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‘Culturele diversiteit is iets om van te genieten, het is geen probleem. Het probleem is
onwetendheid. Onwetendheid leidt tot angst, vooroordelen en haat.’
Terry Davis, voormalig Secretaris Generaal van de Raad van Europa.

1. Waar het begon: de ervaring van het LIFE project
De pionierservaring van het LIFE project volgde uit de implementatie van bepaalde
methodologische hulpmiddelen die waren bedoeld om onderwijzers van het vak
godsdienst en meer in het algemeen van lessen in de geesteswetenschappen in het lager
onderwijs te ondersteunen bij het ontwikkelen van een attractieve, moderne en actuele
leeromgeving, waarin godsdienst een toegevoegde waarde is bij het stimuleren van
verdraagzaamheid en het voorkomen van radicalisme.
Alle activiteiten waren erop gericht effectiever onderwijs in religieuze diversiteit te
stimuleren.
Het project richtte zich op een vernieuwend, participerend pedagogisch protocol – het LIFE
Pedagogisch Didactisch en Participerende model (PD&P Model), waarvan het doel was om
eerst en vooral het recht van kinderen te waarborgen om volledig te integreren dankzij
adequate interculturele en interreligieuze bemiddeling. Het toepassen en testen van dit
model verschafte leerkrachten nieuwe methodologische vaardigheden die bedoeld waren
om een innovatieve pedagogische benadering te ontwikkelen voor een participerende
vorm van godsdienstonderwijs. Het LIFE model bereikte dit doel door middel van een brede
experimentele fase met vele leerkrachten en belanghebbenden. Het gehele proces was
gebaseerd op de leerervaring die uitging van IBL (Inquiry Based Learning = ervaringsleren)
die normaal gesproken wordt gebruikt in de natuurwetenschappen.
Het LIFE-partnerschap paste een proces toe van experimenten die op onderzoek gebaseerd
waren om een zo groot mogelijk spectrum van vaardigheden in beeld te krijgen, die nodig
waren om alle doelen van het project te realiseren. Ook werd gekeken naar de respons van
kinderen die onderwerp zijn van IBL in religieuze studies die beschouwd kunnen worden
als een pionierservaring binnen pedagogische studies op EU-niveau. Ieder lid van het
netwerk onderhield en stimuleerde actieve relaties met regionale instellingen en het lokale
sociale systeem en had de taak om religieuze organisaties te betrekken bij een specifiek
programma van sociale en culturele inclusie.
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1.1 Resultaten en uitkomsten van het LIFE-project
De aanwezigheid van leraren met verschillende religieuze en culturele achtergronden gaf
het project een interessante en actieve atmosfeer van samenwerking en wederzijds begrip.
Katholieke, Orthodoxe en Moslim onderwijzers werden uitgenodigd om het LIFE-model
gestalte te geven en ermee te experimenteren in verschillende culturele, educatieve en
institutionele omgevingen.
Meer gedetailleerd bestonden de implementatie activiteiten uit:






een onderzoeksfase, gericht op het aanbieden van een diepgaande analyse van de
aanpak van het godsdienstonderwijs in de betrokken landen en de definitie van de
behoeften van de belanghebbenden aan religieuze pluraliteit in scholen;
de ontwikkeling van een participerend proces gebaseerd op IBL: dit innovatieve
model ging uit van deelname op twee manieren: participerende workshops met
experts, schoolhoofden en leraren over een uitwerking van een pedagogisch en
didactisch model dat consistent zou zijn met religieus pluralisme in Europe (PD&P
Model) en praktijkgerichte workshops met kinderen, om hun beeld van culturele
identiteit en diversiteit in Europa in kaart te brengen. In de participerende aanpak
werden kinderen zelf ook opvoeders en konden zij bijdragen aan de opvoeding van
andere kinderen, waarbij ze zich een “peer-to-peer” benadering eigen maakten;
twee gezamenlijke trainingen voor professionals werden georganiseerd in Italië en
Griekenland en daarin konden leerkrachten en ondersteuners nieuwe
vaardigheden opdoen met werken in een multiculturele en een multireligieuze
omgeving. Daarnaast konden ze met Europe collega’s van gedachten wisselen over
de problemen en uitdagingen om over religie en te onderwijzen en te leren in een
multiculturele context. Deze activiteiten gaven de gelegenheid om interculturele,
transnationale laboratoria voor innovatie in het godsdienstonderwijs te creëren.
Gebaseerd op het idee dat een participerende benadering een continue
confrontatie nodig heeft de betrokkenheid veilig te stellen van leerkrachten, die
afkomstig zijn van verschillende institutionele en culturele achtergronden, vormde
de participerende activiteit in het LIFE-project een directe weg naar het
ontwikkelen van eigenaarschap van de methode. In een project gebaseerd op
spirituele ontmoetingen van culturen en ideeën, was de samenkomst en specifieke
dialoog nodig om de impact van de methodologie op de toekomstige middelen van
de betrokken scholen te versterken. Bij elkaar zijn en samen tijd doorbrengen in
een plats waar dialoog mogelijk is, was van strategisch belang voor het leggen van
toekomstige verbanden en persoonlijke connecties om de duurzaamheid van het
project te waarborgen;
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Proefdraaien met 11 lagere scholen in partnerlanden binnen de EU en het testen
in de klas van het PD&P Model met meer dan 1000 leerlingen. Het testen werd
uitgevoerd door degenen die betrokken waren bij het participerende proces, die in
de klas het de specifieke ondersteuningstechnieken omdraaiden, die ontwikkeld
waren als onderdeel van het PD&P Model;
Ontwikkeling van een Definitieve Handleiding en een e-boek over het PD&P Model
voor lagere scholen;
Het opzetten van een Interactieve Website/Leerplatform waar alle informatie, de
materialen en hulpmiddelen beschikbaar waren voor gebruikers die zelf niet direct
betrokken waren bij het project.

