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Werken aan kwaliteit

Een praktijkgericht onderzoek naar 
schoolspecifieke leerlingcompetenties

RICHTJE VAN DER WOLF-EMMENS

‘Hoe kunnen we in ons godsdienstonderwijs aansluiten bij de door Hermes 
opgestelde leerlingcompetenties godsdienst/levensbeschouwing (Van Swetselaar 
& Visser, 2011) en tegelijk recht doen aan de specifieke situatie van school, 
sectie en leerlingen?’ Deze vraag lag aan de basis van mijn recent uitgevoerde 
onderzoek op CSG Het Streek in Ede, dat ik in dit artikel zal beschrijven.

Voor onze sectie was het duidelijk dat we wilden werken met levensbeschou-

welijke competenties, waarbij we graag wilden aansluiten bij de competenties 

GL die een projectgroep van Hermes heeft opgesteld. In ons vakwerkplan heb-

ben we een paragraaf over deze competenties. 

Of de leerlingen deze competenties op het eindniveau beheersen bij het verla-

ten van de school, is ons niet bekend. We evalueren wel, maar hebben geen 

meetinstrument waarmee we de resultaten linken aan leerlingcompetenties. We 

kunnen dus niet de bereikte eindniveaus vaststellen. 

In dit onderzoek heb ik een meetinstrument ontwikkeld waarmee de bereikte 

niveaus per competentie gemeten kunnen worden. Vanuit de resultaten van de 

meting kunnen we de beoogde eindniveaus en onze pedagogische en didacti-

sche werkwijze bijstellen.

Het opstellen van competenties maakt het vaststellen mogelijk van 
de onderwijskwaliteit en daarmee ook het verbeteren daarvan.

De zin van competenties
Korthagen laat zich in een artikel (2004) kritisch uit over de zin van het werken 

met competenties. Toch ziet hij twee grote pluspunten (sprekend over de lera-

renopleiding): “Een belangrijk voordeel van het expliciet maken van competen-

ties is dat naar de maatschappij toe, en in het bijzonder richting scholen en de 

politiek, duidelijk gemaakt wordt wat het leraarsberoep volgens lerarenoplei-

ders inhoudt en waar de opleidingen voor staan.” En: “Competenties zijn een 
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hulpmiddel voor de opleiders om te controleren of alles aan bod komt wat ze 

belangrijk vinden.”

Wat betreft het middelbaar onderwijs biedt het opstellen van schoolspecifieke 

levensbeschouwelijke leerlingcompetenties denk ik daarom een aantal 

kansen. 

• Wat op de school gebeurt, is beter te vergelijken met wat op andere scholen 

wordt gedaan. Het opstellen van competenties maakt het vaststellen moge-

lijk van de onderwijskwaliteit en daarmee ook het verbeteren daarvan. In 

een tijd waarin het vak meer onder druk komt te staan, zou de kwaliteit 

daarvan wel eens een belangrijk argument kunnen worden in het gesprek 

over de plek van het vak binnen de school (Visser, 2013). 

• De sectie kan door middel van het opstellen van leerlingcompetenties con-

sensus bereiken. Elke docent legt eigen accenten, maar het is goed om 

gezamenlijk aan herkenbare en geaccepteerde doelen te werken. De resul-

taten van het onderwijs moeten niet te sterk afhankelijk zijn van de persoon 

die het vak geeft. 

• Leerlingcompetenties hebben een algemene strekking. Er zijn andere vakken 

die met een eigen focus aan dezelfde competenties werken. Competenties 

maken zo inzichtelijk waar mogelijkheden liggen voor vakoverstijgende pro-

jecten (Van Swetselaar & Visser, 2011). 

Wanneer we het meetinstrument structureel gaan inzetten, 
zal duidelijker worden op welk niveau leerlingen zich 

bevinden bij de verschillende competenties en op welk 
niveau de lessen zich dus kunnen gaan richten.

