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Samenvatting 

Ontdekkend levensbeschouwelijk leren 

Naar vernieuwde levensbeschouwelijke vorming in de basisschool 

Achtergrond van het onderzoek 
Welke plaats kan toegekend worden aan levensbeschouwelijke vorming in het heden-

daagse basisonderwijs in Nederland, dat gekenmerkt wordt door sterk toegenomen cultu-

rele- en levensbeschouwelijke diversiteit bij de leerling-populatie en de teamleden? Scho-

len staan voor de noodzaak zich te bezinnen op bovenstaande ontwikkelingen. In deze 

dissertatie wordt verslag gedaan van onderzoek naar de achtergronden van deze toege-

nomen diversiteit en de implicaties daarvan voor het basisonderwijs, waarbij als uitgangs-

punt dient dat het begrip ‘levensbeschouwing’ zowel godsdienstige- als niet-godsdienstige 

overtuigingen over de zin van het leven en de werkelijkheid omvat.  

In de onderwijscontext heeft het begrip ‘normatieve professionaliteit’ intrede ge-

daan. Dit houdt in dat van leerkrachten wordt verwacht dat zij een norm hanteren bij het 

bepalen van wat zij goed onderwijs vinden en hoe zij daarbij willen handelen, maar ook 

dat zij kritisch kunnen reflecteren op hun professionele handelen. De persoonlijke waar-

denoriëntatie, die ontleend wordt aan de levensbeschouwing van de leerkracht, is daarbij 

van invloed. Onderzoek in zowel het denominatief- als het niet-denominatief basisonder-

wijs naar de manier waarop de persoonlijke waardenoriëntatie van leerkrachten tot stand 

komt, de wijze waarop zij zich verhouden tot de diversiteit in de samenleving en de in-

vloed die van deze positionering uitgaat op hun professionele handelen, vond niet eerder 

plaats. 

Door de overheid is in 2006 aan alle basisscholen de verplichting opgelegd aandacht 

te schenken aan actief burgerschap en sociale integratie, waarbij de domeinen democra-

tie, participatie en identiteit centraal staan. Daarbij hoort ook het verkennen van de eigen 

levensbeschouwelijke visie en die van anderen. Burgerschapsvorming is daarin sterk ver-

bonden met levensbeschouwelijke vorming. In diverse regio’s in het land is in het basison-

derwijs inmiddels sprake van een sterke daling van het leerlingenaantal. Daar fuseren 

openbare en bijzondere scholen nu vaker. Voor samenwerkingsscholen is de vraag op 

welke wijze zij aandacht willen besteden aan de levensbeschouwelijke vorming van alle 

leerlingen zeer actueel. 

De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘In hoeverre is er sprake van normatieve profes-

sionaliteit van leerkrachten in het basisonderwijs ten aanzien van de levensbeschouwelijke 

dimensie van de schoolidentiteit en welke implicaties vloeien daaruit voort voor het voe-

ren van levensbeschouwelijke gesprekken in de klas?’ 
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Het onderzoek bestaat uit een theoretisch deel en een empirisch deel. Het theore-

tisch deel bevat een literatuurstudie naar het denken van filosofen en theologen die le-

vensbeschouwelijke tradities zien als dynamisch en veranderend. Hun werk biedt verhel-

derende analyses van gelovige en ongelovige posities in de huidige samenleving.  

 

Theoretisch kader 
In het theoretisch onderzoek neemt de visie van Charles Taylor een centrale plaats in. 

Taylor ziet secularisatie als: geloof is een individuele keuzemogelijkheid geworden. Er zijn 

alternatieven voor geloof in God. De keuze wordt verbonden aan doorleefde ervaringen. 

