf 2.5.4.
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Hoofdstuk 5 – Conclusies, aanbevelingen en discussie
Inleiding
In dit hoofdstuk staan conclusies per deelvraag verwoord. Deze conclusies worden in
verband gebracht met het literatuur- en praktijkonderzoek. De aanbevelingen geven een
duidelijk beeld van vervolgstappen naar aanleiding van het onderzoek. De discussie houdt
weerspiegeling op dit onderzoek in. Aanbevelingen en discussie is een overkoepelende
aanduiding; het gehele onderzoek, inclusief werkwijze, is hierbij inbegrepen.

5.1 Beantwoording onderzoeksvragen

5.1.1 Conclusie deelvraag 1
Deelvraag
Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke activiteiten in
het basisonderwijs?
Richtlijnen uit kerndoelen voor levensbeschouwelijke activiteiten
De kerndoelen geven algemene richtlijnen voor levensbeschouwelijke activiteiten op zowel
religieus gebied als op het gebied van identiteitsvorming binnen het onderwijs. In dit
onderzoek fungeren de kerndoelen als richtlijnen voor het onderzoek: kerndoel 34, 36 –
39 (Hoeven, 2006). Deze kerndoelen voor algemene levensbeschouwing komen
afwisselend terug in de geanalyseerde zaakvakmethodes; geschiedenis: Venster op
Nederland, aardrijkskunde: Geobas en biologie: Leefwereld. Deze gegevens zijn afkomstig
uit tabel 1a.4, waarin de analyse staat weergeven van overeenkomende kerndoelen uit
zaakvakmethodes geschiedenis, aardrijkunde en biologie.
Richtlijnen uit kerndoelen voor religieuze levensbeschouwing
De richtlijnen voor religieuze levensbeschouwing zijn gebaseerd op het juist interpreteren
van verschillende religies door de kennis hierover te vergroten en door niet alleen te
oriënteren op jezelf, maar ook op de ander. Samenvattend gaat het om richtlijnen die
betrekking hebben op het zorg dragen voor zichzelf, voor anderen en voor het milieu,
burgerschapsvorming, respecteren van algemeen aanvaarde waarden en normen en
kennis over geestelijke stromingen uit de multiculturele samenleving. Deze richtlijnen
komen bijeen in de kerndoelen: 37-39, 49 en 52. Voorafgaande kerndoelen voor religieuze
levensbeschouwing komen afwisselend terug in de geanalyseerde zaakvakmethodes:
geschiedenis: Venster op Nederland, aardrijkskunde: Geobas en biologie: Leefwereld. Dit
gegeven is afkomstig uit tabel 1a.6, waarin terugkerende kerndoelen uit
zaakvakmethodes, betreffende religieuze levensbeschouwing staan weergegeven. In tabel
1b.2 staan overeenkomende kerndoelen, betreffende Bijbelse Geschiedenismethodes Hoor
het Woord en Bijbelwerk voor kind en verteller (Evert Kuyt). Hieruit is afleidbaar dat
afwisselend kerndoelen 37-39 aan bod komen in de geanalyseerde Bijbelse
Geschiedenismethodes. De methodemakers leggen de nadruk op de richtlijnen uit deze
kern- en bijbehorende tuledoelen.

Overkoepelende kerndoelen
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In de jaarplannen komen kerndoelen 34, 36-39 en 52 aan bod, met uitzondering van
kerndoel 49. Nadruk wordt gelegd op kerndoel 34 en 38. In tabellen 1c.12 - 1c.14 staan
vergelijkingen van kerndoelen uit de geanalyseerde jaarplannen weergegeven. Hieruit
blijkt dat deze nadruk voortkomt uit de Bijbelse uitgangspunten die de school hanteert. In
het onderwijs ligt de mogelijkheid om te variëren in de hoeveelheid aangeboden lesstof
betreffende algemene en religieuze levensbeschouwing.
Koppeling
De gegevens uit onderzochte praktijkdelen komen grotendeels overeen met literaire
vondsten, beschreven in het theoretisch kader. Hierbij is voornamelijk de overkomst
betreffende kerndoelen voor levensbeschouwelijke activiteiten zichtbaar. De Bijbelse
Geschiedenismethode wijkt echter af, doordat kerndoel 49 en 52 niet zichtbaar terugkomen
in kern-, les- en tuledoelen uit methodes Hoor het Woord en Bijbelwerk voor kind en
verteller (Evert Kuyt).

5.1.2 Conclusie deelvraag 2
Deelvraag
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen
basisonderwijs?

het (bijzonder)

Het belang van levensbeschouwing
Uit de beschrijving van de kern- en tuledoelen blijkt dat de overheid levensbeschouwelijke
activiteiten van belang acht. Zo schrijft Hoeven (2006) dat het belang van
levensbeschouwelijke activiteiten is verweven met de persoonsontwikkeling van het kind,
overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en toerusting van kinderen
voor participatie in de maatschappij. In de praktijk blijken deze activiteiten verweven in
thema’s en lessen omtrent sociaal-emotionele vorming / ontwikkeling. Dit gegeven is
afkomstig uit tabel 2a.11, waarin staat weergegeven welke onderwerpen aan de orde
komen tijdens algemene levensbeschouwelijke activiteiten. Levensbeschouwelijke
activiteiten geven beeld van eigen positie in de maatschappij en geven inhoud aan het
leven (Schepper, 2004). Levensbeschouwing vormt het fundament voor samenleving en
bepaalt zo tevens haar continuïteit.

Het belang van religieuze levensbeschouwing
Religieuze levensbeschouwing kleurt en verdiept de mogelijkheden van algemene
levensbeschouwing, doordat het zorg draagt voor verbinding in de aanwezige pluriforme
samenleving (Rijksoverheid, 2008). Zij is namelijk gericht op het ontwikkelen van
identiteitsdenken van het kind, waarbij de identiteit van anderen in oogschouw wordt
genomen. Dit identiteitsdenken staat eveneens kritisch denken toe. Uit de uitwerking van
observatie betreffende praktijkbeelden levensbeschouwelijke activiteiten, beschreven in
tabel 2c.1, blijkt dat levensbeschouwing fungeert als ruggengraat, zoals De Schepper ook
aangeeft in zijn boek Levensbeschouwing ontwikkelen (2004). De structuur en
buigzaamheid verwerven de kinderen door deel te nemen aan (religieuze)
levensbeschouwelijke activiteiten.
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Levensbeschouwelijke activiteiten komen niet tot uitdrukking in neutraliteit. Het onderwijs
is niet waardenvrij (De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2012). Zo ook
het bijzonder, confessioneel onderwijs niet. De waarden die aan dit onderwijs worden
gehecht zijn specifiek, maar niet expliciet. Zij zijn van toegevoegde waarde op het doel
van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het basisonderwijs; namelijk de
persoonsontwikkeling van het kind en zijn toerusting op het maatschappelijk leven. Dit
gegeven is afkomstig uit de uitwerkingen van tabel 2a.12, waarin staat weergeven welke
onderwerpen, betreffende religieuze levensbeschouwing, ter sprake komen. De koppeling
tussen het geloofsleven en het persoonlijk leven komt hierin duidelijk tot uitdrukking. Als
het gaat om nieuwsberichten en seksuele voorlichting zijn ook maatschappelijke
doeleinden sterk verbonden met het confessioneel onderwijs.
Koppeling
Uit voorgaande blijkt dat onderzochte praktijkdelen overeenkomen met literaire bronnen,
vermeld in het theoretisch kader. Het praktijkonderzoek onderschrijft de onmogelijke
neutraliteit uitdrukking in levensbeschouwelijke activiteiten. Ook is vanuit het
praktijkonderzoek nadruk gelegd op het belang van religieuze levensbeschouwelijke
activiteiten. Deze zouden volgens tabel 2a.13, Uitwerking van visie respondenten ten
aanzien van betekenisverlening op onderzoeksscholen, van toevoegende waarde zijn voor
algemene levensbeschouwelijke activiteiten. Dit komt overeen met bovenstaande bron
(Rijksoverheid, 2008).

5.1.3 Conclusie deelvraag 3
Deelvraag
In hoeverre is er in de onderbouw, ruimte voor levensbeschouwelijke activiteiten?
Openbaar en religieus onderwijs
Uit het Eindwerkstuk levensbeschouwelijke vorming (2013) van Bouter en het boek Wortels
en vleugels (2007) geschreven door Van Bodegraven, en Kopmels blijkt dat er binnen het
openbaar onderwijs vaak volgens thema’s gewerkt wordt binnen het levensbeschouwelijk
onderwijs. Hierin worden de doelen betreffende ‘Unto’, ‘About’ en ‘From’ verwerkt.
Religieuze levensbeschouwing speelt een belangrijke rol binnen het confessioneel
onderwijs. Te denken valt aan gebed, religieuze liederen en/of vieringen. Ook wordt
levensbeschouwing binnen confessioneel onderwijs verwerkt in thema’s. De aanduiding
voor de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan levensbeschouwing binnen het themawerk,
is moeilijk aan te duiden. Op School A kan deze specifieker worden aangeduid, vanwege
het werken volgens de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Deze conclusie is
getrokken uit tabel 3b.1, waarin nieuwe informatie verkregen uit interviews rondom de
weekplanning-analyse is verwerkt.
Tijd en ruimte voor levensbeschouwelijke activiteiten
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan
levensbeschouwing per week sterk uiteen wijkt. De redenen hiervoor zijn: afhankelijk
betreffende de interesses van het kind en incidentele gebeurtenissen. De nadruk moet dan
ook niet zozeer liggen op levensbeschouwelijke activiteiten ingepland in weekplanningen.
Een gevaar hier van is namelijk dat incidentele gebeurtenissen wegens tijdgebrek
onaangeroerd blijven (Uit: 4.2.2). Uit tabel 2c.3, waarin overeenkomsten en verschillen uit
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praktijk observatie van levensbeschouwelijke activiteiten beschreven staan, blijkt dat
navolging van de kinderen door de leerkracht positieve invloed heeft op verloop van
gespreksactiviteiten. Ruimte voor levensbeschouwelijke activiteiten is dan ook van
onmiskenbare waarde.
Uit tabel 3a.1, een weergave van het kijkkader betreffende weekplanningen, blijkt dat de
School B levensbeschouwelijke activiteiten bewust inplant op de weekplanningen. Op
School A zijn de geplande levensbeschouwelijke activiteiten gericht op religieuze
levensbeschouwing en komt algemene levensbeschouwing aan bod tijdens het
thematiseren. Dit gegeven is afkomstig uit tabel 2a.12, waarin staat weergeven welke
onderwerpen, betreffende religieuze levensbeschouwing, ter sprake komen. Scholen
moeten vrijheid ervaren in het plannen of betrekken van ruimte voor levensbeschouwelijke
activiteiten. Een minimaal voorkomen van levensbeschouwelijke activiteiten is echter
vereist. De onderbouwing voor deze optiek staat vermeld in paragraaf 2.2.1. Een
respondent, onderbouw coördinator van School A, onderstreept dit in haar volgende citaat:
‘Bij de themavoorbereidingen kunnen we de matrix bewuster gaan gebruiken voor
levensbeschouwing binnen ons OGO-aanbod’ (Uit tabel 4a.1). De tabellen laten
overeenkomsten met de literatuur zien als het gaat om welke activiteiten er plaats vinden
met betrekking tot levensbeschouwing. Bovenstaande literatuur en praktijkonderzoek
geven het belang van gebed, liederen en religieuze feesten weer.
Koppeling
Bovenstaande conclusies uit het praktijkonderzoek komen overeen met het
literatuuronderzoek. De tijd en ruimte voor religieuze en algemene levensbeschouwelijke
activiteiten die worden ingebouwd in het onderwijsaanbod of incidenteel plaatsvinden,
worden onderschreven door Dick den Bakker in zijn boek Samen met anderen leven: een
protestantse school (2004).

5.1.4 Conclusie deelvraag 4
Deelvraag
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Brede ontwikkeling of identiteitsontwikkeling
Binnen identiteitsontwikkeling spreken we over brede identiteitsontwikkeling wanneer
identiteitsontwikkeling door het gehele onderwijs doortrokken is. Wanneer
identiteitsontwikkeling echter alleen een plaats krijgt binnen de levensbeschouwelijke
activiteiten spreken we van smalle identiteitsontwikkeling (naar: Bakker en Miedema,
2004). In de doelencirkel binnen het ontwikkelingsgerichte onderwijs staan brede
bedoelingen opgenomen (Janssen – Vos, 2009).
Levensbeschouwing en ontwikkelingsgericht onderwijs
Levensbeschouwelijke activiteiten een plaats geven binnen ontwikkelingsgericht onderwijs
kan op verschillende manieren. Aarsbergen en Eiting (2004) geven op hun openbare
ontwikkelingsgerichte school levensbeschouwelijke activiteiten van meerdere religies een
plaats. Er wordt vooral gebruik gemaakt van overkoepelende specifieke waarden. Op
School A in Nieuw-Lekkerland is dit geen optie. Uit tabel 4a.1, Vragenkader gesprek
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onderbouw coördinator, blijkt dat de religieuze uitgangspunten van de school een
waardenvrij aanbod in de weg staan. Echter, uit paragraaf 2.2.3 blijkt dat onderwijs nooit
waardenvrij is. Levensbeschouwing komt niet tot uitdrukking in neutraliteit (Rijksoverheid,
2008). De beschouwing van andere religies wordt niet in de weg gestaan door eigen
aanhang van een religie. Deze verrijken elkaar echter door de uitdrukking van
verscheidenheid.
Ook kunnen levensbeschouwelijke activiteiten incidenteel een plaats krijgen binnen
ontwikkelingsgericht onderwijs (Kuipers, 2015). De onderbouw coördinator van School A
onderstreept deze incidentele gebeurtenissen. De uitwerking hiervan staat weergegeven
in tabel 4a.1; het vragenkader gesprek onderbouw coördinator. Deze moeten aangegrepen
en benut worden voor het persoonlijk en daartoe maatschappelijk nut van kinderen.
Dezelfde optiek brengt de onderbouw coördinator in met de woorden: “Het gaat wel hand
in hand met de wens om OGO te verwezenlijken en een bewuste keuze voor de brede
persoonsontwikkeling. Een verbinding met het concept zal m.i. voor een verrijking zorgen.
Het zal de kinderen helpen om een kritische, zelfbewuste burger te zijn. Het zal ook meer
diversiteit geven binnen de groep (kritische blik); iets waar sommige ouders ook mee om
moeten leren gaan!”.
Van Someren (2006) geeft in haar christelijke ontwikkelingsgerichte onderwijs
levensbeschouwelijke activiteiten op meerdere momenten een plaats. Er wordt een
nadrukkelijke verbinding gemaakt tussen het horen van een verhaal uit de Bijbel, iets doen
met dat verhaal en het uitvoeren van overige levensbeschouwelijke activiteiten.
Koppeling
De onderzochte praktijken komen overeen met de literatuurweergave. Zo kunnen
levensbeschouwelijke activiteiten op verschillende wijzen gekoppeld worden aan
onderwijsinhouden en planningen. Uit tabellen 4b.1 / 4b.2, onderzoekkaders van
experimenteel onderzoek ten aanzien van mogelijk ontwikkelingsperspectief, blijkt dat een
vrije keuze bestaat in kerndoelen en brede bedoelingen. Hierbij verschilt tevens de nadruk
op een ontwikkelingsgericht component.

5.1.5 Conclusie deelvraag 5
Deelvraag
Welke ontwikkelingsperspectief kan in kernactiviteiten binnen het OGO- concept worden
gecreëerd voor de onderbouw?
Mogelijk ontwikkelingsperspectief
In paragraaf 2.5.4 staat een mogelijk ontwikkelingsperspectief voor levensbeschouwing
beschreven. Deze staat in dezelfde paragraaf en de concluderende paragraaf onderbouwd
met literatuur, als Het leven doorgeven (2004) door Didier en Typisch christelijk? (2000)
door De Wolff. De weergave van dit ontwikkelingsperspectief in hoofdlijnen is als volgt:


Concrete weergave van Bijbelse inhouden
Uit tabel 5a.2, onderzoekkader experimenteel onderzoek op School A, blijkt dat in
groep 1/2 een levensbeschouwelijke activiteit gestart wordt met concreet
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aanschouwingsmateriaal. Dit sluit aan bij een concrete weergave van Bijbelse
inhouden. Deze eerste hoofdlijn van het ontwikkelingsperspectief wordt in de
onderbouw gehanteerd als verduidelijking van Bijbelse inhouden en het betrekken
van de leef- en belevingswereld van de kleuter. In hogere groepen is deze ook
hanteerbaar, maar dan als inleiding of verduidelijking op verdieping van
levensbeschouwelijke onderwerpen.


Naar een zoektocht in de richting van ver gelegen Bijbelse gebieden
In tabel 5a.1, onderzoekkader experimenteel onderzoek op School B, staat het
experimenteel onderzoek in groep 4 naar de mogelijkheid van het
ontwikkelingsperspectief beschreven. In de beschreven activiteit ontwikkelen
kinderen de mogelijkheid om zich te oriënteren op gebieden die verder van hun
eigen leefwereld af liggen. In de Bijbel gaat het over de gebieden rond het MiddenOosten. Het is van belang kinderen mee te nemen op de zoektocht naar de plaatsen
en bijbehorende gewoontes en natuurlijke omstandigheden uit de Bijbel. Zij leren
zodoende de context van Bijbelse gebeurtenissen juist interpreteren. De kinderen
kiezen bijbehorende Bijbelteksten en Bijbelgeschiedenissen bij het Pinksterfeest.
Zodoende komen zij in aanraking met meerdere (en ver gelegen) Bijbelse gebieden.



Naar persoonlijke betekenisverlening van de Bijbel als inspiratiebron
Uit tabel 5a.1 blijkt eveneens dat het kind meer in straat is om de Bijbelse betekenis
te begrijpen en zichzelf toe-eigenen. De kinderen leren wat persoonlijke
levensovertuiging betekent voor burgerschap (Wolff, 2000). Met als doel kinderen
op te voeden tot authentieke, overtuigde christenen die ook daadwerkelijk naar
deze overtuiging leven.
Uit tabel 5a.2 blijkt een overgang van de eerste hoofdlijn naar deze derde hoofdlijn;
ofwel naar communicatie die het hier en nu overstijgt.



Naar Bijbelse uitgangspunten en zijn historische waarden.

Koppeling
Ontwikkelingsperspectieven weergeven de opbouw van ontwikkelingsprocessen binnen
verschillende vakgebieden uit het onderwijsaanbod. Zij beschrijven de doelen waarna
wordt
toegewerkt
in
termen
van
verwacht
uitstroomniveau
en
leerrendementsverwachtingen per vakgebied (Oomens, Kooij, Eck, & Weijers, 2013). Het
niveau stijgt naar mate het ontwikkelingsperspectief vordert. In dit opzicht is het
ontwikkelingsperspectief niet toereikend. Uit tabel 5a.2 blijkt namelijk dat een sprong
gemaakt wordt van hoofdlijn één naar hoofdlijn drie. Dit kan voorkomen worden door het
ontwikkelingsperspectief specifieker uit te bouwen in een a-b-c nummering. Dit betekent
dat sprake is van een afwijking betreffende onderzochte praktijken en de beschrijving van
het mogelijke ontwikkelingsperspectief in het theoretisch kader. De volgorde in dit
ontwikkelingsperspectief, verleend uit de literatuur, komt in praktijk niet in dezelfde
volgorde aan bod. Details moet daarom worden toegevoegd aan de onderdelen van het
ontwikkelingsperspectief om zodoende een juiste chronologie te bewerkstelligen.
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5.2 Beantwoording hoofdvraag
Centrale vraagstelling
Hoe zien levensbeschouwelijke activiteiten binnen OGO er uit met ontwikkelingsperspectief
voor de onderbouw?
Levensbeschouwelijke activiteiten
Levensbeschouwing is het beschouwen van het leven in al zijn facetten. Wij sluiten aan bij
de vergelijking van De Schepper in zijn boek Levensbeschouwing ontwikkelen (2004), van
levensbeschouwing met een ruggengraat. Een ruggengraat zorgt voor kracht, structuur en
veerkracht. Levensbeschouwing is de vanuit structuur opkomende (veer)kracht. Zoals een
ruggengraat groeit door voedsel, ofwel bouwstenen groeit een kind in zijn burgerschap en
persoonlijke veerkracht door levensbeschouwelijk onderwijs. Dit onderwijs bestaat uit
levensbeschouwelijke activiteiten, die niet worden gegeven in de vorm van beslissende
antwoorden, maar in een activiteit of leerproces (naar: Bijnagte, 2014).
Levensbeschouwelijke activiteiten kunnen worden opgedeeld in algemene en religieuze
levensbeschouwelijke activiteiten. In het praktijkonderzoek blijkt dat onderwerpen die
tijdens algemene levensbeschouwing aan de orde kunnen komen gesprekken zijn over
onderwerpen die de kinderen aandragen, bespreken van verschillende religies en
maatschappelijke problemen, pestgedrag, gevoelens etc. Onderwerpen die tijdens
religieuze levensbeschouwing op een christelijke school aan de orde kunnen komen zijn
bidden, het luisteren naar een Bijbelverhaal, gesprekken over religieuze zaken en zingen/
leren van geestelijke liederen.
Levensbeschouwelijke activiteiten binnen OGO
De overheid geeft door middel van verschillende kerndoelen richtlijnen voor het
levensbeschouwelijk onderwijs op de basisschool. Het programma voor levensbeschouwing
mag verder vrij worden ingevuld binnen een school. Niet alleen de overheid laat het belang
van levensbeschouwelijke activiteiten zien. Ook de literatuur spreekt er over. Volgens
Hoeven (2006) is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten verweven met de
persoonsontwikkeling van het kind, de overdracht van maatschappelijke en culturele
verworvenheden en de toerusting van kinderen voor participatie in de maatschappij.
Levensbeschouwelijke activiteiten geven beeld van eigen positie in de maatschappij en
geven inhoud aan het leven (Schepper, 2004).
Levensbeschouwelijke activiteiten geeft ontwikkelingsgericht onderwijs vorm aan de hand
van een aantal kernactiviteiten. plaats in de zogenoemde brede ontwikkeling of
identiteitsontwikkeling.
O.a.
spelactiviteiten,
onderzoeksactiviteiten,
leesschrijfactiviteiten, gespreksactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten en rekenwiskunde activiteiten. Deze activiteiten zijn vormgegeven aan de hand van de brede
bedoelingen, beschreven in de tweede schil van de cirkel basisontwikkeling (Janssen-Vos,
2008). Zij zijn verbonden aan specifieke kennis en vaardigheden en het hart van de cirkel,
waarin de basisvoorwaarden voor leren staan beschreven. Religieuze levensbeschouwing
heeft geen eenduidige plek in het ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit brengt respondenten
uit het confessioneel onderwijs op een zoektocht naar de verbinding tussen het concept
ontwikkelingsgericht
onderwijs,
algemene
levensbeschouwing
en
religieuze
levensbeschouwing. In oogschouw moet worden genomen dat levensbeschouwing niet kan
voorkomen uit een gehele neutraliteit (De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, 2012).
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Levensbeschouwelijke activiteiten kunnen op verschillende manieren een plaats krijgen
binnen ontwikkelingsgericht onderwijs. In het praktijkonderzoek zijn een tweetal manieren
naar voren gekomen. Ten eerste een mogelijke verbinding door het begrip burgerschap,
dat een belangrijke plaats heeft in ontwikkelingsgericht onderwijs. Ten tweede speelt het
bevorderen van de brede identiteitsontwikkeling een grote rol, iets wat past bij
levensbeschouwelijk onderwijs.
Ontwikkelingsperspectief
Levensbeschouwelijke activiteiten binnen de onderbouw van ontwikkelingsgericht
onderwijs kunnen ook volgens dit model en de kernactiviteiten vormgegeven worden.
Daarbij kan het volgende ontwikkelingsperspectief in acht worden genomen om kinderen
optimaal tot ontwikkeling te brengen:





Concrete weergave van Bijbelse inhouden
Naar een zoektocht in de richting van ver gelegen Bijbelse gebieden
Naar persoonlijke betekenisverlening van de Bijbel als inspiratiebron
Naar Bijbelse uitgangspunten en zijn historische waarden.
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5.3 Discussie
Uiteindelijk kunnen we zeggen dat we ons onderzoeksdoel, het ontwerpen van een
ontwikkelingsperspectief voor levensbeschouwelijke activiteiten in de onderbouw van het
ontwikkelingsgerichte onderwijs, behaald hebben. Zoals besproken in 5.4 Aanbevelingen
vraagt het door ons ontworpen ontwikkelingsperspectief nog wel verder onderzoek. Het
gaat dan met name om het betrekken van meerdere groepen (de bovenbouw) en ook
meerdere scholen voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit alles zal de doelgroep van het
onderzoek, en daarmee ook het draagvlak, verbreden.
Het geheel van de scriptie heeft een overzichtelijke en strakke stijl en leest prettig. Sterk
in de inleiding van het theoretisch kader, is dat de begrippen kort, maar krachtig uitgelegd
zijn. We hadden hier nog meer bronnen kunnen gebruiken, om de betekenis van de
begrippen te onderbouwen met meer theorie. Voorbeelden zijn woordenboeken. Een
aanvulling bij het woord levensbeschouwing had kunnen zijn: ‘Levensbeschouwing is de
manier waarop iemand naar het leven kijkt en wat zijn visie hierop is. Het wordt op veel
middelbare scholen als vak gegeven. Bij levensbeschouwing gaat het erom wat het leven
voor een persoon betekent, welke waarde iemand geeft aan het leven en hoe een persoon
zijn leven wil invullen (Levensbeschouwing, 2011)’. Toch hebben we er voor gekozen om
dit niet op deze plaats te doen. In de rest van het theoretisch kader wordt namelijk
voldoende uitgeweid over de begrippen.
De deelvragen waarin we de hoofdvraag hebben opgesplitst zijn allen zeer relevant voor
het beantwoorden van de hoofdvraag. We hebben er voor gekozen om de hoofdvraag zo
concreet mogelijk te formuleren om een betrouwbaar antwoord te krijgen. Uiteindelijk zijn
we dan ook zeer tevreden over de manier waarop ons dit gelukt is.
Deelvraag 1
Het theoretisch onderzoek naar een antwoord op de eerste deelvraag leverde die informatie
op die we verwacht hadden. Wel zoomden we met dit onderzoek specifieker in op de
kerndoelen die een verbinding maken met levensbeschouwing. Ook bevestigde dit
onderzoek dat de overheid niet exact voor een school invult, hoe het levensbeschouwelijk
onderwijs er uit moet komen te zien. Nieuw was het antwoord op de eerste deelvraag: wat
zijn binnen de kern- en tuledoelen de richtlijnen voor levensbeschouwing in het
basisonderwijs. Dit hebben we in de conclusie op de eerste deelvraag mooi weten te
verwoorden. De analyses van de vakmethodes en de methode van Bijbelse Geschiedenis
leverde waardevolle informatie op voor ons onderzoek. Doordat de analyse van de
vakmethodes door één persoon was gedaan, was er hierin een mooie lijn te zien. De
analyses van de Bijbelse Geschiedenis methode is door beide personen uitgevoerd, en kan
daarom verschillen in interpretatie bevatten. De analyse van de jaarplannen leverden ons
meer informatie op dan wij vooraf verwachtten. Het is daarom goed geweest om dit
onderdeel in onze methode van onderzoek te verwerken.
Deelvraag 2
De tweede deelvraag was een vraag die veel subjectiviteit in de beantwoording deed
vermoeden. Doordat de nadruk wordt gelegd op de verwachtingen die de overheid heeft
van het onderwijs, werd deze aanname onderuit gehaald. Door specifiek in te gaan op en
onderzoek te doen naar de identiteit van beide onderzoeksscholen, lokt het opnieuw het
gevaar uit dat dit geen onderzoeksresultaten oplevert voor een brede doelgroep. Toch
hebben we hier bewust voor gekozen, omdat er onzes inziens duidelijk behoefte was naar
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dit onderzoek binnen ontwikkelingsgericht onderwijs. Wel hebben we duidelijk besproken
wat er in de theorie bekend is van andere visies over het belang van levensbeschouwing.
De afgenomen enquête en het interview leverden een enorme bron van informatie op voor
ons onderzoek. De vragen waren ook allemaal bruikbaar voor het beantwoorden van onze
vragen. De observatie bij deze deelvraag, had niet veel meerwaarde voor ons onderzoek.
Wel gaf het een mooi beeld in de praktijk.
Deelvraag 3
Een kritische noot bij de derde deelvraag (en ook bij de hoofdvraag) is het beperken tot
de onderbouw van de basisschool. Juist de bovenbouw lijkt behoefte te hebben aan het
implementeren van levensbeschouwing en is hier binnen het ontwikkelingsgericht
onderwijs ook al even mee aan het stoeien. Toch is het aangezien onze expertise op het
gebied van het jonge kind een goede beslissing geweest, ook om het onderzoek haalbaar
te laten blijven in de tijd die er voor staat. Het gesprek dat we bij de analyse van de
weekplanningen hadden was van groot belang. We kwamen er op deze manier achter dat
de analyse van de weekplanning iets anders kon weergeven dan de praktijk.
Deelvraag 4
Krachtig is de koppeling die in de vierde deelvraag is gemaakt met de theorie. Door zeer
diverse bronnen te gebruiken als het gaat om identiteit wordt de betrouwbaarheid
vergroot. Opnieuw kan de afbakening tot christelijk onderwijs voor vragen zorgen. Doordat
de onderbouwcoördinator ook geïnterviewd werd bij de ‘gewone’ interviews van deelvraag
2 leverde dit niet zo veel nieuwe informatie op. Wellicht hadden andere vragen nieuwe
informatie opgeleverd. Het is goed dat het experimentele onderzoek door twee
verschillende personen is gedaan, het kan op deze manier verschillende inzichten geven.
Deelvraag 5
Om tot de uiteindelijke beoordeling van de hoofdvraag te komen was de vijfde deelvraag
noodzakelijk. Lastig is het echter wanneer geen ontwikkelingsperspectief bestaat voor
levensbeschouwelijke activiteiten. Je gaat deze dan zelf ontwerpen, maar wie zegt dat je
dit op een correcte manier hebt gedaan? We hebben geprobeerd om misconcepties te
ondervangen door eerst te bestuderen wat de eisen zijn aan ontwikkelingsperspectieven.
Het eindonderzoek van De Jong en Sienema (2014) geeft een aantal voorwaarden en
doelen voor levensbeschouwelijke gesprekken in het basisonderwijs. ‘Delfos (2008)
spreekt niet alleen over het belang van communicatie, maar ook over het communiceren
over de communicatie, ook wel metacommunicatie genoemd. Dit vormt volgens Delfos
(2008) een fundamenteel onderdeel van een goede en vruchtbare communicatie. Zij stelt
een aantal voorwaarden van metacommunicatie, namelijk:









Maak het doel van het gesprek duidelijk;
Laat de kinderen weten wat je intenties zijn;
Laat de kinderen weten dat je als leerkracht ook feedback nodig hebt;
Laat een kind weten dat het mag zwijgen;
Probeer te benoemen wat je voelt en volg wat je voelt;
Nodig de kinderen uit hun mening over het gesprek te geven;
Maak metacommunicatie een vast onderdeel van je communicatie (de Jong &
Sienema, 2014)’
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Strategieën die we ook kunnen toepassen als het gaat om het ontwikkelingsperspectief
voor levensbeschouwelijke activiteiten. Opnieuw geldt hier dat het goed is geweest, om
het experimentele onderzoek door meerdere personen uit te laten voeren.
Overige invloeden
Strubbelingen binnen het onderzoek ontstaan het als er binnen het praktijkonderzoek een
deel van de doelgroep niet in staat is om respons te geven. Het geeft bij de uitkomsten
een scheef beeld en het geeft problemen bij het werken met percentages en vergelijkingen.
Uiteindelijk is het niet mogelijk om mensen te verplichten tot deelname en hebben we het
hierbij gelaten. Dit alles vergroot de dankbaarheid wanneer respondenten wel hun uiterste
best doen om mee te werken aan het onderzoek. Voor vervolgonderzoek zou het wellicht
een optie zijn om vooraf te bepalen welke doelgroep wil meewerken en aan de hand
daarvan de methode van onderzoek op te zetten.
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5.4 Aanbevelingen
Van passief naar actief
Uit het voorgaande blijkt dat levensbeschouwelijke activiteiten onderschreven worden door
de overheid en van belang worden geacht. Dit belang wordt onderschreven door
respondenten. Echter, het vlak van passieve en actieve houdingen dreigt uit elkaar te
drijven. Passieve bewoordingen blijken actieve deelname te bemoeilijken.
Tijdsinname
Respondenten geven aan dat de tijdsinname van extra levensbeschouwelijke activiteiten
niet zozeer haalbaar is, vanwege een volle weekplanning. Deze optiek kan
levensbeschouwing in het nauw brengen, door het af te schuiven op tijd en ruimte inname.
Dit is echter niet het geval wanneer levensbeschouwing geïmplementeerd wordt in
bestaande activiteiten. Hiermee experimenteren de respondenten van basisschool A. Het
ontwikkelingsgericht onderwijs, waaruit deze school werkt, is een aanbeveling voor het
inbouwen van levensbeschouwelijke activiteiten in het onderwijsaanbod.
Planning
Beschreven optiek bevestigt de aanbeveling levensbeschouwelijke activiteiten niet zozeer
toe te passen in de weekplanning, als wel oog hebben voor de mogelijkheid van
levensbeschouwing binnen activiteiten. Het is van belang dat leerkrachten bewust worden
van de tijd- en ruimtemogelijkheden die levensbeschouwing biedt.
Implementatie (religieuze) levensbeschouwing
Religieuze levensbeschouwing wordt aan de respondenten toegeschreven als uitgangspunt
en Bijbelse voorwaarden. Met de mogelijkheid om deze religieuze levensbeschouwing te
verbinden met algemene levensbeschouwing kunnen schoolbesturen en leerkrachten
levensbeschouwing exploiteren. Verbinding is mogelijk; blijkt uit de overlap van
kerndoelen betreffende algemene en religieuze levensbeschouwing (naar: Hoeven, 2006).
Het belang van vervaging van passieve bewoordingen en vervanging door actieve
deelname van levensbeschouwing binnen activiteiten in het onderwijsaanbod wordt
onderschreven vanuit dit onderzoek. Dit kan men allereerst bewerkstelligen door
bewustwording van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het onderwijsaanbod. Dit
stimuleert de overgang van passief naar actief handelen. Ten tweede kan met dit
bewerkstelligen door het ontwerpen van specifieke levensbeschouwelijke modellen, waarin
zowel algemene als religieuze levensbeschouwing in overkoepelende context een plaats
krijgen.
Suggesties voor vervolgonderzoek
De eerste schets van het ontwikkelingsperspectief, beschreven in paragraaf 2.5.4, is
ontworpen in het kader van vervolgonderzoek. Het ontwikkelingsperspectief moet in detail
worden uitgebouwd, onderbouwd en beschreven. Ook het bijbehorend praktijkonderzoek
is hieraan onderhevig. De ervaringen en (intrinsieke) motivaties van leerkrachten in het
basisonderwijs maken het mogelijke ontwikkelingsperspectief uitvoerbaar. Ook zou in het
vervolgonderzoek aandacht moeten worden besteed aan de bovenbouw, die tijdens dit
onderzoek niet aan de orde is gekomen. Omdat het praktijkonderzoek een belangrijke bron
van gegevens oplevert in het kader van dit onderzoek, moeten daarnaast ook meerdere
scholen betrokken worden bij een mogelijk vervolgonderzoek.
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5.5 Persoonlijke ontwikkeling

5.5.1 Persoonlijke ontwikkeling student Marije Ruit
In dit onderzoek is een persoonlijke ontwikkeling tot stand gekomen. De
onderzoekvaardigheden heb ik meer eigen gemaakt in het verloop van het onderzoek. Het
werken aan het onderzoek op lange termijn heeft mij nieuwe inzichten in
onderzoekmogelijkheden gegeven. Ten eerste in het onderzoek van het onderwerp van
deze scriptie, namelijk Ontwikkelingsperspectief in levensbeschouwelijke activiteiten
toegepast op confessionele principes. Wanneer literatuur niet toereikend bleek, werd de
zoektocht naar gedifferentieerde, literaire bronnen voortgezet. Dit had doorgaans een
positieve uitwerking op het weergeven van het theoretisch onderdeel van dit onderzoek.
Ten tweede zijn voor mij nieuwe onderzoeksmogelijkheden betreffende experimenteel
onderzoek, opbouwend en van betekenis gebleken.
Naast het verwerven van nieuwe onderzoeksmogelijkheden is in mij een ontwikkeling
gaande betreffende bovenstaand onderwerp van de scriptie. Ik ben mij bewust geworden
van de tijd- en ruimtemogelijkheden van levensbeschouwing binnen het onderwijs.
Als laatste zijn een aantal inzichten onderschreven. Zo is gebleken dat de samenwerking
binnen het onderzoek heeft bijgedragen aan het behaalde resultaat. Beide studenten vullen
elkaar aan; de één met nadruk op inhoudelijke vormgeving en de ander met nadruk op de
uiterlijke vormgeving. Ik heb hierbij veel geleerd van de kwaliteiten van mijn medestudent
en de samenwerking als prettig ervaren. Daarnaast heeft dit onderzoek mijn inzicht
betreffende de kwaliteit van het concept ontwikkelingsgericht onderwijs onderschreven. Ik
ben meer overtuigd van de resultatieve werking van het spel en onderzoek aanbod binnen
dit concept.

5.5.2 Persoonlijke ontwikkeling student Hannah Verweij
De grootste ontwikkeling die ik doorgemaakt heb tijdens dit onderzoek, is het werken met
voorgeschreven onderzoek vaardigheden, die een onderzoekende houding tot stand
brengen. Het vraagt om afstand te kunnen nemen van je eigen werk, en objectief te
kunnen analyseren. Tijdens dit onderzoek heb ik verschillende nieuwe kennis en inzichten
op gedaan. Tijdens het bestuderen en verwerken van de theorie heb ik mijn kennis over
ontwikkelingsgericht onderwijs en levensbeschouwing verdiept. Vooral het bestuderen van
hoe anderen tegen deze twee inhouden aankijken heeft nieuwe inzichten gecreëerd, die
ook invloed hebben op mijn handelen in de praktijk.
Tijdens het praktijkonderzoek ben ik daadwerkelijk aan de slag gegaan met de bestudeerde
theorie, dit heeft vertrouwen gegeven in het concept van het integreren van
levensbeschouwing in ontwikkelingsgericht onderwijs. Door het achteraf analyseren van
het experimentele onderzoek van mijn medestudent heb ik opnieuw inzichten gekregen in
hoe het ook kan. Daarnaast heeft het samenwerken met een medestudent ervoor gezorgd
dat je scherp blijft en wilt blijven presteren, omdat je samen verantwoordelijk bent voor
het geheel. Het uitvoeren van dit onderzoek zorgt er in mijn toekomstige beroep voor dat
ik in staat ben om vergelijkbaar onderzoek te doen binnen mijn school en werkgebied door
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het opgedane onderzoek vaardigheden. Daarnaast kan ik binnen mijn team als expert aan
de slag als het gaat om levensbeschouwing en ontwikkelingsgericht onderwijs. Ook de
waardevolle momenten uit de samenwerking met mijn medestudent geven positieve
vooruitzichten voor mijn toekomstige beroepspraktijk.
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Hoofdstuk 6 – Bijlagen
6.1 Ontwikkelingsperspectieven HOREB
Verkregen via: Bibliotheek onderbouw. (sd). Opgeroepen op 12 12, 2015, van HOREB
po: https://driestareducatiefgouda.horeb-po.nl/bibliotheek/Onderbouw
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6.2 Planning van het onderzoek
Deelvraag/
onderdeel
1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

3a

Onderzoeksactiviteit
Wat:
Analyse
vakmethodes
Wie: Marije & Hannah
op
beide
praktijkscholen
in
onder- en bovenbouw
Wat: Analyse Bijbelse
Geschiedenis
methodes
Wie: Marije & Hannah
op
beide
praktijkscholen
in
onder- en bovenbouw
Wat: Analyse jaarplan
Wie: Marije & Hannah
op
beide
praktijkscholen
in
overleg met de directie
Wat:
Interview
leerkrachten
Wie: Marije & Hannah
op
beide
praktijkscholen
in
onder- en bovenbouw
Wat: Enquête
Wie: Marije & Hannah
op
beide
praktijkscholen
in
onder- en bovenbouw
Wat:
Interview
leerkrachten/ directeur
Wie: Marije & Hannah
op
beide
praktijkscholen
in
onder- en bovenbouw
Wat: Observatie
Wie: Marije en Hannah
afzonderlijk voor de
eigen praktijkschool
Wat:
Analyse
weekplanningen
Wie: Marije & Hannah
op
beide
praktijkscholen
in
onderbouw

Februar
i 2016
X

X

X

X

X

X

X

X
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Maart
2016

April 2016

Mei 2016

3b

4a

4b

5a

Verwerking
ruwe
gegevens

Conclusies
en
resultaten

Wat:
Gesprek
leerkrachten
Wie: Marije & Hannah
op
beide
praktijkscholen
in
onderbouw
Wat:
Gesprek
onderbouw coördinator
Wie:
Hannah
met
Willeke Westerlaken
Wat:
Experimenteel
onderzoek
Wie: Marije & Hannah
op
beide
praktijkscholen in de
onderbouw
Wat:
Experimenteel
onderzoek
Wie: Marije & Hannah
op
beide
praktijkscholen in de
onderbouw
Wat: Verwerking ruwe
gegevens
Wie: Marije & Hannah
voor
de
eigen
praktijkschool
en
onderzoeken
Wat: beschrijven van
de resultaten van het
onderzoek en trekken
van conclusies
Wie: Gezamenlijk

X

x

x

x

x

x
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X

6.3 Dataverzameling deelvraag 1
Deelvraag
Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke activiteiten in
het basisonderwijs?
Inleiding
In dit hoofdstuk is de ruwe data opgenomen. De nummering van deze data komt overeen
met hoofdstuk 3; Methode van onderzoek en hoofdstuk 6; Meetinstrumenten.

6.3.1 Analyse zaakvakmethodes (1a)
Toelichting
De analyse van zaakvakmethodes is uitsluitend uitgevoerd op School B te Hendrik-IdoAmbacht. Op School A worden zaakvakmethodes namelijk niet gebruikt. De leerkrachten
van deze school geven de kerndoelen van de zaakvakken een plaats in het thematiseren.

6.3.1.1 Geschiedenis

Kijkkader zaakvakmethode
Deelvraag: Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Groep
Vak
1

8
Geschiedenis
Aan de hand van welke methode werkt de school aan burgerschapsvorming/
algemene levensbeschouwing, wat betreft het zaakvak geschiedenis?
Toelichting: onder ‘school’ wordt verstaan School B te Hendrik-Ido-Ambacht.
‘Venster op Nederland’

2

3

(Hoe) zijn de kerndoelen/ tule doelen hierin verwerkt?
Venster op Nederland voldoet aan alle kerndoelen (51-53) voor het onderdeel
Tijd van de leerlijn Oriëntatie op jezelf en de wereld. De methode sluit aan op
de tien tijdvakken met de bijbehorende kenmerkende aspecten en de vensters
van de Canon. Ook kerndoelen als 36, 37 en 38 van het onderdeel Mens en
samenleving komen op natuurlijke wijze aan de orde. In groep 5 werkt de
methode vanuit het heden terug naar het verleden. Vanaf groep 6 tot en met 8
is de methode chronologisch opgebouwd en stimuleert daarmee de
ontwikkeling van tijdsbesef als een van de basisprincipes voor
geschiedenisonderwijs. Bij elke les staan subdoelen weergegeven.
Welke kerndoelen uit het theoretisch kader zie je terug (zie achterzijde voor
betrokken kerndoelen)?
Kerndoel
Uitwerking
Doelstelling methode
De leerlingen leren zorg te dragen voor
34
de lichamelijke en psychische
gezondheid van henzelf en anderen.
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36

De leerlingen leren hoofdzaken van de
Nederlandse en Europese
staatsinrichting en de rol van de
burger.

In groep 8 wordt aandacht besteed aan de
volgende canononderwerpen, aangaande
de Europese staatsinrichting en de rol van
de burger:



De grondwet
Europa

Door het venster van de geschiedenis
wordt de relatie met andere vakken
zichtbaar en wordt duidelijk dat
geschiedenis ook gaat over zaken als
ruimtelijke inrichting, de spreiding van
bevolkingsgroepen, staatsinrichting en
burgerschap.

37

De leerlingen leren zich te gedragen
vanuit respect voor algemeen
aanvaarde waarden en normen.

Gezin en gezinsleven;

Vriendschap: kenmerken en
uitingen;

Taken op school en thuis.

Geschiedenis voor kinderen tot leven
brengen is wat Venster op Nederland wil
bereiken. Op een natuurlijke en speelse
manier worden leerlingen in de
gelegenheid gesteld zich aan de
onderwerpen te verbinden. Dat gebeurt
allereerst door historische gebeurtenissen
dicht bij de kinderen te brengen.
Kennis, inzicht en vaardigheden komen op
evenwichtige wijze aan de orde. Hierdoor
leren leerlingen de zin en betekenis van
geschiedenis begrijpen. Het bezit van deze
begrepen kennis veronderstelt dat
leerlingen leren hoe ze ontwikkelingen in
de samenleving op verantwoorde wijze
kunnen waarderen en beoordelen.

38

De leerlingen leren hoofdzaken over de
geestelijke stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol speen
en ze leren respectvol om te gaan met
seksualiteit en met diversiteit binnen
de samenleving, waaronder seksuele
diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;

Omgaan met geschiedenis is niet neutraal,
maar onderstelt ook dat er rekenschap
wordt gegeven van het verleden en
kritisch wordt gekeken naar de eigen
cultuur. Cultuur zonder norm bestaat
immers niet. Voor Venster op Nederland
betekent dit dat leerlingen zich door kennis
van de geschiedenis bewust worden van
de eigen plaats en verantwoordelijkheid
daarin. Dat leren ze ook doordat ze in deze
methode in aanraking komen met
relevante onderwerpen die betrekking
hebben op de inhoud, ontwikkeling en
betekenis van het christendom voor de
eigen cultuur.



39

Godsdienstige verhalen,
feesten en gebruiken;

Leerlingen leren met zorg om te gaan
met het milieu.

Verwondering over de
schoonheid van de natuur;



49

Ingrepen van de mens:
toevoegingen en
aftrekkingen;
Keuzes maken; bereidheid tot zorg.
De leerlingen leren over de mondiale
ruimtelijke spreiding van
bevolkingsconcentraties en
godsdiensten, van klimaten,
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energiebronnen en van
natuurlandschappen zoals vulkanen,
woestijnen, tropische regenwouden,
hooggebergten en rivieren.

Bevolking;

Godsdiensten
De leerlingen leren over kenmerkende
aspecten van de volgende tijdvakken:
jagers en boeren; Grieken en
Romeinen; monniken en ridders;
steden en staten; ontdekkers en
hervormers; regenten en vorsten;
pruiken en revoluties; burgers en
stoommachines; wereldoorlogen en
Holocaust; televisie en computer. De
vensters van de canon van Nederland
dienen als uitgangspunt ter illustratie
van de tijdvakken.

Veelkleurig Nederland;

De Tweede Wereldoorlog;
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Vernieuwingen in de techniek.

De methode behandelt alle tien de
tijdvakken van groep 5 t/m 8. In groep 8
zijn dit de volgende tijdvakken:








Tijd van wereldoorlogen en
Holocaust;
Tijd van pruiken en revoluties.

Aan deze tijdvakken worden
canononderwerpen gekoppeld. Enkele van
deze onderwerpen voor groep 8 zijn:





4

Tijd van burgers en
stoommachines;
Tijd van regenten en vorsten;
Tijd van televisie en computer;

Napoleon Bonaparte
Max Havelaar
Anne Frank
De grondwet

Extra
De methode hanteert een eigen kijk op de Nederlandse geschiedenis. Het
volgende staat in de methode genoteerd:
Bezig zijn met geschiedenis is geen neutrale aangelegenheid, maar vindt altijd
plaats vanuit een persoonlijke levensovertuiging. Venster op Nederland is een
geschiedenismethode voor het christelijk onderwijs. Het uitgangspunt is dat
God een plan heeft met de mensen en de wereld.(…) Venster op Nederland
besteedt aandacht aan onderwerpen als de komst en verspreiding van het
christendom in de Lage Landen, de strijd om religie en vrijheid in de
Tachtigjarige oorlog of een onderwerp als de Statenvertaling. (…)
Tabel 1a.1

Kijkkader zaakvakmethode geschiedenis ‘Venster op Nederland’

6.3.1.2 Aardrijkskunde

Kijkkader zaakvakmethode
Deelvraag: Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Groep
Vak
1

6
Aardrijkskunde
Aan de hand van welke methode werkt de school aan burgerschapsvorming/
algemene levensbeschouwing, wat betreft het zaakvak aardrijkskunde?
Toelichting: onder ‘school’ wordt verstaan School B te Hendrik-Ido-Ambacht.
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‘Geobas’
2

(Hoe) zijn de kerndoelen / tule doelen hierin verwerkt?
De methode Geobas heeft als uitgangspunt de nieuwste herziende kerndoelen.
Deze zijn de kerndoelen 47-50 van het onderdeel Ruimte en kerndoel 36 van
onderdeel Mens en samenleving. Algemeen: leerlingen ontwikkelen een
geografisch wereldbeeld aan de hand van gebieden en met behulp van
kaartvaardigheden. Deze doelen worden gegeven in afwisselend basis-,
toepassings-, en omgevingslessen. In de handleiding staat bij elke les het
bijbehorend subdoel weergegeven.

3

Welke kerndoelen uit het theoretisch kader zie je terug (zie achterzijde voor
betrokken kerndoelen)?
Kerndoel
34

Uitwerking

Doelstelling methode

De leerlingen leren zorg te dragen voor
de lichamelijke en psychische
gezondheid van henzelf en anderen.

36

De leerlingen leren hoofdzaken van de
Nederlandse en Europese
staatsinrichting en de rol van de
burger.

37

De leerlingen leren zich te gedragen
vanuit respect voor algemeen
aanvaarde waarden en normen.

Gezin en gezinsleven;

Vriendschap: kenmerken en
uitingen;

Taken op school en thuis.

38

De leerlingen leren hoofdzaken over de
geestelijke stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol speen
en ze leren respectvol om te gaan met
seksualiteit en met diversiteit binnen
de samenleving, waaronder seksuele
diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;


39



49

Godsdienstige verhalen,
feesten en gebruiken;

Leerlingen leren met zorg om te gaan
met het milieu.

Verwondering over de
schoonheid van de natuur;



Eén van de aspecten die in groep 6 aan de
orde komt, is het bestuur van gemeente
en provincie.

Ingrepen van de mens:
toevoegingen en
aftrekkingen;
Keuzes maken; bereidheid tot
zorg.

De leerlingen leren over de mondiale
ruimtelijke spreiding van

106

Dit kerndoel is verbonden aan kerndoel 48,
onderdeel Ruimte.
Kinderen leren over de maatregelen die in
Nederland genomen worden/werden om
bewoning van door water bedreigde
gebieden mogelijk te maken.
Ook wordt aandacht besteed (paragraaf)
aan vervuiling van fabrieken en de invloed
daarvan op het milieu.
Kinderen leren dat de ruimtelijke inrichting
en spreiding op verschillende

bevolkingsconcentraties en
godsdiensten, van klimaten,
energiebronnen en van
natuurlandschappen zoals vulkanen,
woestijnen, tropische regenwouden,
hooggebergten en rivieren.

Bevolking;

Godsdiensten
De leerlingen leren over kenmerkende
aspecten van de volgende tijdvakken:
jagers en boeren; Grieken en
Romeinen; monniken en ridders;
steden en staten; ontdekkers en
hervormers; regenten en vorsten;
pruiken en revoluties; burgers en
stoommachines; wereldoorlogen en
Holocaust; televisie en computer. De
vensters van de canon van Nederland
dienen als uitgangspunt ter illustratie
van de tijdvakken.