Het LIFE Model versterkte de mogelijkheid om rekening te houden met de spirituele en
culturele dimensie als achtergrond voor de persoonlijke en relationele competentie. De
uitgangspunten voor het opzetten van een multiculturele omgeving waren gericht op het
stimuleren van een actieve rol van leerlingen bij het realiseren van een multiculturele
omgeving. De pedagogische benadering verschafte leraren de inhoud en methodologische
vaardigheden om een innovatieve pedagogische methode voor godsdienstonderwijs te
ontwikkelen op basis van een participerende aanpak. Gedurende het hele project werden
leerkrachten ondersteund bij het omgaan met verschillen, om zodoende in hun eigen
klassen een proces van kritisch onderzoek te faciliteren, mogelijk gemaakt door de
kinderen, waarin gevraagd werden om hun behoeften, hun wereldbeeld en hun
verwachtingen t.a.v. religieus pluralisme te verwoorden.

1.2 Exploitatie en valorisatie van resultaten met als doel:
het opschalen
Vanaf het begin had het LIFE-project als doel het gebruik van de resultaten en uitkomsten
in andere scholen en in organisaties buiten het partnerschap te bevorderen. Met dit doel
voor ogen werden beleidsmakers en autoriteiten benaderd met informatie over de
gerealiseerde activiteiten en producten. Multiplier bijeenkomsten en de betrokkenheid
van de directe doelgroepen, leerlingen en leerkrachten, behoorden tot de belangrijkste
elementen om de gemeenschap te laten zien wat het project opleverde. De website annex
leerplatform was een middel om de belangrijkste opbrengsten van het project te delen en
toegang te geven tot alle informatie waarin gebruikers geïnteresseerd konden zijn. De
methodologie die de grondslag vormde voor het ontwikkelen van leerinhoud, bestond uit
twee delen: methoden die werden toegepast met leerkrachten en methoden die werden
toegepast met leerlingen. Voor beide methoden zijn concrete technieken ontwikkeld, die
zijn opgenomen in de LIFE-handleiding, zodat ze gemakkelijk konden worden en ongezet in
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andere omgevingen en scholen. De ontwikkeling van deze activiteiten kwam niet alleen
voort uit het team van onderzoekers in het project, maar leidde ook tot co-creatie en een
participerende methode.
LIFE TWO biedt een uitstekende gelegenheid om de opbrengsten van het LIFE project toe
te passen in een geheel andere context zoals het middelbar onderwijs. Tegelijkertijd biedt
het een goede kans om aan een dit actueel onderwerp te werken als godsdienstonderwijs
in dienst van multiculturalisme en integratie, hetgeen vooral betekent dat het recht van
leerlingen wordt gewaarborgd om te integreren door interculturele en interreligieuze
bemiddeling. In dit bijzondere, historische moment - bepaald door de uitbraak van de
Covid-19 virus pandemie en de gevolgen daarvan voor culturele en persoonlijke banden waarbij de samenhang tussen migratie en gewelddadig extremisme toeneemt, samen met
discriminatie, uitsluiting en het uiten van haat, is het onderwerp van meer belang dan ooit.
Het huidige doel van het project LIFE TWO is om de eerder in het basisonderwijs toegepaste
methodologie over te brengen en aan te passen naar een nieuw niveau: het voortgezet
onderwijs, waarbij de volgende principes in acht worden genomen:
•
•
•
•
•

Lesgeven bevordert kennis en begrip;
Er wordt geen specifieke godsdienst of niet-godsdienstige zienswijze bevorderd;
Ieder is terughoudend met de eigen zienswijze en opvattingen;
Je in kunnen leven in personen met een andere levensovertuiging of religie;
Onderscheid maken tussen begrijpen en oordelen

Om te beginnen laat de kaart hierbeneden een overzicht zien van de 28 EU-lidstaten: in de
meeste Europese landen (m.u.v. Frankrijk hebben specifieke onderwerpen te maken met
religie, waar religieus onderwijs confessioneel van aard is, hetgeen bij de meerderheid het
geval is en in de meeste gevallen is het optioneel. Waar godsdienstonderwijs verplicht is,
kan men kiezen om er niet aan deel te nemen. Het is interessant dat niet-confessioneel
godsdienstonderwijs voornamelijk te vinden is in de noordelijke, Protestantse landen. Deze
indeling moet men echter voorzichtig hanteren, omdat situaties, context en benaderingen
in verschillende landen enorm kunnen verschillen en soms zelfs binnen een land (zoals
Nederland).
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Internationale organisaties, waaronder de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid
en Samenwerking in Europa (OSCE) en de Verenigde Naties, zijn zeer actief in het
stimuleren en ontwikkelen van projecten en politieke aanbevelingen over hoe Lidstaten
burgerschap en intercultureel onderwijs moeten vormgeven n hun scholen. Volgens deze
organisaties zou het lesgeven in religieuze en niet-religieuze overtuigingen een centraal
element in het onderwijs moeten zijn om sociale samenhang, tolerantie bij verschillen en
respect voor de mensenrechten te bevorderen (Raad van Europa 2002, 2008a, 2008b;
OSCE, 2007; UN, 2006).

