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Leren denken in 
levensbeschouwing

Of hoe godsdienst/levensbeschouwing
(weer) een vak kan worden

PAUL VERMEER

Niet de confessionele schoolcontext legitimeert het vak GL, maar de 
wetenschappelijke benadering van dit schoolvak. In deze bijdrage pleit ik voor een 
vak GL dat gericht is op de mentale ontwikkeling van leerlingen, waarvoor het put 
uit de wetenschappelijke discipline die dit vak legitimeert: de godsdienstwetenschap.

De toekomst van het schoolvak GL zie ik somber in. Ondanks het enthousiasme 

waarmee veel docenten iedere dag weer voor de klas staan, een vakvereniging 

en dit tijdschrift waarin vaak interessante bijdragen staan, denk ik niet dat dit 

schoolvak nog decennia zal bestaan. Ook al verwacht ik nu ook weer niet dat 

het vak morgen zal verdwijnen. Veel confessionele scholen verwijzen immers 

nog graag naar levensbeschouwing als er vragen worden gesteld bij hun iden-

titeit, waardoor GL toch nog een soort legitimatiefunctie heeft. 

Desondanks is het tekenend dat het vak op steeds meer scholen naar de onder-

bouw verdwijnt en in de bovenbouw vervangen wordt door een ‘echt’ vak als 

filosofie. Ik zeg met opzet ‘echt’ vak, omdat dit verwijst naar een van de kern-

problemen waar GL volgens mij mee worstelt. Het is geen echt vak. 

Hiermee bedoel ik niet dat er bij GL soms wel of niet wordt getoetst of dat 

toetsresultaten wel of niet meetellen voor de overgang of het examen. Nee, met 

geen echt vak bedoel ik dat het onduidelijk is wat er wordt geleerd en op welke 

academische discipline de inhoud van GL teruggaat. 

De feitelijke lespraktijk is veelkleurig. Zoveel docenten, zoveel benaderingen, 

zo lijkt het wel. Dit heeft als voordeel dat docenten, niet gehinderd door eind-

termen of Programma’s van Toetsing en Afsluiting, hun creativiteit in het les-

geven kwijt kunnen en vaak juweeltjes van lessen ontwikkelen. Maar het nadeel 

is dat GL op veel scholen nauwelijks nog een eenduidig en herkenbaar vakma-

tig profiel heeft. 
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In deze bijdrage geef ik een schets van een vakconcept dat GL weer een duide-

lijk profiel kan geven. Dit vakconcept is neutraal qua confessie, en dus toepas-

baar op alle scholen, en gericht op de mentale ontwikkeling van leerlingen.1

Een van de kernproblemen is: GL is geen echt vak. 
Het is onduidelijk wat er wordt geleerd en op welke 
academische discipline de inhoud van GL teruggaat.

Leren denken: geschiedenisonderwijs als voorbeeld
“Levensbeschouwing, wat heb je daar nou aan?” “Kun je godsdienstlesuren niet 

beter besteden aan wiskunde of Nederlands, dan leren leerlingen iets waar ze 

wat aan hebben.” Menig docent GL zal dit soort reacties wel eens gehoord heb-

ben. En hij of zij is niet de enige. Zo worden bijvoorbeeld ook docenten geschie-

denis van tijd tot tijd met dit soort reacties geconfronteerd. “Geschiedenis, dat 

is oude koeien uit de sloot halen, wat heb je daar nu aan?” Ook geschiedenis 

moet zich als schoolvak steeds vaker legitimeren en doet dat op een wijze die 

ook voor GL interessant kan zijn. 

