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Levensbeschouwing: weg ermee!? 
 
 
Inleiding: de status van het vak 
 
De titel van mijn voordracht “Levensbeschouwing: weg ermee!?” klinkt natuurlijk als 
een provocatie. Het is een retorische truc om meteen de aandacht van de 
toehoorders te vangen. Maar het is meer dan dat. Het is ook een uitdrukking van mijn 
oprechte zorg over de toekomst van dit schoolvak. Laat ik, om te beginnen, mijn zorg 
eens met drie voorbeelden illustreren. 
 
Enkele weken geleden had ik het in een college vakdidactiek over leerstofanalyse en 
de selectie van theologische of godsdienstwetenschappelijke inhouden. Ik wilde net 
uit gaan leggen dat het belangrijk is om een begrippenstructuur te maken toen een 
studente opeens uitriep: “Ik heb hier helemaal niets aan. Ik heb ook helemaal niets 
aan mijn studie (ze was net afgestudeerd als religiewetenschapper). Ik moet 
lesgeven over reclame.” 
 
Een tweede voorbeeld. Ik ben niet alleen vakdidacticus, maar ook vader van een 
zoon die in de vierde klas van het VWO zit. Onlangs zag ik hem druk in de weer met 
een tijdsbalk waarmee hij de ontstaansgeschiedenis van de islam in kaart moest 
brengen. Concreet was hij bezig met Aboe Bakr en de ontwikkeling van het kalifaat. 
Ik vroeg hem of hij bezig was met levensbeschouwing, waarop hij antwoordde: “Nee 
joh, dit is geschiedenis.” 
 
Mijn derde en laatste voorbeeld ontleen ik ook weer aan mijn zoon. Als huiswerk 
moest hij twee jaar geleden een levensbeschouwelijk interview houden met een van 
zijn ouders. Mijn vrouw stuurde hem door naar mij (hij heeft er tenminste voor 
gestudeerd zal ze gedacht hebben) en ik werd opeens geconfronteerd met vragen 
als: Hoe denk je over het bestaan van God? Hoe denk je over een leven na de 
dood? Heb je een levensvraag? Wat vind je van het vereren van afgodsbeelden? 
Wat versta je onder God? et cetera. Niet alleen kostte het me grote moeite om deze 
vragen te beantwoorden, maar toen ik enkele dagen later informeerde naar de 
bespreking van deze antwoorden in de les, kreeg ik als antwoord: “Oh, die 
antwoorden hebben we niet besproken. Je moest het inleveren en dan krijg je daar 
een punt voor.” 
 
Uiteraard zijn deze voorbeelden tamelijk willekeurig, maar toch laten ze naar mijn 
idee wel iets zien van de situatie van dit schoolvak. Op het gevaar af dat ik nu te 
generaliserende uitspraken doe, tonen deze voorbeelden aan dat het schoolvak 
levensbeschouwing geen duidelijk profiel kent (het kan over van alles en nog wat 
gaan, zelfs over reclame), niet primair op inhoud gericht is (voor informatie over de 
islam moet je kennelijk bij geschiedenis zijn; zoals op de school van mijn zoon een 
jaar eerder ook de reformatie bij geschiedenis werd behandeld) en ook geen 
duidelijke leerdoelen of eindtermen kent (met het oog op wat moeten leerlingen een 
levensbeschouwelijk interview afnemen?)  
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Sommigen van u zullen zich absoluut niet herkennen in het beeld wat ik hier schets 
en zullen wellicht zelf enigszins geïrriteerd raken. Dat begrijp ik heel goed en dat spijt 
me oprecht. Maar op basis van vele lesbezoeken en van wat ik terughoor van 
studenten, ben ik toch echt de mening toegedaan dat dit negatieve beeld van het vak 
over het algemeen klopt. En als ik dit beeld zou moeten verwoorden in een vraag, 
dan zou deze luiden: “Wordt er nog wel iets geleerd bij levensbeschouwing?” Een, 
wat mij betreft, retorische vraag, want ik denk inderdaad dat er bij 
levensbeschouwing niet zoveel geleerd wordt. En dat is een gevaarlijke constatering, 
want waarom zou je voor zo‟n vak nog ruimte maken in de urentabel? Tot op dit 
moment maakt levensbeschouwing  nog min of meer vanzelfsprekend deel uit van 
het curriculum van bijzondere, confessionele scholen. Maar in een tijd waarin steeds 
luider de roep klinkt om de positie en kwaliteit van technische en zaakvakken als 
wiskunde, natuurkunde, Nederlands en Engels (of recent Duits) te versterken, en 
waarin tevens de identiteit van veel confessionele scholen vervaagt, lijkt me de 
toekomst van het schoolvak levensbeschouwing allerminst zeker. Zo meen ik in ieder 
geval in het katholiek onderwijs een tendens waar te nemen van een 
voortschrijdende marginalisering van het vak levensbeschouwing. 
 