Veelkleurig Nederland;

De Tweede Wereldoorlog;
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Tabel 1a.2

schaalniveaus het resultaat is van een
combinatie van menselijke activiteiten en
natuurlijke processen. De menselijke
activiteiten kunnen heel divers zijn, van
economische, sociale, politieke, tijdelijke of
culturele aard.

Vernieuwingen in de techniek.

Kijkkader zaakvakmethode aardrijkskunde ‘Geobas’

6.3.1.3 Biologie

Kijkkader zaakvakmethode
Deelvraag: Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Groep
Vak
1

5&7
Biologie
Aan de hand van welke methode werkt de school aan burgerschapsvorming/
algemene levensbeschouwing, wat betreft het zaakvak aardrijkskunde?
Toelichting: onder ‘school’ wordt verstaan School B te Hendrik-Ido-Ambacht.
‘Leefwereld’

2

(Hoe) zijn de kerndoelen / tule doelen hierin verwerkt?
In Leefwereld staan bij de afzonderlijke lessen lesdoelen weergeven. Deze zijn
te formuleren in drie categorieën: kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen. De
kerndoelen worden in de methode niet genoemd. Uit de categoriedoelen zijn
de kerndoelen te herleiden.

3

Welke kerndoelen uit het theoretisch kader zie je terug (zie achterzijde voor
betrokken kerndoelen)?
Kerndoel
34

Uitwerking

Doelstelling methode

De leerlingen leren zorg te dragen voor
de lichamelijke en psychische
gezondheid van henzelf en anderen.

Het omgaan met je lichamelijke
gezondheid komt in zowel groep 5 als 7
terug. Groep 5: ‘Lekker en gezond’. Groep
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7: ‘Weet wat je eet’. Ook wordt in groep 5
een hoofdstuk besteedt aan het thema
ziekte en de tandarts.

36

De leerlingen leren hoofdzaken van de
Nederlandse en Europese
staatsinrichting en de rol van de
burger.

37

De leerlingen leren zich te gedragen
vanuit respect voor algemeen
aanvaarde waarden en normen.

Gezin en gezinsleven;

Vriendschap: kenmerken en
uitingen;

Taken op school en thuis.

38

De leerlingen leren hoofdzaken over de
geestelijke stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol speen
en ze leren respectvol om te gaan met
seksualiteit en met diversiteit binnen
de samenleving, waaronder seksuele
diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;


39

Godsdienstige verhalen,
feesten en gebruiken;

Leerlingen leren met zorg om te gaan
met het milieu.

Verwondering over de
schoonheid van de natuur;



49

52

Ingrepen van de mens:
toevoegingen en
aftrekkingen;

Keuzes maken; bereidheid tot
zorg.
De leerlingen leren over de mondiale
ruimtelijke spreiding van
bevolkingsconcentraties en
godsdiensten, van klimaten,
energiebronnen en van
natuurlandschappen zoals vulkanen,
woestijnen, tropische regenwouden,
hooggebergten en rivieren.

Bevolking;

Godsdiensten
De leerlingen leren over kenmerkende
aspecten van de volgende tijdvakken:
jagers en boeren; Grieken en
Romeinen; monniken en ridders;
steden en staten; ontdekkers en
hervormers; regenten en vorsten;
pruiken en revoluties; burgers en
stoommachines; wereldoorlogen en
Holocaust; televisie en computer. De
vensters van de canon van Nederland
dienen als uitgangspunt ter illustratie
van de tijdvakken.
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Leefgewoonten: eetgewoontes. In de
methode wordt de voedingswijzer
behandeld. In groep 7 komen de
eetgewoontes terug in het hoofdstuk ‘Weet
wat je eet’. In groep 5 komt dit aan bod in
het hoofdstuk ‘Lekker en gezond’.
In groep 5 wordt tevens het respectvol
omgaan met seksualiteit benadrukt in
hoofdstuk 20 ‘Je blote buitenkant’.
Subdoel: De kinderen zien in dat ieder
mens uniek is, door kleine uiterlijke
verschillen.
Dit is een kerndoel dat op meerdere
plaatsen terugkomt in de methode. De
verwondering voor de natuur is verweven
door alle lessen van de methode, met
name de omgevingslessen leggen hier de
nadruk op.

Natuurlijke energiebronnen worden
benadrukt in deze methode.





Elke plant zijn eigen plek (7)
Bossen en bomen (7)
Vroege bloeiers (7)
Bollen en knollen (5)

4




Veelkleurig Nederland;
De Tweede Wereldoorlog;



Vernieuwingen in de techniek.

Extra
In de kleuterbouw gaat het om de ontmoeting. Leeractiviteiten die hier vooral
een rol spelen, zijn: beleving, verzorging en een zo gevarieerd mogelijke
waarneming. In de onderbouw ligt het accent op verkenning. De
leeractiviteiten richten zich op het zoeken naar en het vergelijken en ordenen
van eigenschappen en kenmerken. In de middenbouw ligt het accent op
ontdekking en formulering. In de bovenbouw ligt het accent op onderzoek
en verklaring.
Tabel 1a.3

Kijkkader zaakvakmethode biologie ‘Leefwereld’

6.3.1.4 Overkoepelende resultaten
Zaakvakmethode
wereldoriëntatie
Geschiedenis
Venster op Nederland

Kerndoel

Uitwerking methode

36 De leerlingen leren
hoofdzaken van de Nederlandse
en Europese staatsinrichting en
de rol van de burger.

In groep 8 wordt aandacht besteed
aan de volgende canononderwerpen,
aangaande de Europese
staatsinrichting en de rol van de
burger:



37 De leerlingen leren zich te
gedragen vanuit respect voor
algemeen aanvaarde waarden en
normen.

Gezin en gezinsleven;

Vriendschap: kenmerken
en uitingen;

Taken op school en
thuis.

109

De grondwet
Europa

Door het venster van de geschiedenis
wordt de relatie met andere vakken
zichtbaar en wordt duidelijk dat
geschiedenis ook gaat over zaken als
ruimtelijke inrichting, de spreiding
van bevolkingsgroepen,
staatsinrichting en burgerschap.
Geschiedenis voor kinderen tot leven
brengen is wat Venster op Nederland
wil bereiken. Op een natuurlijke en
speelse manier worden leerlingen in
de gelegenheid gesteld zich aan de
onderwerpen te verbinden. Dat
gebeurt allereerst door historische
gebeurtenissen dicht bij de kinderen
te brengen.
Kennis, inzicht en vaardigheden
komen op evenwichtige wijze aan de
orde. Hierdoor leren leerlingen de zin
en betekenis van geschiedenis
begrijpen. Het bezit van deze
begrepen kennis veronderstelt dat
leerlingen leren hoe ze ontwikkelingen
in de samenleving op verantwoorde
wijze kunnen waarderen en
beoordelen.

38 De leerlingen leren
hoofdzaken over de geestelijke
stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol
speen en ze leren respectvol om
te gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de
samenleving, waaronder seksuele
diversiteit.

Zingeving;




Gebruiken /
leefgewoonten;
Godsdienstige verhalen,
feesten en gebruiken;

52 De leerlingen leren over
kenmerkende aspecten van de
volgende tijdvakken: jagers en
boeren; Grieken en Romeinen;
monniken en ridders; steden en
staten; ontdekkers en
hervormers; regenten en
vorsten; pruiken en revoluties;
burgers en stoommachines;
wereldoorlogen en Holocaust;
televisie en computer. De
vensters van de canon van
Nederland dienen als
uitgangspunt ter illustratie van de
tijdvakken.

Veelkleurig Nederland;

Aardrijkskunde
(Geobas)



De Tweede
Wereldoorlog;



Vernieuwingen in de
techniek.

36 De leerlingen leren
hoofdzaken van de Nederlandse
en Europese staatsinrichting en
de rol van de burger.
39 Leerlingen leren met zorg om
te gaan met het milieu.



Verwondering over de
schoonheid van de
natuur;



Ingrepen van de mens:
toevoegingen en
aftrekkingen;



Keuzes maken;
bereidheid tot zorg.

110

Omgaan met geschiedenis is niet
neutraal, maar onderstelt ook dat er
rekenschap wordt gegeven van het
verleden en kritisch wordt gekeken
naar de eigen cultuur. Cultuur zonder
norm bestaat immers niet. Voor
Venster op Nederland betekent dit dat
leerlingen zich door kennis van de
geschiedenis bewust worden van de
eigen plaats en verantwoordelijkheid
daarin. Dat leren ze ook doordat ze in
deze methode in aanraking komen
met relevante onderwerpen die
betrekking hebben op de inhoud,
ontwikkeling en betekenis van het
christendom voor de eigen cultuur.
De methode behandelt alle tien de
tijdvakken van groep 5 t/m 8. In
groep 8 zijn dit de volgende
tijdvakken:



Tijd van burgers en
stoommachines;



Tijd van regenten en
vorsten;



Tijd van televisie en
computer;
Tijd van wereldoorlogen en
Holocaust;





Tijd van pruiken en
revoluties.

Aan deze tijdvakken worden
canononderwerpen gekoppeld. Enkele
van deze onderwerpen voor groep 8
zijn:

Napoleon Bonaparte

Max Havelaar

Anne Frank

De grondwet
Eén van de aspecten die in groep 6
aan de orde komt, is het bestuur van
gemeente en provincie.
Dit kerndoel is verbonden aan
kerndoel 48, onderdeel Ruimte.
Kinderen leren over de maatregelen
die in Nederland genomen
worden/werden om bewoning van
door water bedreigde gebieden
mogelijk te maken.
Ook wordt aandacht besteed
(paragraaf) aan vervuiling van
fabrieken en de invloed daarvan op
het milieu.

Biologie
(Leefwereld)

49 De leerlingen leren over de
mondiale ruimtelijke spreiding
van bevolkingsconcentraties en
godsdiensten, van klimaten,
energiebronnen en van
natuurlandschappen zoals
vulkanen, woestijnen, tropische
regenwouden, hooggebergten en
rivieren.

Bevolking;

Godsdiensten
34 De leerlingen leren zorg te
dragen voor de lichamelijke en
psychische gezondheid van
henzelf en anderen.

38 De leerlingen leren
hoofdzaken over de geestelijke
stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol
speen en ze leren respectvol om
te gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de
samenleving, waaronder seksuele
diversiteit.

Zingeving;



Gebruiken /
leefgewoonten;

Godsdienstige verhalen,
feesten en gebruiken;
39 Leerlingen leren met zorg om
te gaan met het milieu.



Verwondering over de
schoonheid van de
natuur;



Ingrepen van de mens:
toevoegingen en
aftrekkingen;



Tabel 1a.4

Kinderen leren dat de ruimtelijke
inrichting en spreiding op
verschillende schaalniveaus het
resultaat is van een combinatie van
menselijke activiteiten en natuurlijke
processen. De menselijke activiteiten
kunnen heel divers zijn, van
economische, sociale, politieke,
tijdelijke of culturele aard.

Het omgaan met je lichamelijke
gezondheid komt in zowel groep 5 als
7 terug. Groep 5: ‘Lekker en gezond’.
Groep 7: ‘Weet wat je eet’. Ook wordt
in groep 5 een hoofdstuk besteedt
aan het thema ziekte en de tandarts.
Leefgewoonten: eetgewoontes. In de
methode wordt de voedingswijzer
behandeld. In groep 7 komen de
eetgewoontes terug in het hoofdstuk
‘Weet wat je eet’. In groep 5 komt dit
aan bod in het hoofdstuk ‘Lekker en
gezond’.
In groep 5 wordt tevens het
respectvol omgaan met seksualiteit
benadrukt in hoofdstuk 20 ‘Je blote
buitenkant’. Subdoel: De kinderen
zien in dat ieder mens uniek is, door
kleine uiterlijke verschillen.
Dit is een kerndoel dat op meerdere
plaatsen terugkomt in de methode.
De verwondering voor de natuur is
verweven door alle lessen van de
methode, met name de
omgevingslessen leggen hier de
nadruk op.

Keuzes maken;
bereidheid tot zorg.
49 De leerlingen leren over de
Natuurlijke energiebronnen worden
mondiale ruimtelijke spreiding
benadrukt in deze methode.
van bevolkingsconcentraties en
godsdiensten, van klimaten,

Elke plant zijn eigen plek (7)
energiebronnen en van

Bossen en bomen (7)
natuurlandschappen zoals

Vroege bloeiers (7)
vulkanen, woestijnen, tropische

Bollen en knollen (5)
regenwouden, hooggebergten en
rivieren.

Bevolking;

Godsdiensten
Analyse overeenkomende kerndoelen burgerschap en zaakvakmethodes
wereldoriëntatie, School B, Hendrik- Ido Ambacht
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Terugkerende kerndoelen algemene levensbeschouwing (uit 2.1.2)
Zaakvakmethode

Kerndoel
34

Kerndoel
36

Kerndoel
37

Kerndoel
38

Kerndoel
39

Venster op Nederland
Geobas
Leefwereld
Tabel 1a.5

Terugkerende kerndoelen algemene levensbeschouwing (uit 2.1.2)

Terugkerende kerndoelen religieuze levensbeschouwing (uit 2.1.3)
Zaakvakmethode
Kerndoel Kerndoel
Kerndoel
Kerndoel
Kerndoel
37
38
39
49
52
Venster op Nederland
Geobas
Leefwereld
Tabel 1a.6

Terugkerende kerndoelen religieuze levensbeschouwing
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6.3.2 Analyse methode Bijbelse Geschiedenis (1b)

Kijkkader methode Bijbelse Geschiedenis
Deelvraag: Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Groep
1

1 t/m 8
Aan de hand van welke methode werken de scholen aan religieuze
levensbeschouwing?
Toelichting: onder ‘scholen’ worden verstaan de School B te Hendrik-IdoAmbacht en School A te Nieuw-Lekkerland

2

3

School B

School A

De methode ‘Hoor het Woord’.

De methode van Evert Kuyt ‘Bijbelwerk voor
verteller en kind’

(Hoe) zijn de kerndoelen/ tule doelen hierin verwerkt?
School B

School A

In de methode is geen enkele directe verwijzing
te zien naar kern- en/of tussendoelen. Wel zijn
bij sommige uitwerkingen van Bijbelverhalen
onderliggende waarden van kerndoelen te
herkennen

In de methode is geen enkele directe verwijzing
te zien naar kern- en/of tussendoelen. Wel zijn
bij sommige uitwerkingen van Bijbelverhalen
onderliggende waarden van kerndoelen te
herkennen

Welke kerndoelen uit het theoretisch kader zie je terug (zie achterzijde voor
betrokken kerndoelen)?
Kern
doel

Uitwerking

34

De leerlingen leren zorg
te dragen voor de
lichamelijke en
psychische gezondheid
van henzelf en anderen.

36

De leerlingen leren
hoofdzaken van de
Nederlandse en Europese
staatsinrichting en de rol
van de burger.

37

De leerlingen leren zich
te gedragen vanuit
respect voor algemeen
aanvaarde waarden en
normen.






Gezin en
gezinsleven;
Vriendschap:
kenmerken en
uitingen;
Taken op school
en thuis.

School B

Naar Gods geboden leven. De
gedragsbeïnvloeding heeft
onder andere als doel respect
bijbrengen voor je naaste. De
Bijbel bevat hierin ontelbare
lessen van God voor mensen.
De Bijbel bevat, naast
geestelijke vermaningen en
vertroostingen, tal van
praktische lessen en
waarschuwingen. Eén daarvan
is de zorg voor de naaste en
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School A

38

De leerlingen leren
hoofdzaken over de
geestelijke stromingen,
die in de Nederlandse
multiculturele
samenleving een
belangrijke rol speen en
ze leren respectvol om te
gaan met seksualiteit en
met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder
seksuele diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken /
leefgewoonten;



39

Leerlingen leren met
zorg om te gaan met het
milieu.





49

52

Godsdienstige
verhalen,
feesten en
gebruiken;

Verwondering
over de
schoonheid van
de natuur;

Ingrepen van de
mens:
toevoegingen
en
aftrekkingen;
Keuzes maken;
bereidheid tot zorg.
De leerlingen leren over
de mondiale ruimtelijke
spreiding van
bevolkingsconcentraties
en godsdiensten, van
klimaten,
energiebronnen en van
natuurlandschappen
zoals vulkanen,
woestijnen, tropische
regenwouden,
hooggebergten en
rivieren.

Bevolking;

Godsdiensten
De leerlingen leren over
kenmerkende aspecten
van de volgende
tijdvakken: jagers en
boeren; Grieken en
Romeinen; monniken en
ridders; steden en
staten; ontdekkers en
hervormers; regenten en

het inname van een sociale
positie in vriendschaps- en
gezinsverband.
De christelijke feestdagen,
Kerst, Goede Vrijdag, Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren,
komen aan bod. De methode
werkt bij feestdagen in de
vorm van themaweken,
waarbij alle groepen zoveel
mogelijk gelijk optrekken. Het
doel is bewustwording van de
heilsfeiten. Deze worden
benaderd in de Bijbelse lijn als
voluit historisch gebeurd en
betrouwbaar.

Verhalen die bij de
hoofdlijnen van de
christelijke stroming horen
worden aangeboden via de
methode. Ook de christelijke
feestdagen Kerst, Goede
Vrijdag, Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren, komen aan
bod.

Heel de Bijbel is nuttig tot
onderwijs. De boodschap en
toepassing bij een
Bijbelverhaal moeten
voortvloeien uit het
betreffende Bijbelgedeelte.
De methode is een instrument
voor de leerkracht om de
kinderen de Bijbel en daarmee
de opdracht van God voor
ogen te houden. De opdracht
van God voor de natuur is
daarbij inbegrepen. Het kind
is rentmeester van de natuur.
Dit betekent dat de Bijbel en
daarin de leerkracht, het kind
de schoonheid van God in de
natuur laat het zien en het
kind aanspoort om zorg te
dragen voor deze natuur.
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Tijdens de
scheppingsverhalen wordt
ook aandacht besteed aan de
verwondering voor de
natuur. Ook de zonde wordt
behandeld als ingrijpen van
de mens in de natuur.

vorsten; pruiken en
revoluties; burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
Holocaust; televisie en
computer. De vensters
van de canon van
Nederland dienen als
uitgangspunt ter
illustratie van de
tijdvakken.

4



Veelkleurig
Nederland;



De Tweede
Wereldoorlog;



Vernieuwingen
in de techniek.

Zo nee, op welke manier zijn de doelen inzichtelijk en aan welke doelen wordt
gewerkt?
School B

School A

Doelstelling: Vanuit de Bijbel is aangegeven wat
de belangrijkste doelen zijn voor het
godsdienstonderwijs: weten en niet vergeten,
hopen op God, naar Gods geboden leven,
doorvertellen.

n.v.t.

Weten en niet vergeten
Het navolgende geslacht moet de geboden,
daden en geschiedenissen van God weten en
niet vergeten. Bij het Bijbelonderwijs is kennis
van groot belang. Na acht jaar basisonderwijs
moeten de kinderen voldoende Bijbel- en
geloofskennis hebben opgedaan.
Hopen op God
Israël moest de daden van de Heere vertellen
en de geboden aan hun kinderen voorhouden.
Het gebed is dat de Bijbellessen tot eeuwige
zegen mag zijn voor het geloofsheil van de
kinderen.
Naar Gods geboden leven
Het was de bedoeling dat de kinderen van
Israël naar Gods geboden leefden. Met de
Bijbellessen wordt gedragsbeïnvloeding beoogt.
God wil dat mensen naar Zijn geboden leven;
heilig leven voor Zijn aangezicht.
Doorvertellen
Gods Woord is van buitengewoon belang en
moet daarom aan alle mensen op de wereld
worden doorverteld. Het doel is de kinderen
door te dringen van en op eigen niveau op te
roepen voor deze taak.
Deze doelstelling staat in ieder deel van de
methode vermeld onder het kopje
‘Doelstellingen’. Deze doelstellingen worden
uitgewerkt onder het kopje ‘Inhouden’. Bij
iedere Bijbelse Geschiedenisles staan
subdoelen, betreffende bijbehorend
Bijbelverhaal, Bijbelgesprek of zendingsverhaal
weergegeven.
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5

Evaluatie
School B

School A

De christelijke levensbeschouwelijke activiteiten
zijn verbonden met een aantal kerndoelen,
namelijk 37 – 39. Deze kerndoelen worden niet
expliciet vermeld in de methode ‘Hoor het
Woord’, maar zijn herleidbaar uit deze
methode. De betrokken kerndoelen centreren
rond menselijke gedragingen en sociale positie
binnen groepsverbanden in de samenleving.

De kerndoelen komen niet letterlijk in de
methode voor. Wel is er door de verhalen iets
zichtbaar van de godsdienstige verhalen, feesten
en gebruiken. Ook komt tijdens de verhalen iets
naar voren over verwondering over de
schoonheid van de natuur. Ook het ingrijpen van
de mens daarin wordt beschreven als zijnde
zonde.

Tabel 1b.1

Kijkkader methode Bijbelse Geschiedenis

6.3.2.1 Overkoepelende resultaten

Methode voor Bijbelse
Geschiedenis
Hoor het woord

Kerndoel

Uitwerking

37 De leerlingen leren zich te
gedragen vanuit respect voor
algemeen aanvaarde waarden en
normen.

Gezin en gezinsleven;

Vriendschap: kenmerken
en uitingen;

Taken op school en thuis.

Naar Gods geboden leven. De
gedragsbeïnvloeding heeft onder
andere als doel respect bijbrengen
voor je naaste. De Bijbel bevat
hierin ontelbare lessen van God
voor mensen. De Bijbel bevat,
naast geestelijke vermaningen en
vertroostingen, tal van praktische
lessen en waarschuwingen. Eén
daarvan is de zorg voor de naaste
en het inname van een sociale
positie in vriendschaps- en
gezinsverband.
De christelijke feestdagen, Kerst,
Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren, komen aan bod. De
methode werkt bij feestdagen in
de vorm van themaweken, waarbij
alle groepen zoveel mogelijk gelijk
optrekken. Het doel is
bewustwording van de heilsfeiten.
Deze worden benaderd in de
Bijbelse lijn als voluit historisch
gebeurd en betrouwbaar.

38 De leerlingen leren hoofdzaken
over de geestelijke stromingen, die
in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol
speen en ze leren respectvol om te
gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;




Gebruiken /
leefgewoonten;
Godsdienstige verhalen,
feesten en gebruiken;

39 Leerlingen leren met zorg om te
gaan met het milieu.



Verwondering over de
schoonheid van de
natuur;



Ingrepen van de mens:
toevoegingen en
aftrekkingen;
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Heel de Bijbel is nuttig tot
onderwijs. De boodschap en
toepassing bij een Bijbelverhaal
moeten voortvloeien uit het
betreffende Bijbelgedeelte.
De methode is een instrument
voor de leerkracht om de kinderen
de Bijbel en daarmee de opdracht
van God voor ogen te houden. De
opdracht van God voor de natuur
is daarbij inbegrepen. Het kind is
rentmeester van de natuur. Dit
betekent dat de Bijbel en daarin de
leerkracht, het kind de schoonheid

Keuzes maken; bereidheid tot
zorg.

Bijbelwerk voor kind en
verteller (Evert Kuyt)

38 De leerlingen leren hoofdzaken
over de geestelijke stromingen, die
in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol
speen en ze leren respectvol om te
gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;

van God in de natuur laat het zien
en het kind aanspoort om zorg te
dragen voor deze natuur.
Verhalen die bij de hoofdlijnen van
de christelijke stroming horen
worden aangeboden via de
methode. Ook de christelijke
feestdagen Kerst, Goede Vrijdag,
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren,
komen aan bod.



Gebruiken /
leefgewoonten;

Godsdienstige verhalen,
feesten en gebruiken;
39 Leerlingen leren met zorg om te
gaan met het milieu.



Verwondering over de
schoonheid van de
natuur;



Tabel 1b.2

Tijdens de scheppingsverhalen
wordt ook aandacht besteed aan
de verwondering voor de natuur.
Ook de zonde wordt behandeld als
ingrijpen van de mens in de
natuur.

Ingrepen van de mens:
toevoegingen en
aftrekkingen;
Keuzes maken; bereidheid tot
zorg.
Overeenkomende kerndoelen, betreffende Bijbel Geschiedenismethodes gehanteerd
op School A en School B
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6.3.3 Analyse jaarplan (1c)
Toelichting
De analyse van jaarplannen omstreeks 2000, 2004, 2012 en 2016 van beide scholen staan
in het vervolg opgenomen.

6.3.3.1 Jaarplan 2000 - 2001

Kijkkader Jaarplannen
Deelvraag: Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Jaar
1

2000 - 2001
Wat wordt in het jaarplan beschreven over levensbeschouwing / burgerschap?
School B
In het jaarplan van 2000-2001 staat de afronding van leergebieden, waaronder ‘geestelijke
stromingen’ door de plancommissie; samengesteld uit teamleden, beschreven. Overige informatie
betreffende levensbeschouwing is niet herleidbaar uit deze inventarisatie en meerjarenplanning,
m.b.t. Onderwijs, Kwaliteitszorg, Personeel, Organisatie en Communicatie, Financieel en materieel
beheer.

2

Is in het jaarplan iets terug te zien van de kerndoelen. Zo ja, beschrijf wat dit
is. Zo nee, wat wordt over doelen binnen het onderwijs vermeld?
School B
Kerndoel
38

3

Uitwerking

Doelstelling jaarplan

De leerlingen leren hoofdzaken over
de geestelijke stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol
speen en ze leren respectvol om te
gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;

Godsdienstige verhalen,
feesten en gebruiken;

In het jaarplan wordt gesproken over
geestelijke stromingen. Maatschappelijke
verhoudingen worden hierbij benoemd.