Binnen het geschiedenisonderwijs gaat het tegenwoordig niet meer om het 

leren van historische feiten, maar om het historisch leren denken. De Spaanse 

onderwijskundige Mario Carretero citeert instemmend de volgende uitspraak 

van Dewey om aan te geven wat de educatieve waarde van het geschiedenis-

onderwijs is: “(...) history must be presented, not as an accumulation of results, 

a mere statement of what happened, but as a forceful acting thing. The motives 

- that is, the motors - must stand out. To study history is not to amass informa-

tion, but to use information in constructing a vivid picture of how and why men 

did thus and not so; achieved their successes and came to their failures.” (Car-

retero, et al., 1994, p. 357)

Met andere woorden: geschiedenisonderwijs helpt leerlingen de hedendaagse 

wereld te begrijpen als het resultaat van het verleden en van de complexe 

interactie tussen menselijk handelen en sociale, politieke en economische 

structuren. Daartoe moeten leerlingen historisch leren denken, wat inhoudt dat 

ze de volgende vaardigheden moeten ontwikkelen: historische vragen kunnen 

stellen, bronnen kunnen raadplegen, bronnen in hun historische context kun-

nen plaatsen, kunnen argumenteren, historische begrippen kunnen hanteren 

en het kunnen hanteren van meta-concepten als oorzaak, gevolg, continuïteit 

en verandering (Van Drie & Van Boxtel, 2008).

1 Het onderstaande is een verkorte weergave van ideeën die ik uitvoeriger beschreven en 
verantwoord heb in: Vermeer, P. (2012). Meta-concepts, thinking skills and religious educa-
tion. In: British Journal of Religious Education, 34, 4, 333-347. Ik verwijs graag naar dit artikel 
voor een meer genuanceerde en onderbouwde beschrijving van mijn betoog.
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Ontwikkelend onderwijs
Modern geschiedenisonderwijs gericht op het historisch leren denken zou je 

een vorm van ‘ontwikkelend onderwijs’ kunnen noemen. Deze term stamt van 

de Nederlandse onderwijspsycholoog Carel van Parreren. Volgens Van Parreren 

(1988) dient onderwijs de cognitieve ontwikkeling van leerlingen te stimuleren 

door hun een cognitief instrumentarium aan te reiken dat een algemene waarde 

heeft. Leerlingen moeten niet zozeer feiten leren als wel algemene concepten 

en principes die in verschillende situaties toepasbaar zijn, waardoor zij hun 

handelingsmogelijkheden vergroten. 

Dit is wat bij geschiedenis met historisch leren denken gebeurt. Leerlingen leren 

niet zozeer feiten, maar leren wat een historische vraag is, wat een historische 

bron is en hoe je daarmee om moet gaan, wat een historische context is, hoe 

je een argumentatie op moet bouwen, wat begrippen als tijdvak, feodalisme, 

revolutie enzovoorts betekenen en wat meta-concepten als oorzaak en gevolg 

inhouden. Op deze wijze wordt de cognitieve ontwikkeling van leerlingen gesti-

muleerd, omdat leerlingen een cognitief instrumentarium internaliseren dat hen 

in staat stelt zelfstandig een historisch oordeel te vellen. Ze ontwikkelen zo een 

algemene historische competentie. 

Volgens Van Parreren zou al het onderwijs op deze wijze moeten worden inge-

richt, wat volgens hem inhoudt: “Als we het onderwijs dus ontwikkelend willen 

maken, moeten vooral de algemene begrippen en de algemene regels en prin-

cipes, die de grondslag van de verschillende vakken vormen, worden onderwe-

zen. (…). We moeten in het ontwikkelende onderwijs de leerlingen de beschik-

king geven over de belangrijkste hiërarchieën in de kennis die in onze cultuur 

zijn opgebouwd, de begrippen- en regelsystemen die de wetenschap heeft ont-

dekt en geformuleerd.” (Van Parreren, 1988, p. 29)

Ontwikkelend levensbeschouwelijk onderwijs
De grote vraag is natuurlijk of we deze inzichten ook op het vak GL willen en 

kunnen toepassen. Toegegeven, ontwikkelend onderwijs richt zich vooral op 

de ontwikkeling van hogere cognitieve vaardigheden en zo’n cognitieve oriën-

tatie valt helaas niet bij iedereen in goede aarde. Maar als we het al willen, kan 

het dan ook? Ik denk uiteraard van wel, maar dan zullen we wel anders naar 

doel en inhoud van het vak GL moeten kijken.