Levensbeschouwing: van een inhoudelijke oriëntatie naar een doeloriëntatie 
 
Maar hoe komt het nu dat het vak levensbeschouwing een steeds marginalere 
positie inneemt op veel, maar natuurlijk niet alle, middelbare scholen? Uiteraard zijn 
voor deze situatie meerdere oorzaken te geven, maar een belangrijke oorzaak waar 
ik het vandaag met u over wil hebben, betreft een specifieke ontwikkeling binnen het 
vak zelf. Namelijk: gaandeweg is  binnen het vak de nadruk meer en meer komen te 
liggen op levensbeschouwing als doel. Levensbeschouwing is verschoven van een 
inhoudelijke oriëntatie naar de doeloriëntatie van het vak. Ik zal deze wat cryptische 
omschrijving nu verder uitwerken. 
 
Toen midden jaren tachtig van de vorige eeuw de term levensbeschouwing werd 
geïntroduceerd en als vakaanduiding in de plaats kwam van de term godsdienst of 
godsdienstonderwijs, diende dat een inhoudelijk doel. Men wilde de plausibiliteit van 
religieuze en levensbeschouwelijke tradities voor leerlingen inzichtelijk maken door 
deze stelsels te presenteren als zingevende kaders. Dit was nodig, omdat voor veel 
middelbare scholieren een religieuze of kerkelijke betrokkenheid al lang geen 
vanzelfsprekendheid meer was. Halverwege de jaren tachtig waren middelbare 
scholieren immers al in grote getale geseculariseerd; zoals bijvoorbeeld duidelijk 
naar voren komt uit het promotieonderzoek van Joep de Hart uit 1983. Daarom werd 
gekozen voor een min of meer functionalistische benadering van religie en 
levensbeschouwing door erop te wijzen dat ieder mens behoefte heeft aan zin, en 
dus zinvragen stelt, en dat religieuze en levensbeschouwelijke tradities dienen om 
deze vragen te beantwoorden. In schoolmethodes werd dit uitgewerkt met het 
bekende begrip levensvraag en werden religieuze en levensbeschouwelijke tradities 
gepresenteerd als totaaloptieken die antwoorden bevatten op deze levensvragen. Zo 
wilde men de plausibiliteit van religie en levensbeschouwing inzichtelijk maken door 
te wijzen op de vermeende zingevende functie van religie en levensbeschouwing. 
Het wijzen op deze zingevende functie diende daarmee vooral een inhoudelijk doel. 
Het was een soort opstap om leerlingen meer begrip en inzicht te geven in 
verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities. 
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In de verdere ontwikkeling van het vak levensbeschouwing trad hier echter een 
belangrijke verschuiving op. Begrippen als levensvraag en totaaloptiek gingen steeds 
minder fungeren als inhoudelijke opstap om religieuze en levensbeschouwelijke 
tradities naar leerlingen toe te kunnen verhelderen. In plaats daarvan kwam de 
nadruk steeds meer te liggen op het leren herkennen en stellen van levensvragen 
met het oog op de vorming van een eigen levensbeschouwing  of 
levensbeschouwelijke identiteit. En zo werd levensbeschouwing, dat wil zeggen het 
vormen van een eigen levensbeschouwing, uiteindelijk een populaire doeloriëntatie 
van het schoolvak levensbeschouwing. 
 
