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Samenvatting

Religie in de context van een europeïsering van het 
onderwijs. Een reconstructie van Europese debatten 
en ontwikkelingen vanuit protestants perspectief 
(Samenvatting )

Deze studie richt zich op het onderzoek naar het belang van religie in de context van 
de Europese dimensie van het onderwijs. Er worden kwalitatieve onderzoeksmethoden 
gebruikt om de begrippen ‘religie’ en ‘onderwijs’ in de belangrijkste documenten van 
de Raad van Europa en de Europese Unie te verkennen en om een bijdrage te leveren 
aan het debat over de waarde van religie in het onderwijs. Dit is een uitdagend debat 
waaraan wordt bijgedragen vanuit verschillende perspectieven, zoals die van de onder-
wijskunde, godsdienstige opvoeding en sociale wetenschappen. 

De achtergrond van de studie reflecteert twee algemene ontwikkelingen als onder-
liggende vooronderstellingen: 

– Binnen Europa is er een vernieuwde belangstelling ontstaan voor religie. Religie 
wordt gewaardeerd als een belangrijk element in de menselijke ervaring en re-
ligieuze gemeenschappen worden erkend door politieke instituties als specifiek 
onderdeel van de civil society. In deze zin is religie een ‘cultureel feit’. 

– Binnen het terrein van het onderwijs hebben ontwikkelingen ten aanzien van 
de Europese dimensie plaatsgevonden die ertoe hebben geleid dat er terreinen 
zijn ontstaan als een Europese Onderwijs Ruimte en een Europese Onderwijs 
Politiek. Het begrip ‘Europese dimensie’ reflecteert de complexiteit van pro-
cessen, inclusief transnationale stromingen en netwerken, ideeën en praktijken 
die Europese grenzen overschrijden, directe effecten van de politiek van de 
Europese Unie en aanbevelingen met betrekking tot nationale ontwikkeling van 
de Raad van Europa in samenhang met de invloeden van internationale organi-
saties en de groei van globalisering op verschillende Europese niveaus. 

Het onderzoek richt zich met name op documenten van de Raad van Europa en de 
Europese Unie als de twee belangrijkste politieke organisaties die vorm geven aan het 
proces van de Europese integratie in samenwerking met hun 47 (Raad van Europa) en 27 
(Europese Unie) lidstaten. Beide instituties zijn voertuigen voor de implementatie van 
politieke opvattingen en het verspreiden van normen en verwachtingen. Documenten 
van beide organisaties worden gewaardeerd als toonaangevend in het voortgaande de-
bat over en als bijdragen aan de ontwikkeling van de Europese dimensie van het onder-
wijs die nationale vormgeving beïnvloeden. 

De Raad van Europa met zijn 47 lidstaten heeft het imago het ‘geweten van Europa’ 
te zijn vanwege zijn bevordering van internationale samenwerking gebaseerd op demo-
cratie, mensenrechten en jurisdictie. Sinds de oprichting van de Raad in 1949 wordt aan 
onderwijs een waardevolle betekenis toegekend. Enkele van de belangrijkste activitei-
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ten ten aanzien van het onderwijs betreffen ‘Gedeelde geschiedenissen voor een Europa 
zonder scheidslijnen’, opleiding van leraren en capacity building voor lerarenopleiders, 
taalpolitiek, onderwijs voor democratisch burgerschap en intercultureel begrip. 

De Europese Unie is een sleutelinstelling voor de Europese integratie die startte als 
een proces voor vrede en verzoening na de Tweede Wereldoorlog. Hoewel onderwijs 
geen prioriteit had toen de eerste stappen werden gezet voor de Europese Gemeenschap 
– later de Europese Unie, wordt onderwijs nu meer betrokken bij het proces van de 
Europese integratie. Kwaliteit en levenslang leren staan nu centraal in het Europese 
debat over hoe onderwijs kan bijdragen aan een Europese strategie voor een ‘slimme, 
duurzame en inclusieve groei’ gericht op ‘Europa 2020’. Onderwijs is een aandachtge-
bied geworden voor de Europese politiek ondersteund door de instelling van ‘zachte’ 
processen als politieke netwerken, actieprogramma’s, indicatoren en benchmarks, ver-
strekken van Europese oplossingen voor Europese uitdagingen in het onderwijs, en het 
bevorderen van hogere kwaliteit en efficiëntie van nationale onderwijsstelsels. 