Wat is het doel van GL? Op basis van het voorafgaande stel ik voor dat leerlin-

gen op een godsdienstwetenschappelijke manier naar de werkelijkheid leren 

kijken en daarvoor het benodigde cognitieve instrumentarium moeten verwer-

ven. Met andere woorden: leerlingen dienen de elementaire begrippen en 

methoden te verwerven van de wetenschappelijke discipline die zich met de 

bestudering van religie bezighoudt: de godsdienstwetenschap. Dit is immers 
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ook wat er gebeurt in andere schoolvakken zoals wiskunde, biologie, de talen 

en in toenemende mate dus ook geschiedenis. Het gebeurt echter niet of nau-

welijks in GL en dat draagt helaas niet bij aan de beeldvorming van GL als een 

school-VAK! 

Dit geldt overigens niet alleen voor Nederland. Zo uit ook de Britse godsdienst-

pedagoog Clive Erricker zijn zorgen over het feit dat het godsdienstonderwijs 

(religious education) in zijn land nauwelijks als vak wordt gezien. Ook Erricker 

maakt een kritische vergelijking tussen de praktijk van het geschiedenisonder-

wijs en religious education en stelt daarbij onder meer het volgende: “History 

teachers understand themselves to be historians and the purpose of their 

teaching to be that of developing their pupil’s abilities to perform the same 

role.” (Erricker, 2010, p. 99)

Doel van GL is dat leerlingen op een godsdienstwetenschappelijke manier 
leren kijken en daarvoor een cognitief instrumentarium moeten verwerven.

Net zoals het geschiedenisonderwijs zou GL erop gericht moeten zijn om leer-

lingen te leren de rol van godsdienstwetenschapper te vervullen. En in dit 

schoolvak zouden leerlingen het cognitieve instrumentarium moeten verwer-

ven, dat hen in staat stelt om op een zelfstandige en systematische wijze infor-

matie te verzamelen over religie, om religieuze uitingen te verstaan en om oor-

delen te vormen omtrent religieuze vraagstukken. Meer concreet houdt dit in 

dat leerlingen met behulp van een godsdienstwetenschappelijk begrippenkader 

bijvoorbeeld bepaalde voorwerpen, handelingen en verschijnselen, zoals tek-

sten, rituelen, symbolen enzovoorts, als religieuze voorwerpen, handelingen en 

verschijnselen waar kunnen nemen; dat ze in staat zijn om de religieuze beteke-

nis van deze voorwerpen, handelingen en verschijnselen te reconstrueren of uit 

te leggen; dat ze deze voorwerpen, handelingen en verschijnselen op een syste-

matische wijze kunnen onderzoeken in termen van hun religieuze achtergrond; 

en dat ze stelling kunnen nemen in religieuze vraagstukken omtrent bijvoor-

beeld de uitleg van een bepaalde tekst. 

Inhoudelijk heeft deze doelopvatting natuurlijk consequenties. Leerlingen zou-

den vooral algemene godsdienstwetenschappelijke begrippen moeten leren. 

Dat wil uiteraard niet zeggen dat specifieke theologische kennis van verschil-

lende religieuze tradities niet ook behandeld mag, of zelfs moet, worden. Zon-

der concrete inhouden blijven algemene godsdienstwetenschappelijke begrip-

pen immers leeg. Maar naar mijn idee zou toch de nadruk op deze algemene 

begrippen moeten liggen, de meer concrete inhouden vormen hiervan eerder 

illustraties. 
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Aan welke algemene begrippen denk ik dan en, nog belangrijker, bestaan die 

wel? Er is binnen de godsdienstwetenschappen immers geen sprake van een 

breed geaccepteerde canon van algemene begrippen. Toch neemt dit niet weg, 

dat er in de literatuur wel degelijk meer algemene conceptuele classificaties te 

vinden zijn die binnen het vak GL gebruikt kunnen worden. 

