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Algemene gegevens 

De enquête is door 106 leden ingevuld, dat is ongeveer een derde van onze leden. Veel van onze 
leden zijn vrij ervaren docenten Godsdienst of Levensbeschouwing: 35% geeft al langer dan 20 
jaar deze lessen en 33% geeft tussen de 10 en 20 jaar GL les. Dit is ook terug te zien in de leeftijd 
van de VDLG leden. Ruim de helft van onze leden is ouder dan 55 jaar, en zo’n 22% is jonger dan 
40 jaar. Onze jongste leden komen evenredig uit eerste (met name de RUG en Leiden) en 
tweedegraads opleidingen (met name Fontys en CHE). 
Zo’n 40% van onze leden is in de afgelopen 5 jaar lid geworden. Leden komen de VDLG op het 
spoor vanuit de docentenopleiding (36%) of via collega’s op de school waar ze werken (32%) of 
via Narthex (14%). Docenten die de afgelopen twee jaar lid zijn geworden hebben een 
gemiddelde leeftijd van 38 jaar en hebben relatief wat vaker een HBO opleiding. 

 

Verwachtingen en belangen van de leden 

De belangrijkste reden voor leden om lid te worden van de VDLG is om op de hoogte te blijven 
van ontwikkelingen in het vakgebied (84%). Daarnaast wordt men lid om de Narthex te 
ontvangen (61%), om makkelijker in contact te komen met vakgenoten (55%) en om zijn/haar 
belangen als docent GL bij onderwijsorganisaties en de politiek behartigd te zien worden (36%).  
Korting op deelname aan de studiedag (12%) en toegang tot lesmateriaal (14%) en contact met 
lerarenopleiders (5%) worden minder genoemd.  
 
De leden vinden de volgende zaken belangrijk tot zeer belangrijk:   

- Professionele ontwikkeling stimuleren middels nascholing (86%) 
- Vak ontwikkeling stimuleren via publicatie Narthex (86%) 
- Contact met mededocenten (86%) 
- Leden op de hoogte houden van vak ontwikkelingen via nieuwsbrief (83%) 
- Belangenbehartiging (83%) 
- Samenwerking onderhouden met docentenopleiders (69%) 
- Uitwisseling lesmateriaal faciliteren (67%) 
- Meedenken met docenten die problemen ervaren rondom de lessentabel (63%) 
- De drie interne verbanden onderhouden (62%) 
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Hoe ervaren de leden van de VDLG hun lidmaatschap? 

Het meest tevreden zijn de leden met het stimuleren van vak ontwikkelingen via de Narthex (83% 
is tevreden en 4% ontevreden), het op de hoogte houden van de leden via de nieuwsbrief (68% 
is tevreden en 5% ontevreden) en de belangenbehartiging richting politiek en 
onderwijsorganisaties (47% tevreden en 12% ontevreden). 
 
Het minst tevreden zijn leden over het faciliteren van de uitwisseling van lesmateriaal (20% 
ontevreden en 19% tevreden) en het faciliteren van contact met mededocenten (17% 
ontevreden en 35% tevreden) en het stimuleren van professionele ontwikkeling middels 
nascholing (16% ontevreden en 39% tevreden).  
 
Opvallend is dat ongeveer een kwart van onze leden overweegt het lidmaatschap op te zeggen. 
Zo’n 14% overweegt dit af en toe en 13% overweegt dit serieus. Dit zijn vooral docenten die al 
langer lid zijn: 10 jaar of langer. De meest voorkomende reden is dat men door pensioen of 
verandering van baan niet meer in het VO werkt.  
Een aantal leden noemt andere reden om te overwegen het lidmaatschap op te zeggen. Men 
vindt het aanbod niet voldoende praktisch, of missen juist het academisch niveau.  
 
 
Welke verbeteringen worden geopperd? 

Het meest genoemde ontwikkelpunt is het verbeteren van het onderling contact tussen leden. 
Men wil met elkaar in gesprek over vakdidactische modellen of rondom een vakinhoudelijk 
thema samen lesmateriaal ontwikkelen. Dit kan via professionele leergemeenschappen, 
regionale contact cirkels of online, eventueel onder begeleiding van een docentenopleider. 
Daarnaast is er behoefte aan het delen van lesmateriaal, vooral digitaal.  