Waarom deze ontwikkeling zich zo voltrokken heeft, is mij niet geheel duidelijk. Maar 
ik vermoed dat hier twee factoren van belang zijn geweest. Ten eerste is de 
verhouding tussen levensvragen en de antwoorden die religieuze en 
levensbeschouwelijke tradities bieden niet zo simpel als men in de beginjaren van 
het vak levensbeschouwing dacht. Het is niet zo dat er een universele canon aan 
levensvragen, of zoals u wilt zin- of existentiële vragen, bestaat en dat religieuze en 
levensbeschouwelijke tradities simpelweg verschillende antwoorden bieden op 
dezelfde levensvragen. Veeleer is het zo dat dergelijke tradities ook mede bepalen 
wat binnen de context van die tradities relevante levensvragen zijn. Tradities kleuren 
mede de levensvragen van hun aanhangers. Met andere woorden, je moet als het 
ware al in een traditie staan voordat je de voor die traditie relevante levensvragen 
kunt stellen. Voor het schoolvak levensbeschouwing heeft dit als consequentie, dat 
er makkelijk een mismatch kan ontstaan tussen de levensvraag van de leerling en 
het antwoord van een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke traditie zodra de 
leerling niet zelf in die traditie staat. Levensvragen zijn alles behalve formele of 
neutrale opstappen die leiden tot verstaan van religieuze of levensbeschouwelijke 
tradities. Dit laatste, zo vermoed ik nu, werd in de dagelijkse lespraktijk steeds 
duidelijker, waardoor begrippen als levensvraag en totaaloptiek steeds minder als 
opstap gingen functioneren voor een inhoudelijke behandeling van verschillende 
religieuze en levensbeschouwelijke tradities. 
 
Maar tegelijkertijd leidde dit aanvankelijke beschouwen van religieuze en 
levensbeschouwelijke tradities vanuit begrippen als levensvraag en totaaloptiek tot, 
wat ik nu maar even noem, de ontdekking van de leerling. Dit is een tweede 
belangrijke factor in de verschuiving van levensbeschouwing als inhoudelijke 
oriëntatie naar levensbeschouwing als doeloriëntatie van het vak. Het vertrekken 
vanuit Levensvragen mag dan minder geschikt zijn om leerlingen begrip van 
religieuze en levensbeschouwelijke tradities bij te brengen, een voordeel van deze 
werkwijze is wel dat de leerling met zijn of haar vragen meer op de voorgrond komt te 
staan. Zo kwam binnen het schoolvak levensbeschouwing de vorming van de leerling 
centraal te staan en dat bleek voor veel docenten een waardevol perspectief, waarbij 
het verlies aan inhoud op de koop toe werd genomen. 
 
Terugblikkend op de ontwikkelingen van de afgelopen twee decennia, zie ik dus een 
schoolvak dat zich eerst ten doel stelde om leerlingen inzicht te bieden in de 
verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities door het benadrukken van 
de zingevende functies van deze tradities, maar dat zich daarna ontwikkelde tot een 
vormingsvak dat zich vooral richt op de ondersteuning van de leerling bij het 
ontwikkelen van een eigen levensbeschouwing en waarbij aandacht voor 
verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities, op z‟n zachtst gezegd, 
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secundair is. De drie voorbeelden waarmee ik deze lezing begonnen ben, zijn voor 
mij zeer illustratief voor deze ontwikkeling. 
 
Een vals dilemma 
 
Voor de toekomst van het schoolvak levensbeschouwing is dit geen gunstige 
ontwikkeling. Of we het nu leuk vinden of niet, in de nabije toekomst zal de nadruk op 
vakinhoud en kennisoverdracht in het onderwijs alleen maar toenemen. Een invulling 
van het schoolvak levensbeschouwing waarin niet primair de nadruk ligt op 
vakinhoud en kennisoverdracht lijkt me daarom niet erg toekomstbestendig; ook al is 
het vormingsdoel wat wordt nagestreefd pedagogisch gezien nog zo waardevol. 
Wellicht ben ik hier te pessimistisch, maar ter verheldering maak ik graag de 
vergelijking met een aan levensbeschouwing nauw verwant schoolvak: filosofie. Het 
schoolvak filosofie kent een duidelijke structuur en een vakinhoud die geënt is op de 
academische discipline filosofie en mag zich (daardoor?) verheugen op een 
groeiende belangstelling onder zowel schoolleiders als leerlingen; vergelijk het aantal 
leerlingen dat filosofie als eindexamenvak kiest maar eens met het aantal leerlingen 
dat levensbeschouwing als eindexamenvak kiest. Het schoolvak levensbeschouwing 
daarentegen kent over het algemeen weinig structuur en is nauwelijks (nog) geënt op 
disciplines als theologie of de godsdienstwetenschappen en staat steeds minder in 
de belangstelling van schoolleiders en wellicht ook leerlingen. Op hoeveel scholen 
verdwijnt levensbeschouwing niet uit de bovenbouw ten gunste van filosofie? 
 
