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wie redt het vak…
RENSKE VAN DER JAGT

De Narthex-redactie verzocht mij om verslag te doen van 
de VDLG-studiedag. Achteraf bleek dit een vorm van 
leeftijdsdiscriminatie. Mijn verslag heeft namelijk een rol in 
dit nummer over de jonge docent. En laat ik nu net 
anderhalf jaar lesgeven (met alle plezier op het Groene 
Hart Lyceum te Alphen aan den Rijn). Ben ik er toch 
ingetuind... Maar goed, het wordt dan wel mijn verhaal.

De jaarlijkse VDLG-studiedag beloofde een dag te worden waarbij we zouden 

stilstaan bij en brainstormen over de legitimering, aard en invulling van het vak 

godsdienst/levensbeschouwing. Wie de aankondiging goed had gelezen, had 

echter al vooraf kunnen vermoeden dat de titel en ondertitel onmogelijk de 

inhoud van de dag zouden kunnen dekken. Want ging de studiedag over wíe 

het vak zou redden of over hóe we dat het beste zou(den) kunnen doen? Deze 

tegenstrijdigheid in het thema kwam in de lezingen van de dag dan ook duide-

lijk naar voren. 

Stevige godsdienstwetenschappelijke basis
De eerste spreker, Paul Vermeer, pleitte voor GL als een vak dat zich richt op 

de cognitieve ontwikkeling van leerlingen in plaats van op de levensbeschou-

welijke ontwikkeling. Hij vindt dat als scholen tegenwoordig steeds meer 

nadruk leggen op kennis, dat het vak GL daarin niet mag en kan achterblijven. 

Doet GL dat wel, dan is volgens Vermeer de kans groot dat GL uit het schoolcur-

riculum verdwijnt. De enige oplossing voor dit probleem is volgens hem om het 

vak een stevige godsdienstwetenschappelijke basis te geven. De kern van het 

vak wordt dan ‘het duiden van religieuze en levensbeschouwelijke tradities’, 

waarvoor leerlingen in het vak een cognitief instrumentarium aanleren. 

Vermeer zou zijn lezing ’s middags in een workshop concretiseren aan de hand 

van reële lessen. Zijn workshop vond ik echter vooral afbreuk doen aan zijn 

lezing. Het lukte Vermeer niet om zijn ideeën concreet te maken. Ook was hij niet 

in staat om praktische tips te geven, die we in onze lessen konden toepassen.
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Inspirerende gesprekken
De tweede spreker, Alette Baartmans, bracht een heel ander verhaal te berde. 

Zij stelde dat het vak GL juist van onmisbare waarde is voor het onderwijs, mede 

door de aandacht in dat vak voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de 

leerling. Volgens haar moest de titel dan ook niet als een vraag gelezen worden. 

Baartmans vond de juiste slogan voor de dag: ‘GL redt het onderwijs’. 

Dit krachtige begin had Baartmans wat mij betreft meer uit kunnen en moeten 

werken. In plaats daarvan besteedde ze erg veel tijd aan het promoten van haar 

project GeenSchool. Pas aan het eind van haar lezing kwam ze toe aan waar ze 

mee had moeten beginnen: op een GeenSchoolse wijze brainstormen over het vak. 

Waar de brainstorm op zich enkele leuke inhoudelijke ideeën opleverde - zoals 

het idee uit de zaal om leerlingen een week in een lege kerk te laten wonen met 

als thema ‘klaarstaan voor anderen’ en daarvoor onder meer een diner voor 

daklozen te organiseren -, was het briljante van de werkvorm de interactie die 

in de zaal ontstond. Deelnemers werd gevraagd met elkaar na te denken over 

een concreet idee en om elkaars ideeën aan te vullen door ze te radicaliseren. 

Dit leverde een aantal leuke ideeën op, maar bovenal enkele goede en inspire-

rende gesprekken met collega’s. Dat is precies wat je als jonge docent hoopt 

mee te nemen van zo’n dag. 

Volgend jaar echt aan de slag
Beide sprekers brachten inhoudelijk goede punten naar voren, die nauw aan-

sloten op het thema van de dag. Maar omdat het thema zo breed was opgezet 

en omdat beide sprekers vanuit een totaal verschillend onderwijsideaal spra-

ken - zo streeft Vermeer klassieke Bildung na en staat Baartmans meer in de 

lijn van de reformpedagogiek -, versterkten beide lezingen elkaar niet. De stu-

diedag 2014 heeft echter een goede basis gelegd om bijvoorbeeld volgend jaar 

echt aandacht te besteden aan de positionering van het vak in het onderwijs 

en de rol van docenten GL daarin. 

De kracht van de jaarlijkse VDLG-studiedag is volgens mij de aanwezigheid van 

docenten GL uit het hele land. Wanneer zij meer ruimte krijgen om onder goede 

begeleiding kennis uit te wisselen en met elkaar na te denken over de soms 

wankele positie van het vak, vermoed ik dat we volgend jaar met z’n allen kun-

nen zeggen: “Op deze manier gaan wij samen het vak redden.”