Op welke manier wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en religieuze
levensbeschouwing?
School B
Er is geen onderscheid te herleiden uit deze inventarisatie m.b.t. het jaarplan 2000-2001. De
zaakvakken en levensbeschouwelijke activiteiten staan op zakelijk en puntsgewijs vermeld. Daar is
geen uitwerking van deze leergebieden

4

Hoe wordt op de (kern)doelen van levensbeschouwelijke activiteiten
gereflecteerd?
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School B
Een plancommissie is aangesteld om de (levensbeschouwelijke) activiteiten te ontwikkelen. Deze
plancommissie bestaat uit teamleden van zowel School C als School B in Hendrik-Ido-Ambacht. Op
de inventarisatie staat meerdere malen vermeld: ‘bezinning op onderwerp(en) die in het
cursusjaar 2000-2001 op de jaarplanning moeten worden opgenomen’.
Tabel 1c.1

Kijkkader jaarplannen

6.3.3.2 Jaarplan 2004 – 2005

Kijkkader Jaarplannen
Deelvraag: Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Jaar
1

2004 - 2005
Wat wordt in het jaarplan beschreven over levensbeschouwing / burgerschap?
School B

School A

In het jaarplan van 2004-2005 staan doelen
betreffende sociale vaardigheden (1), anders
adaptief (2), zelfstandigheid (8), methode
Leefwereld (11), Bijbelse Geschiedenis (12),
grondslag en bestaansrecht van de school
(17) binnen School B te Hendrik-Ido-Ambacht
beschreven.

In het vierjarenplan wordt beschreven wat de
grondslag van de levensbeschouwing van School A
is: ‘De identiteit van de school wordt bepaald door
de grondslag van de Vereniging zoals vastgelegd
in artikel 2 van haar statuten: ‘De Vereniging heeft
tot grondslag en is in haar scholen gebonden aan
de Heilige Schrift als Gods Woord en de Belijdenis
van de Kerken der Reformatie hier te lande,
vastgesteld in de Drie Formulieren van Enigheid,
zoals aangenomen ter Synode te Dordrecht in de
jaren 1618-1619.’ Volgens dit vierjarenplan is er
op School A sprake van een eigen manier van
kennen van en omgaan met de werkelijkheid waar
wij in leven. Dit wordt vooral verbonden met de
zonde en gebrokenheid en dit lijkt dan ook een
grote rol te spelen in de levensbeschouwing. Het
christelijk onderwijs dat gegeven wordt is als een
toerusting en vorming van kinderen in een wereld
die ze leren zien als God scheppingswerk en
waarin ze mogen wonen en werken. Dit zegt iets
over het burgerschap, uiteraard gekleurd door de
levensbeschouwing. Ook bij het beschrijven van
de opvoedingsopdracht komt dit alles opnieuw tot
uiting, vooral in de manier waarop de opvoeder en
het kind met elkaar omgaan. Naast deze
opvoedingsopdracht wordt ook de cultuuropdracht
beschreven: het vragende kind moet een zinvol
antwoord krijgen.
Volgens het vierjarenplan wordt de identiteit
eveneens op de volgende punten tot uitdrukking
gebracht:
- ‘de eerbied voor God en Zijn naam
de plaats die de Bijbel, het gebed en het
christelijk lied innemen in de school
- het activeren en ontwikkelen van de
liefde tot Gods Woord en Wet voor het
dagelijks leven
- het activeren van de persoonlijke
omgang met God en het zoeken van
Gods Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid
de sfeer in de school
de omgang van allen die bij de school
betrokken zijn

Deze gegevens staan uitgewerkt in een tabel.
Deze tabel is toegevoegd aansluitend op deze
dataweergave.
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-

-

-

2

de aandacht voor het individuele kind
de visie op het hanteren van
opvoedingsmiddelen als beloning, straf,
het gesprek
de keuze van leer- en lesstof
de keuze van leermiddelen, met name
ten aanzien van de methoden en het
aanschaffen van lesboeken’.

Is in het jaarplan iets terug te zien van de kerndoelen. Zo ja, beschrijf wat dit
is. Zo nee, wat wordt over doelen binnen het onderwijs vermeld?
School B
Kerndoel

Uitwerking

Doelstelling jaarplan

34

De leerlingen leren zorg te dragen
voor de lichamelijke en psychische
gezondheid van henzelf en anderen.





Gedragsregels structureren;
Pleingedrag positief laten verlopen;
Bevordering zelfstandigheid van
kinderen.

37

De leerlingen leren zich te gedragen
vanuit respect voor algemeen
aanvaarde waarden en normen.

Gezin en gezinsleven;

Vriendschap: kenmerken en
uitingen;

Taken op school en thuis.



Ontwikkeling van samenwerking
onder kinderen;



Het geven van meer
verantwoordelijkheden aan
kinderen.

De leerlingen leren hoofdzaken over
de geestelijke stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol
speen en ze leren respectvol om te
gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;

Godsdienstige verhalen,
feesten en gebruiken;



Het ontwikkelen van een eigentijds
schoolconcept voor christelijk
onderwijs;
Op zorgvuldige wijze invoeren van
seksuele vorming / voorlichting;
Verbeteren van lijn en structuur in
het Bijbelonderwijs;
Bespreken (opscherpen) grondslag
en bestaansrecht van de school en
toepassing in de praktijk;
Opzetten cultuureducatie.

Leerlingen leren met zorg om te gaan
met het milieu.

Verwondering over de
schoonheid van de natuur;



38

39










Efficiënter gebruik van de methode
‘Leefwereld’.

Ingrepen van de mens:
toevoegingen en
aftrekkingen;
Keuzes maken; bereidheid
tot zorg.

School A
De doelen voor Nederlandse taal, reken- wiskunde, Engelse taal, aardrijkskunde, geschiedenis en
samenleving, natuuronderwijs en gezond gedrag, techniek, sociale redzaamheid en gedrag in
verkeer, sociaal emotionele vorming, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige oriëntatie en muzischexpressieve vakken zijn beschreven in het vierjarenplan. Hieronder een kopie:
Nederlandse taal:
Het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen:




vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het
dagelijks leven voordoen;
kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal;
plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van taal.
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Reken- wiskunde:
Het onderwijs in rekenen/wiskunde is erop gericht, dat de leerlingen







verbindingen kunnen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dagelijkse
leefwereld; realistisch rekenen;
basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskundetaal begrijpen en toepassen in praktische
situaties;
reflecteren op eigen wiskundige activiteiten en resultaten daarvan op juistheid controleren;
eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen;
onderzoeks- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken.

Engelse taal:
Het onderwijs in de Engelse taal is erop gericht, dat de leerlingen:
 vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudig niveau gebruiken als
communicatiemiddel in contact met mensen die zich van deze taal bedienen;
 kennis hebben van de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en als
internationaal communicatiemiddel.
Aardrijkskunde:
Het aardrijkskundeonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:







leren dat de ruimtelijke inrichting en spreiding op verschillende schaalniveaus (eigen omgeving,
Nederland, Europa, de wereld) het resultaat is van een combinatie van menselijke activiteiten
en natuurlijke processen. De menselijke activiteiten kunnen heel divers zijn, van economische,
sociale, politieke en culturele aard.
proberen zicht te krijgen op de ruimtelijke inrichting en spreiding met behulp van vragen die
betrekking hebben op:
waarnemen en beschrijven (Wat zie ik? Waar zie ik dat? Hoe ziet het eruit?
herkennen (Heb ik dat ergens anders ook wel eens gezien? Zie ik dat wel vaker?)
verklaren (Hoe komt het? Waarom daar? Waarom daar zo?)
waarderen (Wat vind ik ervan? Wat vinden anderen ervan? Kan het ook anders?)
kunnen omgaan met kaart en atlas, als belangrijke hulpmiddelen om de resultaten van hun
zoektocht in beeld te brengen.

Geschiedenis en samenleving:
Het geschiedenisonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:
 zich beelden vormen van in tijd geordende verschijnselen en ontwikkelingen;






besef krijgen van continuïteit en verandering in het leven en in de geschiedenis van de
samenleving;
zich enige historische basisvaardigheden eigen maken (kennis hebben van historische gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen);
kennis en inzicht verwerven omtrent inrichting en structuur van de maatschappij (hoofdzaken
van de staatsinrichting en de rol van de burger daarin);
kennis en inzicht verwerven omtrent enige hoofdzaken van en kenmerkende verschillen tussen
geestelijke stromingen in de samenleving, daarbij
- wordt aandacht geschonken aan overeenkomsten en verschillen tussen verschillende
culturen en tussen waarden en normen van de godsdiensten en levensbeschouwingen;
wordt uitgegaan van de exclusiviteit van het Christendom.

Natuuronderwijs en gezond gedrag:
Het natuuronderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:
- plezier beleven aan het verkennen van de natuur vanuit een kritische en vragende houding en
zorg hebben voor een gezond leefmilieu;
- kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die mensen nodig hebben om op juiste wijze met de
levende en niet-levende natuur om te gaan;
- een onderzoekende en waarderende houding ten opzichte van de natuur en een gezond
leefmilieu ontwikkelen, gebaseerd op Bijbelse waarden en normen;
- kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten aanzien van een gezond gedragspatroon dat past
bij henzelf en bij de omgeving waarin ze opgroeien.
Techniek:
Het onderwijs in techniek is erop gericht, dat de leerlingen:
 inzicht krijgen en vaardigheden verwerven op de volgende technische gebieden in de eigen
leefwereld:
- constructies (o.a.: bruggen, gebouwen, wegen, meubels, apparaten, gereedschap,
verpakking)
- transport (o.a.: voertuigen, transport over land, lucht en water, via leidingen, buizen,
kabels)
communicatie (o.a.: kennis over de informatiemaatschappij en toepassingsmogelijkheden
van informatie- en communicatietechnieken)
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productie (o.a.: gebruiksvoorwerpen, toiletartikelen, consumptiegoederen)
inzicht krijgen in het technisch proces van ontwerpen, maken en gebruiken en een diversiteit
aan technische producten daarvan

Sociale redzaamheid en gedrag in verkeer:
Het onderwijs in sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer is erop gericht, dat de
leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het
verkeer en groepsprocessen.
Sociaal- emotionele vorming:
Op schoolniveau willen we het pedagogisch klimaat beïnvloeden, zodat kinderen en leerkrachten
eraan wennen om vrij- uit over gevoelens en kwetsbare ervaringen te praten. Dit doen we door
het stimuleren van een positief zelfbeeld; het goed leren omgaan met anderen; het ontwikkelen
van sociale vaardigheden.
Lichamelijke opvoeding:
Het bewegingsonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:
 kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten;
 enige kenmerkende hulpmiddelen en bijbehorende begrippen kunnen gebruiken;
 een positieve houding ontwikkelen, dan wel behouden, met betrekking tot deelname aan de
diverse vormen van bewegingscultuur;




zich een mening kunnen vormen over de spelvormen en de waarde ervan (o.a.: welke
spelvormen hebben de voorkeur, wat zijn de spelregels, hoe wordt het spel veilig gespeeld en
hoe wordt met anderen samengewerkt?)
omgaan met elementen als spanning, verlies en winst.

Kunstzinnige oriëntatie en muzisch- expressieve vakken:
Het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht, dat de leerlingen:





kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens,
waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende
werkstukken;
leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld om ons heen: de
gebouwde omgeving, interieurs, mode en kleding, alledaagse gebruiksvoorwerpen en beeldende
kunst;
kennis en inzicht verwerven dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan tijd en aan
cultuurgebied.

Het muziekonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:
 hun aanwezige muzikale mogelijkheden ontdekken en verder ontwikkelen door het verwerven
van voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om muziek
- te beluisteren,
- te maken en
- om met elkaar over muziek te kunnen praten en
- op muziek te bewegen.
Het onderwijs in spel en bevordering van het taalgebruik is erop gericht, dat de leerlingen:




de expressieve en communicatieve mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek
leren kennen en toepassen
leren reflecteren op hun eigen spel en dat van anderen

In het vierjarenplan wordt niet direct verwezen naar de kerndoelen. Toch komen ze in veel
gevallen (gedeeltelijk) overeen met de huidige kerndoelen, een voorbeeld:
Kerndoel 35: De leerlingen leren
verkeersdeelnemer en als consument.

zich

redzaam

te

gedragen

in

sociaal

opzicht,

Doel sociale redzaamheid en gedrag in verkeer:
Het onderwijs in sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer is erop gericht, dat de
leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het
verkeer en groepsprocessen.

3

Op welke manier wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en religieuze
levensbeschouwing?
School B

School A

Er wordt specifiek religieuze levensbeschouwing
bedoeld bij het ontwikkelen van een eigentijds

Er lijkt niet echt onderscheid te worden
gemaakt tussen religieuze en algemene
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als

schoolconcept. Hier wordt namelijk de
benaming ‘christelijk’ aan toegevoegd. Het gaat
hier om de reformatorische grondslag van de
School B. Ook bij de bespreking van de
grondslag en bestaansrecht van de school staat
nadrukkelijk een Bijbelstudie vermeld. Dit
verwijst naar religieuze (christelijke)
levensbeschouwelijke activiteiten. Een
onderbouwing staat vermeld in de inleiding:.
Het zoeken naar evenwicht in nieuwe
ontwikkelingen binnen onze identiteiten visie.
Bij overige doelstelling wordt geen expliciet
onderscheid gemaakt tussen algemene en
religieuze levensbeschouwing.

4

Hoe wordt op de (kern)doelen van levensbeschouwelijke activiteiten
gereflecteerd?
School B

School A

Onder het kopje ‘evaluatie’ staat vermeld wie
zal evalueren op de doelstelling en daarbij
behorende actiepunten. In de meest rechtse
kolom staat vermeld wanneer deze evaluatie
wordt afgerond.

Er is in het vierjarenplan geen reflectie
zichtbaar op de doelen voor
levensbeschouwing.

Tabel 1c.2
Nr.

levensbeschouwing. Deze twee lijken juist heel
erg verweven te worden. Zo is er geen aparte
methode voor hem omgaan met andere
culturen, nee dit wordt bewust besproken bij
het bijbelonderwijs. Waarschijnlijk heeft dit
afwezige onderscheid te maken met de eerder
besproken grondslag waarop de school haar
onderwijs baseert.

Kijkkader jaarplannen 2004-2005

Wat
Doel
Werkgroep PeP goed
laten functioneren.
Gedragsregels
structureren

Hoe
Actiepunten
Afstemming zoeken voor
verschillende regels;
Consequent hanteren van de
regels.

Wie

1.3

Pleingedrag positief laten
verlopen

Gerichte pleinwacht;
Pleinvoorvallen noteren en
bespreken.

Nr.

Wat
Doel
Het ontwikkelen van een
eigentijds schoolconcept
voor chr. Onderwijs

2.2

Nr.

1.1

2.1

8.1

Bespreken
Evaluatie
Commissie
team

Afgerond
evaluatie
Juni
2005

Cornee

Team

Juni
2005

Hoe
Actiepunten
Actief participeren in landelijk
overleg;
Synchroniseren van verschillende
activiteiten in de diverse bouwen.

Wie
Marco

Bespreken
Evaluatie
Team

Afgerond
evaluatie
Juni
2005

Ontwikkeling van
samenwerking

Eigen maken van werkvormen voor
coöperatieve werkvormen;
Hanteren van werkvormen van
coöperatieve werkvormen,
integreren in dagelijkse
lessituaties;

Marco

Team

Juni
2005

Wat
Doel
Bevorderen
zelfstandigheid bij
kinderen. Leren om
meer
verantwoordelijkheden

Hoe
Actiepunten
Het verfijnen van de opgestelde
kaders;
Blijvend met elkaar van gedachte
wisselen over verantwoordelijkheid
/ zelfstandigheid.

Wie

Bespreken
Evaluatie
Team

Afgerond
evaluatie
Juni
2005
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Cornee

Marco

aan de kinderen te
geven.
8.1

Het werken met dag- en weektaken
in de bovenbouw;

8.1

Het werken met planbord in groep
1 en 2, met uitbouw naar groep 3,
4 en 5. Opstellen eenduidige
werkwijze.
Wat
Hoe
Doel
Actiepunten
Efficiënter gebruik
Overzichtslijst materialen maken.
maken van de methode
Handleiding voor het gebruik en het
Leefwereld
actueel houden van de materialen.
Op zorgvuldige wijze
Hoe vorm geven aan seksuele
invoeren van seksuele
vorming / voorlichting;
vorming / voorlichting
Implementeren van methode
‘Wonderlijk gemaakt’;
Ouderavond over dit onderwerp
i.s.w. bestuur.
Wat
Hoe
Doel
Actiepunten
Verbeteren van lijn en
Meewerken aan het maken van
structuur in
nieuwe methode door proeflessen
Bijbelonderwijs
te geven en te evalueren.
Besluiten voor aanschaf nieuwe
methode.
Wat
Hoe
Doel
Actiepunten
Bespreken (opscherpen)
Bijbelstudie tijdens jaaropening;
grondslag en
Bijbelstudie tijdens de studiedagen;
bestaansrecht van de
Tijdens en of twee
school en toepassing in
teamvergadering thema bespreken
de praktijk.
m.b.t. grondslag.
Opzetten cultuureducatie Beleid opstellen in samenwerking
met enkele ander scholen uit FPO;
Per groep kunst- en
cultuurprogramma instellen.
Tabel 1c.3
Toevoeging vraag 1 uit tabel 1c.2 School B

Nr.
11.1

11.2

Nr.
12.1

12.1
Nr.
17.2

17.3

Marco

Deelteam

Januari
2005

Hillianne

Deelteam

Januari
2005

Wie

Bespreken
Evaluatie
Team

Afgerond
evaluatie
Juni
2005

Cornee

Team /
ouders /
mt

Juni
2005

Wie
Hillianne

Bespreken
Evaluatie
Team

Afgerond
evaluatie
Juni
2005

Hillianne

Team

Wie
Marco

Bespreken
Evaluatie
Team

Juni
2005
Afgerond
evaluatie
Oktober
2004

Marco

Team

Cornee

Juni
2005

6.3.3.3 Jaarplan 2011 – 2012

Kijkkader Jaarplannen
Deelvraag: Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Jaar
1

2011 – 2012 School B
2012 – 2013 School A
Wat wordt in het jaarplan beschreven over levensbeschouwing / burgerschap?
School B

School A

Dit jaarplan bevat een Plan vakgebieden
2011-2012. Bijgewerkt op: dinsdag 9 juni
2012. In de tabel staan gegevens uit dit plan

In het jaarplan is plaats voor het kopje identiteit.
Hier worden enkele doelen besproken en de
evaluatie daarvan. Een onderdeel daarvan dat
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met betrekking tot levensbeschouwing /
burgerschap vermeld.

met levensbeschouwing te maken heeft is
bijvoorbeeld de viering van christelijke feesten.

Deze gegevens staan uitgewerkt in een tabel.
Deze tabel is toegevoegd aansluitend op deze
dataweergave.

2

Is in het jaarplan iets terug te zien van de kerndoelen. Zo ja, beschrijf wat dit
is. Zo nee, wat wordt over doelen binnen het onderwijs vermeld?
School B
Kerndoel
38

39

Uitwerking

Doelstelling jaarplan

De leerlingen leren hoofdzaken over
de geestelijke stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol
speen en ze leren respectvol om te
gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;

Godsdienstige verhalen,
feesten en gebruiken;



Leerlingen leren met zorg om te gaan
met het milieu.

Verwondering over de
schoonheid van de natuur;
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Ingrepen van de mens:
toevoegingen en
aftrekkingen;

Keuzes maken; bereidheid
tot zorg.
De leerlingen leren over
kenmerkende aspecten van de
volgende tijdvakken: jagers en
boeren; Grieken en Romeinen;
monniken en ridders; steden en
staten; ontdekkers en hervormers;
regenten en vorsten; pruiken en
revoluties; burgers en
stoommachines; wereldoorlogen en
Holocaust; televisie en computer. De
vensters van de canon van Nederland
dienen als uitgangspunt ter illustratie
van de tijdvakken.

Veelkleurig Nederland;

De Tweede Wereldoorlog;







Zichtzending methode ‘Wonderlijk
Gemaakt’;
Screening van deze methode.

Zichtzending methode ‘Wonderlijk
Gemaakt’;
Screening van deze methode.



Geschiktheid methode ‘Wonderlijk
Gemaakt’; passend bij identiteit
School B.



Zichtzending
geschiedenismethodes:
o
Wijzer door de tijd
o
Bij de tijd
Beide methodes niet geschikt,
vanwege gebrek aan chronologie
en onderschreven identiteit van de
School B.



Vernieuwingen in de
techniek.

School A
In het jaarplan wordt niet direct over kerndoelen gesproken. Wel gaat het steeds over bepaalde
deelgebieden voor het onderwijs, en zijn een soort doelen neergezet en daarnaast is een evaluatie
beschreven op zo ’n deelgebied. Het gaat hierbij niet echt om schoolvakken, maar meer om het
onderwijs als geheel. Welk doel maakt ons onderwijs nog krachtiger? Soms wordt hierbij specifiek
naar een schoolvak verwezen, een voorbeeld:
‘- de leerkrachten van de groepen 1-4 werken met groepsplannen (HGW) en integreren het
gebruik van Horeb voor lezen/schrijven’.
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Verderop worden de volgende doelen voor verschillende vakken genoemd:
Taalonderwijs binnen OGO
-Het methodeonderzoek wordt vervolgd en er wordt een beleidskeuze ge-maakt
-De boekenkring wordt geïntroduceerd
-De leerkrachten zijn in staat om te gaan met beperkte tijd (timemanage-ment)
Geschiedenis
- de leerkrachten noteren het gebruik van de Canon in de digitale HOREB
Leerkrachtacademie
- de leerkrachten werken aan hun professionaliteit voor taal/spraak
- leerkrachten weten wat de meldcode inhoud en kunnen adequaat ermee omgaan
- via School aan Zet, wordt expertise op maat ‘ingehuurd’ om de opbrengsten voor spelling te
verhogen.
Engels
er wordt onderzocht welke nieuwe methode aansluit op OGO
er wordt onderzocht of in een lagere groep gestart kan worden met het geven van Engels
Expressievakken
- de leerkrachten verbinden de expressievakken aan de uitgangspunten van OGO

3

4

Op welke manier wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en religieuze
levensbeschouwing?
School B

School A

Uit de beschrijving van het jaarplan blijkt dat
de algemene levensbeschouwing verweven is
met de religieuze, ofwel christelijke
levensbeschouwing. Bij de screening van
methodes wordt onder andere bewust gekeken
naar de toepasbaarheid van de identiteit van de
school. Dat dit bewust gebeurt blijkt uit de
afwijzing van de twee geschiedenismethodes:
bij gebrek aan chronologie en onderschreven
identiteit van de school.

Er is niet duidelijk gesproken over algemene en
religieuze levensbeschouwing. Wel wordt er
juist als doel gesteld dat er onderzocht gaat
worden op welke manier de visie op on-derwijs
(OGO) verbonden kan worden aan identiteit.
Opnieuw dus het op zoek gaan naar
overeenkomsten, in plaats van verschillen.

Hoe wordt op de (kern)doelen van levensbeschouwelijke activiteiten
gereflecteerd?
School B

School A

De reflectie staat vermeld in het plan. Keuzes
worden gemaakt naar aanleiding van
inventarisaties onder leerkrachten. Zij kunnen
hun mening geven aan de hand van
vragenlijsten en kijkwijzers. Bij oriëntatie op
bovengenoemde methodes wordt gereflecteerd,
waarna nieuwe activiteiten worden
ondernomen.

Deze gegevens staan uitgewerkt in een tabel.
Deze tabel is toegevoegd aansluitend op deze
dataweergave.

Tabel 1c.4

Wat >
Doelstellingen
We oriënteren ons
op het inzetten van
methode Wonderlijk
gemakt in lagere
groepen.

Kijkkader jaarplannen 2011-2012 / 2012-2013

Hoe > Actiepunten



Planning

Momenteel zijn we bezig met het plaatsen
van een zichtzending m.b.t. Wonderlijk
Gemaakt. Het plan voor 2011-2012 is een
oriëntatie. Wij screenen de methode m.b.v.
onderbouwcollega’s en bekijken of deze

126

Oriëntatie is afgerond eind
cursusjaar 2011/2012


Geschiedenis









methode een meerwaarde heeft voor onze
lagere groepen.
08-03-2012: de zichtzending is binnen.
Op dit moment hebben we enkele (3)
zichtzendingen in ons bezit. Voor 31 januari
zijn deze onder de bovenbouwcollega’s
verspreid inclusief een vragenlijst /
kijkwijzer.
N.a.v. de uitkomsten gaan we kijken welke
methode het meest geschikt gevonden wordt
bij de identiteit van onze school.
Inzetbaarheid methode.

Eind cursusjaar 2011-2012

06-03-2012 We hebben Wijzer door de tijd
en Bij de Tijd doorgenomen en als we alle
reacties met elkaar bundelen komen we tot
de conclusie dat bede methodes ons inziens
niet geschikt voor ons type onderwijs,
daarnaast missen we de chronologie en qua
identiteit passen deze methodes ook niet bij
onze school.



Tabel 1c.5

Na deze data wachten we op de nieuwe
versie van Er is Geschied (Canon).
Toevoeging vraag 1 uit tabel 1c.4 – School B

Onderwerp

Wie

Hoe

Wanneer

Evaluatie

team

i.o.m.
commissies

2012-2013

-identiteitsnota in
AB en GMR, plan
voor 2013-2014,

Identiteit
-de leerkrachten bezinnen zich op
identiteitsaspecten die te maken
hebben met actuele
gebeurtenissen, methodeaanschaf
en OGO

-uitgangspunten
meenemen in –
methodekeuze:
gerealiseerd

Vieringen
- Kerst wordt gevierd

Commissie/
team

in groepen/
samenzang op
het plein één
bouw met
ouders in de
kerk

- Pasen wordt gevierd
commissie/
team

2012-2013

-gerealiseerd,
samenzang niet
doorgegaan

2012-2013

-groepen 1-2 in
Maranatha

Kerkdiensten
rond thema
Noach

- de leerkrachten onderzoeken het
vieren van Pinksteren in de kerk

2012-2013
- de startweek van het schooljaar
begint op de eerste zondag ervoor
in de plaatselijke kerken

directie/ team

-vanwege viering
1-2 uitstel naar
2013-2014
-gerealiseerd

Kerkdiensten
2012-2013

- bid- en dankdag worden gevierd
Wegwijzer/
kerken/ team

-dankdag:
gerealiseerd
biddag:
gerealiseerd

Tabel 1c.6

Toevoeging vraag 4 uit tabel 1c.4 – School A
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6.3.3.4 Jaarplan 2015 – 2016

Kijkkader Jaarplannen
Deelvraag: Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Jaar
1

2015 – 2016
Wat wordt in het jaarplan beschreven over levensbeschouwing / burgerschap?
School B

School A

Dit jaarplan bevat een Plan voor Zorg en
begeleiding 2015-2016. In de tabel staan
gegevens uit het plan met betrekking tot
levensbeschouwing / burgerschap vermeld.