Als tweede verbeterpunt wordt het moderniseren van het vakblad Narthex het meest genoemd. 
De Narthex zou meer op de lespraktijk gericht moeten zijn en ook wat moderner en frisser 
vormgegeven kunnen worden. Een enkeling wil graag dat de Narthex juist meer publiceert over 
recent wetenschappelijk onderzoek over religiewetenschap en onderwijs. Ook kwam de vraag 
naar voren of er niet een plek kan komen in de Narthex waar een dialoog, zo passend bij ons vak, 
tussen leden wordt gestimuleerd.  

Ten derde zou men graag zien dat leden meer bij de vereniging en haar ontwikkelingen betrokken 
worden. Leden noemen het regelmatig bevragen van de leden over hun behoeften, het 
betrekken van leden bij zaken als Lervo en het te ontwikkelen curriculum, als ook de leden ruimte 
bieden in de Narthex of nieuwsbrief. Men wil graag dat de VDLG-activiteiten echt van de leden 
zijn en niet losgezongen raken van de leden.  

Wat betreft de visie en identiteit van de VDLG is er niet één duidelijke verbetersuggestie uit alle 
reacties en suggesties op te maken. De verschillende zorgen kunnen echter wel worden 
samengevat als een gebrek aan duidelijke visie en smoel van de vereniging. Enkele leden missen 
de G van de VDLG en de ruimte voor invulling vanuit de ‘vrolijk orthodoxe hoek’. Ook sommige 
oud VDL leden vinden dat er zaken zijn verwaterd en verloren na de fusie, en noemen dan de 
vakdidactiek, de visie op het vak en de belangenbehartiging. Deze laatstgenoemden verwijzen 
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naar het lesgeven vanuit de levensbeschouwelijke optiek i.p.v. een specifieke 
levensbeschouwelijke visie, als een verworvenheid die nu niet meer duidelijk wordt uitgedragen. 

Wat betreft de nascholing zou men graag een overzicht van relevante studiedagen willen (op site 
of in nieuwsbrief), en is ook de suggestie gedaan om vaker kleinere studiedagen in verschillende 
regio’s te organiseren of online lezingen te organiseren.  

Verder worden er verbetersuggesties gegeven over de communicatie. Het gaat dan om betere 
communicatie en zichtbaarheid naar derden, om het belang van ons vak en de vereniging goed 
over het voetlicht te brengen. Dit kan via sociale media of publicaties in gangbare media. Maar 
het gaat ook om de zichtbaarheid naar de eigen leden toe en bijv. het up-to-date houden van de 
website. 
 
Een selectie uit de complimenten: 
 

Goed en actief bestuur! Goed bezig 

Ik zie een levende organisatie, er is een ondernemende houding. 

Bedankt voor jullie inzet! 

Dank voor jullie blijvende inspanningen en balanceerkunts 

Zeer prettige collega's die zich vrijwillig met hart en ziel inzetten voor het vak en de docenten. 

Met een compact bestuur toch adequaat en slagvaardig werkzaam zijn. Chapeau. 

Altijd boeiend en leerrijk om aanwezig te op studiedagen 

Gedegen beroepsvereniging met ook hele mooie thema's in Narthex. 

Nartex lees ik altijd met veel plezier! Inhoudelijk ook goed! 

Goed dat jullie er zijn, een serieuze vertegenwoordiging van het vakgebied! 

door de nieuwsbrief is zichtbaarheid VDLG verbeterd. 

contact is snel en eventuele problemen worden snel opgelost 

Studiedagen zijn altijd inspirerend!! 

De studiedagen zijn altijd zeer inspirerend en een mooi platform om verbonden te blijven met 

elkaar op het vakgebied en richting de politiek.  

boeiende inhoud van Nathex!! 

Ik ben blij met het bestaan van VDLG, de nieuwsbrief ben ik ook enthousiast over (dit ten volle 

blijven benutten voor gemeenschapsgevoel!), de studiedagen zijn top, en het werken aan een 

landelijke curriculum vind ik een erg goede zet om als vak politiek sterk te staan en tegelijkertijd 

zelf kritisch na te denken over wat we willen met ons vak. De Narthex lees ik graag en is steeds 

weer interessant! Keep up the good work! 

Ga zo door met de studiedag! Heel waardevol 

Ik ben al jaren bewust lid en probeer anderen ertoe te bewegen ook lid te worden. Ik vind het 

bijzonder knap hoe ondanks de regelmatig voorspelde neergang van ons vak en haar 

docentencorps, de beroepsgroep met de vereniging voorop, stand houdt en groei laat zien. 

Dapper voorwaarts! 

 