Het concept van Europeïsering werd gehanteerd als een onderliggend theoretische 
perspectief in relatie tot mijn onderzoek. Deze theorie is ontwikkeld in de politicolo-
gie, maar wordt in toenemende mate ook in andere disciplines zoals die van de sociale 
wetenschappen en de onderwijskunde gebruikt. Op basis van het centrale doel van de 
studie zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

– Is religie een onderwerp binnen de context van de Europese dimensie van het 
onderwijs?

– Welke specifieke definities, interpretaties, begrippen, beelden en stereotiepen 
van religie kunnen in kaart worden gebracht in het werk van de Raad van Europa 
en de Europese Unie? 

Om deze vragen te beantwoorden werden drie stappen gezet. Eerst vond theoretische 
reflectie plaats waarbij de status werd verkend van het huidige onderzoek naar Europa, 
onderwijs en religie. Vervolgens werden documenten geselecteerd, in hoofdzaak van 
de Raad van Europa en de Europese Unie, en geanalyseerd. Deze analyse werd verricht 
met behulp van een mix van methoden, te weten kwalitatieve inhoudsanalyse, ‘groun-
ded theory’ en discours-analyses. Ten derde werden de bevindingen bediscussieerd en 
gebruikt als empirische achtergrond om aanbevelingen voor theorie en praktijk te kun-
nen formuleren. Daarbij werd speciaal aandacht besteed aan een protestants perspectief 
om op de onderzoeksresultaten te reflecteren. 

Basale theoretische overwegingen ten aanzien van Europa – onderwijs 
– religie en de status van onderzoek (hoofdstuk 2)

In het eerste deel over theoretische overwegingen en de status van huidig onderzoek 
wordt de geschiedenis van de Europese integratie geïntroduceerd waarbij speciaal aan-
dacht wordt besteed aan de rol en de waarden van onderwijs. Er wordt vastgesteld dat 
onderwijs in toenemende mate van betekenis is geworden in de verschillende fasen van 
Europese integratie. Terwijl er aanvankelijk duidelijke overeenstemming was over het 
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feit dat onderwijs een exclusieve nationale verantwoordelijkheid is zonder bevoegd-
heid voor Europese instituten, is dit in de loop der jaren veranderd. In het bijzonder 
markeert de Lissabon Top van 2000 een perspectief wisseling vanwege de toen bereikte 
overeenstemming om Europa ‘te laten ontwikkelen tot de meest competitieve en dyna-
mische kennisrijke economie van de wereld’. Afgezien van het stellen van specifieke 
doelen suggereert zo’n toename in human resources, de bevordering van mobiliteit 
in het onderwijs en de implementatie van een Europees kader van maatregelen voor 
levenslang leren en de ‘open coördinatie methode’ (OMC) een nieuwe politiek geba-
seerd op een zachte vorm van sturing die indicatoren en benchmarking als publieke ge-
reedschappen gebruikt. Na Lissabon werden ‘levenslang leren’ en de gevolgen van een 
‘kennissamenleving’ de dominerende discussies binnen de Europese Onderwijs Ruimte 
en in de Europese Politiek.