Mensen kunnen in hun leven momenten van volheid of vervulling ervaren, waarbij zij iets 

beseffen van het transcendente. Het besef dat deze ervaringen een oriëntatiepunt heb-

ben, kan er ook toe leiden dat men zich niet in staat acht die plaats ooit te bereiken. Deze 

tussentoestand kan zowel de positie zijn van de gelovige mens als van de ongelovige, zegt 

Taylor. Gelovigen keren zich steeds vaker af van een theïstisch godsbeeld: God als persoon 

die buiten de bestaande werkelijkheid gepositioneerd wordt. Ongeloof hoeft niet te bete-

kenen dat elk besef van volheid afwezig is. Mensen gaan in deze tijd uit van een ‘natuurlij-

ke’ orde, in tegenstelling tot een ‘bovennatuurlijke’ orde, een ‘immanente’ wereld tegen-

over een mogelijk ‘transcendente’ wereld. Taylor wijst er op dat er ook ‘immanente trans-

cendentie’ ervaren kan worden, waarbij sprake is van transformatie door agapè: belange-

loze menslievendheid. Transcendentie krijgt daarmee een invulling die gericht is op de 

context van het menselijk handelen. De mens richt zich op de behoeften van de ander, 

zoekt wat het beste voor de ander is, maar handelt niet uit eigenbelang. Wat de aard van 

de transcendentie is, moet echter nog beslist worden. Transcendentie kan verbonden 

worden met God, maar dit is niet langer vanzelfsprekend. Er kan echter ook sprake zijn 

van een gesloten immanent kader: transcendentie wordt afgewezen, omdat de mens zelf 

de regie heeft over zijn ontplooiing. Volgens Taylor is een gesloten immanent kader in de 

huidige samenleving een voor ieder beschikbare keuzemogelijkheid geworden. Als we aan 

onszelf zijn overgelaten, is het belangrijk om goed te zijn voor onze medemensen. Mense-

lijk welzijn, menselijke ontplooiing, mensenrechten en gelijkwaardigheid staan centraal. 

Geloof in God is dan niet nodig, vindt men. Het huidige verlangen naar transcendentie laat 

volgens Taylor echter zien dat het besef dat er meer is weer toeneemt. Dit kan tot gevolg 

hebben dat mensen gaan streven naar geestelijke volheid die de grenzen van kerkgenoot-

schappen overstijgt. Taylor is van mening dat dit proces zich in de huidige tijd inzet en dat 

nieuwe mogelijkheden geopend zullen worden. ‘We staan aan het begin van een nieuw 

tijdperk van religieus zoeken, waarvan niemand het resultaat kan voorspellen’.  

De transformatie door agapè van Taylor sluit aan bij de visie van Levinas. Levinas is 

ervan overtuigd dat er een andere werkelijkheid ontsloten wordt door te beantwoorden 

aan het appèl dat het gelaat van de ander op mij doet. Door de ander recht te doen, is 
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God toegankelijk zonder iets van zijn transcendentie te verliezen. Ook Spinoza (1632-

1677) verbindt geloof en handelen. Voor zijn denken is de laatste jaren opmerkelijk veel 

belangstelling te constateren. Spinoza’s God is immanent en transcendent. Er is maar één 

werkelijkheid: God, die alle dingen immanent in zich draagt. God valt niet samen met de 

wereld; er blijft altijd een fundamenteel onderscheid tussen God en wereld. Die visie 

spreekt veel mensen aan. Volgens Spinoza worden mensen gedreven door het streven 

naar voortbestaan. Zij kunnen inzien dat inzet voor het welbevinden van anderen noodza-

kelijk is voor het eigen en algemene welzijn en dit zelfs verhoogt. De ethische houding die 

daaruit volgt, wordt niet ingegeven door plichtsbesef of morele voorschriften. Spinoza is 

van mening dat iemand die goede werken doet, gelovig is, en dat iemand die zich gelovig 

noemt, maar geen goede werken doet, toch ongelovig is. 