Onderzoekspopulatie en aanpak
Het onderzoek is uitgevoerd onder zowel brugklas- als eindexamenleerlingen 

van Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Alle brugklasleerlingen hebben meege-

daan en van de examenleerlingen ongeveer een derde deel, uit zowel 5-havo 

als 6-vwo. 

Onderzocht is het niveau waarop de leerlingen een aantal competenties beheer-

sen én zouden willen beheersen. Verder is onderzocht het effect van de gods-

dienstlessen op de verschillende bereikte niveaus. Tegelijk is er gekeken naar 

de invloed van achtergrondfactoren als kerkgang, geloofsgesprekken en ‘world-

view’. Een klein aantal 6-vwo-leerlingen is daarnaast geïnterviewd. 

Het meetinstrument
Bij de meting zijn de zeven leerlingcompetenties van Hermes vertrekpunt: com-

petent in zelfreflectie en communicatie, en hermeneutisch, spiritueel, esthe-
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tisch, ethisch en sociaal competent. Deze competenties worden in de Hermes-

brochure vanuit een algemene typering toegespitst op diverse aspecten en 

uitgewerkt naar drie eindniveaus. Het was niet mogelijk om al die aspecten te 

betrekken in het onderzoek, omdat de vragenlijst dan te lang zou zijn voor de 

leerlingen. Ik heb daarom per competentie twee aspecten meegenomen. 

Om de meting te kunnen uitvoeren, was het noodzakelijk om de competenties 

zó te verwoorden dat onze leerlingen ze zouden kunnen begrijpen. Onvermij-

delijke ‘lastige’ termen zijn de eerste keer dat ze voorkomen van een toelichting 

voorzien. 

De aspecten zijn uitgewerkt naar de drie eindniveaus van Hermes en er is een 

‘instapniveau’ (a) toegevoegd. Niveau 4 (d) is het beoogde eindniveau voor de 

bovenbouw havo en vwo. 

Een voorbeeld
Bij de sociale competentie is het aspect ‘wat er gebeurt in een religieuze bijeen-

komst’ gekozen. De beschrijving in vier niveaus ziet er zó uit:

Godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten (sociaal II):

a Je kunt (zo ongeveer) vertellen wat er in een religieuze bijeenkomst gebeurt.

b Je legt de betekenis uit van bepaalde vaste handelingen (‘rituelen’) in reli-

gieuze bijeenkomsten.

c Je legt de belangrijkste rituelen in religieuze bijeenkomsten uit en kunt 

vertellen wat die voor de deelnemers betekenen.

d Je vormt een mening over de bijeenkomst en gebruikt daarvoor levensbe-

schouwelijke1 argumenten, waarbij je je inleeft in de deelnemers.

Voor brugklassers is er een nog verder vereenvoudigde versie gemaakt, die op 

aanraden van een collega Nederlands in de eerste persoon is gesteld. Voor hen 

is niveau 4 weggelaten:

Wat er gebeurt in een (kerk)dienst (sociaal II):

a Ik kan een paar dingen noemen die er in een dienst gebeuren in een kerk/

synagoge/moskee (bijvoorbeeld bidden).

b Ik weet de betekenis van bepaalde vaste handelingen (‘rituelen’) in zo’n 

dienst.

c Ik kan de belangrijkste rituelen in zo’n dienst uitleggen en vertellen waarom 

die voor de deelnemers belangrijk zijn.

d Geen van alle.

1 De term ‘levensbeschouwelijk’ werd in een eerdere stelling toegelicht.
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Door iets soortgelijks bij alle competenties te doen, is een vragenlijst ontstaan 

waarmee het eindniveau van de leerlingen gemeten kon worden. Om ook iets 

te weten te komen over de interesse van de leerlingen is gevraagd of ze wilden 

aangeven welk niveau ze hadden willen bereiken (examenklassen) of zouden 

willen bereiken (brugklassen). Ten slotte is aan de examenleerlingen gevraagd 

op welk niveau de godsdienstlessen voor hen tot nut zijn geweest. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat lang niet alle 
examenleerlingen het beoogde eindniveau 4 hebben bereikt.