Maar ik acht de ontwikkeling die ik zojuist geschetst heb niet alleen ongunstig, ik 
denk ook dat achter deze ontwikkeling een vals dilemma schuilgaat. Er lijkt onder 
docenten levensbeschouwing vaak een afkeer te bestaan voor een nadruk op 
cognitief leren en een voorkeur voor de persoonlijke vorming van de leerling. Maar 
zijn dit wel elkaar uitsluitende zaken, of zoals u wilt, doelen? Ik denk van niet. Sterker 
nog, ik denk dat we veel aan de ontwikkeling van leerlingen bij kunnen dragen door 
de overdracht van vakinhoud! Om dit verder te verduidelijken zal ik in het vervolg van 
mijn betoog nog twee vragen beantwoorden. Ten eerste: Waarom zouden leerlingen 
vandaag de dag nog iets moeten leren over religieuze en levensbeschouwelijke 
tradities? En ten tweede: Hoe kan dat leren over deze tradities op zo‟n manier vorm 
krijgen dat dit de ontwikkeling van de leerling stimuleert? 
 
Het belang van het leren over religieuze en levensbeschouwelijke tradities 
 
Het verdedigen van het belang van aandacht voor religie en levensbeschouwing in 
het onderwijs is niet zo moeilijk. Anders dan in veel Westerse landen is religie 
mondiaal gezien springlevend en een factor van betekenis. Zo vormen atheïsten en 
agnosten een minderheid in vergelijking met het totale aantal gelovigen in de wereld 
en daarnaast heeft religie in grote delen van de wereld nog steeds een diepgaande 
invloed op het sociale, politieke en culturele leven. Dit gegeven alleen al 
rechtvaardigt naar mijn idee het leren over religieuze en levensbeschouwelijke 
tradities in het onderwijs. Te meer daar jongeren door de toenemende invloed van 
massa media en communicatie technologie ook steeds meer in een globaliserende 
wereld leven. Jongeren worden dagelijks geconfronteerd met allerhande religieuze 
uitingen èn conflicten die ze niet kunnen begrijpen zonder een basaal inzicht in het 
wezen en de aard van religie en levensbeschouwing. Ook in het geseculariseerde 
Nederland is het daarom nog steeds de moeite waard om over religie en 
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levensbeschouwing te leren. Indien we willen dat ook komende generaties in staat 
zijn om de wereld te begrijpen en kranten kunnen lezen, mag aandacht voor religie 
en levensbeschouwing in het onderwijs niet ontbreken. 
 
Maar we hoeven eigenlijk niet eens op mondiale ontwikkelingen te wijzen om het 
belang van aandacht voor religie en levensbeschouwing in het onderwijs te 
onderstrepen. Lokale of nationale ontwikkelingen maken dit belang evenzeer 
zichtbaar. Zo is gedurende de laatste drie tot vier decennia als gevolg van de 
toestroom van niet-westerse migranten de samenstelling van de bevolking in veel 
West-Europese landen drastisch gewijzigd. Demografische veranderingen die zeker 
niet voorbij zijn gegaan aan Nederland. Zo is door immigratie bijvoorbeeld het aantal 
moslims in Nederland gegroeid van 54.000 in 1971 tot 944.000 in 2005; een 
toename van 1648 procent in slechts 35 jaar! Deze ontwikkeling heeft er niet alleen 
toe geleid dat de islam de op een na grootste godsdienst in Nederland is geworden, 
maar het heeft ook de zichtbaarheid en aanwezigheid van moslims in het publieke 
domein aanzienlijk vergroot. Maar hoe kunnen hedendaagse jongeren deze 
ontwikkeling begrijpen èn waarderen zonder basale kennis van de islam èn het 
christendom?  
 
Tegen de achtergrond van dergelijke ontwikkelingen is aandacht voor religie en 
levensbeschouwing in het onderwijs prima te verdedigen. Om leerlingen zicht te 
geven op de werkelijkheid waarin ze leven, is het leren over religieuze en 
levensbeschouwelijke tradities dus pure noodzaak. Religie hoort in de school al is het 
alleen maar om bijvoorbeeld Franse toestanden te vermijden. Nadat in Frankrijk 
religie, als uitvloeisel van het principe van de laïcité, meer dan een eeuw lang uit het 
onderwijs was verbannen, heeft de religieuze ongeletterdheid van de Franse 
bevolking zulke vormen aangenomen, dat de meeste Fransen niet alleen 
hedendaagse nationale en internationale politieke en sociale ontwikkelingen niet 
meer begrijpen, maar ook hun eigen geschiedenis en culturele uitingen niet meer 
kunnen verstaan. En dus vragen Franse politici, intellectuelen en beleidsmakers zich 
tegenwoordig steeds vaker af of religie toch niet een plek in het onderwijs verdient. 
 