In het volgende gedeelte worden het begrip ‘religie’ en de relaties tussen religie 
en Europa geïntroduceerd. In de discussie wordt daarbij rekening gehouden met de 
veelzijdige, vaak pijnlijke geschiedenis die sinds de Middeleeuwen in Europa ten aan-
zien van de ontmoetingen met religie plaats vond. Reformatie en Contra-Reformatie, 
de Dertigjarige Oorlog die eindigde met de Vrede van Westfalen, de periode van 
Verlichting met haar secularisatieprocessen en de afname van geïnstitutionaliseerde re-
ligie. Dat schiep een context voor een hedendaags kleurrijk religieus landschap en het 
politieke concept van de scheiding van kerk en staat. Het principe van die scheiding 
heeft geleid tot uiteenlopende modellen voor de verhoudingen tussen kerk en staat in 
Europa. Dit ten gevolge van een samenspel van uiteenlopende factoren in de verschil-
lende regio’s. In het moderne Europa heeft het lange tijd dominante begrip ‘secularisa-
tie’ zijn exclusiviteit verloren en wordt het nu geflankeerd door begrip ‘transformatie 
van religie’ en de herleving van religie in verscheiden gedaanten. Er wordt ook op 
gewezen dat iedere poging om religie te definiëren afhankelijk is van de context en het 
epistemologische perspectief van degene die definieert. Iedere discussie over religie 
wordt gevormd en bepaald door de veelzijdige context van Europa met zijn veelkleu-
rig religieuze landschap, de uiteenlopende modellen van verhoudingen tussen kerk en 
staat en de verschillende niveaus van het secularisatieproces. Hiermee dient rekening 
te worden gehouden wanneer een ‘Europees perspectief’ in beeld komt. Kerken en 
religieuze gemeenschappen worden beschouwd als hoofdspelers in de Europese civil 
society. In dit hoofdstuk worden ze gepresenteerd als partners in de dialoog met de 
Europese instituties. 

De inzichten van de belangrijkste academische disciplines werden benut in relatie 
tot de vraag in hoeverre ze kunnen bijdragen aan de discours en de relatie met Europa, 
onderwijs en religie. De focus van de politicologie is gericht op Europese integratie. De 
beperkte geldigheid van traditionele theorieën, zoals die betreffende integratie, inclu-
sief benaderingen van neo-functionalisme en intergovermentalisme, politieke analyses 
en het debat over een Europese Grondwet was pionierswerk met betrekking tot begrip 
voor de Europese dimensie. Ofschoon er onder de wetenschappers geen communis 
opinio bestaat ten aanzien van de Europese dimensie delen zij wel opvattingen over het 
proces-georiënteerde karakter en de wederzijdse wederkerige beïnvloeding van de ver-
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schillende politieke niveaus uiteenlopend van het lokale naar het Europese en mondiale 
niveau. De benadering van Johan P. Olsen met zijn brede definitie kan hier als invloed
rijk voorbeeld worden genoemd. Hij maakt bij de toename van de Europese dimensie 
een onderscheid tussen de volgende processen: 

1. Veranderingen van de externe grenzen.
2. Ontwikkeling van instituties op Europees niveau.
3. Centrale penetratie in nationale bestuurlijke systemen.
4. Vormen van export van politiek organisaties.
5. Een project tot politieke eenwording.

De onderwijskunde heeft zich lang gericht op de nationale context en is pas vrij onlangs 
aandacht gaan besteden aan de Europese en internationale niveaus. Hoewel begrippen 
als levenslang leren en de kennissamenleving belangrijke Europese thema’s zijn ge-
worden, moet de onderwijskunde zijn perspectief een duidelijker Europese en mondiale 
dimensie geven en een sterker comparatief karakter opdat het Europese perspectief 
begrepen kan worden als van toenemend belang voor onderzoek en ontwikkeling.

Er zijn perspectieven nodig op theologisch en religieus onderwijs om de samenhang 
tussen onderwijs en religie te kunnen analyseren. Een Europees theologisch perspectief   
waardeert de veelvormigheid van het theologisch denken op basis van de rijke religieu-
ze diversiteit in Europa. De theologische discours streeft niet naar één of andere vorm 
van Europese harmonisatie. Theologische reflectie kan echter wel betrokken zijn op 
gemeenschappelijke waarden in Europa, – en kan een bijdrage leveren aan het ontwik-
kelen van een blauwdruk om samen te leven in een situatie van toenemende culturele 
en religieuze diversiteit. Een specifiek aandachtspunt daarbij is gericht op solidariteit, 
menselijke waardigheid, verzoening en vrede.