In het theoretisch onderzoek zijn ook de inzichten van Deleuze en Derrida aan bod 

gekomen. Deleuze wil het beeld van de boom, dat het westerse denken beheerst heeft, 

vervangen door het beeld van het rizoom. Bij het beeld van de boom en het wortelfunda-

ment is er sprake van een vaststaande betekenis die overgenomen dient te worden. Een 

rizoom is een ondergronds wortelsysteem met meerdere ingangen. Het kan uiteenlopen-

de vormen aannemen, zich vertakken en uitbreiden in alle richtingen. Daarvoor is een 

buiten nodig. Er is nooit ‘eenheid’. Nieuwe wegen zijn altijd mogelijk. Het andere en de 

ander staan daarom centraal bij rizomatisch denken. Volgens Derrida wordt het aanwezige 

in het denken mede bepaald door het afwezige. Het heeft daardoor een dynamische 

vorm. Het is in beweging; ‘in deconstructie’. Dat vereist een open, reflectieve houding, 

afstemming met ‘het andere’ en bereidheid bestaande zekerheden eventueel op te geven. 

Geen enkele godsdienst of gelovige kan claimen de absolute waarheid over God te ken-

nen. God is verbonden met ‘dat wat nog komt’. Deconstructie is daarmee een bron van 

hoop en spiritualiteit. Derrida wil onvermoede betekenissen uit levensbeschouwelijke 

teksten naar voren halen. Lezers kunnen verschillende betekenissen aan dezelfde tekst 

toekennen door open ruimtes in te vullen. Het afwezige is echter niet eenduidig vast te 

stellen. Bovengenoemde denkers geven daarmee aan dat we in de huidige tijd anders 

moeten gaan denken over waarheid in levensbeschouwingen. 

Kitzberger pleit voor autobiografisch Bijbellezen. Daarbij ontstaat een wederkerig 

proces: persoonlijke ervaringen beïnvloeden de tekstinterpretatie en de tekst heeft in-

vloed op de persoonlijke ervaring. Er is sprake van transformatie van tekst en lezer in een 

proces met een open einde. Transformatie betekent volgens Taylor dat de dingen op een 

volkomen nieuwe wijze betekenis krijgen binnen het kader waarin mensen denken, voelen 

of leven. Om deze betekenissen te kunnen duiden, is het creëren van nieuwe taal noodza-

kelijk. Patte wil interpretaties altijd vergelijken met die van anderen. De eigen interpreta-

tie mag niet gezien worden als de absolute waarheid en niet opgelegd worden aan ande-

ren. Dialoog is belangrijk bij de zoektocht van mensen naar zingeving in het bestaan. Ge-
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sprekken tussen vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen en gesprek-

ken met andersdenkenden binnen de eigen traditie zijn onmisbaar, evenals reflectie op 

het eigen denken en dialoog met de teksten uit levensbeschouwelijke tradities.  

Voor de levensbeschouwelijke vorming in de basisschool heeft dit alles belangrijke 

gevolgen. Allereerst is het belangrijk dat scholen hun visie op de schoolidentiteit vaststel-

len en de relatie aangeven tussen de formele en de geleefde identiteit in de school. Is er 

sprake van een brede opvatting van de schoolidentiteit? Deze houdt in dat de levensbe-

schouwelijke dimensie van de schoolidentiteit geïntegreerd aan bod komt met andere 

dimensies daarvan. De persoonlijke levensbeschouwelijke oriëntatie van leerkrachten 

staat daar niet los van. Waardenvrij onderwijs is onmogelijk. En elke bezinning op waar-

den is levensbeschouwelijk van aard. Van een smalle opvatting van de schoolidentiteit kan 

daarom geen sprake zijn. Ook in het openbaar onderwijs is altijd een levensbeschouwelij-

ke dimensie aanwezig. De visie van Taylor op gelovige en ongelovige posities en het er-

kennen van transcendentie, kan een nieuwe impuls geven aan het nadenken over de 

schoolidentiteit.  