Voor het eerst wordt er zichtbaar gesproken over
burgerschap in een van de jaarplannen: ‘De regel
van de maand is nog niet goed uit de verf
gekomen. Nu zijn de leerlingen druk met
zendingsgeld, inrichting schoolplein, naamgeving
diverse ruimten in school, speelparkje Hoge
Boezem (burgerschap)’.

Deze gegevens staan uitgewerkt in een tabel.
Deze tabel is toegevoegd aansluitend op deze
dataweergave.

Ook op dit jaarplan is het kopje identiteit weer
gewaarborgd. Opnieuw wordt gesproken over
afspraken rondom identiteit en vieringen.
Deze gegevens staan uitgewerkt in een tabel.
Deze tabel is toegevoegd aansluitend op deze
dataweergave.

2

Is in het jaarplan iets terug te zien van de kerndoelen. Zo ja, beschrijf wat dit
is. Zo nee, wat wordt over doelen binnen het onderwijs vermeld?
School B
Kerndoel
34

Uitwerking

Doelstelling jaarplan

De leerlingen leren zorg te dragen
voor de lichamelijke en psychische
gezondheid van henzelf en anderen.




Gedragsregel van de maand;
Pestprotocol.

School A
1 keer wordt er letterlijk verwezen naar de kerndoelen, zie het volgende citaat:
‘Bijna alle eerder genoemden punten verdienen nog aandacht n.a.v. afgenomen kwaliteitskaart.
De aandachtspunten zijn: (…) werken met en vanuit kerndoelen (…)’.
Ook worden (opnieuw) de volgende doelen voor de vakken genoemd:
Taalonderwijs binnen OGO

Optimaliseren gebruik STAAL (groepen 4 –
8), met aandacht voor inzet binnen de
vastgestelde thema’s




De boekenkring wordt verder
vormgegeven.
De leerkrachten zijn in staat om te gaan
met beperkte tijd (timemanagement),
hiervoor doorzetten documentatiecentrum
geschikte leesteksten t.b.v. expertlezen
(groepen 2 – 5). Uitbreiden
documentatiecentrum leesteksten uit
boeken en met digitale ‘tekstenbank’ voor
groepen 5 – 8. Inzet van Bliksem als
methodiek voor begrijpend lezen.

Muziekonderwijs
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Staal wordt in 4-8 gebruikt,
optimaliseren (binnen w.o.
thema’s) in 2016-2017
gerealiseerd
Document voor leesteksten wordt
steeds meer uitgebreid en gebruik
van gemaakt. Digitale tekstenbank
nog niet goed van de grond
gekomen.





Er wordt een keuze gemaakt voor
leermiddelen om muziekonderwijs binnen
OGO vorm te geven.



subdoelen:
1. wensen bespreken
2. uitproberen
3. kiezen
4. methode op een juiste manier gebruiken
muziekonderwijs borgen
Wereldoriëntatie



de leerkrachten noteren het gebruik van
de Canon in de digitale HOREB. Tevens
maken ze notities van de doorlopende
leerlijnen op de P-schijf.

Expressievakken



3

4

de leerkrachten verbinden de
expressievakken aan de uitgangspunten
van OGO in het activiteitenboek

Methode Eigenwijs aangeschaft.
Introductieles gehad met hele team
subdoelen 1, 2 en 3 afgerond, nu
aandacht voor 4.



Doorlopend proces



Doorlopend proces

Op welke manier wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en religieuze
levensbeschouwing?
School B

School A

Onderscheid tussen algemene en religieuze
levensbeschouwing wordt in dit plan niet
gemaakt.

De begrippen algemene en religieuze
levensbeschouwing worden niet expliciet
genoemd in het jaarplan. Er lijkt ook geen
verbinding of onderscheid tussen deze twee te
worden gemaakt.

Hoe wordt op de (kern)doelen van levensbeschouwelijke activiteiten
gereflecteerd?
School B

School A

Er staat een vinkje bij de evaluatie
bovenstaande doelstelling. Dit wijst uit dat
reeds gereflecteerd is op deze doelstelling. De
conclusies op deze reflectie staat niet vermeld
in het Plan Zorg & begeleiding.
Tabel 1c.7
Kijkkader jaarplannen 2015-2016

Wat > Doelstellingen
Er is een plan voor
sociale veiligheid. Er is
structurele aandacht
voor een positief
schoolklimaat.

Tabel 1c.8

Deze gegevens staan uitgewerkt in een tabel.
Deze tabel is toegevoegd aansluitend op deze
dataweergave.

Hoe > actiepunten



Iedere maand staat een regel
centraal. Affiches hangen zichtbaar op
in de gehele school.



Pestprotocol is bekend. Een ieder
weet welke stappen er bij pesten
genomen moet worden.

Toevoeging vraag 1 uit tabel 1c.7 –School B
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Planning
Cursusjaar 20152016

Evaluatie


Onderwerp

Wie

Hoe

Wanneer

Evaluatie

bestuur,
ouders en
team

i.o.m.
commissies

november
2015

jaaropening
gerealiseerd

Identiteit
-de identiteitsnota staat op de
agenda tijdens jaaropening,
teambijeenkomst en avond met
ouders en team (vrijwillig)

avond met
ouders/teams
gerealiseerd

Vieringen
- Kerst wordt gevierd

commissie/
team

in de groepen/
samenzang op
het plein

-

gerealiseerd

-

wordt
gerealiseerd

-

gerealiseerd

-

is/wordt
gerealiseerd

in de groepen
- Pasen wordt gevierd
commissie/
team

één bouw met
ouders in de
kerk
Kerkdiensten

- de startweek van het schooljaar;
op de zondag erna thema in de
plaatselijke kerken

De
Wegwijzer/
kerken/ team

- bid- en dankdag worden gevierd
team
Tabel 1c.9

rond thema
Jezus volgen
(Petrus)
afstemming
invulling
bezoekende
predikanten

Toevoeging vraag 1 uit tabel 1c.7 – School A

Onderwerp

Wie

Hoe

Wanneer

Evaluatie

bestuur,
ouders en
team

i.o.m.
commissies

november
2015

jaaropening
gerealiseerd

Identiteit
-de identiteitsnota staat op de
agenda tijdens jaaropening,
teambijeenkomst en avond met
ouders en team (vrijwillig)

avond met
ouders/teams
gerealiseerd

Vieringen
- Kerst wordt gevierd

commissie/
team

in de groepen/
samenzang op
het plein

-

gerealiseerd

-

wordt
gerealiseerd

-

gerealiseerd

in de groepen
- Pasen wordt gevierd
commissie/
team

één bouw met
ouders in de
kerk
Kerkdiensten
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- de startweek van het schooljaar;
op de zondag erna thema in de
plaatselijke kerken

De
Wegwijzer/
kerken/ team

- bid- en dankdag worden gevierd
team
Tabel 1c.10

rond thema
Jezus volgen
(Petrus)

-

is/wordt
gerealiseerd

afstemming
invulling
bezoekende
predikanten

Toevoeging vraag 4 uit tabel 1c.7 – School A

6.3.3.5 Overkoepelende resultaten

Kerndoel

Aantal keer dat een kerndoel voorkomt in één van de
jaarplannen

34
36
37
38
39
49
52

3
1
1
4
2
0
1
Tabel 1c.11

Het aantal keer dat een kerndoel voorkomt in één van de jaarplannen

Jaar 2000
School B

Kerndoel

Uitwerking jaarplan

38 De leerlingen leren hoofdzaken over de
geestelijke stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele samenleving een
belangrijke rol speen en ze leren respectvol
om te gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;

Godsdienstige verhalen, feesten en
gebruiken;

In het jaarplan wordt gesproken over geestelijke
stromingen. Maatschappelijke verhoudingen
worden hierbij benoemd.

School A

Jaarplan is niet beschikbaar

Tabel 1c.12

Jaar 2004
School B

Vergelijking kerndoelen en jaarplan 2000

Kerndoel

Uitwerking

34 De leerlingen leren zorg te dragen voor
de lichamelijke en psychische gezondheid
van henzelf en anderen.




Gedragsregels structureren;
Pleingedrag positief laten verlopen;



37 De leerlingen leren zich te gedragen
vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.

Gezin en gezinsleven;



Bevordering zelfstandigheid van
kinderen.
Ontwikkeling van samenwerking onder
kinderen;



Het geven van meer
verantwoordelijkheden aan kinderen.



Het ontwikkelen van een eigentijds
schoolconcept voor christelijk onderwijs;



Vriendschap: kenmerken en
uitingen;

Taken op school en thuis.
38 De leerlingen leren hoofdzaken over de
geestelijke stromingen, die in de
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Nederlandse multiculturele samenleving een
belangrijke rol speen en ze leren respectvol
om te gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;

Godsdienstige verhalen, feesten en
gebruiken;
39 Leerlingen leren met zorg om te gaan
met het milieu.

Verwondering over de schoonheid
van de natuur;







Op zorgvuldige wijze invoeren van
seksuele vorming / voorlichting;
Verbeteren van lijn en structuur in het
Bijbelonderwijs;
Bespreken (opscherpen) grondslag en
bestaansrecht van de school en
toepassing in de praktijk;
Opzetten cultuureducatie.
Efficiënter gebruik van de methode
‘Leefwereld’.



School A

Ingrepen van de mens:
toevoegingen en aftrekkingen;

Keuzes maken; bereidheid tot zorg.
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor
de lichamelijke en psychische gezondheid
van henzelf en anderen.

35 De leerlingen leren zich redzaam te
gedragen
in
sociaal
opzicht,
als
verkeersdeelnemer en als consument.

36 De leerlingen leren hoofdzaken van de
Nederlandse en Europese staatsinrichting en
de rol van de burger.

38 De leerlingen leren hoofdzaken over de
geestelijke stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele samenleving een
belangrijke rol speen en ze leren respectvol

132

De leerlingen leren:
kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die
mensen nodig hebben om op juiste wijze met
de levende en niet-levende natuur om te gaan;
- een onderzoekende en waarderende houding
ten opzichte van de natuur en een gezond
leefmilieu ontwikkelen, gebaseerd op Bijbelse
waarden en normen;
- kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten
aanzien van een gezond gedragspatroon dat
past bij henzelf en bij de omgeving waarin ze
opgroeien.
Op schoolniveau willen we het pedagogisch
klimaat beïnvloeden, zodat kinderen en
leerkrachten eraan wennen om vrij- uit over
gevoelens en kwetsbare ervaringen te praten. Dit
doen we door het stimuleren van een positief
zelfbeeld; het goed leren omgaan met anderen;
het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

een positieve houding ontwikkelen, dan wel
behouden, met betrekking tot deelname aan
de diverse vormen van bewegingscultuur;

zich een mening kunnen vormen over de
spelvormen en de waarde ervan (o.a.: welke
spelvormen hebben de voorkeur, wat zijn de
spelregels, hoe wordt het spel veilig gespeeld
en hoe wordt met anderen samengewerkt?)

omgaan met elementen als spanning, verlies
en winst.
Doel sociale redzaamheid en gedrag in verkeer:
Het onderwijs in sociale redzaamheid, waaronder
gedrag in het verkeer is erop gericht, dat de
leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden
verwerven als consument en als deelnemer aan
het verkeer en groepsprocessen.
De leerlingen:



leren dat de ruimtelijke inrichting en spreiding
op
verschillende
schaalniveaus
(eigen
omgeving, Nederland, Europa, de wereld) het
resultaat is van een combinatie van
menselijke
activiteiten
en
natuurlijke
processen. De menselijke activiteiten kunnen
heel divers zijn, van economische, sociale,
politieke en culturele aard.

De leerlingen leren:



kennis en inzicht verwerven omtrent inrichting
en structuur van de maatschappij (hoofdzaken
van de staatsinrichting en de rol van de burger
daarin);

om te gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;

Godsdienstige verhalen, feesten en
gebruiken;

Tabel 1c.13

Jaar 2012
School B

Kerndoel

Uitwerking jaarplan

38 De leerlingen leren hoofdzaken over de
geestelijke stromingen, die in de
Nederlandse multiculturele samenleving een
belangrijke rol speen en ze leren respectvol
om te gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;

Godsdienstige verhalen, feesten en
gebruiken;
39 Leerlingen leren met zorg om te gaan
met het milieu.

Verwondering over de schoonheid
van de natuur;
Ingrepen van de mens:
toevoegingen en aftrekkingen;

Keuzes maken; bereidheid tot zorg.
52 De leerlingen leren over kenmerkende
aspecten van de volgende tijdvakken:
jagers en boeren; Grieken en Romeinen;
monniken en ridders; steden en staten;
ontdekkers en hervormers; regenten en
vorsten; pruiken en revoluties; burgers en
stoommachines; wereldoorlogen en
Holocaust; televisie en computer. De
vensters van de canon van Nederland
dienen als uitgangspunt ter illustratie van de
tijdvakken.

Veelkleurig Nederland;

De Tweede Wereldoorlog;

Vernieuwingen in de techniek.
Geen zichtbare verbinding met de kerndoelen

Tabel 1c.14







Zichtzending methode ‘Wonderlijk
Gemaakt’;
Screening van deze methode.

Zichtzending methode ‘Wonderlijk
Gemaakt’;
Screening van deze methode.



Geschiktheid methode ‘Wonderlijk
Gemaakt’; passend bij identiteit School
B.



Zichtzending geschiedenismethodes:
o
Wijzer door de tijd
o
Bij de tijd



Beide methodes niet geschikt, vanwege
gebrek aan chronologie en
onderschreven identiteit van de School
B.

Vergelijking kerndoelen en jaarplan 2012

Jaar 2016
School B

Kerndoel

Uitwerking jaarplan

School A

Geen zichtbare verbinding met de kerndoelen

34 De leerlingen leren zorg te dragen voor
de lichamelijke en psychische gezondheid
van henzelf en anderen.

Tabel 1c.15

kennis en inzicht verwerven omtrent enige
hoofdzaken van en kenmerkende verschillen
tussen
geestelijke
stromingen
in
de
samenleving, daarbij
- wordt aandacht geschonken aan
overeenkomsten en verschillen tussen
verschillende culturen en tussen waarden
en normen van de godsdiensten en
levensbeschouwingen;
wordt uitgegaan van de exclusiviteit van
het Christendom.

Vergelijking kerndoelen en jaarplan 2004



School A



Vergelijking kerndoelen en jaarplan 2016
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Gedragsregel van de maand;
Pestprotocol.

6.3.4 Interview directeur (1d)

Vragenkader
Deelvraag: Welke richtlijnen geven de kern- en tuledoelen voor levensbeschouwelijke
activiteiten in het basisonderwijs?
Naam
1

Directeur (anoniem)
Wat is voor u het belang van levensbeschouwing binnen het basisonderwijs?
School B
Van heel groot belang. (Van Levensbelang) Ik vind dat dit het bestaansrecht is van een
reformatorische basisschool. Als basisschool leg je een basis. De basis is te weten dat we in zonde
ontvangen en geboren zijn en dat we De Heere Jezus moeten leren kennen als Zaligmaker. Bij alle
vakken die we op de basisschool geven, komt de levensbeschouwing aan bod. Leerkrachten die bij
ons op school werken moeten dit als identificatiefiguur ook zelf geloven en voorleven aan de
kinderen.

2

Wat zou volgens u aan bod moeten komen binnen algemene
levensbeschouwing in het onderwijs?
School B
Kennis van wereldgodsdiensten en van theorieën als evolutie, samenlevingsvormen, omgaan met
media. Euthanasie, abortus provocatus e.d. en de manier hoe de leerlingen als Christen om
moeten gaan met mensen die niet geloven of mensen die een andere godsdienst en andere
levensbeschouwing hebben.

3

Op welke manier zou religieuze levensbeschouwing daar een plaats in moeten
krijgen?
School B
Hoe kan je als christen een zoutend zout zijn en blijven in een samenleving die steeds minder
weet van algemene christelijke waarden en normen.
Tabel 1d.1

Vragenkader – interview directeur School B
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6.4 Dataverzameling deelvraag 2
Deelvraag
Wat is het belang van
basisonderwijs?

levensbeschouwelijke activiteiten binnen

het (bijzonder)

Inleiding
In dit hoofdstuk is de ruwe data van meetinstrumenten aangaande de tweede deelvraag
opgenomen. De nummering van deze data komt overeen met hoofdstuk 3; Methode van
onderzoek en hoofdstuk 6; Meetinstrumenten. Meetinstrumenten 2a en 2b zijn
samengevoegd, vanwege waarborging van effectieve weergave van de ruwe
datagegevens.

6.4.1 Enquête leerkrachten & Interview leerkrachten (2a en 2b)

6.4.1.1 Enquête groep ½

Vragenkader Enquête
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
Naam
Groep
1

Anoniem
1/2
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan algemene levensbeschouwing per
week?
School B
Geen

2

1 uur

School A
2-3
uur

4- 5
uur

+5 uur

Geen

1 uur

2-3
uur

4-5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens algemene levensbeschouwing?
School B

School A

Wereldoriëntatie staat in de kleutergroepen 1
keer per week een half uur op het rooster.
Daarnaast worden lessen hierover verweven in
de thema’s. Hoeveel dat aan de orde komt en
welke onderwerpen hangt sterk af van het
thema.
Voorbeeld: zorgen voor een opa/oma, afval
scheiden, zieke mensen, we willen vrienden
zijn, verkeersthema (omgaan met anderen in
het verkeer), seizoensgebonden thema lente,
herfst of winter (omgaan met de schepping)

 Beter omgaan met jezelf en de ander:

Kringgesprekken, boekjes of kleine opdrachten
kunnen hiervoor gebruikt worden.
Sofa-lessen (omgaan met jezelf en de ander)
staat 1 keer per week een half uur op het
rooster. Daarnaast staat elke week een leerling
in het zonnetje. Andere kinderen geven dit kind
complimenten. Hier staat 10 minuten voor.

 eten en drinken: beker open maken, gaat
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jaloers zijn, angst, behulpzaam zijn enz.

 tussen de lessen door komt algemene
levensbeschouwing aan bod: lief zijn voor
elkaar, niet duwen, complimenten geven
enz.
 Hoe werkt je lichaam?
 zorg voor dieren en ook materialen ed.

 tijdens het buitenspelen: hoe ga je met
elkaar om, niet klikken, afspreken wat je
gaat doen met meerdere vrienden.
een beker om: niet uitlachen, maar helpen.

Bij de sofalessen komen vooral de verschillende
gevoelens naar voren. Blij, boos, verdrietig,
bang. Ook onderwerpen als verlegen zijn, een
ander helpen, vriendjes worden, oplossen van
ruzies of conflicten, complimenten geven,
samen spelen komen hier aan bod.
De leerkracht is de basis voor waarden en
normen die aan de kinderen worden
meegegeven. Elkaar groeten (goedemorgen en
goedemiddag zeggen) is al een klein voorbeeld.
U zeggen tegen oudere mensen is iets waar de
leerkracht op moet wijzen. Vragen stellen aan
elkaar en interesse tonen tijdens een
ontvangstgesprek is ook iets waar de leerkracht
in stimuleert.

3

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan religieuze levensbeschouwing per
week?
School b
Geen

4

1 uur

School A
2-3
uur

4-5 uur

+5 uur

2-3 uur

4-5 uur

+5 uur

School A

Dit is sterk afhankelijk van de logische lijn van
de Bijbelvertelling. In het begin van het jaar
komt de schepping en het zorgen voor de
wereld aan de orde.
Verder in het jaar het verschil tussen goed en
kwaad. Ook horen de kinderen dan meer over
mensen die in een andere God geloven.
Dan rondom Pasen het zorgen voor een ander.

levensbeschouwing aan bod. Bijv. je lichaam:
wie heeft dat zo mooi gemaakt?
De dieren: hoe kunnen we er goed voor
zorgen?

Wat is de betekenis van levensbeschouwing op uw school?
School B

School A

Dit staat bij ons op school op de eerste plaats.
We beginnen de dag met levensbeschouwing en
eindigen daar elke dag mee.

Wij hebben een Christelijke levensbeschouwing
op school, waarin we ieder kind als uniek door
God gemaakt beschouwen, met eigen gaven en
talenten. Hier gaan we ook in liefde mee om.
We brengen eerbied voor God en voor elkaar
bij. Ook de ouders komen we vanuit die
levenshouding tegemoet en gaan op een
positieve manier een gesprek aan. We
gebruiken de zone van naaste ontwikkeling en
laten de kinderen op deze manier ook elkaar
ondersteunen in raad en daad.

Ik denk wel dat de levensbeschouwing in
andere vakken dan de Bijbelvertellingen of
Bijbelse geschiedenis minder aan de orde komt.

6

1 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens religieuze levensbeschouwing?
School B

5

Geen

Wat is de betekenis van levensbeschouwing voor u persoonlijk?
School B

School A

Ik zou dit vak of onderdeel sterk missen op een
school waar hiermee niets wordt gedaan.

Christelijke levensbeschouwing heeft voor mij
de grootste betekenis. Hoe kan ik leven tot eer
van God en van mijn naaste. Hij is een God van
liefde. Hij is alle eer waard.
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M.b.t. de kinderen vind ik het fijn om
Bijbelverhalen door te geven, waarin ik kan
laten zien wie de Heere Jezus is en voor hen wil
zijn.

7

Zijn er nog dingen die u nog graag zou willen veranderen als het gaat om
levensbeschouwing?
School B

School A

Zie vraag 5. Levensbeschouwing meer
verbinden in andere vakken.

Nee, wij hebben een fijne school waarin jezelf
je verantwoording hebt, hoe je omgaat met
bovenstaande punten. Er is aandacht voor
leerkrachten onderling, meeleven in moeilijke
en blijde situaties e.d.

In de bovenbouw, krijgen kinderen
tegenwoordig al vroeg te maken met andere
godsdiensten en levensovertuigingen. Het is
goed om daarmee kennis te maken, maar dit
kan ook verwarrend zijn voor jonge kinderen
van 10-12 jaar

8

Zou levensbeschouwing uit het curriculum geschrapt kunnen worden? Waarom
wel / niet?
School B

School A

Nee. Dit hoort bij het leven in deze
maatschappij. Kinderen worden op school
geleerd om voor hun eigen levensovertuiging
sterk te staan.

Nee, dit heeft alles te maken met de identiteit
van de school. Door de Christelijke identiteit
wordt er ook rekening gehouden met God en de
naaste.

Nee, omdat dit voor een christelijke leerkracht
de hoogste taak is en het belangrijkste om aan
de kinderen door te geven.

Het is belangrijk dat kinderen Bijbelse normen
en waarden leren kennen en deze ook zo
hanteren. Zo krijg je een veilige, gezellige sfeer
waarin kinderen zich geborgen voelen.
De ouders die hun kind opgeven krijgen deze
levensbeschouwing te zien, en kunnen zodanig
hun keuze maken om hun kind wel of niet bij
ons op school op te geven.

Toevoegende informatie verkregen uit interview (2b) n.a.v. enquête
School B

School A

Hoeveel uren is in de onderbouw moeilijk om in
te schatten. Er wordt veel spontaan aan de
kinderen meegegeven als er een situatie
voorkomt in je klas, ga je daar als leerkracht op
in. Bijvoorbeeld: snoeppapiertjes op het plein
gooien: betekent een les over afval / netheid.

Algemene levensbeschouwing: Hoe ga je met
elkaar om in verschillende situaties? Regels
bespreken en herhalen.

In reken, taal of gymlessen komt religieuze
levensbeschouwing niet naar voren. Wil je daar
wel iets mee doen, dan moet dat vanuit de
leerkracht zelf komen. Dit komt niet zo uit de
methode en/of past niet bij dagelijkse doelen
voor deze doelen.
Het komt minder aan de orde : niet aan de
orde.
Het belang van levensbeschouwing is in het
belang van de kinderen en hoe zij in het leven
staan. Leven ze er zomaar op los, of leven ze
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De tijd voor religieuze levensbeschouwing zit
binnen de tijd voor algemene
levensbeschouwing (zo is de enquête door deze
leerkracht ingevuld).
(Oefenen voor) religieuze feesten komt ook nog
bij de tijd die nu voor religieuze
levensbeschouwing staat.
Bij de kennismaking met nieuwe ouders wordt
er ook veel nadruk gelegd op de
levensbeschouwing van onze school.

met een geloof of een bepaalde
levensovertuiging en leven ze daar ook naar?
Dit komt elke dag aan de orde, dat moet!
In welke activiteiten zou u religieuze
ontwikkeling meer aan de orde willen stellen?
In het sociale vak. Onze sofa-methode geeft
daar geen aandacht aan.
In de verwerking van de Bijbelvertellingen op
vrijdag. Dan is de leerkracht vrij om zelf te
bedenken hoe die wordt ingevuld. Lied, verhaal,
terugvertelling, kleurplaat, etc.)
Dat moment gebruik ik nu vaak om ook de
toepassing van deze week nog eens te herhalen
en door te spreken.
Tabel 2a.1
Vragenkader enquête groep ½ - School A en School B

6.4.1.2 Enquête groep 3

Vragenkader Enquête
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
Naam
Groep
1

Anoniem
3
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan algemene levensbeschouwing per
week?
School A
Geen

2

1 uur

2-3 uur

4- 5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens algemene levensbeschouwing?
School A
Gesprekken binnen thema’s die het ethisch denken en handelen stimuleren, zoals mag je alles
maken wat je bedenkt?, wat doen we als we het niet eens zijn met elkaar?, wat past bij jou?
(kwaliteiten), wat is hoffelijk? (thema ridders), wat zie je en wat vind je ervan (bij
kunstbeschouwing), wat is wijsheid? (bij gesprekken over onderzoeker zijn), zou jij een enkele
reis naar Mars nemen? (bij thema ruimtevaart), donor zijn (bij thema gezondheid; een meisje
doneerde d’r lange haren voor een pruik; we kozen dat woord als globaal-woord voor de
tweetekenklank ui)

3

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan religieuze levensbeschouwing per
week?
School A
Geen

4

1 uur

2-3 uur

4-5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens religieuze levensbeschouwing?
School A
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Gesprekken binnen thema’s/geloofsopvoeding die het ethisch denken en handelen stimuleren, zoals
mag je alles maken wat je bedenkt? mag je een naakt beeld maken/bewonderen zoals het beeld
‘David’ (thema kunst), wat is je ziel? (bij psalmen), is God erbij als er iets ergs gebeurt? (bij
ervaringsverhalen), wanneer ben je rijk? (bij Bijbelverhalen rondom rijk/arm binnen thema Ridders;
we gebruikten steeds een afbeelding van de standenmaatschappij), waar ben ik druk mee? (bij
gelijkenis over het zaad), wie is je naaste?, wat is zegenen? (bij thema ruimtevaart- zegen van de
priester bij André Kuipers); bidden en danken (gebedsboekje maken voor gebedsouders van de
school); startweek kerken en school- leven van David (presenteertafel en fotoverslag ervan naar
alle kerken in Nieuw-Lekkerland; predikanten haalden het aan in hun preek); wapenrusting van God
(bij thema Ridders; lied en aankleedpop met woordkaarten/attributen)

5

Wat is de betekenis van levensbeschouwing op uw school?
School A
In theorie is het verbonden met onze visie op onderwijs, want OGO is gericht op
identiteitsontwikkeling/brede ontwikkeling. Het hangt samen met volle, cultureel-maatschappelijke
activiteiten.
In de praktijk hangt het af van de leerkracht zelf: benut hij/zij de vele aangrijpingspunten die er
zijn? Een losstaande Bomjeda-les past m.i. niet meer binnen een OGO-visie.