Zo kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de vijf sociale of gedragsma-

tige dimensies van religie die Glock en Stark (1965) onderscheiden: de experi-

entiële dimensie, de ideologische dimensie, de ritualistische dimensie, de intel-

lectuele dimensie en de consequentiële dimensie. Van het door veel 

godsdienstwetenschappers gehanteerde onderscheid in drie functies van religie: 

religie helpt in het omgaan met krachten die zich onttrekken aan menselijke 

controle, in het omgaan met ervaringen van contingentie en in het omgaan met 

de dood (Stolz, 2001). Of van de psychologische, polaire dimensies van religie 

die bijvoorbeeld Oser en Gmünder (1988) onderscheiden: heilig versus profaan, 

transcendent versus immanent, vrijheid versus afhankelijkheid, hoop versus 

absurditeit, vertrouwen versus angst en eeuwigheid versus vergankelijkheid. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van algemene godsdienstwetenschappelijke 

begrippen die leerlingen naar mijn idee binnen GL zouden moeten leren. De 

reeds genoemde Erricker (2010, pp. 91-92, 112-113) noemt dit type-B-concepten. 

Dit zijn meta-concepten, omdat ze verwijzen naar religie als zodanig, zonder dat 

ze betrekking hebben op een specifieke traditie. Deze begrippen onderscheidt 

hij van type-A-concepten die betrekking hebben op de menselijke ervaring en 

niet specifiek religieus zijn, zoals lijden, goed en kwaad, vieren enzovoorts, en 

type-C-concepten die verwijzen naar een specifieke religieuze traditie, zoals tri-

niteit, opstanding, samsara, salaat enzovoorts. Mijn voorstel is dus om leerlin-

gen vooral type-B-concepten te leren, omdat juist deze concepten het benodigde 

cognitieve instrumentarium vormen om religieuze voorwerpen, handelingen en 

verschijnselen zelfstandig te kunnen verstaan en duiden.

Leerlingen dienen de elementaire begrippen en methoden te verwerven 
van de wetenschappelijke discipline die zich met de bestudering van 
religie en levensbeschouwing bezighoudt: de godsdienstwetenschap.

Conclusie
Mijn pleidooi komt er dus op neer, dat GL zich (weer) meer op een achterlig-

gende wetenschappelijke discipline moet richten. Dat leerlingen zich de belang-

rijkste begrippen en methoden van deze discipline eigen moeten maken en 

moeten leren gebruiken om diverse hedendaagse manifestaties van religie te 

kunnen duiden en verklaren. Kortom: in GL zouden leerlingen godsdienstwe-

tenschappelijk moeten leren denken. 
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Leerlingen worden in het onderwijs geconfronteerd met complexe taken als het 

primitiveren bij wiskunde of het analyseren van gedichten bij Nederlands. Ze 

leren abstracte begrippen als homeostase bij biologie of Sturm und Drang bij 

Duits. Waarom leren we ze dan bij GL niet om de historisch kritische methode 

toe te passen op een heilige tekst, om te onderscheiden tussen verschillende 

functies van religie en levensbeschouwing, om te onderzoeken wat de rol van 

een religieuze gemeenschap is en of je in je eentje wel religieus kunt zijn, om 

na te denken over wat waarheid in religieuze zin eigenlijk is, wat de achtergron-

den van een religieuze ervaring zijn, enzovoorts.

Ongetwijfeld zullen er docenten zijn die dit soort thema’s aan bod laten komen 

in hun lessen, maar mijn punt is dat dit veelal niet op een systematische wijze 

gebeurt vanuit een duidelijke relatie met een wetenschappelijke discipline. Wat 

dat betreft is GL geen vak als alle andere schoolvakken. 

Sommige lezers zullen dit juist als de kracht van GL zien. Ik zie het echter als 

een zwakte, die uiteindelijk vragen doet stellen bij de educatieve waarde van 

GL. Naar mijn idee is het daarom hoog tijd dat het vak GL een school-VAK 

wordt. Het vakconcept dat ik hier gepresenteerd heb, is daartoe een voorstel.
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