 Het godsdienst-pedagogisch handelen in het confessioneel onderwijs is steeds min-

der gericht op geloofsoverdracht en sluit vaker aan bij sociale vorming. In het openbaar 

onderwijs leidt de summiere informatie die leerlingen krijgen over verschillende levensbe-

schouwingen niet tot meer begrip voor anderen. De kennis van de inhoud van levensbe-

schouwelijke tradities is afgenomen en betekenissen waarnaar de religieuze taal verwijst, 

worden niet meer herkend. Een goede voorbereiding op het leven in een pluriforme 

maatschappij vraagt van de school dat zij haar leerlingen ondersteunt bij het construeren 

van betekenis voor het eigen leven in interactie met anderen.  

Miedema wil uitgaan van transformatie en toe-eigening bij levensbeschouwelijke 

vorming. Betekenissen uit de levensbeschouwelijke traditie worden dan tot persoonlijke 

betekenissen getransformeerd. De leerkracht begeleidt de leerling en stelt zich op als 

partner, niet als expert. Binnen het concept ‘abductief theologiseren’ kan dit gerealiseerd 

worden. Het houdt in dat er gewaagde hypotheses geformuleerd worden, waarmee eigen 

ervaringen verbonden worden met de inhoud van de traditie. De interpretatie is een 

waagstuk, want slechts de concrete ervaring is een zekerheid. Er is sprake van een weder-

kerige betrekking met de inhoud van de traditie, waarin zowel de traditie als de eigen 

ervaring in een ander licht kunnen komen te staan. Er kan gestart worden vanuit de erva-

ring, maar ook vanuit de tekst. Dit vereist een denkomslag bij leerkrachten. Zij zullen af 

moeten zien van het overdragen van vaststaande betekenissen, een ontdekkende houding 

innemen en leerlingen ruimte bieden om een eigen visie te ontwikkelen. Ook hun eigen 

visie kan zich in dat proces ontwikkelen. Het begrip ‘theologiseren’ wordt echter vaak 

verbonden aan de theologie als wetenschap, de machtspositie van kerken en vaststaande 

geloofswaarheden. Ook het begrip ‘abductie’ klinkt te technisch om gebruikt te kunnen 
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worden in de dagelijkse praktijk op de scholen. ‘Ontdekkend levensbeschouwelijk leren’ 

kan deze begrippen vervangen en wellicht ook introductie van het concept op de openba-

re school vergemakkelijken.  

Biesta pleit voor erkenning van deconstructie in het onderwijs. Deconstructie 

doet recht aan diversiteit door elkaar te aanvaarden in het anders-zijn en gericht te zijn op 

zorg voor de ander. De inhoud van levensbeschouwelijke tradities kan daarbij een belang-

rijke rol spelen. Recht doen aan dat wat buitengesloten is, zorg voor de ander, het onvoor-

ziene dat komen gaat, zijn thema’s die in levensbeschouwelijke tradities een sleutelrol 

vervullen. In de verhalen van deze tradities wordt echter vaak gebruik gemaakt van sym-

bolen en metaforen die steeds minder bekend zijn. Aandacht voor symbooldidactiek is 

daarom noodzakelijk. Een zoekende, ontdekkende houding bij het omgaan met de inhoud 

van de traditie kan ontwikkeld worden door al in het basisonderwijs filosofische gesprek-

ken te oefenen. Leerkrachten kunnen daardoor geïnspireerd worden levensbeschouwelij-

ke gesprekken te gaan voeren met de leerlingen via de methode van het filosoferen.  

De vragen die bij het concept ‘ontdekkend levensbeschouwelijk leren’ gesteld kun-

nen worden zijn: ‘Mogen interpretatieregels losgelaten worden?’ en ‘Wanneer is er sprake 

van misverstaan bij het interpreteren van teksten uit levensbeschouwelijk tradities?‘ Der-

rida geeft aan dat er geen grens vast te stellen is, omdat een vast fundament en zuivere 

criteria niet bestaan. Door open vragen te stellen en in een dialoog te zoeken naar ant-

woorden, kunnen nieuwe inzichten ontstaan en getoetst worden. De dialoog is het middel 

om onjuiste vooronderstellingen en fouten te ontdekken en vervolgens te corrigeren. 