2. Het PD&P Model: Het upgraden van Basis- naar
Voortgezet Onderwijs
2.1 Pedagogische implicaties van het Model in het
Basisonderwijs
Het model dat werd ontwikkeld in het kader van het LIFE-project is gebaseerd op een
benadering die bekend staan als het Constructivisme, een innovatieve filosofische stroming
die uitgaat van weten, leren en betekenis toekennen aan de wereld en de verschijnselen
die daarmee verband houden. In het algemeen worden Constructivistische opvattingen
beschouwd als zijnde gebaseerd op de positie van leerlingen in het leerproces: omdat zij
een centrale positie innemen is een versterkte interactie mogelijk met hun respectievelijke
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omgevingen. Deze plaats is niet de aangewezen plek om de betekenis van de term
‘constructivisme’ en de gevolgen voor het onderwijs te analyseren. Raadpleeg desgewenst
de bibliografie voor concrete suggesties om dit thema te bestuderen.
De toepassing van het Model is gebaseerd op het idee dat kennis het resultaat is van een
persoonlijke en maatschappelijke zoektocht die leidt tot “het ontwikkelen van kennis en
betekenis op basis van ervaring” (Facets of Systems Science, George Klir, 1932).
Volgens vele auteurs is constructivisme een kennistheorie die haar wortels heeft in de
filosofie, psychologie, en cybernetica. Het is gebaseerd on twee grondbeginselen:
•
•

Kennis wordt niet passie ontvangen, maar actief vergaard (gebouwd) door
leerlingen; leerkrachten hebben in dit proces de rol van ondersteuners;
De handeling van ‘weten’ (cognitie) is adaptief en dient om de wereld vorm te geven
zoals die door de leerling wordt ervaren; het is niet noodzakelijk de ontdekking van
een wezenlijke (objectieve) realiteit.

Het Model was bedoeld om Montessori’s visie samen te vatten en te actualiseren dat leren
gelijk staat aan onderzoeken en ontdekken en dat daarvoor een bepaalde leeromgeving
nodig is.
Het feit dat constructivisme de vaardigheid van de leerling benadrukt om levensechte
problemen op te lossen, moedigt de leerling niet alleen aan om unieke oplossingen te
bedenken, maar ook heeft ook aandacht voor het proces om tot die oplossing te komen.
Op deze manier moeten de problemen die voortvloeien uit de “grote vragen van de
mensheid” als levensechte problemen worden gezien, aangezien ze verbonden zijn aan het
menszijn in de wereld: probleemgerichte activiteiten zijn context-gebonden, relevant en
van groot belang voor leerlingen. Zij kunnen een probleem zelf onderkennen of een
leerkracht kan er een voor hen maken. Volgens vele auteurs gaat het concept “leren” uit
van eerder verworven kennis. Dat betekent dat faciliteren bestaat uit het bevorderen en
stimuleren van discussie, waarbij kennis het resultaat is van de ontdekking. Als eerder
verworven kennis als wetenschappelijk incorrect moet worden beschouwd, is het de taak
van de leerling om de inhoud opnieuw te analyseren en nieuwe zienswijzen te definiëren.
Een van de auteurs van de theorie die als “radicaal constructivisme” bekend staat, sterk
beïnvloed door de theorieën van Piaget, suggereert om te breken met de conventie om
een kennistheorie te ontwikkelen, waarbij die kennis zelf geen objectieve, ontologische
realiteit, maar uitsluitend een ordening en weergave van de wereld is, die wordt gevormd
door onze ervaring (von Glaserfeld, 1984, p.24).
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2.2 Uitgangspunten van het Model die een rol spelen bij
het opschalen.
•

Constructivisme: een theorie die gebaseerd is op observatie en wetenschappelijke
studie van hoe mensen leren. Zij stelt dat mensen hu n eigen begrip en kennis van
de wereld construeren, door dingen te ervaren en door na te denken over die
ervaringen. Mensen creëren actief hun eigen kennis. Om dat te doen moeten ze
vragen stellen, ontdekken en beoordelen wat ze weten.
De praktijk van het onderrichten: leerlingen aanmoedigen om technieken toe te
passen (experimenten, probleemoplossing) om zo meer kennis te creëren en dan
daarover na te denken en te praten over wat ze doen en hoe hun begrip aan het
veranderen is. De leerkracht moet er zeker van zijn dat hij/zij de achterliggende
concepten van de leerling kent; de leerkracht stuurt de manier om die concepten
te beoordelen en daarop verder te bouwen.

•

Leren door Samenwerken: een methode om te onderrichten en te leren waarbij
leerlingen een team vormen zodat ze belangrijke vragen kunnen beantwoorden of
een betekenisvol project kunnen uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: leerlingen
discussiëren over een les, of leerlingen van verschillende scholen werken online
samen aan een gezamenlijke opdracht.

•

Coöperatief Leren is een bepaalde vorm van “Leren door “Samenwerken”:
leerlingen werken in kleine groepen samen aan een gestructureerde activiteit. Ze
zijn individueel verantwoordelijk voor hun werk, maar het werk van de groep als
geheel wordt ook beoordeeld. Coöperatieve groepen werken nauw samen en leren
als een team te opereren. In kleine groepen bundelen de leerlingen hun krachten
en versterken hun zwakkere vaardigheden. Zij ontwikkelen vaardigheden om met
anderen te werken. Ze leren om te gaan met conflicten. Als coöperatieve groep
gericht naar specifieke doelen toewerken, gaan ze aan de slag met activiteiten die
hun begrip verbeteren van de onderwerpen die ze bestuderen. Drie zaken zijn nodig
om een Coöperatieve Leeromgeving of setting te creëren:
o Leerlingen moeten zich veilig voelen, maar ook uitgedaagd;
o Groepen moeten klein genoeg zijn: iedereen kan een bijdrage leveren;
o De taken waar de leerlingen aan werken, moeten helder geformuleerd zijn.
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De coöperatieve en samenwerkende leertechnieken die we hier presenteren, moeten dit
mogelijk maken voor de leerkrachten. Bij coöperatief leren bieden kleine groepen een
plaats waar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leerlingen actief deelnemen;
Leerkrachten soms leerlingen worden en leerlingen soms onderrichten;
Iedere deelnemer met respect bejegend wordt;
projecten en vragen interesserenleerlingen en dagen hen uit;
verschillen worden toegejuicht en alle bijdragen worden verwelkomd;
Leerlingen leren problemen op te lossen als die zich voordoen;
Deelnemers varen op het kompas van hun eerdere ervaringen en kennis;
Doelen zijn helder afgebakend en dienen als gids;
Onderzoeksmiddelen zoals Internet-toegang zijn beschikbaar;
Leerlingen investeren in hun eigen leerproces.