In de afgelopen jaren zijn er enige vergelijkende onderzoeksprojecten gestart, spe-
ciaal gericht op godsdienstonderwijs, onder meer met betrekking tot thema’s als de 
relevantie van het schoolvak, bestaande modellen voor godsdienstonderwijs in scholen 
en hun invloed op het onderwijs in het algemeen, religieuze competenties en religieuze 
diversiteit en onderwijs (bijvoorbeeld: REDCo, TRES, RaLP). Terwijl de betekenis 
van religie in school ter discussie staat, vindt een meer op Europa gerichte uitwisseling 
plaats onder wetenschappers waarmee ruimte en mogelijkheden worden verschaft voor 
verdergaande Europese onderzoeksprojecten. 

Mijn eigen onderzoeksbelangstelling is gericht op een analyse van een selectie van 
documenten van de Raad van Europa en van de Europese Unie. Een selectie criterium 
daarbij was of aspecten van religie en onderwijs daarin impliciet of expliciet worden 
genoemd. In dit kader wordt de Europese dimensie in het onderwijs gezien als een be-
redeneerd feit dat diachroon en synchroon wordt onderzocht. 

De belangrijkste punten in mijn analyses zijn de volgende: 

– De Europese integratie is een project van vrede en verzoening dat startte met 
economische samenwerking en ontwikkeling in de richting van een op waarden 
gebaseerde politieke Unie.
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– In het kader van Europese integratie neemt de betekenis van onderwijs toe in 
vergelijking met zowel het economisch – als het waarden – perspectief van 
Europa.

– De Europese Unie en de Raad van Europa zijn centrale spelers in de Europese 
integratie. Bij beide instituties zijn onderwijs en beroepstraining belangrijke po-
litieke gebieden geworden. 

– Religie als een bron, dimensie en uitdaging voor Europese waarden krijgt steeds 
meer erkenning. 

– Politicologisch onderzoek van Europa is van karakter veranderd en schenkt in 
toenemende mate aandacht aan andere wetenschappelijke disciplines zoals soci-
ale wetenschappen en de onderwijskunde.

– De onderwijskunde ontdekt het belang van Europa en plaatst dat in het kader 
van globalisering. 

– Theologische perspectieven bevorderen de menselijke waardigheid, het alge-
meen goede en solidariteit. Deze perspectieven kunnen bijdragen aan de Euro-
pese integratie en daartoe een op waarden gebaseerde bijdrage leveren. 

– Initiatieven op het terrein van godsdienstonderwijs zorgen voor empirische data 
die van toenemende betekenis zijn in het Europese discours.

– Het analytisch perspectief van de toename van de Europese dimensie is veel 
belovend omdat het complexe interactieve processen op verschillende niveaus 
kan verklaren. 

Reconstructie en analyse van de Europese discours (Hoofdstuk 3 en 4)

Mijn analyse van de documenten is gebaseerd op de methode van kwalitatieve inhouds-
analyse zoals die door Philipp Mayring is ontwikkeld. Deze staat centraal in de combi-
natie van onderzoeksmethoden die in dit proefschrift worden gebruikt. Er werden drie 
stappen gezet bij de analyse van de vooraf geselecteerde documenten: Allereerst werd 
ieder document op hoofdpunten en argumenten ten aanzien van religie en onderwijs 
samengevat. Vervolgens werden er categorieën geformuleerd en geïnterpreteerd, en ten 
derde werden de bevindingen bediscussieerd. 

Een discours-analyse is gebruikt als instrument om naar de Europese instellingen 
en hun invloed te kijken om daarmee een breder beeld te krijgen. Europese instellingen 
worden daarbij gezien als plaatsen waar de discours is geproduceerd (loci of discourse). 
Daarmee kon de analyse van de documenten in een bredere context worden geplaatst 
waarbij rekening wordt gehouden met de dynamiek van het politieke veld inclusief het 
krachtenveld. 