In het kader van burgerschapsvorming is het van belang dat scholen hun leerlingen 

kennis laten maken met de levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving. Confessi-

onele scholen moeten hieraan voldoen binnen de formele identiteit van de school. Het 

openbaar onderwijs moet kiezen tussen passieve neutraliteit en actieve pluriformiteit. De 

persoonlijke waardenoriëntaties en levensbeschouwelijke visies van leerkrachten zijn 

daarbij belangrijke factoren. Dat stelt eisen aan hun normatieve professionaliteit. Leer-

krachten zullen een doelstelling voor het vakgebied levensbeschouwelijke vorming moe-

ten kunnen verwoorden en aangeven hoe zij deze willen bereiken. Door een open, reflec-

tieve houding en het stimuleren van de bereidheid om af te stemmen op ‘het andere’ kan 

recht gedaan worden aan diversiteit. De professionals zullen ook oog moeten hebben voor 

‘signalen van transcendentie’. Dan kunnen leerlingen wellicht iets van het transcendente 

ervaren.  

 

Empirisch onderzoek 
Het empirisch onderzoek was gericht op de persoonlijke drijfveren en waardenoriëntaties 

van leerkrachten op protestants-christelijke, rooms-katholieke, islamitische en niet-

denominatieve basisscholen. De scholen zijn gelegen in een dorp, een middelgrote stad en 
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een grote stad. Naar aanleiding van de centrale onderzoeksvraag werden de volgende vijf 

deelvragen opgesteld voor het empirisch onderzoek: ‘Hoe verbinden leerkrachten hun 

persoonlijke levensbeschouwelijke visie met de levensbeschouwelijke traditie waarin de 

school staat en welke rol speelt hun levensbeschouwelijke biografie daarbij?’, ‘Hoe ver-

houden leerkrachten in het bijzonder- en openbaar onderwijs zich tot de diversiteit in de 

samenleving en de leerling-populatie en welke aandacht schenken zij daaraan in het kader 

van levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming?’, ‘Hoe verhouden leerkrach-

ten in het basisonderwijs zich tot het legitimeren van levensbeschouwelijke vorming voor 

alle leerlingen in het basisonderwijs?’, ‘Vinden leerkrachten in het basisonderwijs dat de 

inhoud van godsdienstige levensbeschouwelijke tradities een betekenisvolle rol kan ver-

vullen bij de levensbeschouwelijke vorming in de school? Zo ja: op welke wijze?’ en ‘Be-

steden leerkrachten in het basisonderwijs aandacht aan levensvragen van leerlingen? Zo 

ja: op welke wijze?’  

In het empirisch onderzoek is gekozen voor de interpretatieve variant van een kwali-

tatieve benadering. Het instrument dat gebruikt werd, is het semigestructureerde inter-

view. De vragenlijst voor de interviews bevatte vragen naar persoonlijke gegevens en een 

beschrijving van de diversiteit in de groep waaraan de respondent les geeft, vragen naar 

de eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling van respondenten en de verbinding van de 

persoonlijke levensbeschouwelijke visie van respondenten met de formele identiteit van 

de school, vragen over levensbeschouwelijke vorming in de school en het omgaan met 

levensbeschouwelijke vragen van leerlingen, vragen over het omgaan met diversiteit en 

burgerschapsvorming en een vraag naar de visie van respondenten op het begrip ‘levens-

beschouwing’. De interviews zijn afgenomen van oktober tot juni in hetzelfde schooljaar. 

Ze werden opgenomen met een digitale voice-recorder en daarna woordelijk uitgetypt. 