Met betrekking tot het PD&P Model dat eerder werd geïmplementeerd in lagere scholen
als onderdeel van het LIFE project, kunnen we als centraal element noemen van de LIFE
TWO benadering - gebaseerd op het concept van leren van religie - dat leerlingen leren
hoe ze benaderingen en terminologie kunnen hanteren die te maken hebben met de
academische studie van religie(s). Op deze4 manier kan het bijdragen aan de ontwikkeling
van algemene vaardigheden, zoals het vermogen om te beschrijven, analyseren, en in een
context plaatsen van primaire en secondaire bronnen. Leerlingen dienen ook te leren hoe
ze verschillende aspecten van religies (zoals mythen, rituelen en gezag etc.) systematisch,
categorisch en qua verschillen kunnen analyseren. Als leerlingen daaraan toe zijn, kan het
leerproces ook theorieën en methoden omvatten om discussies te analyseren over hoe
religie(s) invloed hebben op maatschappelijke veranderingen, hoe minderheden zich tot
meerderheden verhouden, verhandelingen over identiteit, ethiek, politiek, conflicten en
ideologie. Een ander kritische vaardigheid is het vermogen om de weergaven en bronnen
van insiders en buitenstaanders te onderscheiden, vergelijken en kritisch te analyseren..
Dergelijke vaardigheden kunnen bijdragen aan het vermogen van leerlingen om alle religies
en godsdienst-gerelateerde kwesties te analyseren vanuit een methodologisch nietreligieus en afstandelijk perspectief, ongeacht hun eigen religieuze, anti- of niet-religieus
zienswijze (Alberts, 2017, p. 181). We moeten benadrukken dat, als leerlingen gebruik
maken van theoretische en methodologische benaderingen met betrekking tot religie(s),
zij zelf kennis produceren en niet slechts leren over religieuze onderwerpen.
Vanuit een educatieve en pedagogische zienswijze, kunnen we een ander centraal aspect
van het proces van opschalen benoemen: het bevorderen van het vermogen om de
diversiteit van religies, geloofsovertuigingen en wereldbeelden in de samenleving te
omarmen. Het bevorderen van religieus pluralisme is een voorwaarde om een publiek
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besef en sociale cohesie te bereiken, waarmee de waarden van intercultureel onderwijs
en mensenrechten bevorderd worden, omdat Religieuze Educatie zich moet richten op het
bevorderen van kennis en begrip, maar ook op de verwerving van sociale and burgerlijke
vaardigheden.

2.3 De rol van Onderzoekend Leren in de LIFE TWO
benadering van Godsdienstonderwijs
Zoals genoemd in Hoofdstuk 1, is het gehele pedagogische proces dat is toegepast in het
LIFE project gebaseerd op de leerervaring die uitgaat van Onderzoekend Leren (IBL), een
benadering die normaal wordt toegepast in de natuurwetenschappen: een toegespitst
proces van experimenteren gebaseerd op onderzoek diende om het hoogste spectrum van
vaardigheden te bereiken, om alle projectdoelen te realiseren, alsook met het oog op de
reactie van de kinderen bij de toepassing van IBL in religieuze studies.
In overeenstemming met deze benadering zal LIFE TWO de toepassing van IBL als een
fundamenteel pedagogisch element van godsdienstonderwijs in scholen voor voortgezet
onderwijs benadrukken, vooral in relatie tot kritisch denken en leren. Religie en kritisch
denken kunne wellicht gezien worden als onverenigbaar, omdat religie vaak absolute
waarheid claimen, een opvatting waar kritische theoretici tegen zijn. Afzonderlijke religies
onderrichten in de regel geen alternatieve zienswijzen, een voorwaarde voor kritisch
beschouwing; in kritische kennistheorieën bestaat waarheid uit “aannames waar alle
partijen mee akkoord gaan”1. Sommige auteurs, zoals theoreticus Oduntan Jawoniyi
brengen het argument terug tot het gegeven dat religieuze waarheidsclaims “empirisch
niet verifieerbaar zijn; daarom zijn het niet-falsifieerbare metafysische waarheden”2. Een
verklaring oor de verschillen in meningen over de plaats van kritisch denken in het
godsdienstonderwijs is wellicht dat er geen definitie bestaat van kritisch denken, een
concept dat meerdere studiegebieden overstijgt. Bijvoorbeeld, de filosofie heeft haar eigen
genuanceerde definitie van kritisch denken, zoals ook de psychologie.
Kritische theoretici zoals Michael Scriven en Richard Paul proberen de vele definities van
“kritisch denken” te vangen één overkoepelende definitie: “Kritisch denken is het ordelijke
intellectuele proces van het actief conceptualiseren, toepassen, analyseren, synthetiseren
1

Duck-Joo Kwak, “Re‐Conceptualizing Critical Thinking for Moral Education in Culturally Plural Societies,”
Educational Philosophy and Theory 39, no. 4 (August 2007): 464.
2