Elementen van de ‘grounded theory’ verrijkten het onderzoeksproces, speciaal van-
wege het permanente gebruik van een vergelijkend analytisch perspectief waarbij ge-
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bruik werd gemaakt van het concept van theoretische steekproeven en de inductieve 
ontwikkeling van basis-categorieën uit de documenten. 

In de context van de verschillende instituten van de Raad van Europa spelen de 
aan bevelingen van de Parlementaire Assemblee en de aanbevelingen en een White 
paper van het Comité van Ministers een centrale rol. Ook worden documenten over 
activiteiten van de Commissaris van de Mensenrechten geanalyseerd evenals uitspra-
ken van het Europese Hof voor de Mensenrechten. De instellingen van de Raad van 
Europa hebben verschillende mandaten en perspectieven. De aanbevelingen van de 
Parlementaire Assemblee betreffen onderwerpen als religieuze tolerantie, democratie, 
godsdienstonderwijs en mensenrechten. Een ander aandachtsveld is de interculturele 
dialoog en intercultureel onderwijs; hierop ligt de nadruk bij het Comité van Ministers. 
Het belang van de bestudering van de documenten ligt in het feit dat sinds 2002 een 
nieuwe herkenning en erkenning van de religieuze dimensie van kracht werd. 

Voor de perspectieven van Het Europese Hof voor de Mensenrechten (ECHR) 
staat de bescherming van de mensenrechten centraal. Dat sluit onderwerpen in als: 
vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst (Art. 9, Europese Conventie voor de 
Bescherming van Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden), en het recht van 
ouders tot keuze van onderwijs overeenkomstig hun eigen religieuze en filosofische 
overtuiging (Art. 2, eerste protocol van de Conventie). 

Documenten van de Europese Unie bevatten primair wettelijke documenten waarin 
religie of een gelijkwaardige term worden genoemd. De waarde en de benoeming van 
een religieuze basis voor Europese integratie was een controversieel onderwerp in het 
debat, in het bijzonder bij het opstellen van het Charter voor Fundamentele Rechten van 
de Europese Unie en ook bij het proces van de poging om tot een Europese Grondwet 
te komen. 

Het andere gebied waaraan aandacht wordt geschonken is de Europese Onderwijs 
Politiek. Op dat gebied wordt mijn werk vormgegeven door basisdocumenten die in-
strumenten bevatten ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs en in het bij-
zonder activiteiten ter bevordering van permanent leren. Voorbeelden daarvan zijn 
basiscompetenties en het Europese Kwalificatie Raamwerk (EQF). Daarnaast zijn de 
thema’s migratie en mobiliteit opgepakt door de Europese Unie als een van de branden-
de kwesties in het onderwijs in relatie met sociale cohesie. 

Ter spiegeling voor de geselecteerde documenten van de Europese instellingen en 
als bijdrage aan de Europese dialoog wordt een aantal documenten bij het onderzoek 
betrokken zoals die van kerkelijk netwerken als de Conferentie van Europese Kerken 
(CEC) en de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa (CPCE). Deze docu-
menten specificeren een perspectief op religie en onderwijs als een bijdrage aan een 
Europese discours. Zij werden om twee redenen bij het onderzoek betrokken. Hun 
doel stellingen tonen enerzijds grote overeenkomst met de politieke documenten betref-
fende de Europese doelen en waarden van de Europese integratie en zij contrasteren 
anderzijds daarmee ten aanzien van het includeren van een breeder begrip van ‘religie’. 
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De resultaten van de studie worden bijeengebracht vanuit de perspectieven: reli-
gie, de verhouding kerk en staat, samenleving en religie, onderwijs, religie en gods-
dienstonderwijs. 