6

Wat is de betekenis van levensbeschouwing voor u persoonlijk?
School A
Het is het leven beschouwen en waarderen. Ik ben me ervan bewust dat ik deel ben van een
geheel (dat er al was voor mijn bestaan). Door interactie met anderen, ontwikkel ik mijn eigen
identiteit. We leven in een veranderende wereld; dat vraagt om voortdurende dialoog en herijking
van waarden/normen, regels, patronen, keuzes etc. Mijn levensbeschouwing bepaalt mede hoe ik
aan het werk ben. Daarbij houd ik rekening met de levensbeschouwing van ouders van kinderen
(bv. bij de keuze van boeken).

7

Zijn er nog dingen die u nog graag zou willen veranderen als het gaat om
levensbeschouwing?
School A
Op dit moment participeer ik nog in de groep ‘OGO en levensbeschouwing’ . Ik zou op onze school
graag meer aandacht/gesprekken willen voor levensbeschouwing binnen OGO, gekoppeld aan
echte praktijken (thema’s).

8

Zou levensbeschouwing uit het curriculum geschrapt kunnen worden? Waarom
wel / niet?
School A
Nee, want iedereen heeft een visie op het leven. Er is juist bewustwording nodig: wat verbindt en
wat verslindt. Door het dorpse karakter van onze school kan de stap naar het VO best groot zijn
voor sommige leerlingen.

Toevoegende informatie verkregen uit interview (2b) n.a.v. enquête
School A
Het kind staat centraal tijdens de activiteiten. Religieuze levensbeschouwing is niet alleen het half
uur aan het begin van de dag.
De eerste stap om meer aandacht voor levensbeschouwing te krijgen binnen de school is het
presenteren van de gegevens die uit het onderzoek van ‘anoniem persoon’ zijn gekomen.
Er is geen goed of fout in levensbeschouwelijke activiteiten, daarom moet je het zo breed mogelijk
benaderen. Misschien is het wel goed om als school een bepaalde structuur hier in aan te brengen.
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Bij religieuze levensbeschouwing wordt heel duidelijk gemaakt dat Jezus de absolute waarheid is,
iets wat misschien net zo OGO is.
Tabel 2a.2

Vragenkader enquête groep 3 – School A

6.4.1.3 Enquête groep 4

Vragenkader Enquête
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
Naam
Groep
1

Anoniem
4
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan algemene levensbeschouwing per
week?
School B
Geen

2

1 uur

School A
2-3
uur

4- 5
uur

+5 uur

Geen

4-5 uur

+5 uur

School A

pesten…
tegen je verlies kunnen…
eerlijk zijn…
gesprekken voeren…
vriendschap…
goed voor je spullen zorgen
Het milieu…
Vluchtelingen
Mensen met een handicap
Het in gesprek gaan met kinderen
over diverse zaken die zij zelf
aandragen tijdens het
ontvangstgesprek (zieke mensen in de
familie, Halloween, vieringen etc.
Verschillen in opvattingen komen dan
ter sprake…)
Tijdens lessen sociale vaardigheden.
Als kinderen in het zonnetje gezet
worden (complimenten)
Als we pleingedrag bespreken

Mening en feit
Kernkwaliteiten
Positief en negatief
Luisteren en reageren

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan religieuze levensbeschouwing per
week?
School B
Geen

4

2-3 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens algemene levensbeschouwing?
School B

3

1 uur

1 uur

School A
2-3
uur

4-5 uur

+5 uur

Geen

1 uur

2-3
uur

4-5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens religieuze levensbeschouwing?
School B

School A
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Het gebed
Bijbelverhalen
Wat is zonde
De 10 geboden des Heeren
Liefde tot God en de naaste
Ziekte en Gezondheid
Sterven
Bekering
Schepping van God
Huwelijk
Geboorte
De kerk en kerkdienst
Zending
Evangelisatie
Doop
Christelijke feesten
Andere Godsdiensten
Wonderlijk gemaakt

5

Bijbelverhalen
Gesprekjes over bijv. geloven,
bidden, wonderen, sabbath,
feestdagen
Bidden
Zingen
Feestdagen voorbereiden

Wat is de betekenis van levensbeschouwing op uw school?
School B

School A

Het Woord van God vormt het fundament van
ons onderwijs. Ons doel is: Het kind vormen tot
een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende
persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de
gaven, die hij van Hem ontving, te besteden tot
Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle
levensverbanden waarin God hem plaatst

Vanuit onze christelijke achtergrond is er veel
aandacht voor sociale situaties, voor liefde voor
en elkaar.

De religieuze levensbeschouwing is voor ons
van enorm belang. Daaruit voortvloeiend is ook
de algemene levensbeschouwing van belang.
We willen dat kinderen allereerst God leren
kennen. En van daaruit een christelijke
levenshouding zullen hebben naar hun naaste
en zichzelf. Daar hoort dus respect bij. Kennis
van andere religies, een gezond zelfbeeld etc.

6

Wat is de betekenis van levensbeschouwing voor u persoonlijk?
School B

School A

Het is het fundament van mijn leven. Daaraan
toets ik mijn handelen.( in alle gebrek) Hierbij
is de religieuze levensbeschouwing het
belangrijkst. De algemene levensbeschouwing
heeft zijn wortels toch vaak in de religieuze.

Voor mij betekent het geloof in God respectvol
met kinderen en volwassenen omgaan. Jezus
volgen in de praktijk brengen.

Het is een belangrijk onderdeel van het leven
om in goede harmonie te leven met je
omgeving. De religieuze levensbeschouwing is
voor mij het belangrijkste onderdeel van het
leven.

7

Zijn er nog dingen die u nog graag zou willen veranderen als het gaat om
levensbeschouwing?
School B

School A
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Soms zou ik meer tijd willen hebben om langer
met de leerlingen over levensbeschouwelijke
zaken te willen praten. Maar de lesstof staat dat
niet toe. Wanneer iets echt urgent is moet de
lesstof wel wijken.

Niet echt…

Soms ervaar ik wel wat tijdsdruk om alle
vakken op een dag te geven.
Ruimte voor een goed gesprek is er wel en
maak ik ook, maar je moet soms ook keuzes
maken om je programma te kunnen volgen.

8

Zou levensbeschouwing uit het curriculum geschrapt kunnen worden? Waarom
wel / niet?
School B

School A

Nee, In de religieuze levensbeschouwing ligt
het bestaansrecht van onze school. Algemene
levensbeschouwing hoort bij opvoeden en
onderwijzen en daar ben je nu eenmaal mee
bezig op een basisschool.

Nee, we hechten veel waarde aan nadenken
over hoe je in het leven staat. Vanuit onze
christelijke visie gaat het dan over het
Koninkrijk van God.

Nee, het is een manier van in het leven staan.
Van vorming in sociaal opzicht en bij ons op
school het belangrijkste onderdeel van het
leven: een relatie krijgen met Hem!

Toevoegende informatie verkregen uit interview (2b) n.a.v. enquête
School B

School A

In de enquête geeft u aan dat u op bepaalde
momenten een tijdsdruk ervaart tussen de
urgente tijd voor lesstof en tijd voor
levensbeschouwelijke gesprekken. Heeft u tips
om hier op een juiste manier mee om te gaan?

Mening en feit (1e open vraag): Het is voor de
leerkracht belangrijk om de kinderen te leren
wat het verschil hiertussen is (ik vind dit/ dit is
zo).

Prioriteiten stellen. Me normaal gesproken aan
het rooster houden en hier af en toe van af te
wijken als een gespreksonderwerp zich hier
bijvoorbeeld voor leent.

Op maandag wordt er een nieuw religieus lied/
psalm aangeleerd en soms een Bijbeltekst
(religieuze levensbeschouwing).

Bestaat er genoeg ruimte in de weekplanning
voor levensbeschouwelijke activiteiten? (naar
eigen mening) Waarom wel/niet?

Je hoopt dat je doordeweeks mag laten zien
wat je op zondag hoort. Uiteindelijk leidt alles
naar het Koninkrijk van God.

Ja ik vind van wel. De andere vakken zijn ook
van belang en soms is het schipperen, maar
dan is er wel ruimte om met wat vakken en
tijden te schuiven…
Tabel 2a.3

Vragenkader enquête groep 4 – School A en School B

6.4.1.4 Enquête groep 5

Vragenkader Enquête
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
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Naam
Groep
1

Anoniem
5
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan algemene levensbeschouwing per
week?
School A
Geen

2

1 uur

2-3 uur

4- 5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens algemene levensbeschouwing?
School A
Kernkwaliteiten.
Bomjeda.
Waarden en normen.

3

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan religieuze levensbeschouwing per
week?
School A
Geen

4

1 uur

2-3 uur

4-5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens religieuze levensbeschouwing?
School A
Bijbelverhalen.
Aanbidding begin morgen.
Christelijke vieringen.
Veel gesprekken aan het begin van de dag. Hoe kijken we als christen tegen het nieuws
aan?
Waarden en normen.

5

Wat is de betekenis van levensbeschouwing op uw school?
School A
Denk dat de nadruk op religieuze levensbeschouwing ligt. Verder vind ik onze school zeer sterk in
het spiegelen van gedrag en het meegeven van waarden en normen. Elkaar respecteren is
belangrijk.

6

Wat is de betekenis van levensbeschouwing voor u persoonlijk?
School A
Ik wil de kinderen uiteraard veel leren over God en de Bijbel, maar vind het ook megabelangrijk
om kinderen te helpen bij hun zoektocht naar het christen-zijn van vandaag de dag.

7

Zijn er nog dingen die u nog graag zou willen veranderen als het gaat om
levensbeschouwing?
School A
Nee.

8

Zou levensbeschouwing uit het curriculum geschrapt kunnen worden? Waarom
wel / niet?
School A
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Nee, de meerwaarde voor onze school en ik denk voor iedere school. Levensbeschouwing is ook
nadenken over hoe je het beste kunt leven in een samenleving. Lijkt me vandaag de dag
belangrijker dan ooit!

Toevoegende informatie verkregen uit interview (2b) n.a.v. enquête
School A
Tijdens het begin van de dag komen er ook dingen over levensbeschouwing naar voren, deze tijd
staat niet vermeld in de weekplanning. Ook tijdens gesprekken bij het thema komt veel
levensbeschouwing aan de orde, maar wel ongepland.
Tabel 2a.14Vragenkader enquête groep 5 – School A

6.4.1.5 Enquête groep 6

Vragenkader Enquête
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
Naam
Groep
1

Anoniem
6
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan algemene levensbeschouwing per
week?
School A
Geen

2

1 uur

2-3 uur

4- 5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens algemene levensbeschouwing?
School A
De Jodenvervolging tijdens de tweede wereldoorlog
De aanslagen door heel Europa door moslimgroeperingen
Hoe omgaan met de vluchtelingen.

3

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan religieuze levensbeschouwing per
week?
School A
Geen

4

1 uur

2-3 uur

4-5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens religieuze levensbeschouwing?
School A
Bijbelverhalen
Gewoontes in de kerkdienst…
De feestdagen uit het kerkelijk jaar
De feestdagen uit het kerkelijk jaar versus de Joodse feesten
Gebedshouding
Gebedspunten
Bijbelse liederen en Psalmen zingen en bespreken
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5

Wat is de betekenis van levensbeschouwing op uw school?
School A
Heel veel. Tijdens heel wat lessen, door de dag heen, laat je zien wat God geschapen of bedacht
heeft.
De omgang van leerlingen onderling; leerling-leerkracht en leerkrachten onderling gebeurt, zoveel
mogelijk, vanuit de Bijbel.

6

Wat is de betekenis van levensbeschouwing voor u persoonlijk?
School A
Ook heel veel. Het bepaald je denken, doen en handelen, zowel op je werk, als thuis, als in de
omgang met je (verre) medemens, je omgang met de natuur, je geld besteding ; kortom je hele
leven.

7

Zijn er nog dingen die u nog graag zou willen veranderen als het gaat om
levensbeschouwing?
School A
Ik zou niet zo goed weten wat. Misschien, dat de regering en de maatschappij wat meer rekening
houdt met de christelijke levenswijze.

8

Zou levensbeschouwing uit het curriculum geschrapt kunnen worden? Waarom
wel / niet?
School A
Absoluut niet. Mensen die niet gelovig zijn, leven en denken op een heel andere manier. Zeker
voor de klas maakt dit een erg groot verschil, als het goed is. Je lessen en gedrag voor de klas, is
als het goed is, doorspekt van je levensovertuiging. Daardoor zal een gelovig iemand erg
verschillen met een ongelovig iemand.

Toevoegende informatie verkregen uit interview (2b) n.a.v. enquête
School A
Het is afhankelijk van het thema en de interesses van kinderen hoeveel levensbeschouwing aan de
orde komt.
Tabel 2a.6

Vragenkader enquête groep 6 – School A

6.4.1.6 Enquête groep 7

Vragenkader Enquête
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
Naam
Groep
1

Anoniem
7
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan algemene levensbeschouwing per
week?
School A
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Geen

2

1 uur

2-3 uur

4- 5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens algemene levensbeschouwing?
School A






3

Normen en waarden
Omgaan met anderen
Omgaan met de schepping
Maatschappelijke problemen (zoals vluchtelingenproblematiek)
Omgaan met media of berichten uit de media (meningsvorming)

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan religieuze levensbeschouwing per
week?
School A
Geen

4

1 uur

2-3 uur

4-5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens religieuze levensbeschouwing?
School A
Schepping
Geloofsvragen
Omgaan met de schepping (rentmeesterschap)
Seksuele voorlichting
Christelijk leven
Geloofsbeleving
Wonderen (vroeger en nu?)

5

Wat is de betekenis van levensbeschouwing op uw school?
School A
Vanuit de groep OGO en Levensbeschouwing kom je er achter dat het bijna overal door-heen
verweven zit. Vanuit je religie, wat te maken heeft met je zijn, sta je voor de klas. Dit draag je als
leerkracht mee en uit als je vanuit je hart onderwijst. Er is op onze school veel ruimte voor alle
vragen en niet direct een oordeel. Dit geeft openheid en een veilige sfeer om vragen in te kunnen
stellen.

6

Wat is de betekenis van levensbeschouwing voor u persoonlijk?
School A
Ik denk dat het voor kinderen van wezenlijk belang is dat ze hier hun vragen mogen stel-len
zonder dat er een oordeel aan hangt. Verder vind ik dat je al leerkracht met je hart en ziel les
moet geven en open moet durven zijn. Je bent een voorbeeld voor de kinderen. Mijn geloof zit
door alles heen wat ik doe dus is dat zichtbaar voor de kinderen.

7

Zijn er nog dingen die u nog graag zou willen veranderen als het gaat om
levensbeschouwing?
School A
Ik denk dat het goed is dat er in iedere groep ruimte hiervoor komt.

8

Zou levensbeschouwing uit het curriculum geschrapt kunnen worden? Waarom
wel / niet?
School A
146

Nee. De kinderen groeien op in een ingewikkelde samenleving die veel vragen oproept,
maatschappelijk maar ook religieus. Als de kinderen leren dat die vragen er mogen zijn en dat er
over gespraat mag worden dan voorkom je deels ook dar kinderen vastlopen in hun geloof. Ook
moeten zij sterker in hun geloof staan dan ik op die leeftijd omdat de samenleving seculariseert.

Toevoegende informatie verkregen uit interview (2b) n.a.v. enquête
School A
De werkgroep levensbeschouwing: wat verstaan we onder levensbeschouwing, wat doen we
eraan, waarom doen we het zoals we het doen? Algemene levensbeschouwing komt ook vaak
ongepland aan de orde. Bijbelverhalen worden in deze klas altijd rondom het thema verteld.
Tabel 2a.7

Vragenkader enquête groep 7 – School A

6.4.1.7 Enquête groep 8

Vragenkader Enquête
Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het (bijzonder)
basisonderwijs?
Naam
Groep
1

Anoniem
8
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan algemene levensbeschouwing per
week?
School A
Geen

2

1 uur

2-3 uur

4- 5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens algemene levensbeschouwing?
School A


3

Vaak spontaan over de omgang met elkaar

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan religieuze levensbeschouwing per
week?
School A
Geen

4

1 uur

2-3 uur

4-5 uur

+5 uur

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens religieuze levensbeschouwing?
School A
Christelijk leven

5

Wat is de betekenis van levensbeschouwing op uw school?
School A
Ik hoop dat je het zou kunnen zien aan de manier waarop kinderen en leerkrachten met de
kinderen omgaan. Een stukje respect, verdraagzaamheid, ook al blijven het kinderen en wij
gewone mensen. Het ligt er dus niet altijd duimendik bovenop, maar als je doorvraagt kom je er
waarschijnlijk wel achter.
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6

Wat is de betekenis van levensbeschouwing voor u persoonlijk?
School A
Voor mij is het een vast fundament, dan leef en doe ik dingen echt vanuit mijn geloof. Met vallen
en opstaan, soms misschien wel meer vallen. Het is mijn diepste verlangen om de kinderen dichter
naar God te brengen. Het is mijn drive.

7

Zijn er nog dingen die u nog graag zou willen veranderen als het gaat om
levensbeschouwing?
School A
Nee. Ik ben blij met de breedte van de school (je hebt hier alle kleuren), toch gaat het over het
algemeen vrij goed. Er is begrip voor de verschillende achtergronden. Doordat deze verschillende
achtergronden er zijn is er ook ruimte voor respect. Ik ben daar tevreden mee.

8

Zou levensbeschouwing uit het curriculum geschrapt kunnen worden? Waarom
wel / niet?
School A
Nee, want het zijn de wortels van de stam. Alle dingen komen daar uit voort. Zonder de wortels is
het niets.

Toevoegende informatie verkregen uit interview (2b) n.a.v. enquête
School A
Geen
Tabel 2a.8

Vragenkader enquête groep 8 – School A

6.4.1.8 Overkoepelende resultaten

Geen

1 uur

Groep ½

2-3 uur
B

4- 5 uur

+5 uur

A
Groep 3
Groep 4
Groep
Groep
Groep
Groep

A
A

5
6
7
8

Tabel 2a.9

A
A
A
A
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan algemene levensbeschouwing per week?

Geen
Groep ½

B

1 uur
A

2-3 uur
B

Groep 3
Groep 4
Groep 5

4- 5 uur

A
B
A
A
148

+5 uur

Groep 6
Groep 7
Groep 8

A
A
A

Tabel 2a.10

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan religieuze levensbeschouwing per week?

Algemene levensbeschouwing

School B
Groep
1/2

Wereldoriëntatie staat in de kleutergroepen 1 keer
per week een half uur op het rooster. Daarnaast
worden lessen hierover verweven in de thema’s.
Hoeveel dat aan de orde komt en welke
onderwerpen hangt sterk af van het thema.
Voorbeeld: zorgen voor een opa/oma, afval
scheiden, zieke mensen, we willen vrienden zijn,
verkeersthema (omgaan met anderen in het
verkeer), seizoensgebonden thema lente, herfst of
winter (omgaan met de schepping)
Kringgesprekken, boekjes of kleine opdrachten
kunnen hiervoor gebruikt worden.
Sofa-lessen (omgaan met jezelf en de ander)
staat 1 keer per week een half uur op het rooster.
Daarnaast staat elke week een leerling in het
zonnetje. Andere kinderen geven dit kind
complimenten. Hier staat 10 minuten voor.
Bij de sofalessen komen vooral de verschillende
gevoelens naar voren. Blij, boos, verdrietig, bang.
Ook onderwerpen als verlegen zijn, een ander
helpen, vriendjes worden, oplossen van ruzies of
conflicten, complimenten geven, samen spelen
komen hier aan bod.
De leerkracht is de basis voor waarden en normen
die aan de kinderen worden meegegeven. Elkaar
groeten (goedemorgen en goedemiddag zeggen)
is al een klein voorbeeld. U zeggen tegen oudere
mensen is iets waar de leerkracht op moet wijzen.
Vragen stellen aan elkaar en interesse tonen
tijdens een ontvangstgesprek is ook iets waar de
leerkracht in stimuleert.

Groep
3

Groep
4

School A
 Beter omgaan met jezelf en de ander: jaloers
zijn, angst, behulpzaam zijn enz.

 tussen de lessen door komt algemene
levensbeschouwing aan bod: lief zijn voor
elkaar, niet duwen, complimenten geven enz.
 Hoe werkt je lichaam?
 zorg voor dieren en ook materialen ed.
 tijdens het buitenspelen: hoe ga je met elkaar
om, niet klikken, afspreken wat je gaat doen
met meerdere vrienden.
eten en drinken: beker open maken, gaat een beker
om: niet uitlachen, maar helpen.

Gesprekken binnen thema’s die het ethisch denken
en handelen stimuleren, zoals mag je alles maken
wat je bedenkt?, wat doen we als we het niet eens
zijn met elkaar?, wat past bij jou? (kwaliteiten), wat
is hoffelijk? (thema ridders), wat zie je en wat vind
je ervan (bij kunstbeschouwing), wat is wijsheid?
(bij gesprekken over onderzoeker zijn), zou jij een
enkele reis naar Mars nemen? (bij thema
ruimtevaart), donor zijn (bij thema gezondheid; een
meisje doneerde d’r lange haren voor een pruik; we
kozen dat woord als globaal-woord voor de
tweetekenklank ui)
Mening en feit
Kernkwaliteiten
Positief en negatief
Luisteren en reageren

pesten…
tegen je verlies kunnen…
eerlijk zijn…
gesprekken voeren…
vriendschap…
goed voor je spullen zorgen
Het milieu…
Vluchtelingen
Mensen met een handicap

149

Het in gesprek gaan met kinderen over
diverse zaken die zij zelf aandragen
tijdens het ontvangstgesprek (zieke
mensen in de familie, Halloween,
vieringen etc. Verschillen in opvattingen
komen dan ter sprake…)
Tijdens lessen sociale vaardigheden.
Als kinderen in het zonnetje gezet
worden (complimenten)
Als we pleingedrag bespreken

Groep
5

Kernkwaliteiten.
Bomjeda.
Waarden en normen.
De Jodenvervolging tijdens de tweede
wereldoorlog
De aanslagen door heel Europa door
moslimgroeperingen
Hoe omgaan met de vluchtelingen.

Normen en waarden

Omgaan met anderen

Omgaan met de schepping

Groep
6

Groep
7



Maatschappelijke
problemen
(zoals
vluchtelingenproblematiek)
Omgaan met media of berichten uit de media
(meningsvorming)
Vaak spontaan over de omgang met elkaar

Groep
8
Tabel 2a.11

Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens algemene levensbeschouwing?

Religieuze levensbeschouwing

School B
Groep
½

School A

Dit is sterk afhankelijk van de logische lijn van de
Bijbelvertelling. In het begin van het jaar komt de
schepping en het zorgen voor de wereld aan de
orde.
Verder in het jaar het verschil tussen goed en
kwaad. Ook horen de kinderen dan meer over
mensen die in een andere God geloven.
Dan rondom Pasen het zorgen voor een ander.

Groep
3

Groep
4

levensbeschouwing aan bod. Bijv. je lichaam: wie
heeft dat zo mooi gemaakt?

Gesprekken binnen thema’s/geloofsopvoeding die
het ethisch denken en handelen stimuleren, zoals
mag je alles maken wat je bedenkt? mag je een naakt
beeld maken/bewonderen zoals het beeld ‘David’
(thema kunst), wat is je ziel? (bij psalmen), is God
erbij als er iets ergs gebeurt? (bij ervaringsverhalen),
wanneer ben je rijk? (bij Bijbelverhalen rondom
rijk/arm binnen thema Ridders; we gebruikten steeds
een afbeelding van de standenmaatschappij), waar
ben ik druk mee? (bij gelijkenis over het zaad), wie
is je naaste?, wat is zegenen? (bij thema
ruimtevaart- zegen van de priester bij André
Kuipers); bidden en danken (gebedsboekje maken
voor gebedsouders van de school); startweek kerken
en school- leven van David (presenteertafel en
fotoverslag ervan naar alle kerken in NieuwLekkerland; predikanten haalden het aan in hun
preek); wapenrusting van God (bij thema Ridders;
lied en aankleedpop met woordkaarten/attributen)
Bijbelverhalen
Gesprekjes over bijv. geloven,

Het gebed
Bijbelverhalen
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Wat is zonde
De 10 geboden des Heeren
Liefde tot God en de naaste
Ziekte en Gezondheid
Sterven
Bekering
Schepping van God
Huwelijk
Geboorte
De kerk en kerkdienst
Zending
Evangelisatie
Doop
Christelijke feesten
Andere Godsdiensten
Wonderlijk gemaakt

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8
Tabel 2a.12

Groep
½
School
B

School
A

bidden, wonderen, sabbath, feestdagen
Bidden
Zingen
Feestdagen voorbereiden

Bijbelverhalen.
Aanbidding begin morgen.
Christelijke vieringen.
Veel gesprekken aan het begin van de dag.
Hoe kijken we als christen tegen het nieuws aan?
Waarden en normen.
Bijbelverhalen
Gewoontes in de kerkdienst…
De feestdagen uit het kerkelijk jaar
De feestdagen uit het kerkelijk jaar versus
de Joodse feesten
Gebedshouding
Gebedspunten
Bijbelse liederen en Psalmen zingen en
bespreken
Schepping
Geloofsvragen
Omgaan
met
de
schepping
(rentmeesterschap)
Seksuele voorlichting
Christelijk leven
Geloofsbeleving
Wonderen (vroeger en nu?)
Lessen
’s
morgens
(Bijbelverhalen,
gesprekken etc.)
Christelijk leven
Welke onderwerpen komen aan de orde tijdens religieuze levensbeschouwing?