Oduntan Jawoniyi, “Religious Education, Critical Thinking, Rational Autonomy, and the Child’s Right to an
Open Future,” Religion and Education 39, no. 1 (January 2015): 46.
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en/of evalueren van informatie die afkomstig is van, of voortkomt uit observatie, ervaring,
reflectie, redenering, of communicatie, als een gids naar geloof en actie. In zijn modelvorm,
is het gebaseerd op universele intellectuele waarden de onderscheiden in onderwerpen
overstijgen: helderheid, accuratesse, precisie, consistentie, relevantie, gezond bewijs,
goede redenen, diepte, breedte, en redelijkheid.”3
Met deze brede definitie in gedachten, begint de LIFE TWO benadering met de overweging
dat IBL-concepten toegepast worden in andere kennisgebieden. De natuurkunde is zo’n
gebied, waarin een team van de University of Washington voorop is gegaan, maar ook de
scheikunde en biologie, elektronische bouwkunde en cognitieve neurowetenschappen, of
zelfs archeologie. Een zeer bruikbaar IBL-model, de 5E's genaamd, werd geïntroduceerd bij
de Biological Science Curriculum Study (BSCS), door een team onder leiding van Roger
Bybee. Dit waren de 5 stappen:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Betrokkenheid (enthousiasmeren, de nieuwsgierigheid van de leerling stimuleren)
Exploreren (experimenteren om de nieuwsgierigheid te bevredigen)
Uitleg (laten zien dat je de concepten begrijpt)
Uitwerking (de nieuw concepten naar nieuwe gebieden overbrengen)
Evaluatie (kennis toetsen)

De leraar doet een beroep op eerder verworven kennis van de leerling en probeert hen
betrekken bij een nieuw concept door gebruik te maken van kortdurende activiteiten die
de nieuwsgierigheid opwekken en een beroep doen op eerder verworven kennis. De
activiteit legt verbindingen tussen eerdere en huidige leerervaringen, verduidelijkt de
vooraf bestaande concepten, en stuurt het denken van leerlingen naar de leeropbrengst
van de huidige activiteiten.
Is IBL geschikt voor Godsdienstonderwijs? Om onderzoekend te leren moet de leerling
gebruik maken van de eigen eerdere ervaringen en bestaande kennis om feiten, verbanden
en nieuwe waarheden te ontdekken. Leerlingen zijn in interactie met de wereld door
objecten te verkennen en manipuleren, door te worstelen met vragen en tegenstellingen,
of het uitvoeren van experimenten. Als gevolg zijn leerlingen meer geneigd om concepten
en zelf ontdekte kennis te onthouden (in tegenstelling tot het krijgen van antwoorden van
de leraar. Maar is zo’n benadering waardevol bij het onderwijzen van religieuze concepten?
Waarom deze belangstelling voor onderzoek? Godsdienstonderwijs is niet triviaal, in het
bijzonder omdat veel van haar concepten behoorlijk abstract zijn en moeilijk te begrijpen
door leerlingen. Daar komt bij dat leraren Godsdienst vaak de opdracht krijgen om de