Voorstellen voor de theorie en praktijk en een perspectief (hoofdstuk 5)

Dit hoofdstuk bevat een gesystematiseerde samenvatting van de bevindingen uit de 
geselecteerde documenten met betrekking tot elementen en begrippen van religie en 
onderwijs. Daarbij ligt de focus op de hoofdcategorieën ‘religie’ en ‘onderwijs’. Sub-
categorieën van religie zijn daarbij: het begrip religie, de verhoudingen tussen kerk en 
staat en samenleving, democratie en religie. Sub-categorieën van onderwijs zijn daarbij: 
het begrip onderwijs, kennissamenleving en levenslang leren, en godsdienstonderwijs. 
De opsomming van de bevindingen luidt als volgt: 

– Allereerst is er een onderscheid tussen de wijzen waarop in de documenten 
van de Raad van Europa en die van de Europese Unie wordt omgegaan met 
samenhang tussen religie en onderwijs. Dit ondanks de overlapping van be-
langen en politiek van de twee instituties. In de documenten van de Raad van 
Europa wordt de relatie expliciet weergegeven, terwijl in de documenten van de 
Europese Unie de samenhang tussen religie en onderwijs voornamelijk impliciet 
en indirect aan de orde komt. 

– In de verschillende instituties van de Raad van Europa wordt op een genuan-
ceerde en gedetailleerde wijze omgegaan met religie. De belangrijkste orga-
nen van de Raad van Europa met betrekking tot religie en onderwijs zijn de 
Parlementaire Assemblee, het Comité van de Ministers, de Commissaris voor 
Mensenrechten en het Europese Hof voor de Mensenrechten. Terwijl in de aan-
bevelingen van de Raad van Europa religie expliciet wordt benoemd en bespro-
ken in relatie met tolerantie, democratie en onderwijs, is dat niet het geval in de 
documenten van de Europese Unie. 

– Met betrekking tot onderwijs kan in de documenten van de Raad van Europa 
een algemene relatie tussen onderwijs en religie worden aangetroffen. Hetzelfde 
geldt voor criteria en eisen voor het onderwijzen van godsdienst en ten aanzien 
van opvattingen over godsdienstonderwijs. De Raad van Europa prefereert een 
in kennis geworteld  begrip van ‘onderwijzen/onderwijs over religie’, terwijl 
andere aspecten van godsdienstonderwijs zoals ‘leren van godsdienst’ en ‘gods-
dienst leren’ niet uitvoerig ter sprake komen. 

– In de documenten van de Raad van Europa kunnen drie verschillende perspectie-
ven op religie worden geanalyseerd: religie als een private zaak (private religie), 
religie als een collectiviteit en georganiseerd (georganiseerde religie) en religie 
als een cultureel feit (culturele religie). Vanuit een diachroon perspectief is pri-
vate religie een gevestigd beeld, terwijl georganiseerde religie meer sympathie 
en herkenning krijgt zo blijkt uit de documenten uit de periode 1993 tot 2011. 
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Dat komt nadrukkelijk naar voren wanneer in verscheidene documenten ver-
wezen wordt naar de waarden van religieuze gemeenschappen die als een bron 
worden aangeduid voor de waarden van de Raad van Europa. De overeenstem-
ming over het feit dat religie, tenminste een ‘cultureel verschijnsel’ is, heeft een 
prominente plaats gekregen in documenten van de Raad. Dat is gebaseerd op de 
overtuiging dat dit concept een basisdefinitie geeft voor de aard van religie die 
de Raad in staat stelt om implicaties van religie voor intercultureel onderwijs 
verder te ontwikkelen. 

– In de context van de Europese Unie komt in de documenten geen expliciet con-
cept van religie ter sprake, maar de EU respecteert de status van religie, kerken 
en religieuze gemeenschappen in de lidstaten van de Unie. In de primaire wetge-
ving wordt een open, transparante en reguliere dialoog met kerken en religieuze 
gemeenschapen voorzien (Art. 17 TFEU). 

– De relatie tussen kerk en staat is een centraal onderwerp in de opvattingen van 
de raad van Europa waarbij een strikte scheiding (laïcité) de voorkeur heeft, 
ofschoon er ten aanzien van dit onderwerp sprake is van enige beweging. In 
dit model wordt religie vooral als private zaak beschouwd en heeft daarmee op 
zich geen waarde voor het publieke domein. In dit perspectief is ook de rol van 
kerken en andere religieuze gemeenschappen bij het gezamenlijk vormgeven 
van een Europese samenleving beperkt vanwege het principe van de laïcité. 
Echter, uitwisselingen tussen verschillende actoren op het terrein van godsdienst 
en levensovertuigingen, inclusief religieuze organisaties en vertegenwoordigers 
van religieuze gemeenschappen, hebben de laatste jaren aandacht gekregen in 
het werk van de Raad van Europa. Dat wijst erop dat de laïcité wat minder strikt 
wordt gehanteerd dan voorheen.