Achtergrondfactoren
Om een zuiverder beeld te krijgen van het effect van de godsdienstlessen is een 

drietal achtergrondfactoren meegenomen in het onderzoek: kerkgang, geloofs-

gesprekken en ‘worldview’ (het centrale beeld waarmee een mens naar de 

wereld kijkt). Aan de hand van door hen ingevulde ‘rubrics’ heb ik de examen-

leerlingen ingedeeld bij een van de volgende ‘worldviews’: christelijk theïsme, 

naturalisme, hedonisme en ietsisme. Wanneer leerlingen geen duidelijke voor-

keur voor één ‘worldview’ hadden, heb ik hen ingedeeld in de rubriek 

bricolage. 

 

De resultaten op een rij
Vooraf zij opgemerkt dat we tot nu toe niet expliciet aan de competenties heb-

ben gewerkt, behalve aan de ethische, en dat dit de eerste meting ooit is. 

Uit het onderzoek komt allereerst naar voren dat lang niet alle examenleerlin-

gen het beoogde eindniveau 4 hebben bereikt. Er werden per competentie ook 

grote verschillen zichtbaar. In de grafiek (figuur 1) is te zien dat voor de com-

petenties zelfreflectie en communicatie en de ethische competentie meer dan 

de helft van de leerlingen in niveau 3 of 4 zit, bij de overige competenties is 

dat minder dan de helft. 

Examenklassen, niveaus per competentie

                zelfreflectie      communicatie     hermeneutisch        spiritueel           esthetisch             ethisch               sociaal

Figuur 1. De verdeling in vier niveaus per levensbeschouwelijke competentie.
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Ten tweede is er een verband tussen de competenties waar leerlingen al hoog 

op scoren en hun wens om in deze competenties nog verder te groeien. Leer-

lingen blijken wel degelijk levensbeschouwelijk te willen leren. Daarnaast groeit 

hun interesse naarmate ze er meer van afweten. Hier ligt een didactische uit-

daging. Hoe kun je deze inzichten in de lessen inzetten? Onbekend maakt 

blijkbaar onbemind: docenten moeten leerlingen de kans bieden op succeser-

varingen in die competenties waar ze uit zichzelf niet veel belangstelling voor 

hebben.

Vervolgens scoren de brugklasleerlingen, en dat was een verrassing, op som-

mige competenties hoger dan de examenleerlingen. Aanwezige competenties 

kunnen kennelijk verbleken tijdens de schoolloopbaan. Als aan een competen-

tie een tijdlang geen aandacht wordt besteed, dan zakken de leerlingen terug 

in niveau. De vraag is hier wat beter is: de leerlingen in intensieve blokken aan 

een competentie laten werken, of de competenties regelmatig, maar kort, terug 

laten komen in de schoolloopbaan?

Er is een verband tussen de competenties waar leerlingen al hoog op 
scoren en hun wens om in deze competenties nog verder te groeien.

De 6-vwo-leerlingen zijn ten vierde niet tevreden over het niveau van de lessen 

en geven aan dat zij een hoger competentieniveau hadden willen bereiken. Dit 

blijkt zowel uit de enquêtes als uit de interviews. Het wordt bovendien beves-

tigd door de bevindingen van de collegiale visitatie.2 Als sectie vinden wij met 

name dit zeer nuttige informatie. Wanneer we het meetinstrument structureel 

gaan inzetten, waarover we nadenken, zal beter duidelijk worden op welk 

niveau leerlingen zich bevinden bij de verschillende competenties en op welk 

niveau de lessen zich dus kunnen gaan richten.

Vervolgens is qua achtergrondfactoren opvallend dat kerkbezoek en regelma-

tige geloofsgesprekken zorgen voor het bereiken van een hoger niveau bij alle 

competenties. Gecombineerd met het feit dat leerlingen willen groeien in die 

competenties waar ze al hoog op scoren, betekent dit een duidelijke voor-

sprong voor leerlingen die een christelijke achtergrond hebben. Het zou voor 

ons een verrassing geweest zijn als dit niet het geval was. 