3

Michael Scriven and Richard Paul, quoted in “Defining Critical Thinking,” Foundation for Critical Thinking,
http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766.
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concepten te vertalen om ze toegankelijker te maken voor de volgelingen. Het is lastig voor
een opvoeder om ideeën naar gedrag te vertalen en grote concepten in sociaal gedrag.
Eenmaal overtuigd dat onderwijs kan profiteren van zulke nieuwe leermethoden, kan het
onderzoekend leren een effectieve techniek zijn, ook in het Godsdienstonderwijs. Om de
hierboven gestelde vragen te beantwoorden hervatten we behandeling van de 5E’s die
eerst werden toegepast in het biologie-onderwijs.
Is Betrokkenheid nodig in het Godsdienstonderwijs net zoals in lessen Natuurkunde? Het
antwoord is moet waarschijnlijk bevestigend zijn, aangezien leerlingen effectiever leren als
hun interesse wordt gewekt door interessante en uitdagende problemen. Wat is een
uitdaging en wat kunnen de uitdagingen zijn in het Godsdienstonderwijs? Alles kan een
uitdaging zijn, een eenvoudig woord, een beeld, een symbool, een korte film of een
bepaald gebaar, alles dat de nieuwsgierigheid van de leerling voor het onderwerp kan
oproepen. Bijvoorbeeld, alvorens een discussie te beginnen over hoe de Hemel wordt
gezien in het Christendom, de Islam een het Joods geloof, kan het zinvol zijn om een aantal
relevante afbeeldingen te tonen, met name schilderijen uit de Renaissance en oude
Orthodoxe fresco’s over dat thema. Zo kan het tonen van twee schilderijen die beide de
Dag des Oordeels verbeelden de belangstelling van leerlingen opwekken die effectiever is
dan een traditionele les over de verschillen tussen Katholieken en Orthodox Christelijken.
Afbeeldingen of korte films met daarin wreedheden die gepleegd werden in naam van het
geloof kunnen een emotionele reactie oproepen en een bereidheid tot het volgen van een
les over respect voor alle religies. Wetenschappelijke afbeeldingen, zoals de echografie van
een foetus of een streng genen kunnen belangstelling en levendige discussies opwekken
over abortus en genetische manipulatie of gentherapie.
De lessen kunnen ook beginnen door leerlingen te confronteren met cognitieve conflicten,
door bekende misvattingen ter discussie te stellen. Cognitieve conflicten kan men zich
voorstellen in de Natuurkunde, maar ook in de Theologie: de leraar Godsdienstonderwijs
krijgt te maken met vooroordelen en/of misvattingen. Voorbeelden van conflicten die de
interesse van de leerling kunnen opwekken met betrekking tot theologische concepten zijn
die welke in tegenspraak zijn met sommige van hun vooronderstellingen (vooral verbonden
aan oud bijgeloof en praktijken die in tegenspraak zijn met religieuze beginselen) en die
zijn terug te voeren tot een gebrek aan overeenstemming tussen woorden en daden. Het
bestrijden van vooroordelen en misvattingen is vaak het onderrichten als tegenwicht voor
slecht gedrag of ketterij.
De tweede stap, Exploreren, hoort typisch bij de wetenschap. Kan het van belang zijn voor
het Godsdienstonderwijs? Hoewel experimenteren bij uitstek een kenmerk van de
wetenschapper is, moeten we het niet uitvlakken in het Godsdienstonderwijs. Religie is
immers de geestelijke weg naar het Goddelijke en die weg is gebaat bij herkenningspunten
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en begeleiding. Voor leerlingen is lezen of horen of de Weg niet genoeg. Ze moeten
experimenteren, door gebed en meditatie, waardoor ze een beter begrip ontwikkelen van
de weg die willen gaan. Als de wetenschap leerlingen helpt om de wereld om hen heen te
verkennen, dan is religie de weg om hun spirituele zelf te ontdekken door te bidden en te
mediteren, maar ook door te handelen in echte wereld. In een wetenschappelijke setting
geeft de leraar aan de leerlingen educatieve materialen en begeleidt hun experimenten en
observaties; in de religie volgt de leraar de leerlingen bij hun zoektocht en leidt ze voorbij
de obstakels die ze tegenkomen.
Met goede begeleiding door een opvoeder, kunnen de leerlingen waarheden ontdekken
die er, in hun ziel, altijd al waren. Dezelfde aanpak worden toegepast in de psychoanalyse
en de psychotherapie, in de relatietherapie en in gevallen van sociale conflicten. Door
middel van onderzoekstechnieken worden mensen geleid naar inzicht in het werkelijke
probleem en de oplossing daarvoor, die in feite in hen zelf ligt. Uiteindelijk is het aan
henzelf om in actie te komen te en het probleem op te lossen. Het aanvaarden van
andermans gedachten en gedrag is niet makkelijk. Het is belangrijk om de fasen te
begrijpen waar de leerlingen doorheen gaan bij hun experimenten, dat personen hun
controlemechanismen los moeten laten en zich blootstellen aan beproevingen zonder
vangnetten. Het Godsdienstonderwijs verlangt van leerlingen dat ze zich blootgeven, dat
ze hun oude overtuigingen loslaten en open staan voor nieuwe waarheden.
Gedurende de derde en vierde fase, uitleg en uitwerking, dienen leerlingen te laten zien
dat ze de concepten begrijpen en het gebruik daarvan kunnen overbrengen naar een
andere context. In het leerproces moeten zij meer doen dan alleen kennis reproduceren.
Zij moeten zich overgeven aan de diepere betekenis van het leren. Eén manier om
leerlingen door de ze fasen te leiden is het voorleggen van nieuwe afbeeldingen en/of
parabels en ze te vragen om parallellen aan te wijzen met wat ze eerder zagen.
Als bijvoorbeeld religieuze symbolen en objecten van aanbidding worden besproken,
kunnen we aanvullende voorbeelden geven en onderzoeken of de leerlingen die kunnen
uitleggen en zo hun kennis kunnen uitbreiden naar aanpalende gebieden. Door dergelijke
uitdagende, zelfbewustzijn stimulerende manieren van onderrichten te gebruiken, kunnen
misvattingen en vooronderstellingen van de leerlingen worden tegengegaan, waardoor
ruimte ontstaat voor nieuwe opvattingen. Anders dan leraren, moeten opvoeders ervoor
zorgen dat in de geesten en zielen van de leerlingen een positieve reactie plaats vindt,
zodat ze niet alleen de nieuwe concepten begrijpen en aanvaarden, maar dat ze die ook
naar anderen uitdragen. Het is een enorme uitdaging voor leraren Godsdienstonderwijs
om kennis in sociale handelingen om te zetten, die (de leerlingen) zelf hebben opgedaan,
waarvan ze overtuigd zijn en die ze niet alleen maar geloven en aanvaarden. Religie speelt
een rol bij het reageren op ervaringen die zich onttrekken aan interpretatie: zij leidt tot
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sterke en langdurige emoties die tot uiting komen in moreel sociaal gedrag. Religie is een
voertuig dat deelnemers helpt om vorm en betekenis te geven aan hun ervaringen 4. Dit zou
de fase “uitwerking” kunnen zijn in het Godsdienstonderwijs, waarin leerlingen ertoe
gebracht worden om de verworven concepten een plaats te geven in hun leven, om een
bepaalde weg uit te stippelen naar de toepassing van de ideeën die ze hebben aanvaard.
De laatste stap, Evaluatie, is vereist in ieder formeel leerproces: het stelt de opleider in
staat om vast te stellen of de leerling de bedoelde vaardigheden heeft verworven. Het
Godsdienstonderwijs kan daarop geen uitzondering maken en gebruik maken van evaluatie
omdat iedere religie gebruik maakt van eigen wegen en specifieke middelen. Hoe moet
deze evaluatie uitgevoerd worden? In het geval van religie is het tonen van kennis niet
genoeg. Van de leerling wordt verwacht dat deze ook mededogen toont en voortgang op
de eigen spirituele weg. Leerlingen worden geacht geprezen te worden omdat zij betere
personen zijn geworden, die in het dagelijks leven de beginselen toepassen die ze in de
lessen hebben geleerd.
Afsluitend kunnen we stellen dat we onderzoeksmethoden kunnen gebruiken om interesse
op te wekken en onderwijs aantrekkelijker en effectiever te maken, niet alleen in de
wetenschappelijke instructie, maar ook in het Godsdienstonderwijs. Een interessante
parallel laat dit zien: tegenwoordig, net als vissers in Bijbelse tijden, moeten leerlingen niet
de vis aangereikt krijgen als dagelijks voedsel, maar moeten ze leren zelf vis te vangen om
zichzelf een leven lang van voedsel te kunnen voorzien. Het stimuleren van eigen initiatief
om bronnen van kennis te gebruiken, is een betere lesmethode voor zowel de wetenschap
als het Godsdienstonderwijs. Het Godsdienstonderwijs maakt al lang gebruik van sommige
onderzoeksmethoden: parabels en symbolische vertellingen stonden aan de wieg van de
theologische opleidingen in ieder geloof.