Groep 3

Groep 1/2: Dit staat bij
ons op school op de
eerste plaats. We
beginnen de dag met
levensbeschouwing en
eindigen daar elke dag
mee.
Ik denk wel dat de
levensbeschouwing in
andere vakken dan de
Bijbelvertellingen of
Bijbelse geschiedenis
minder aan de orde
komt.
Wij hebben
In theorie
een
is het
Christelijke
verbonden
levensbesc
met onze

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 4: Het Woord van God vormt het fundament van ons onderwijs. Ons
doel is: Het kind vormen tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende
persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van Hem ontving,
te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden
waarin God hem plaatst.
De religieuze levensbeschouwing is voor ons van enorm belang. Daaruit
voortvloeiend is ook de algemene levensbeschouwing van belang.
We willen dat kinderen allereerst God leren kennen. En van daaruit een
christelijke levenshouding zullen hebben naar hun naaste en zichzelf. Daar
hoort dus respect bij. Kennis van andere religies, een gezond zelfbeeld etc.

Vanuit onze
christelijke
achtergrond is
er veel aandacht
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Denk dat
de nadruk
op
religieuze

Heel veel.
Tijdens
heel wat
lessen,

Vanuit de
groep OGO
en
Levensbesch

Ik hoop dat je
het zou
kunnen zien
aan de manier

houwing op visie op
voor sociale
levensbesc
school,
onderwijs,
situaties, voor
houwing
waarin we
want OGO
liefde voor en
ligt. Verder
ieder kind
is gericht
elkaar.
vind ik
als uniek
op
onze
door God
identiteitso
school zeer
gemaakt
ntwikkeling
sterk in
beschouwe
/brede
n, met
ontwikkelin
het
eigen
g. Het
spiegelen
gaven en
hangt
van gedrag
talenten.
samen met
en het
Hier gaan
volle,
meegeven
we ook in
cultureelvan
liefde mee
maatschap
waarden
om. We
pelijke
brengen
activiteiten
en
eerbied
.
normen.
voor God
Elkaar
en voor
In de
respectere
elkaar bij.
praktijk
n is
Ook de
hangt het
belangrijk.
ouders
af van de
komen we
leerkracht
vanuit die
zelf: benut
levenshoud
ing
hij/zij de
tegemoet
vele
en gaan op
aangrijping
een
spunten
positieve
die er zijn?
manier een
Een
gesprek
losstaande
aan. We
gebruiken
Bomjedade zone
les past
van naaste
m.i. niet
ontwikkelin
meer
g en laten
de kinderen binnen een
OGO-visie.
op deze
manier ook
elkaar
ondersteun
en in raad
en daad.
Tabel 2a.13
Wat is de betekenis van levensbeschouwing bij

Groep
½

Groep 3

School
B

Groep 1/2: Ik zou dit vak
of onderdeel sterk
missen op een school
waar hiermee niets
wordt gedaan.

School
A

Christelijke
levensbesc
houwing
heeft voor
mij de
grootste
betekenis.
Hoe kan ik
leven tot
eer van
God en
van mijn
naaste. Hij

Het is het
leven
beschouwe
n en
waarderen.
Ik ben me
ervan
bewust dat
ik deel ben
van een
geheel

Groep 4

Groep 5

door de
dag heen,
laat je zien
wat God
geschapen
of bedacht
heeft.
De
omgang
van
leerlingen
onderling;
leerlingleerkracht
en
leerkrachte
n onderling
gebeurt,
zoveel
mogelijk,
vanuit de
Bijbel.

ouwing kom
je er achter
dat het bijna
overal doorheen
verweven
zit. Vanuit je
religie, wat
te maken
heeft met je
zijn, sta je
voor de klas.
Dit draag je
als
leerkracht
mee en uit
als je vanuit
je hart
onderwijst.
Er is op onze
school veel
ruimte voor
alle vragen
en niet
direct een
oordeel. Dit
geeft
openheid en
een veilige
sfeer om
vragen in te
kunnen
stellen.

waarop
kinderen en
leerkrachten
met de
kinderen
omgaan. Een
stukje respect,
verdraagzaam
heid, ook al
blijven het
kinderen en
wij gewone
mensen. Het
ligt er dus niet
altijd
duimendik
bovenop,
maar als je
doorvraagt
kom je er
waarschijnlijk
wel achter.

Groep 7

Groep 8

u op school?

Groep 6

Groep 4: Het is het fundament van mijn leven. Daaraan toets ik mijn
handelen.( in alle gebrek) Hierbij is de religieuze levensbeschouwing het
belangrijkst. De algemene levensbeschouwing heeft zijn wortels toch vaak in
de religieuze.
Het is een belangrijk onderdeel van het leven om in goede harmonie te leven
met je omgeving. De religieuze levensbeschouwing is voor mij het
belangrijkste onderdeel van het leven.
Voor mij
Ik wil de
Ook heel
Ik denk dat
Voor mij is
betekent het
kinderen
veel. Het
het voor
het een vast
geloof in God
uiteraard
bepaald je
kinderen van
fundament,
respectvol met
veel leren
denken,
wezenlijk
dan leef en
kinderen en
over God
doen en
belang is dat
doe ik dingen
volwassenen
en de
handelen,
ze hier hun
echt vanuit
omgaan. Jezus
Bijbel,
zowel op je vragen
mijn geloof.
volgen in de
maar vind
werk, als
mogen
Met vallen en
praktijk
het ook
thuis, als
stellen
opstaan, soms
brengen.
megabelan
in de
zonder dat er misschien wel
grijk om
omgang
een oordeel
meer vallen.
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is een God
van liefde.
Hij is alle
eer waard.
M.b.t. de
kinderen
vind ik het
fijn om
Bijbelverha
len door te
geven,
waarin ik
kan laten
zien wie de
Heere
Jezus is en
voor hen
wil zijn.

Tabel 2a.14

Groep
½
School
B

(dat er al
kinderen te met je
aan hangt.
was voor
helpen bij
(verre)
Verder vind
mijn
hun
medemens
ik dat je al
bestaan).
zoektocht
, je
leerkracht
Door
naar het
omgang
met je hart
interactie
christenmet de
en ziel les
met
zijn van
natuur, je
moet geven
anderen,
vandaag
geld
en open
ontwikkel
de dag.
besteding ; moet durven
ik mijn
kortom je
zijn. Je bent
eigen
hele leven.
een
identiteit.
voorbeeld
We leven
voor de
in een
kinderen.
veranderen
Mijn geloof
de wereld;
zit door alles
dat vraagt
heen wat ik
om
doe dus is
voortduren
dat zichtbaar
de dialoog
voor de
en
kinderen.
herijking
van
waarden/n
ormen,
regels,
patronen,
keuzes etc.
Mijn
levensbesc
houwing
bepaalt
mede hoe
ik aan het
werk ben.
Daarbij
houd ik
rekening
met de
levensbesc
houwing
van ouders
van
kinderen
(bv. bij de
keuze van
boeken).
Wat is de betekenis van levensbeschouwing voor u persoonlijk?

Groep 3

Groep 1/2:
Levensbeschouwing
meer verbinden in
andere vakken.
In de bovenbouw,
krijgen kinderen
tegenwoordig al vroeg te
maken met andere
godsdiensten en
levensovertuigingen. Het
is goed om daarmee
kennis te maken, maar
dit kan ook verwarrend

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Het is mijn
diepste
verlangen om
de kinderen
dichter naar
God te
brengen. Het
is mijn drive.

Groep 8

Groep 4: Soms zou ik meer tijd willen hebben om langer met de leerlingen
over levensbeschouwelijke zaken te willen praten. Maar de lesstof staat dat
niet toe. Wanneer iets echt urgent is moet de lesstof wel wijken.
Soms ervaar ik wel wat tijdsdruk om alle vakken op een dag te geven.
Ruimte voor een goed gesprek is er wel en maak ik ook, maar je moet soms
ook keuzes maken om je programma te kunnen volgen.

153

zijn voor jonge kinderen
van 10-12 jaar
Op dit
Niet echt…
Nee
Ik zou niet
School Nee, wij
hebben
moment
zo goed
A
een fijne
participeer
weten wat.
school
ik nog in
Misschien,
waarin
de groep
dat de
jezelf je
‘OGO en
regering
verantwoor levensbesc
en de
ding hebt,
houwing’ .
maatschap
hoe je
Ik zou op
pij wat
omgaat
onze
meer
met
school
rekening
bovenstaa
graag
houdt met
nde
meer
de
punten. Er
aandacht/g
christelijke
is
esprekken
levenswijz
aandacht
willen voor
e.
voor
levensbesc
leerkrachte houwing
n
binnen
onderling,
OGO,
meeleven
gekoppeld
in
aan echte
moeilijke
praktijken
en blijde
(thema’s).
situaties
e.d.
Tabel 2a.15
Zijn er nog dingen die u nog graag zou willen veranderen als
levensbeschouwing?

Groep
½
School
B

School
A

Groep 3

Groep 1/2: Nee. Dit
hoort bij het leven in
deze maatschappij.
Kinderen worden op
school geleerd om voor
hun eigen
levensovertuiging sterk
te staan.
Nee, omdat dit voor een
christelijke leerkracht de
hoogste taak is en het
belangrijkste om aan de
kinderen door te geven.
Nee, dit
Nee, want
heeft alles
iedereen
te maken
heeft een
met de
visie op
identiteit
het leven.
van de
Er is juist
school.
bewustwor
Door de
Christelijke ding nodig:
identiteit
wat
wordt er
verbindt
ook
en wat
rekening
verslindt.
gehouden
Door het
met God
dorpse
en de
naaste.
karakter
Het is
van onze
belangrijk
school kan
dat
de stap

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Ik denk dat
het goed is
dat er in
iedere groep
ruimte
hiervoor
komt.

Nee. Ik ben
blij met de
breedte van
de school (je
hebt hier alle
kleuren), toch
gaat het over
het algemeen
vrij goed. Er is
begrip voor de
verschillende
achtergronden
. Doordat deze
verschillende
achtergronden
er zijn is er
ook ruimte
voor respect.
Ik ben daar
tevreden mee.

het gaat om

Groep 7

Groep 8

Groep 4: Nee, In de religieuze levensbeschouwing ligt het bestaansrecht
van onze school. Algemene levensbeschouwing hoort bij opvoeden en
onderwijzen en daar ben je nu eenmaal mee bezig op een basisschool.
Nee, het is een manier van in het leven staan. Van vorming in sociaal
opzicht en bij ons op school het belangrijkste onderdeel van het leven: een
relatie krijgen met Hem!

Nee, we hechten
veel waarde aan
nadenken over
hoe je in het
leven staat.
Vanuit onze
christelijke visie
gaat het dan
over het
Koninkrijk van
God.
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Nee, de
meerwaar
de voor
onze
school en
ik denk
voor
iedere
school.
Levensbes
chouwing
is ook
nadenken
over hoe
je het
beste kunt
leven in
een

Absoluut
niet.
Mensen die
niet
gelovig
zijn, leven
en denken
op een
heel
andere
manier.
Zeker voor
de klas
maakt dit
een erg
groot
verschil,
als het

Nee. De
kinderen
groeien op in
een
ingewikkelde
samenleving
die veel
vragen
oproept,
maatschapp
elijk maar
ook
religieus. Als
de kinderen
leren dat die
vragen er
mogen zijn
en dat er

Nee, want
het zijn de
wortels van
de stam. Alle
dingen
komen daar
uit voort.
Zonder de
wortels is
het niets.

kinderen
naar het
samenlevi
goed is. Je
Bijbelse
VO best
ng. Lijkt
lessen en
normen en
groot zijn
me
gedrag
waarden
voor
vandaag
voor de
leren
sommige
de
dag
klas, is als
kennen en
leerlingen.
belangrijk
het goed
deze ook
er dan
is,
zo
hanteren.
ooit!
doorspekt
Zo krijg je
van je
een
levensover
veilige,
tuiging.
gezellige
Daardoor
sfeer
zal een
waarin
gelovig
kinderen
zich
iemand erg
geborgen
verschillen
voelen.
met een
De ouders
ongelovig
die hun
iemand.
kind
opgeven
krijgen
deze
levensbesc
houwing te
zien, en
kunnen
zodanig
hun keuze
maken om
hun kind
wel of niet
bij ons op
school op
te geven.
Tabel 2a.16
Zou levensbeschouwing uit het curriculum geschrapt kunnen
niet?

Groep 1/2
Schoo
lB

Groep 3

Groep 1/2: Hoeveel uren is
in de onderbouw moeilijk
om in te schatten. Er wordt
veel spontaan aan de
kinderen meegegeven als er
een situatie voorkomt in je
klas, ga je daar als
leerkracht op in.
Bijvoorbeeld:
snoeppapiertjes op het plein
gooien: betekent een les
over afval / netheid.

Groep 4

Groep 5

over
gespraat
mag worden
dan voorkom
je deels ook
dar kinderen
vastlopen in
hun geloof.
Ook moeten
zij sterker in
hun geloof
staan dan ik
op die
leeftijd
omdat de
samenleving
seculariseert
.

worden? Waarom wel /

Groep 6

Groep 7

Groep 4: In de enquête geeft u aan dat u op bepaalde momenten
een tijdsdruk ervaart tussen de urgente tijd voor lesstof en tijd voor
levensbeschouwelijke gesprekken. Heeft u tips om hier op een juiste
manier mee om te gaan?
Prioriteiten stellen. Me normaal gesproken aan het rooster houden
en hier af en toe van af te wijken als een gespreksonderwerp zich
hier bijvoorbeeld voor leent.
Bestaat er genoeg ruimte in de weekplanning voor
levensbeschouwelijke activiteiten? (naar eigen mening) Waarom
wel/niet?
Ja ik vind van wel. De andere vakken zijn ook van belang en soms is
het schipperen, maar dan is er wel ruimte om met wat vakken en
tijden te schuiven…

In reken, taal of gymlessen
komt religieuze
levensbeschouwing niet naar
voren. Wil je daar wel iets
mee doen, dan moet dat
vanuit de leerkracht zelf
komen. Dit komt niet zo uit
de methode en/of past niet
bij dagelijkse doelen voor
deze doelen.
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Schoo
lA

Het komt minder aan de
orde : niet aan de orde.
Het belang van
levensbeschouwing is in het
belang van de kinderen en
hoe zij in het leven staan.
Leven ze er zomaar op los,
of leven ze met een geloof
of een bepaalde
levensovertuiging en leven
ze daar ook naar? Dit komt
elke dag aan de orde, dat
moet!
In welke activiteiten zou u
religieuze ontwikkeling meer
aan de orde willen stellen?
In het sociale vak. Onze
sofa-methode geeft daar
geen aandacht aan.
In de verwerking van de
Bijbelvertellingen op vrijdag.
Dan is de leerkracht vrij om
zelf te bedenken hoe die
wordt ingevuld. Lied,
verhaal, terugvertelling,
kleurplaat, etc.)
Dat moment gebruik ik nu
vaak om ook de toepassing
van deze week nog eens te
herhalen en door te
spreken.
Algemene
Het kind
levensbeschou
staat
wing: Hoe ga
centraal
je met elkaar
tijdens de
om in
activiteiten
verschillende
.
situaties?
Religieuze
Regels
levensbesc
bespreken en
houwing is
herhalen.
niet alleen
De tijd voor
het half
religieuze
uur aan
levensbeschou
het begin
wing zit
van de
binnen de tijd
dag.
voor algemene De eerste
levensbeschou
stap om
wing (zo is de
meer
enquête door
aandacht
deze
voor
leerkracht
levensbesc
ingevuld).
houwing te
(Oefenen
krijgen
voor)
binnen de
religieuze
school is
feesten komt
het
ook nog bij de
presentere
tijd die nu
n van de
voor religieuze gegevens
levensbeschou
die uit het
wing staat.
onderzoek
Bij de
van
‘anoniem
kennismaking
persoon’
met nieuwe
zijn
ouders wordt
gekomen.
er ook veel
Er is geen
nadruk gelegd
goed of

Mening en feit
(1e open
vraag): Het is
voor de
leerkracht
belangrijk om
de kinderen te
leren wat het
verschil
hiertussen is (ik
vind dit/ dit is
zo).
Op maandag
wordt er een
nieuw religieus
lied/ psalm
aangeleerd en
soms een
Bijbeltekst
(religieuze
levensbeschouw
ing).
Je hoopt dat je
doordeweeks
mag laten zien
wat je op
zondag hoort.
Uiteindelijk leidt
alles naar het
Koninkrijk van
God.
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Tijdens het begin
van de dag
komen er ook
dingen over
levensbeschouwin
g naar voren,
deze tijd staat
niet vermeld in de
weekplanning.
Ook tijdens
gesprekken bij
het thema komt
veel
levensbeschouwin
g aan de orde,
maar wel
ongepland.

Het is
afhankelijk
van het thema
en de
interesses van
kinderen
hoeveel
levensbeschou
wing aan de
orde komt.

De
werkgroep
levensbesc
houwing:
wat
verstaan
we onder
levensbesc
houwing,
wat doen
we eraan,
waarom
doen we
het zoals
we het
doen?
Algemene
levensbesc
houwing
komt ook
vaak
ongepland
aan de
orde.
Bijbelverh
alen
worden in
deze klas
altijd
rondom
het thema
verteld.

op de
levensbeschou
wing van onze
school.

Tabel 2a.17

fout in
levensbesc
houwelijke
activiteiten
, daarom
moet je
het zo
breed
mogelijk
benaderen.
Misschien
is het wel
goed om
als school
een
bepaalde
structuur
hier in aan
te
brengen.
Bij
religieuze
levensbesc
houwing
wordt heel
duidelijk
gemaakt
dat Jezus
de
absolute
waarheid
is, iets wat
misschien
net zo
OGO is.
Overige informatie verkregen uit het interview n.a.v. de enquête

Groep 1/2/5/7

Groep 3

Groep 6

Hoeveel uren is in de
Er is geen goed of fout in
Het is afhankelijk van het
onderbouw moeilijk om in te
levensbeschouwelijke
thema en de interesses van
schatten. Er wordt veel
activiteiten, daarom moet je
kinderen hoeveel
spontaan aan de kinderen
het zo breed mogelijk
levensbeschouwing aan de
meegegeven als er een
benaderen. Misschien is het
orde komt.
situatie voorkomt in je klas,
wel goed om als school een
ga je daar als leerkracht op
bepaalde structuur hier in aan
in. Bijvoorbeeld:
te brengen.
snoeppapiertjes op het plein
gooien: betekent een les
over afval / netheid.
Tabel 2b.1
Nieuwe informatie verkregen uit interviews rondom weekplanning
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6.4.2 Observaties (2c)

Observatiekader 1
Deelvraag: Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het
(bijzonder) basisonderwijs?
Vooraf
School
Leerkracht
Groep
Levensbeschouwelijke
Activiteit
Motieven

School B
Anoniem
4
SOVA: zonnetje van de week




Kinderen beseffen dat complimenten en tips geven de ander helpt.
Sociale veiligheid in de klas (emotioneel vrij zijn)
Talenten van God ontvangen; wonderlijk.

Tijdens

Verloop activiteit

Inleiding

Kiezen wie deze week in het zonnetje staat: naam prikken in de
klassenmap.

Degene die in het zonnetje staat blijft op zijn plek zitten.


kern




Op het bord staat in WORD het document van het zonnetje. De
kinderen lezen mee terwijl de complimenten worden ingevuld.

Het kind in het zonnetje geeft zijn klasgenoten beurten.
Klasgenoten benoemen een compliment.
Aantal complimenten: J. kan goed…

Gymmen

Tafels keersommen

Hardlopen

Zwemmen

Humor : grapjes maken

Slot




Levensbeschouwing
binnen activiteit





Wat kan het zonnetje nog oefenen?
Hij mag het zelf benoemen of een klasgenoot de beurt geven. Hij
geeft een klasgenoot een beurt/
Ik werk aan…. de salto met gym.
Het benoemen van kwaliteiten.
Kerndoel 34: zorg dragen voor de psychische gezondheid van een
ander.
Respect ten opzichte van elkaar



Zingeving: de Heere geeft jou talenten. Hij laat daarmee zien dat Hij
voor je zorgt. Kom met je talenten bij Hem terug: doe het goede
met je talenten.

Overeenkomsten
praktijk / theorie



Jef de Schepper in zijn boek Levensbeschouwing ontwikkelen
(2004): (geestelijke) levensbeschouwing fungeert als ruggengraat.
Brede bedoelingen: sociale vaardigheden / communiceren en taal.

Verschillen praktijk /
theorie



Na



Deze les is een losse activiteit. Verbinding met andere
(levensbeschouwelijke) activiteiten zou een toegevoegde waarde
hebben op de zingeving en brede bedoelingen van de activiteit.
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Complimenten specifiek maken voor het kind. Niet in vakken
blijven hangen.

Observatiekader 2
Deelvraag: Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het
(bijzonder) basisonderwijs?
Vooraf
School
Leerkracht
Groep
Levensbeschouwelijke
Activiteit
Motieven

School A
Anoniem
½
Dagopening + Bijbelse verwerkingsactiviteit

□

kinderen laten verwoorden (eigen mening laten geven) welk
schilderij ze het mooist vinden

□

kinderen leren om goed te laten kijken naar een schilderij: wat
beeldt het schilderij uit?

□

boodschap van de verhalen even kort naar voren laten komen

Tijdens

Verloop activiteit

Inleiding

Zingen van 2 geestelijke liederen

Bidden met gebedskaartjes

Bespreken overlijden opa

Geestelijk lied
Kern





Terugblik vorige levensbeschouwelijke activiteit
Bekijken schilderijen




Welk Bijbelverhaal hoort bij dit schilderij denken jullie?
Welk schilderij vind je het mooist geschilderd?
Waarom kies je hiervoor?



Wie weet een lied dat past bij 1 van deze schilderijen?




Geestelijke liederen
Gebed




Gesprek ingekleurd door religieuze levensbeschouwing

Slot

Levensbeschouwing
binnen activiteit

Religieuze afbeeldingen bij een verhaal uit de Bijbel

Na

Overeenkomsten praktijk
/ theorie

Verschillen praktijk /
theorie

De volgende motieven kwamen tijdens de praktijk heel sterk naar
voren:



kinderen laten verwoorden (eigen mening laten geven) welk
schilderij ze het mooist vinden



kinderen leren om goed te laten kijken naar een schilderij: wat
beeldt het schilderij uit?

Onderstaand doel kon ik niet terugzien tijdens de activiteit:



boodschap van de verhalen even kort naar voren laten komen

Wel werd de inhoud van het Bijbelverhaal even kort teruggevraagd.
Wellicht werd dit bedoeld met de boodschap.
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Observatiekader 3
Deelvraag: Wat is het belang van levensbeschouwelijke activiteiten binnen het
(bijzonder) basisonderwijs?
Vooraf
School
Leerkracht
Groep
Levensbeschouwelijke
Activiteit
Motieven

School A
Anoniem
3
Themagerelateerd (kunst) gesprek



Door met anderen te spreken kan je je visie wijzigen.
Wie bepaalt wat wel/ niet mag/ goed is?

Tijdens

Verloop activiteit

Inleiding

Wat weten we al allemaal over het thema?




Wat hebben jullie tijdens de rondleiding vertelt over de
(naakte) beelden van kikker?
Weten jullie nog dat ik jullie een plaatje heb meegegeven een
poosje geleden? Van het beeld van David. Welk stukje had ik
daar afgeknipt (vanaf zijn billen)?



Waarom moet je nu lachen?

Kern






je bent het niet gewend.

Wat vinden jullie van zo’ n beeld?
De Grieken en Romeinen vonden het normaal (zij waren het
gewend).
Je bent jezelf gewend in je blootje (in bad).
Waarom maak je jezelf niet naakt?
ik houd van de kleurtjes

het is mooier met kleren



Betekent dat dat je je eigen blote lichaam niet wilt laten zien?
verschil tussen jongens en meisjes
‘ik mag dat woord niet
zeggen’.



Hebben jullie weleens dat je iets doet dat je niet zeker weet of
het wel goed is?
bijv. bij de playstation of tablet (hoe lang je
er op mag)



Waarom zou D. nu anders zijn gaan denken?





Wie bepaalt wat goed/ slecht is?
Naakt zijn
Verschil tussen jongens en meisjes, woorden over seksualiteit,
hoe ga je er mee om?

Slot

Levensbeschouwing
binnen activiteit

Na

Overeenkomsten praktijk
/ theorie

Beiden kwamen heel duidelijk naar voren in het gesprek.

Door met anderen te spreken kan je je visie wijzigen.

Wie bepaalt wat wel/ niet mag/ goed is?

Verschillen praktijk /
theorie

Er waren geen verschillen qua theorie en praktijk. Wel werd tijdens de
activiteit duidelijk dat de leerkracht het gesprek niet geheel had
voorbereid. Ze liet zich duidelijk
leiden door de inbreng van de kinderen. Dit leverde voor de kinderen
een betekenisvol gesprek op.

Tabel 2c.1

Kijkkader observaties – School A groep ½ en School B groep 4
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6.4.2.1 Overkoepelende resultaten
Observatie 1
Overeenkomsten
praktijk / theorie



Verschillen praktijk /
theorie





Jef de Schepper in zijn boek Levensbeschouwing ontwikkelen
(2004): (geestelijke) levensbeschouwing fungeert als ruggengraat.
Brede bedoelingen: sociale vaardigheden / communiceren en taal.
Deze les is een losse activiteit. Verbinding met andere
(levensbeschouwelijke) activiteiten zou een toegevoegde waarde
hebben op de zingeving en brede bedoelingen van de activiteit.