Opnieuw is hier sprake van een uitdaging: hoe zorgen we dat niet-christelijke 

leerlingen gemotiveerd blijven om te groeien op hun niveau? Uit de interviews 

blijkt verder dat sommige leerlingen niet alle competentie(niveau)s geschikt 

vinden voor alle leerlingen van Het Streek. Godsdienst is een verplicht vak, 

2 Zo vermeldt ook het rapport Collegiale visitatie Het Streek 2013, Ede 2014 (niet gepubliceerd).
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terwijl de helft van de leerlingen weinig of niets met geloven heeft. Moet je in 

zo’n situatie wel aan alle competenties werken en voor alle leerlingen hetzelfde 

niveau nastreven? 

Aan de leerlingdiversiteit moet dus recht worden gedaan. Leerlingen zouden 

bijvoorbeeld keuzemogelijkheden kunnen krijgen om op hun eigen niveau te 

werken aan competenties, waarbij de beoordeling niet bepaald wordt door het 

niveau, maar door de groei in niveau. Vooral voor de vwo-leerlingen zal deze 

aanpak meer uitdaging bieden, denken we, want dat is wat ze graag willen.

Qua achtergrondfactoren is opvallend dat kerkbezoek en 
regelmatige geloofsgesprekken zorgen voor het bereiken 

van een hoger niveau bij alle competenties.

Uit de peiling naar de ‘worldview’ van de examenleerlingen blijkt ten slotte dat 

zij veelal nog op zoek zijn naar een eigen ‘worldview’ en dat sommige ‘world-

views’ de belangstelling voor levensbeschouwing lijken te stimuleren, terwijl 

andere deze lijken te belemmeren. Het christelijk theïsme gaat samen met een 

hoog niveau op alle competenties, terwijl bij het naturalisme slechts vier com-

petenties voorkomen op het hoogste niveau. De bricolagegroep blijkt na het 

christelijk theïsme de meeste competenties op niveau 4 te hebben. Het lijkt dus 

van belang om leerlingen bewust te maken van hun zoektocht naar een ‘world-

view’ en van de godsdienstlessen als de ruimte om daarmee bezig te zijn.

Deze gedachte vind ik terug in een wat ouder artikel van Paul Vermeer (2003). 

Om recht te doen aan sociaal-culturele ontwikkelingen als secularisatie en plu-

ralisme bepleit Vermeer de vorming van een eigen religieuze identiteit als doe-

loriëntatie van religieuze vorming.3 Tegelijk benadrukt hij het belang van de 

vrijheid van leerlingen om keuzes te maken. Dit kan inhouden dat leerlingen 

sterker worden in hun al aanwezige religieuze identiteit, maar ook dat zij 

komen tot een weloverwogen afwijzing van religie. Vermeer waarschuwt ove-

rigens wel dat we de invloed van de religieuze vorming op school niet moeten 

overschatten. 

Gaan voor kwaliteit
Met dit soort onderzoek is het mogelijk voor een sectie GL om competentieni-

veaus vast te stellen die realistisch en haalbaar zijn voor leerlingen. Met het 

door mij ontwikkelde meetinstrument is het vervolgens mogelijk om de kwali-

teit van het onderwijs te meten en te verbeteren, zowel wat het curriculum 

betreft als qua didactische en pedagogische werkwijze. Dit zal tijd en inspan-

3 In de huidige vakdiscussie lijkt Vermeer zijn opvattingen in dezen te herzien.
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ning vergen, maar we weten waar we naar toe willen en dat dit doel haalbaar 

is. Wij gaan er als sectie voor!

Het lijkt van belang om leerlingen bewust te maken 
van hun zoektocht naar een ‘worldview’ en van de 

godsdienstlessen als de ruimte om daarmee bezig te zijn.
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