2.4 De rol van Godsdienstonderwijs in het voortgezet
onderwijs om uitingen van radicalisme, populisme en
haat te bestrijden
In het hedendaags Europa kan de wederopstanding van extremisme de ondermijning van
democratische waarden tot gevolg hebben. Tieners die hun identiteit vormen en die
zoeken naar zingeving, worden eerder aangetrokken tot radicale ideeën en bewegingen,
omdat zij bevattelijker zijn voor allerlei invloeden. Om die reden heeft het onderwijs een
4

J. Bowker (edit.). The Oxford Dictionary of World Religions. New York: Oxford University Press, 1997, p. 369.
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sleutelpositie in de verwerving van burgerlijker bewustwording en sociale cohesie, die
moet leiden tot een volledig democratisch model van Europees burgerschap. Scholen zijn
bij uitstek de instellingen waar de weerbaarheid versterkt wordt en waar jongeren worden
weerhouden van radicale ideologieën en organisaties. Bovendien zijn leraren vaak de
eersten die tekenen van radicalisering waarnemen; zij zijn belangrijke bemiddelaars tussen
de betrokkenen (de personen die het betreft en hun familie en vrienden). Als zij deze
verantwoordelijkheid op zich nemen, moeten leraren zich verdiepen in de cruciale stappen
in het proces van radicalisering: ze moeten aandacht schenken aan de zorgen en klachten
die ion de radicale propaganda worden gebruikt. Ze moeten zich gesterkt voelen om te
handelen en studenten versterken met het volgende in gedachten.
Instellingen voor formeel onderwijs hebben een sleutelpositie in het voorkomen van
radicalisering, populisme en uitingen van haat, omdat zij de hoeders zijn van gedeelde
waarden en kritisch denken. Zij helpen leerlingen basisvaardigheden in het leven te
ontwikkelen en de sociale vaardigheden die essentieel zijn voor hun actief burgerschap in
democratische samenlevingen (algemene preventie). Opvoeden door democratische
normen en waarden te onderrichten en door jongeren in staat te stellen om het leven in
pluralistische, sociale omgevingen te begrijpen en ermee om te gaan, is cruciaal om de
weerbaarheid tegen sociale polarisatie en radicalisering op te bouwen. Niet alleen zijn
scholen de omgeving waar communicatieve, cognitieve en gedragsvaardigheden worden
gestimuleerd, zij zijn ook de plaatsen waar vroege tekenen van radicalisering zichtbaar
worden en waar in een vroeg stadium kan worden gereageerd (secundaire preventie). In
veel gevallen zien leraren als eersten de veranderingen in uiterlijk, het denken en het
gedrag: zij kunnen raad en ondersteuning geven aan jongeren die op zoek zijn naar hun
identiteit. Leraren en scholen moeten als een primaire voorwaarde in staat gesteld worden
om studenten te ondersteunen in hun verweer tegen (gewelddadige) radicale theorieën en
groepen.

2.5 Het belang van rolmodellen
LIFE TWO legt de nadruk op het belang van rolmodellen op gemeenschapsniveau:
leerlingen voelen zich zeer aangetrokken tot uitingen van haat en radicale posities; veel
populistische en xenofobische ideeën komen voort uit religieuze haat. Als antwoord hierop
wil het project de religieuze dialoog stimuleren, als een positieve basis voor gezamenlijke
waarden. Om ervoor te zorgen dat deze aanpak echt succesvol is, heeft de gemeenschap
rolmodellen nodig en dat geldt eens te meer voor de schoolomgeving. Het is algemeen
bekend dat rolmodellen in het onderwijs sociale invloed kunnen uitoefenen op de wil van
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personen om positief gedrag na te streven. Voor zover een pro-sociale houding binnen de
schoolgemeenschap wordt aangesproken, is duidelijk dat religieuze waarden een positief
effect op pro-sociale en emotionele vaardigheden.
In de benadering van Life Two worden rolmollen beschouwd als een kernelement in de
bestrijding van haat en populisme en er is behoefte aan leraren en jongeren – in het
bijzonder ouders, om in de context van het gezin een fundamentele rol te spelen bij het
voorkomen van radicalisering, populisme en uitingen van haat. Zelfs het proces van
radicalisering begint, ondanks de aanwezigheid van gezamenlijke waarden in het gezin, is
het belangrijk dat leerlingen weten dat leraren en ouders in het algemeen een beroep op
hen kunnen doen. De invloed van ouders als rolmodellen op bepaald gedrag kan verklaard
worden door te kijken door de lens van de theorie over sociaal leren (Bandura, 1977), die
betoogt dat leren plaatsvindt in een sociale context, naast leren door directe ervaring, en
het kan dus ook optreden door het observeren van en interacteren met anderen. Volgens
deze benadering zullen voor het LIFE TWO project rolmodellen geselecteerd worden uit al
die mensen die een bepaalde rol spelen in de sociale gemeenschap en die gezien worden
als gedragsvoorbeeld die leerlingen kunnen ondersteunen door te laten zien hoe je te
gedragen in de gemeenschap en hoe om te gaan met verkeerde informatie uit xenofobe
organisaties. Ineen lokale gemeenschap zijn de rolmodellen normaal gesproken: religieuze
leiders, sport trainers, mensen die betrokken zijn bij sociale activiteiten en professionals
die regelmatig contact hebben met gezinnen. Deze personen zullen ingeschakeld worden
om in iedere school of scholengemeenschap de drie stappen van een bemiddelend proces
op gang te brengen: het vaststellen van een “CODE van positief denken en een positieve
benadering van religieuze verschillen”:
•