De data-analyse vond plaats met behulp van het computerprogramma MAXQDA 

2007. Dit programma wijst aan tekstfragmenten een code toe en markeert deze met een 

kleur en een label. De codes worden opgeslagen in een codesysteem. De eerste fase van 

de analyse bestond uit het aanbrengen van open coderingen in de eerste interviews. De 

lijst met primaire codes werd in de volgende fase zoveel mogelijk verdeeld over hoofdco-

des. Tekstfragmenten konden daarna direct gekoppeld worden aan de reeds bestaande 

codes. Het programma maakt het mogelijk snel verbanden te vinden tussen verschillende 

codes.  

 

Resultaten  
Het empirisch onderzoek wijst uit dat op de meeste scholen die bij het onderzoek betrok-

ken zijn, niet gesproken wordt over de levensbeschouwelijke dimensie van de schooliden-

titeit. Het onderwerp komt zelden ter sprake in teamvergaderingen. Waar er wel over 

gesproken wordt, gebeurt dit onder leiding van een identiteitsbegeleider. Respondenten 
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verbinden het begrip ‘levensbeschouwing’ voornamelijk aan godsdienstige overtuigingen. 

Respondenten die zichzelf niet gelovig vinden, zien hun persoonlijke waardenoriëntatie 

niet als een levensbeschouwing. Zij gaan voornamelijk uit van een smalle opvatting van 

levensbeschouwelijke vorming: dit vindt plaats als de inhoud van levensbeschouwelijke 

tradities ter sprake komt.  

Van ‘normatieve professionaliteit ten aanzien van de levensbeschouwelijke dimensie 

van de schoolidentiteit’ is in feite geen sprake in het huidige basisonderwijs. De relatie 

tussen de formele identiteit van de school en de geleefde identiteit is voor veel leerkrach-

ten niet duidelijk. Het begrip ‘levensbeschouwing’ wordt verbonden aan godsdienstige 

overtuigingen en ‘gelovig zijn’ wordt gekoppeld aan een theïstisch godsbeeld, leerstellin-

gen en waarheidsclaims van kerken. Mede daardoor vinden gesprekken in de teams over 

levensbeschouwing vrijwel niet plaats. Weinig respondenten duiden zichzelf aan als ‘gelo-

vig’, maar zien zichzelf ook niet als ongelovig.  

De antwoorden van respondenten duiden erop dat de visie van Taylor op gelovige en 

ongelovige posities en op transformatie door agapè verhelderend kan werken in de 

school. Veel respondenten ruimen in hun visie een centrale plaats in voor medemenselijk-

heid. Om gesprekken over levensbeschouwing te kunnen voeren in de school is het wen-

selijk dat er een ander denkkader aangereikt wordt, waarbij het onderscheid gelovig-

ongelovig geen rol meer speelt. Transcendentiebesef dat verbonden wordt met het han-

delen van de mens kan daarin een centrale positie innemen. 

 De uitkomst van het onderzoek wijst mogelijkheden aan voor het legitimeren van 

levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen in het basisonderwijs, door de focus te 

leggen bij transcendentiebesef en de ethische handelwijze die ingegeven wordt door 

agapè. De wijsheid die te vinden is in de bronnen van levensbeschouwelijke tradities kan 

mogelijk ingezet worden daarbij, mits er op een open manier mee omgegaan wordt en het 

wantrouwen ten aanzien van indoctrinatie weggenomen wordt. Legitimatie van levensbe-

schouwelijke vorming voor alle leerlingen is mogelijk als de verhalen uit levensbeschouwe-

lijke tradities ook geïnterpreteerd kunnen worden vanuit transcendentiebesef dat niet aan 

een traditioneel godsbeeld verbonden wordt en als waarheidsclaims en overdracht van 

vaststaande betekenissen achterwege blijven.  