Hoe moeten we religieuze en levensbeschouwelijke tradities dan leren 
 
Dan mijn tweede vraag: Hoe moeten religieuze en levensbeschouwelijke tradities 
geleerd worden? En, nog belangrijker, hoe draagt dit leren bij aan de ontwikkeling 
van de leerling? Het is met name deze vraag die ik heb willen beantwoorden in mijn 
recente bijdrage in Narthex en waarin ik, met een verwijzing naar het werk van de 
bekende Nederlandse onderwijspsycholoog Carel van Parreren, spreek over 
ontwikkelend onderwijs. Ik vermoed namelijk dat dit concept van ontwikkelend 
onderwijs heel heilzaam kan werken voor het schoolvak levensbeschouwing. Zoals ik 
zojuist heb aangegeven, wordt de huidige situatie van het schoolvak 
levensbeschouwing gekenmerkt door zowel een gebrek aan vakinhoud en 
inhoudelijke structuur als door een te grote nadruk op de persoonlijke, 
levensbeschouwelijke vorming van de leerling. De vraag “wordt er nog wel iets 
geleerd bij levensbeschouwing?” is een soort verzuchting die, naar mijn idee, deze 
situatie treffend uitdrukt. Hoe kan ontwikkelend onderwijs hier een uitweg bieden? 
 
Met het concept ontwikkelend onderwijs wilde Van Parreren aangeven dat onderwijs 
de cognitieve ontwikkeling van leerlingen dient te stimuleren door hen een cognitief 
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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 hun handelingsmogelijkheden worden vergroot. 
En voor Van Parreren betekende dit, dat de inhoud van het onderwijs afkomstig dient 
te zijn van verschillende wetenschappelijke disciplines. Of zoals hij het zelf 
verwoordde:   
 

“Als we het onderwijs dus ontwikkelend willen maken, moeten vooral de 
algemene begrippen en de algemene regels en principes, die de 
grondslag van de verschillende vakken vormen, worden onderwezen. (…). 
We moeten in het ontwikkelende onderwijs de leerlingen de beschikking 
geven over de belangrijkste hiërarchieën in de kennis die in onze cultuur 
zijn opgebouwd, de begrippen- en regelsystemen die de wetenschap heeft 
ontdekt en geformuleerd” (Van Parreren, Ontwikkelend onderwijs, 1988, p. 
29). 

 
Ontwikkelend onderwijs vergroot zo de handelingsmogelijkheden van leerlingen en 
ondersteunt hen daardoor uiteindelijk in hun groei naar intellectuele autonomie. Om 
dit met een voorbeeld te verduidelijken. Binnen een vak als Nederlands kan 
gedetailleerd de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur worden onderwezen en 
kunnen bijvoorbeeld allerlei stromingen in de literatuur worden toegelicht. Dit is 
literatuuronderwijs, maar niet noodzakelijk ontwikkelend literatuuronderwijs. Voor dat 
laatste zouden eerder de meer algemene principes van literatuurkritiek moeten 
worden onderwezen of de criteria op basis waarvan stromingen in de literatuur 
onderscheiden worden, opdat leerlingen uiteindelijk zelfstandig  bepaalde literaire 
uitingen kunnen plaatsen in een bepaalde stroming. Het gaat dus om onderwijs 
waarbij een meer abstract of formeel begrippenkader, of zoals u wilt 
wetenschappelijke vaktaal, onderwezen wordt en dat leerlingen zo een meer 
zelfstandige toegang tot de werkelijkheid biedt. Zo kan vakinhoud bijdragen aan de 
ontwikkeling van de leerling. 
 
Toegepast op levensbeschouwing betekent dit, dat leerlingen niet zozeer tot in detail 
alles van verschillende religieuze of levensbeschouwelijke tradities moeten leren, 
maar de algemene concepten aangereikt moeten krijgen waarmee ze zelfstandig tot 
een verstaan van hedendaagse manifestaties van die tradities kunnen komen. 
Bijvoorbeeld begrippen als kerk, denominatie, sekte en cult die aangeven hoe 
religieuze groepen zich kunnen organiseren of begrippen als episcopaal, synodaal 
en congregationalistisch die aangeven wat de gezagsverhouding binnen dergelijke 
groepen is. Of leerlingen krijgen de basisregels van tekstkritiek aangereikt en leren 
zo zelfstandig heilige teksten te lezen en te interpreteren.  
 