– De EU werkt niet in de richting van algemene wetgeving ten aanzien van religie 
maar respecteert wel de veelvormigheid op nationaal niveau van de relatie tus-
sen kerk en staat. 

– De Europese instellingen erkennen in toenemende mate de complexiteit van de 
relaties tussen maatschappij, democratie en religie. In de context van de Raad 
van Europa wordt enige argwaan geuit ten aanzien van bepaalde documenten 
met betrekking tot de democratische oriëntatie van religieuze gemeenschappen. 
De Europese Unie waardeert de status van religieuze gemeenschappen en bena-
drukt die als specifieke actoren in de civil society.

– In het algemeen is er sprake van een gedifferentieerde perceptie van religie in 
de Europese samenlevingen en worden de religieuze gemeenschappen gewaar-
deerd als partners van de Europese instellingen met een betrouwbare potentie 
om democratische ontwikkelingen in Europa te promoten.

De bevindingen betreffende religie in de Europese context samenvattend kan een 
tweeledig standpunt worden gepresenteerd: 
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Samenvatting

Enerzijds worden religieuze gemeenschappen in toenemende mate beschouwd als 
waardevolle partners bij het tot stand komen van een democratische samenleving, ove-
rigens onder de voorwaarde dat zijn bestaande politieke condities en kaders volgen. In 
deze context dient het gevaar van een functionalistische perceptie van religie en religi-
euze gemeenschappen te worden herkend. 

Anderzijds wordt de relatie tussen religie, democratie en samenleving als veelzij-
dig en complex gezien. Dit kan worden onderbouwd met de volgende onderling licht 
tegenstrijdige constateringen: 

– Religie sterft uit, maar verwerft in toenemende mate invloed in de samenleving.
– Religie is een private zaak, maar wordt in toenemende mate een onderwerp in 

het publieke domein. 
– Religie is een cultureel feit, maar voor velen is religie meer dan dat: het kan een 

‘way of life’ zijn, de belichaming van geopenbaarde waarheid of verbonden met 
ethische overtuigingen. 

De Raad van Europa kent grote waarde toe aan onderwijs als een probleemoplosser in 
de samenleving. Maar in de geanalyseerde documenten kan geen nader perspectief op 
het begrip onderwijs worden aan getroffen.

Binnen de context van de EU wordt onderwijs in toenemende mate een Europees 
onderwerp met een specifieke rol en waarde voor zaken als economie en groei. 
Gelijktijdig worden de competenties van de lidstaten met betrekking tot de inhoud en 
structuur van het onderwijs erkend in lijn met de toenemende ‘zachte’ mechanismen 
voor samenwerking en vergelijking. De belangrijkste discussies betreffen de concepten 
‘kennissamenleving’ en ‘permanente educatie’.

De kennissamenleving wordt gebruikt als achtergrond en argument om de kwaliteit 
en effectiviteit van de nationale onderwijssystemen te verbeteren. Er is echter, ondanks 
de centrale plaats die in de Europese instituties wordt toegekend aan de kennissamen-
leving, geen inhoudelijk georiënteerd discours over de onderliggende begrippen van 
de kennissamenleving als idee. Het lijkt er op alsof de uitspraak dat er processen van 
globalisering plaatsvinden en dat de kennissamenleving is ontstaan, voldoende redenen 
zijn om de noodzaak van levenslang leren te beargumenteren. Levenslang leren is een 
richtlijn geworden voor de ontwikkeling van de Europese Unie als een vooruitstreven-
de kennissamenleving en voor het scheppen van de zin voor een Europees burgerschap 
gebaseerd op begrip en respect voor andere mensen en culturen. 