•
•

Voor leraren wordt een aparte bijeenkomst gehouden waarin ze een gedetailleerd
raamwerk krijgen aangereikt van de sociale context van de religieuze dialoog, die
laat zien wat hun bijdrage kan zijn, niet alleen in didactische vorm, maar in de vorm
van een educatieve route waarin gedrag wordt ontwikkeld, dat gericht is op steun
aan leerlingen om te leren begrijpen wat xenofobie en radicaal populisme kunnen
betekenen voor hun verhoudingen en status als EU-burgers;
voor leerlingen: het creëren van een grote groep positieve en kritisch denkers die
hun ideeën etaleren en de boodschap verspreiden m.b.v. gadgets en shirts;
voor leden van de gemeenschap (sport trainers, religieuze leiders, professionals…):
door hen te betrekken bij de projectactiviteiten en te vragen of zij als vrijwilliger de
religieuze dialoog en wederzijds begrip te bevorderen.

Tenslotte beoogt het project een peer-to-peer benadering: leerlingen die zich niet inlaten
met uitingen van haat of die een positieve sociale achtergrond hebben – zoals vrijwilliger
zijn en anderen helpen ongeacht verschillen in cultuur of geloof, kunnen rolmodellen zijn
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voor hun leeftijdgenoten. Zoals hierboven vermeld zijn sommige vertegenwoordigers van
de leerlingen bekend staan als “positieve en kritische denkers” en zij zullen gadgets, shirts
en symbolen gebruiken om te tonen dat zij horen bij de positief denkende sociale club.

3. Afsluitende opmerkingen
De verschillende modellen van Godsdienstonderwijs die op moment in Europa bestaan, de
verschillende didactische benaderingen en onderzoek naar het Godsdienstonderwijs, laten
allemaal zien dat het in veel landen wordt gezien als een uniek or uitzonderlijk onderwerp.
Dir is duidelijk, ook wanneer Jean-Paul Willaime (2007) spreekt over een ‘Europeanisatie’
van uitdagingen, zoals globalisering, pluralisme en migratie die een uitdaging vormen voor
verschillende vormen van Godsdienstonderwijs, de ideeën over nationaal en/of Europees
burgerschap, ‘culturele identiteit en erfgoed’ en sociale cohesie. Vanwege deze
uitdagingen lijken transnationale politieke organisaties, Godsdienstleraren, onderzoekers
en leerlingen het eens te zijn over de noodzaak om over verschillende religies te
onderrichte op scholen. Dat moet gebeuren op een genuanceerde, pluralistische en
onpartijdige manier, ofwel als een onderdeel van, ofwel als toevoeging aan het bestaande
Godsdienstonderwijs.
Tegelijkertijd stellen vele politici e anderen die betrokken zijn bij het Godsdienstonderwijs
dat dit onderricht moet bijdragen aan diverse niet-academische doelen en één of andere
vorm van leren van religie(s) moet omvatten. Dir gegeven is tegenwoordig cruciaal in het
bijzonder vanuit een kritisch educatief, pedagogisch en democratisch perspectief. De LIFE
TWO benadering stemt overeen met kritische educatieve en pedagogische denkers als
Benner, Biesta, en Thomas Ziehe (2004), die betogen dat democratische en pluralistische
samenlevingen personen nodig hebben die kritisch denken en die het vermogen hebben
om deel te nemen aan democratische discussies en processen en, zo mogelijk, de status
quo kunnen veranderen. Voorts denkt het consortium dat scholen kennis en methoden
zullen introduceren die onbekend zijn voor de leerlingen en die ter discussie stellen wat zij
weten en tegenkomen in het dagelijks leven en in de bredere samenleving. Dit is heden
zelfs van groter belang, gegeven de groeiende publieke tegenstand tegen wetenschappelijk
onderbouwde kennis en een algemene aanvaarding van alledaagse kennis en subjectieve
meningen als de meest vormen van sturing in zowel private en publieke zaken.
De LIFE TWO benadering van het Godsdienstonderwijs, uitgaande van de centrale rol van
Onderzoekend L:weren (IBL) past in deze manier van denken en kan, zoals naar voren
gebracht door geleerden in de academische studie van religies, bijdragen aan de
ontwikkeling van toekomstige burgers qua sociale en burgerlijke competenties (zoals
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analytische en kritisch denkende vaardigheden en kennis van religies en de samenleving)
die hard nodig zijn om de fundamentele beginselen van tolerantie van verschillen en
respect voor mensenrechten te waarborgen, aangezien religieus pluralisme de sleutel is tot
het bereiken van burgerlijk besef en sociale cohesie, waarmee de waarden en normen die
in verband staan met intercultureel onderwijs versterkt worden.
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