Omwille van de tijd kan ik hier niet meer voorbeelden geven. De geïnteresseerde 
toehoorder verwijs ik daarvoor graag naar mijn bijdrage in Narthex of naar mijn meer 
uitgewerkte bijdrage in het British Journal of Religious Education. Maar ik hoop te 
hebben duidelijk gemaakt, dat het mij niet gaat om een encyclopedische behandeling 
van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Ik wil zeker niet terug 
naar mijn eigen middelbare schooltijd waarin ik als leerling van een OMO-school tot 
in detail over de wereldgodsdiensten werd onderwezen met behulp van de methode 
Religies in de mensheid. Dit was feitenonderwijs wat mij geen zelfstandige toegang 
tot de bonte wereld van religie en levensbeschouwing verschafte, laat staan dat het 
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mijn begrip voor deze bonte wereld vergrote. Ontwikkelend onderwijs, ook bij 
levensbeschouwing, is het aanreiken van een meer abstract begrippenkader dat 
leerlingen gaandeweg als heuristisch of interpretatief instrument leren gebruiken om 
zo iets van religie en levensbeschouwing te kunnen begrijpen. 
 
Besluit 
 
Ter afsluiting wijs ik graag naar drie voordelen die de door mij voorgestelde 
benadering voor het schoolvak levensbeschouwing kan hebben. Om te beginnen 
verbindt deze benadering levensbeschouwing weer duidelijk met aanpalende 
wetenschappelijke disciplines als de theologie en de godsdienstwetenschappen. Dit 
komt niet alleen de inhoudelijke structuur van dit schoolvak ten goede, het maakt het 
ook mogelijk dat levensbeschouwing kan profiteren van de „thinking skills 
approaches‟, oftewel de leren denken benaderingen, die momenteel in vakken als 
aardrijkskunde, biologie of geschiedenis ontwikkeld worden. Levensbeschouwing kan 
zo aansluiten bij schoolvakken die „ertoe doen‟ en dat komt de status van het vak ook 
ten goede. 
 
Het tweede voordeel is, dat binnen deze benadering nog steeds de ontwikkeling en 
vorming van de leerling centraal staat. Toegegeven, de nadruk ligt niet zozeer op de 
vorming van een eigen levensbeschouwelijke identiteit, maar het vergroten van de 
interpretatie- en denkvaardigheden met betrekking tot religie en levensbeschouwing 
waar deze benadering uiteindelijk op gericht is, lijkt me een doel van grote 
pedagogische waarde. Het stimuleert en faciliteert de leerling ook tot een autonome 
standpuntbepaling. 
 
En tenslotte biedt deze benadering het schoolvak levensbeschouwing een eigen 
profiel. Kennis over religieuze en levensbeschouwelijke tradities doen leerlingen ook 
op bij vakken als geschiedenis, literatuuronderwijs of aardrijkskunde. Maar daar leren 
leerlingen niet om vanuit een theologisch en/of godsdienstwetenschappelijk 
begrippenkader religieuze en levensbeschouwelijke verschijnselen te duiden. Dit is in 
de door mij voorgestelde benadering het eigene van levensbeschouwing en daarom 
ook mag levensbeschouwing in het curriculum van de school niet ontbreken. 
 
De titel van mijn voordracht is zowel een uitroep als een vraag: Levensbeschouwing: 
weg ermee!? En het zal u nu niet meer verbazen, dat een schoolvak dat zich vooral 
richt op de levensbeschouwelijke vorming van de leerling zonder duidelijke cognitieve 
inhoud, wat mij betreft inderdaad weg kan. Maar een schoolvak dat op basis van een 
duidelijke inhoudelijke structuur leerlingen cognitieve instrumenten in handen geeft 
om religieuze en levensbeschouwelijke uitingen uit heden en verleden te verstaan, 
acht ik van grote waarde. Zoals ik heb willen aantonen, verdient religie immers nog 
steeds aandacht in het onderwijs. Wel ben ik niet gelukkig met de benaming 
„levensbeschouwing‟ en zou ik liever spreken van „levensbeschouwing-kunde‟ of van 
„religie-kunde‟, maar ik vrees dat ik voor een dergelijke naamsverandering de handen 
niet op elkaar krijg. Daar heb ik overigens vrede mee, want een herbezinning op de 
inhoud van het vak lijkt me veel belangrijker. Ik hoop dat ik daartoe een kleine aanzet 
heb kunnen geven.  
 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 