De Raad van Europa stimuleert een debat over de concepten ‘religie’ en ‘onderwijs’. 
Daarbij wordt een voorkeur uitgesproken voor een benadering waarbij het accent ligt 
op onpartijdig en respectvol onderwijs over religies waarbij rekening wordt gehouden 
met de diversiteit en complexiteit van religieuze tradities. Een niet kritisch vertrouwen 
op de overdracht van kennis als het enige instrument om intolerantie en stereotypen te 
bestrijden, kan worden vastgesteld evenals de observatie dat het bestaande brede spec-
trum van modellen van godsdienstonderwijs binnen Europa niet wordt herkend. 



Religion im Kontext einer Europäisierung von Bildung

362

De relatie tussen onderwijs en religie is geen expliciet politiek onderwerp bij de EU, 
ofschoon het van tijd tot tijd een onderwerp is in de dialoog met kerken en religieuze 
gemeenschappen.

De discussie over de bevindingen, vanuit een Protestants perspectief zoals ik eerder 
heb aangekondigd, start met drie basale begrippen die deze religieuze traditie vorm 
geven:

– Protestantisme accepteert secularisatie en veelvormigheid in de samenleving.
– Protestantisme en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden; onderwijs wordt 

beschouwd als een ‘levensvorm van geloof’. 
– Protestantse kerken dragen bij aan gerechtigheid en vrede in Europa. 

Tegen deze achtergrond werden de bevindingen bediscussieerd. Een Protestantse be-
trokkenheid bij Europa en de processen van Europese integratie krijgt vorm door een 
‘silver-tongued’ loyaliteit (Nikolaus Schneider) in de richting van politieke institu-
ties die een actieve rol accepteeren in het bijzonder wanneer het aankomt op thema’s 
met betrekking tot waarden en ethische oriëntaties. Maar het omvat ook een kritische 
houding met betrekking tot de menselijke waardigheid, respect voor mensenrechten en 
oriëntatie op het gemeenschappelijk goede. 

Vanuit een Protestants perspectief kan privatisering van religie en marginalisatie 
van haar rol in het publieke domein niet worden geaccepteerd. Het pleidooi voor een 
meer gedifferentieerde perceptie van religie biedt ruimte en ontmoeting voor kerken en 
religieuze gemeenschappen, en staat samenwerking tussen staat en religie toe. Religie 
en politiek zijn van elkaar onafhankelijke domeinen die kunnen samenwerken om pro-
blemen in de samenleving op te lossen. De domeinen versmelten niet maar kunnen 
elkaar complementeren. Zo kan een instrumentele benadering van religieuze gemeen-
schappen voor politieke doeleinden worden voorkomen. 

Vanuit een Protestantse visie betekent onderwijs meer dan werknemerschap, flexibi-
liteit en mobiliteit. Vanuit het perspectief van een menselijke schaal is een totaal multi- 
dimensionaal concept van onderwijs (Bildung) nodig, inclusief cultureel en waarden-
georiënteerd onderwijs, om daarmee dat deel van het onderwijs te complementeren dat 
zich uitsluitend richt op vaardigheden en kennis, en op het werknemerschap voor een in 
toenemende mate globaliserende markt. Dit perspectief kan dienst doen als een kritisch 
standpunt in de discours over levenslang leren en de opvattingen over de kennissamen-
leving die dominant zijn bij de Europese instellingen.

Een slotopmerking vanuit een Protestants perspectief is dat de relatie tussen religie 
en onderwijs verder behoort te gaan dan het aspect van onderwijzen over religie. De 
overdracht van kennis moet worden aangevuld met de exploratie van andere aspecten 
van religie om daarmee een begrip van religieuze competentie te bevorderen dat niet 
beperkt is tot kennis, maar ook vaardigheden, attituden en de wil omvat om zowel 
met de eigen religie als die van de ander op veelvoudige wijze om te gaan. Recente 
aanbevelingen en documenten, in het bijzonder die van de Raad van Europa, zijn niet 
ver verwijderd van deze gedachtelijn. 