Het onderzoek maakt duidelijk dat burgerschapsvorming een eerste aanzet kan ge-

ven tot ontmoetingen op levensbeschouwelijk vlak. Hierbij kan op een laagdrempelige 

manier aandacht besteed worden aan verschillende levensbeschouwelijke tradities zonder 

vermoeden van indoctrinatie. 

Uit het theoretisch onderzoek komt een denkkader naar voren dat ruimte schept 

voor ontmoeting en dialoog met andere levensbeschouwingen binnen en buiten de school 

waarbij verschillen mogen blijven bestaan. Dat biedt perspectief voor samenwerkings-
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scholen. Door ‘ontdekkend levensbeschouwelijk leren’ toe passen kan de scheidslijn tus-

sen openbaar en confessioneel onderwijs opgeheven worden.  

De motivatie voor ‘ontdekkend levensbeschouwelijk leren’ kan ontstaan door eerst 

te leren filosoferen met de leerlingen en vervolgens de techniek van het filosofische ge-

sprek toe te passen bij levensbeschouwelijke vorming. Het empirisch onderzoek maakt 

duidelijk dat leerkrachten onvoldoende in staat zijn het concept ‘ontdekkend levensbe-

schouwelijk leren’ daadwerkelijk gestalte te geven in de praktijk. Het ontbreekt hun aan 

algemene kennis van levensbeschouwelijke tradities en van symbolen en metaforen in de 

bronnen daarvan. Ook bezitten zij onvoldoende vaardigheden om samen met leerlingen 

betekenissen te ontdekken in levensbeschouwelijke verhalen en eigen ervaringen te spie-

gelen daarin. Leerkrachten besteden onvoldoende aandacht aan de leefwereld van de 

individuele leerlingen. Er is niet zozeer sprake van onwil, maar wel van onkunde. 

Aandacht voor het vergroten van de kennis en de vaardigheden van aankomende en 

zittende leerkrachten ten aanzien van levensbeschouwelijke vorming is noodzakelijk. Uit 

het empirisch onderzoek komt naar voren dat methodes voor levensbeschouwelijke vor-

ming onvoldoende houvast bieden om leerkrachten te ondersteunen bij ‘ontdekkend 

levensbeschouwelijk leren’. Er is behoefte aan scholing in het voeren van gesprekken over 

levensbeschouwelijke visies waarbij overdracht geen rol speelt en zowel de gespreksleider 

als de deelnemers niet de intentie hebben elkaar te willen overtuigen.  

Het empirisch onderzoek toont aan dat scholen begeleiders nodig hebben die de 

vaardigheid bezitten levensbeschouwelijke gesprekken te voeren en met het team kunnen 

nadenken over normatieve professionaliteit met betrekking tot de levensbeschouwelijke 

dimensie van de schoolidentiteit. De effecten van de levensbeschouwelijke biografie van 

leerkrachten op hun professionele handelen blijven in de meeste scholen onderbelicht. 

Actualisatie van geloofstaal, gesprek over godsbeelden en transcendentiebesef is nodig 

om de levensbeschouwelijke communicatie in de schoolteams te bevorderen. Dat vraagt 

om begeleiders die zich niet opstellen als vertegenwoordigers van kerken of geloofsge-

meenschappen, die rizomatisch denken, diversiteit als een verrijking zien, de deconstruc-

tie-benadering voorstaan en kunnen introduceren, die kennis van verschillende levensbe-

schouwelijke tradities bezitten, de symboliek in levensbeschouwelijke bronnen kunnen 

verduidelijken en verschillende godsbeelden en dimensies van transcendentie ter sprake 

kunnen brengen. Dat stelt dan ook eisen aan de opleiding die deze begeleiders nodig heb-

ben.  

Mogelijk kan zo een vernieuwd concept voor levensbeschouwelijke vorming in het 

basisonderwijs tot stand komen, waarbij de wijsheid en rijkdom van levensbeschouwelijke 

tradities betekenisvol ingezet kan worden voor alle leerlingen.  

 

 