Tabel 2c.2

Complimenten specifiek maken voor het kind. Niet in vakken
blijven hangen.
Overeenkomsten/ verschillen praktijk observatie levensbeschouwelijke activiteit,
School B groep 4, Hendrik- Ido Ambacht

Observatie 2
Overeenkomsten praktijk
/ theorie

De volgende motieven kwamen tijdens de praktijk heel sterk naar
voren:



kinderen laten verwoorden (eigen mening laten geven) welk
schilderij ze het mooist vinden



Verschillen praktijk /
theorie

Tabel 2c.3

kinderen leren om goed te laten kijken naar een schilderij: wat
beeldt het schilderij uit?
Onderstaand doel kon ik niet terugzien tijdens de activiteit:



boodschap van de verhalen even kort naar voren laten komen

Wel werd de inhoud van het Bijbelverhaal even kort teruggevraagd.
Wellicht werd dit bedoeld met de boodschap.
Overeenkomsten/ verschillen praktijk observatie levensbeschouwelijke activiteit,
School A groep 1/2, Nieuw- Lekkerland

Observatie 3:
Overeenkomsten praktijk
/ theorie

Beiden kwamen heel duidelijk naar voren in het gesprek.

Door met anderen te spreken kan je je visie wijzigen.

Wie bepaalt wat wel/ niet mag/ goed is?

Verschillen praktijk /
theorie

Er waren geen verschillen qua theorie en praktijk. Wel werd tijdens de
activiteit duidelijk dat de leerkracht het gesprek niet geheel had
voorbereid. Ze liet zich duidelijk
leiden door de inbreng van de kinderen. Dit leverde voor de kinderen
een betekenisvol gesprek op.

Tabel 2c.4

Overeenkomsten/ verschillen praktijk observatie levensbeschouwelijke activiteit,
School A groep 3, Nieuw- Lekkerland
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6.5 Dataverzameling deelvraag 3
Deelvraag
In hoeverre is er in de onderbouw, ruimte voor levensbeschouwelijke activiteiten?
Inleiding
In dit hoofdstuk is de ruwe data van meetinstrumenten aangaande de derde deelvraag
opgenomen. De nummering van deze data komt overeen met hoofdstuk 3; Methode van
onderzoek en hoofdstuk 6; Meetinstrumenten.

6.5.1 Analyse weekplanningen (3a)

Kijkkader Weekplanning
In hoeverre is er in de onderbouw, ruimte voor levensbeschouwelijke activiteiten?7
1

Hoeveel tijd wordt er verspreid over de eerste 4 schoolweken van het jaar
per week, zichtbaar in de weekplanning, besteed aan levensbeschouwelijke
activiteiten?
School B

In min.
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
2

School A

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 1/2

Groep 3

Groep 4

310

320

280

220

110

100

100

250

245

220

205

110

100

100

340

245

280

205

120

100

100

250

245

280

220

120

100

100

Welke activiteiten komen aan bod?

Groep
1
Groep
2
Groep
3
Groep
4

School B

School A

Dagopening + Bijbelvertelling + Geestelijk lied
aanleren + SOVA: niet huilen, maar vertellen
+ SOVA: zonnetje + WO: ijsklontjes, huis van
ijs bouwen + SOVA: doos volk gevoelens
maskers / niemand is er zoals jij + afscheid juf
Dagopening + Bijbelvertelling + les uit
Wonderlijk gemaakt + SOVA: zonnetje + WO:
bejaardentehuis bouwen / Opa leest de krant

Dagopening met Bijbelverhaal, verwerking,
zingen, bidden, lied aanleren, gesprek
menselijk lichaam, bomjeda: sorry zeggen,
zonnetje van de week

Dagopening + Bijbelvertelling + (Hoekenspel)
+ SOVA; zonnetje + psalm aanleren +
verwerking
Dagopening + Bijbelvertelling + SOVA:
zonnetje / leefwereld + WO: luisterland

Tabel 3a.1

Dagopening met Bijbelverhaal, verwerking,
zingen, bidden, lied aanleren, gesprek
menselijk lichaam, bomjeda: sorry zeggen,
zonnetje van de week
Psalm aanleren overhoren, Bijbelverhalen,
gebaren leren bij geestelijke liederen
Psalm aanleren, Bijbelverhalen, SOVA

Kijkkader weekplanning – School A en School B
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6.5.2 Interview leerkrachten (3b)

Vragenkader Interview
In hoeverre is er in de onderbouw, ruimte voor levensbeschouwelijke activiteiten?7
Naam
Groep
1

Anoniem
1–4
Is er buiten de weekplanning om nog meer ruimte voor levensbeschouwing?
School B
gr. 1
gr. 2
Ja
Ja

2

gr. 3

gr. 3

In een
maatscha
ppelijk
thema
waar aan
gewerkt
wordt,
kan er
ook
aandacht
aan
worden
gegeven.
Denk aan
thema’s:
zorg voor
de ander,
zorg voor
de
natuur,
andere
landen
met
andere
godsdiens
ten,
vrienden
zijn, etc.

in uren

gr. 3
Ja

gr. 4
Ja

gr. 4

School A
gr. ½

gr. 3

gr. 4

Themakeu
ze en de
invulling
van het
thema.

Bijv. de
voorbereidin
g van de
christelijke
feestdagen

Het meeste
vind
onvoorbereid
plaats. Bijv.
door iets wat
de kinderen
aandragen,
bijv. het
midden op de
dag bidden,
omdat een
kind vertelt
dat een
familielid
ernstig ziek
is.

Bijv.
gesprekjes
die zomaar
ontstaan door
inbreng van
kinderen (dat
kan al tijdens
een taalles
zijn)

Om wat voor soort activiteiten gaat dit?
School B
gr. 1
gr. 2

3

School A
gr. ½
Ja

gr. 4
ja

Hoeveel extra uur zou er dan op jaarbasis ongeveer bijkomen, naast de
vastgelegde uren in de weekplanning?
School B
gr. 1
gr. 2
Weet ik
niet, ik
vind het
moeilijk
om in te
schatten.

gr. 3

gr. 4
Soms ben
je met een
vak bezig
en heb je
opeens
raakvlakken met
levensbesc
houwing.
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School A
gr. ½

gr. 3

gr. 4

40

120

60

Tabel 3b.1

Dit komt
dan niet
i.p.v het
andere
vak, maar
is erin
verweven.
Ik vind
dan ook
niet dat
deze uren
erbij
komen…
Vragenkader interview – School A en School B
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6.6 Dataverzameling deelvraag 4
Deelvraag
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Inleiding
In dit hoofdstuk is de ruwe data van meetinstrumenten aangaande de vierde deelvraag
opgenomen. De nummering van deze data komt overeen met hoofdstuk 3; Methode van
onderzoek en hoofdstuk 6; Meetinstrumenten. Meetinstrument 4a is uitsluitend uitgevoerd
op School A in Nieuw-Lekkerland.

6.6.1 Gesprek onderbouw coördinator (4a)

Vragenkader
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Naam
School
1

Onderbouw coördinator (anoniem)
School A
Op welke manier worden levensbeschouwelijke activiteiten op dit moment
vormgegeven binnen de onderbouw?
Met name binnen geloofsopvoeding.
Bij de kleuters wordt het denk ik nog vooral gezocht in veiligheid en minder in gesprekken over
diversiteit; de kleuters leren wel dat ze deel zijn van een geheel en dat iedereen anders is. Er zal
niet zo snel een levensbeschouwelijk probleem ingebracht worden. Levensbeschouwing is ws
impliciet aanwezig in de thema’s. Het hangt van de leerkracht af of hier een kwestie van gemaakt
wordt.
In de groepen 3-4 worden bewust kwesties ingebracht. Ook hier is het leerkracht-afhankelijk in
hoeverre kwesties worden benut, geëxpliciteerd en besproken.

2

Op welke manier verbindt uw school het concept ontwikkelingsgericht
onderwijs aan de levensbeschouwelijke activiteiten?
Er wordt impliciet veel beschouwd/gewaardeerd (horizontaal en verticaal), denk ik. Juist bij lkren die veel ruimte geven voor gesprekken en discussies. Er zou nog meer visie op ontwikkeld
kunnen worden. Ik las bv. teksten uit de Bijbel in gewone taal (bij de thema’s) en noteerde ook
weleens gegevens over het lezen n.a.v. deze act. (zie viervelden model). Een collega vond dit
niet kunnen; ze maakte een duidelijke scheiding tussen geloofsopvoeding tot 09.00 uur en
onderwijs erna. Bij mij loopt het veel meer door elkaar. Soms bidden we tussendoor, omdat er
dingen ter sprake komen. Bijv. gebed voor een goede pauze n.a.v. ruzies die er waren. Of gebed
na het Bijbelverhaal, zodat we het gehoorde kunnen vasthouden in ons eigen leven. Dit jaar heb
ik het psalmrooster afgestemd op de thema’s en de ouders daarover geïnformeerd. Ook de
meeste Bijbelverhalen zijn gekozen bij de thema’s. Bij ons eerste thema over gezond zijn
ontdekten we zodoende de vele verschillende manieren waarop Jezus mensen genas. We hadden
achtergrondinfo hierover in onze map gedaan en kozen er per week verhalen bij. De
kernkwaliteiten heb ik besproken vanuit een rood hart: het Vaderhart van God Die alle
kwaliteiten volmaakt in Zich heeft. Bij de keuze van kwaliteiten bij de leerlingen, ging het om ‘ik
wil meer en meer op Jezus gaan lijken’- Hij was vriendelijk tegen de kinderen; een kind dat
vriendelijk is, lijkt hierin op Jezus. (Zie foto bijlage.)
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Bij het thema gezondheid heb ik ook bewust seksualiteit besproken (Josette was daarbij
aanwezig); de kinderen leerden respect te tonen en dat het over henzelf, hun eigen vader /
moeder, de schepping van God gaat.
Bij de themavoorbereidingen kunnen we de matrix bewuster gaan gebruiken voor
levensbeschouwing binnen ons OGO-aanbod.

3

Zou deze verbinding nog sterker gemaakt kunnen worden?
Schoolbreed wel, denk ik. Ik zou me ook graag laten inspireren door anderen, zoals nu al
gebeurt in de groep ‘OGO en levensbeschouwing’.

4

Zo ja, heeft u hier al ideeën over?
Starten met een presentatie van onze bevindingen met Willemieke de Jong.
Zie ook antwoord hierboven.

5

Zijn er aspecten van ontwikkelingsgericht onderwijs die moeilijk te verbinden
zijn met de religieuze identiteit van de school?
Daar hebben we het de laatste keer met Willemieke de Jong over gehad: we laten ons leiden
door onze interpretatie van de Bijbel en daarmee de verhalen over/van God. Onze
levensbeschouwelijke visie is zodoende waarden-gebonden. We stellen alle religies niet op één
lijn als we erkennen dat Jezus de Weg, Waarheid en het Leven is.

6

Is er binnen de school de wens om (religieuze) levensbeschouwelijke
activiteiten en het ontwikkelingsgerichte onderwijs concept te verbinden?
Waarom wel/ niet?
Steeds meer. Het gaat wel hand in hand met de wens om OGO te verwezenlijken en een
bewuste keuze voor de brede persoonsontwikkeling. Een verbinding met het concept zal m.i.
voor een verrijking zorgen. Het zal de kinderen helpen om een kritische, zelfbewuste burger te
zijn. Het zal ook meer diversiteit geven binnen de groep (deze explicieter ma-ken); iets waar
sommige ouders ook mee om moeten leren gaan!
Tabel 4a.1

Vragenkader gesprek onderbouw coördinator – School A
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6.6.2 Experimenteel onderzoek (4b)

6.6.2.1 School B

Onderzoekkader
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Groep
Datum – tijd
Korte beschrijving van
de activiteit

4
7 maart 2016 – 11:30 t/m 12:00

Verbinding met de
kerndoelen van
levensbeschouwing

Deze activiteit werk ik vooral aan de volgende kerndoelen voor
levensbeschouwing (zie achterzijde voor lijst met kerndoelen):

Verbinding met de
doelen van de cirkel
van basisontwikkeling

Hart van de cirkel:
Emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierigheid

Opening van het thema ‘Hulp aan je naaste (hulphond)’. Deze opening is
gestart met het Bijbelverhaal (platen op digibord) over de barmhartige
Samaritaan, die hulp bood aan de gewonde Israëliet. Vanuit deze activiteit
bedenken we als klas levensbeschouwelijke, culturele activiteiten. Hierin
volgen wij het voorbeeld van Marijke van Someren (2006) die in haar
christelijk ontwikkelingsgericht onderwijs een nadrukkelijke verbinding
maakt tussen het horen van een Bijbelverhaal, iets doen met dat
Bijbelverhaal; koppeling maken met
levensbeschouwelijke activiteiten.

Kerndoel 34:
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische
gezondheid van henzelf en anderen.

Brede bedoelingen:
Actief zijn en initiatieven tonen / communiceren en taal / wereld verkennen
/ voorstellingsvermogen en creativiteit
Specifieke kennis en vaardigheden:
Sociale vaardigheden

Verbinding
kernactiviteiten (OGO)
Welke
ontwikkelingsgerichte
componenten zitten in
de activiteit verweven
(denk bijv. aan zone
van naaste
ontwikkeling)?

Gespreksactiviteiten
Zone van naaste ontwikkeling qua sociale vaardigheden (ieder kan een stap
zetten in zijn ontwikkeling door zichzelf te overtreffen, wat betreft hulp aan
de naaste. De kinderen bepalen hierin vooral hun eigen ontwikkelingspositie
en strategie.)
Spelactiviteit (Na deze gesprekactiviteit zullen een aantal culturele,
levensbeschouwelijke activiteiten ondernomen worden.)
Zingeving (brede bedoelingen komen ruim aan bod in de sociaal-culturele
praktijken)
Thematiseren (opening thema: samen opzetten met de kinderen)

Evaluatie van de
activiteit

De kinderen waren direct betrokken bij de introductie van het thema.
Samen met de kinderen worden de volgende acties opgezet:


Flesseninzamelingsactie voor Stichting Hulphond
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Hoe kregen de
levensbeschouwelijke
activiteiten vorm binnen
het ontwikkelingsgerichte
onderwijs dat gegeven
werd?

Tabel 4b.1





Kaartenactie
Plein schoonmaken
Klusjesbus

De kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om met deze hulpacties aan de slag
te gaan. Bij terugblik op deze themaperiode blijkt dat kinderen tot aan de
afronding hulp boden in zowel school- als thuissituaties. De activiteiten
waren voor de kinderen in een betekenisvolle context geplaatst met een
levensbeschouwelijke betekenis. Deze betekenis zou ik achteraf meer willen
aanhalen tijdens het thematiseren (punt van reflectie).

Onderzoekkader –School B

6.6.2.2 School A

Onderzoekkader
Hoe kunnen levensbeschouwelijke activiteiten gekoppeld worden aan het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Groep
Datum – tijd
Korte beschrijving van
de activiteit

½
20-4-2016 08.50-9.15

Verbinding met de
kerndoelen van
levensbeschouwing

Deze activiteit werk ik vooral aan de volgende kerndoelen voor
levensbeschouwing







Zingen van geestelijke liederen
Bidden
Voorspellen nieuw Bijbelverhaal (a.d.h.v. voorwerp)
Vertellen nieuw Bijbelverhaal
Gesprek over Bijbelverhaal

Kerndoel 38:

De leerlingen leren hoofdzaken over de geestelijke
stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren
respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;


Verbinding met de
doelen van de cirkel
van basisontwikkeling

Godsdienstige verhalen, feesten en gebruiken.

Hart van de cirkel:
emotioneel vrij, nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen
Brede bedoelingen:
voorstellingsvermogen en creativiteit, onderzoeken, redeneren en probleem
oplossen
Specifieke kennis en vaardigheden:
woorden en begrippen, sociale vaardigheden

Verbinding
kernactiviteiten (OGO)

Gespreksactiviteiten

Welke
ontwikkelingsgerichte

Zone van naaste ontwikkeling (wat weten we samen meer dan alleen)
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componenten zitten in
de activiteit verweven
(denk bijv. aan zone
van naaste
ontwikkeling)?
Evaluatie van de
activiteit
Hoe kregen de
levensbeschouwelijke
activiteiten vorm binnen
het ontwikkelingsgerichte
onderwijs dat gegeven
werd?
Tabel 4b.2

Oproep persoonlijke identiteit van de kinderen en stimuleren van de brede
ontwikkeling (invloed van cultuur op ontwikkeling)

Deze activiteit lijkt erg op de dagelijkse dagopening. Achteraf had ik er
liever nog meer een ontwikkelingsgerichte activiteit van gemaakt. Uiteraard
viel het wel onder de gespreksactiviteiten. Ik had van het gesprek achteraf
meer verwacht. Helaas kwam er niet zo veel uit de kinderen en zette ik de
vraag in die ik van te voren had bedacht als dit het geval was. De volgende
keer wil ik 2 specifieke vragen voorbereiden, zodat dit me niet nogmaals
kan overkomen.

Onderzoekkader – School A
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6.7 Dataverzameling deelvraag 5
Deelvraag
Welke ontwikkelingsperspectief kan in kernactiviteiten binnen het OGO- concept worden
gecreëerd voor de onderbouw?
Inleiding
In dit hoofdstuk is de ruwe data van meetinstrumenten aangaande de vijfde deelvraag
opgenomen. De nummering van deze data komt overeen met hoofdstuk 3; Methode van
onderzoek en hoofdstuk 6; Meetinstrumenten.

6.7.1 Experimenteel onderzoek (5a)

6.7.1.1 School B

Onderzoekkader
Welke ontwikkelingsperspectief kan in kernactiviteiten binnen het OGO- concept worden
gecreëerd voor de onderbouw?
Groep
Datum – tijd
Korte beschrijving van de
activiteit

4
9 mei 2016 – 08:45 t/m 09:15

Verbinding met de
kerndoelen van
levensbeschouwing

Deze activiteit werk ik vooral aan de volgende kerndoelen voor
levensbeschouwing (zie achterzijde voor lijst met kerndoelen):

Dagopening en Bijbelleesles; passend bij het Pinksterfeest. De
Bijbelgedeeltes die we met elkaar opzoeken vormen een basis voor
de komende Bijbelverhalen van de week. Zo ontstaat een klein
gedeelte van een ontwikkelingsperspectief op levensbeschouwelijk
gebied; vormgegeven met de kinderen.

Kerndoel 38:
De leerlingen leren hoofdzaken over de geestelijke stromingen die in
de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen
en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.





Verbinding met de doelen
van de cirkel van
basisontwikkeling

Zingeving;
Gebruiken / leefgewoonten;
Godsdienstige verhalen / feesten en gebruiken.

Hart van de cirkel:
Nieuwsgierig / emotioneel vrij zijn
Brede bedoelingen:
Symbolen, tekens en betekenissen / communiceren en taal
Specifieke kennis en vaardigheden:
Geschreven en gedrukte taal / woorden en begrippen

Verbinding kernactiviteiten
(OGO)

Gespreksactiviteiten
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Verbinding
ontwikkelingsperspectieven
kernactiviteiten
ontwikkelingsgericht
onderwijs

Naar een zoektocht in de richting van ver gelegen Bijbelse gebieden:
Kinderen ontwikkelen de mogelijkheid om zich te oriënteren op
gebieden die verder van hun eigen leefwereld af liggen. In de Bijbel
gaat het over de gebieden rond het Midden-Oosten. Het is van belang
kinderen mee te nemen op de zoektocht naar de plaatsen en
bijbehorende gewoontes en natuurlijke omstandigheden uit de Bijbel.
Zij leren zodoende de context van Bijbelse gebeurtenissen juist
interpreteren. De kinderen kiezen bijbehorende Bijbelteksten en
Bijbelgeschiedenissen bij het Pinksterfeest. Zodoende komen zij in
aanraking met meerdere (en ver gelegen) Bijbelse gebieden.
Naar persoonlijke betekenisverlening van de Bijbel als inspiratiebron:
) Het kind is meer in staat om de betekenis die aan de Bijbel wordt
ontleend te begrijpen en zichzelf toe te eigenen. De kinderen leren wat
persoonlijke levensovertuiging betekent voor het dagelijks leven en
handelen (Wolff, 2000). Met als doel kinderen op te voeden tot
authentieke, overtuigde christenen die ook daadwerkelijk naar deze
overtuiging leven. De kinderen leren de Pinkster Geest te begrijpen en
zien het werk van de Heilige Geest terug in meerdere Bijbelse
verbanden. Dit passen zij in het vervolg toe op hun eigen heilsleven.

Welke
ontwikkelingsgerichte
componenten zitten in de
activiteit verweven (denk
bijv. aan zone van naaste
ontwikkeling)?

Zone van naaste ontwikkeling (voor een gedeelte van de groep; wie
is de Heilige Geest en welk werk doet Hij?)
Oproep persoonlijke identiteit van de kinderen (Blaast de Heilige
Geest in jouw hart?)
Stimulatie van brede ontwikkeling (Bijbelse tijd en tijd van nu
cultuur / communicatie)
Samenspel (samen verdiepen in de Bijbel en het samen opzetten van
een Bijbelprogramma voor de komende week)

Evaluatie van de activiteit
Hoe kregen de
levensbeschouwelijke
activiteiten vorm binnen het
ontwikkelingsgerichte
onderwijs dat gegeven werd?

Tabel 5a.1

Deze activiteit heeft de kinderen aan het denken gezet. Allereerst
over de Heilige Geest zelf. Wie is Hij? Hij is een goede Geest; anders
dan geesten in tekenfilmpjes. Daarna hebben wij samen ontdekt dat
veel Bijbelverhalen te maken hebben met (het werk van) de Heilige
Geest. Bij herhaling van deze activiteit is het van belang dat de
leerkracht een aantal Bijbelgedeeltes ter beschikking heeft ter
verduidelijking. Beginnend bij het verhaal van het Pinksterfeest zelf
en bijvoorbeeld het verhaal van Saulus op weg naar Damascus. De
Heilige Geest kwam in zijn hart. Het vormgeven van een
Bijbelweekplanning met de kinderen samen geeft de kinderen een
onderzoekende houding. Wel moet erop gelet worden dat een
heilsstructuur aanwezig is en blijft. Hierbij kunnen de feestdagen,
ofwel de heilsgeschiedenis, een leidraad zijn.
Onderzoekkader –School B

6.7.1.2 School A

Onderzoekkader
Welke ontwikkelingsperspectief kan in kernactiviteiten binnen het OGO- concept worden
gecreëerd voor de onderbouw?
Groep
Datum – tijd

½
25-4-2016 13.00-13.30
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Korte beschrijving van
de activiteit

Verbinding met de
kerndoelen van
levensbeschouwing

Verbinding met de
doelen van de cirkel
van basisontwikkeling

Aanleren lied: ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker…’ Aan de hand
van dit lied (en de bijbehorende video van YouTube) in ieder geval de
volgende vragen stellen:


Kunnen we God ook een kunstenaar noemen? Waarom wel/ niet?



Waarom vind de componist de Heere God op een pottenbakker
lijken, denk je?

Verder zijn vervolgvragen vooral gebaseerd op reacties van kinderen (naar
aanleiding van de observatie in groep 3a).
Deze activiteit werk ik vooral aan het volgende kerndoel voor
levensbeschouwing (zie achterzijde voor lijst met kerndoelen):
Kerndoel 38:

De leerlingen leren hoofdzaken over de geestelijke
stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren
respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving;

Gebruiken / leefgewoonten;

 Godsdienstige verhalen, feesten en gebruiken.
Hart van de cirkel:
emotioneel vrij, zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn
Brede bedoelingen:
communiceren en taal, voorstellingsvermogen en creativiteit
Specifieke kennis en vaardigheden:
woorden en begrippen en sociale vaardigheden

Verbinding
kernactiviteiten (OGO)
Verbinding
ontwikkelingsperspect
ieven kernactiviteiten
ontwikkelingsgericht
onderwijs

Gespreksactiviteiten

Welke
ontwikkelingsgerichte
componenten zitten in
de activiteit verweven
(denk bijv. aan zone
van naaste
ontwikkeling)?
Evaluatie van de
activiteit
Hoe kreeg het
ontwikkelingsperspectief
vorm binnen de
levensbeschouwelijke
activiteit die gegeven
werd?

Op zoek naar de zone van naaste ontwikkeling: welke kennis en
vaardigheden kunnen we samen opbouwen?

Samen praten over concrete voorwerpen en handelingen (de video, de
pottenbakker), wat zie je?): het willen deelnemen aan het gesprek waarin
concrete handelingen en gebeurtenissen worden besproken.
Naar communicatie die het hier en nu overstijgt (de waarom vragen): Dan
volgt een overgangsgebied waarin kinderen over meer dan het concrete hier
en nu praten. Gesprekken gaan nu bijvoorbeeld over situaties die ze zich voor
kunnen stellen, plannen die ze maken, gebeurtenissen die al voorbij zijn of
nog komen. Gesprekken kunnen bevorderen dat kinderen meer cognitieve
taalfuncties gaan inzetten.

Brede ontwikkeling bevorderen (zie de doelen)
Inzetten van reflecteren met de kinderen

Voor het samen praten over de video heb ik flink wat tijd genomen. Ik wilde
dat de kinderen daar eerst toe in staat waren. Sommige kinderen deden
daarbij vanaf het begin al goed mee; met veel eigen inbreng. In mijn
achterhoofd de tip uit groep 3 (er is geen goed of fout). Het bood
ontzettend veel mogelijkheden en de kinderen leken deze vrijheid ook te
ervaren. In het tweede gedeelte heb ik geprobeerd de kinderen te laten
inleven in de pottenbakker. Ze hebben hier dus echt voorstellingsvermogen
voor nodig gehad. Er kwamen verschillende soorten antwoorden naar voren.
Sommige kinderen dachten aan Bijbelverhalen (de goede herder) anderen
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dachten aan kunst (omdat hij het mooi vond). Het ontwikkelingsperspectief
langzaamaan opbouwen is denk ik een goede zet geweest.
Onderzoekkader – School A
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