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De EU is opgezet als een bastion van democratie en inclusiviteit. Echter, in het huidige
Europa kan de heropleving van
extreme uitingen de democratische waarden schaden. Tiewen en die zoeken naar een
doel in het leven, kunnen vatbaar zijn voor radicale ideeën
en bewegingen, aangezien zij
meer open staan voor verschillende invloeden.

Wat is het project LIFE TWO
Het project 'LIFE TWO: Van intercultureel leren van religies naar
handreikingen' beoogt de ontwikkeling van een participerende
pedagogische methodologie voor het voortgezet onderwijs door
aandacht te besteden aan goede praktijkvoorbeelden rond inclusief
onderwijs en het stimuleren van menselijke waarden. 'LIFE TWO' is
gebaseerd op een voorafgaand model, LIFE dat zich met succes
richtte op het lager onderwijs in vijf Europese landen”, in het
bijzonder op het religieuze onderwijs. Het huidige project heeft als
doel deze methode te testen in het voortgezet onderwijs en een
strategie te ontwikkelen en te testen die bijdraagt aan de bestrijding
van iedere vorm van racisme, intolerantie en haat. In totaal nemen 7
landen deel aan het project. Het project wordt financieel gesteund
door het Erasmus Plus Programma van de Europese Commissie,
KernActie 3: Steun voor Beleidshervorming – Sub-actie: Sociale
Inclusie (insluiting) en Gemeenschappelijke Waarden: de Bijdrage
op het Gebied van Onderwijs en Training.
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ners, die hun identiteit opbou-

Het partnerschap
Wat verwachtenwij van het project?

De Organisatie Hallgarten Franchetti Studiecentrum
Villa Montesca staat internationaal bekend om haar
topkwaliteit in onderzoek en opleiding binnen de
Europese Samenwerking, Ontwerpen van innovatieve
Opleidingsmethoden en Benaderingen, culturele en
sociale ontwikkeling, informatie- en communicatietechnologie, nieuwe combinaties van didactiek en technologie, onderwijs ten behoeve van Europese Integratie
en samenwerking op lokaal, regionaal en Europees
niveau.
In Villa Montesca organiseerde Maria Montessori in
1909 een seminar dat leidde tot de publicatie van de
wetenschappelijke, pedagogische methode die wereldwijd bekend staat als de “Montessori Methode.”
Het doel van de Organisatie is het opzetten van een
efficiënt onderwijssysteem dat kan helpen belemmeringen in en rond het onderwijs weg te nemen, dat de
erkenning bevordert van leeropbrengsten van formele,
informele en niet-formele benaderingen, dat de actieve
deelname in het onderwijs bevordert, ook van gemarginaliseerde mensen die daarvan uitgesloten lijken. Een
van de belangrijkste resultaten is dat studenten hun
eigen waarnemingen en de verschillen tussen
religieuze en etnische groepen leren te begrijpen en
onder woorden te brengen.
Dankzij LIFE TWO zullen leerlingen op creatieve wijze
onderzoek doen naar spirituele dimensies en culturen
die anders zijn dan die van hen. Tegelijkertijd zullen
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leraren meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe curricula voor gebruik in de
klas over pluralistisch religieus onderwijs. Aan de andere kant is het ook belangrijk
om belangrijke institutionele actoren, zoals beleidsmakers, externe belangstellenden, ambtenaren, etc. te bereiken om een aanzienlijke verbreding van de impact
voor dit project te bewerkstelligen, zoals de vernieuwing van schoolbeleid en de
ontwikkeling van transversale competenties door de verbinding met Europese
prioriteiten en acties.

2.
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Het instituut voor Educatieve en Jeugd Studies (EGECED) is een non-profit
organisatie die opgezet is door professionals op educatief vlak (leraren, trainers,
academici, managers en toezichthouders). De leden van EGECED zijn deel van
een netwerk van scholen, waartoe behoren scholen voor algemene, beroepsopleidende en speciale vorming behoren. Het is een netwerk van scholen in de
stad Izmir, met de nadruk op scholen voor speciaal onderwijs, (zowel lager als
voortgezet), waarnaast het banden heeft met universiteiten.
Het doel van EGECED is om educatieve professionals bijeen te brengen, die
kunnen bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en tevens moderne toepassingen in het educatieve systeem kunnen introduceren. Ook is het de
bedoeling om een duurzame uitwisseling tot stand te brengen tussen educatieve
professionals in Turkije en Europa, waarmee de interculturele dimensie voor
opleiders en jeugd ondersteund wordt. EGECED bestaat uit 42 leden en 300
vrijwilligers (leraren, schoolleiders, inspecteurs, studenten van hogescholen en
universiteiten), inclusief leraren in religieuze educatie.
De organisatie heeft brede ervaring met Europese projecten en projectleiding.
Leden van de organisatiezijn zeer deskundig op het gebied van onderzoek,
opleiding, training en evaluatie. De deskundigen die bijdragen aan het project
zijn vertrouwd met Europees beleid, strategieën en prioriteiten van onderwijs en
de inclusie van kinderen met speciale behoeften door middel van kunst, muziek
en door Erasmus+ procedures.
Turkije is een zeer multicultureel, multi-etnisch en multi-religieus land. De kern
van een goed gedijend en succesvolle samenleving is respect voor andere
culturen, religies en levenswijzen.
Als we bedenken dat de EU ook zeer kosmopolitisch is, zal het project nuttig
blijken, niet alleen voor high-school leerlingen, maar ook voor de samenleving in
het algemeen. In onze situatie zal LIFE-TWO en de uitkomsten helpen om leerlingen in het hoger onderwijs bewust te laten worden van andere culturen en
religies en helpen om een meer tolerante samenleving te vormen.
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San Jorge Universiteit (USJ, Zaragoza, Spanje) is opgericht in 2005 als een non
profit organisatie die op dit moment ongeveer 3000 studenten heeft. Ondanks haar
korte bestaan, is de instelling blijven groeien door haar academisch aanbod te verbreden, van Sociale Wetenschappen (Journalistiek, Marketing en Public Relations,
Vertalen en Interculturele Relaties) tot Gezondheidswetenschappen (Verpleging,
Medicijnen, Psychologie) of Technologie (Architectuur, Computertechniek), naast
andere pre- en post-graduele opleidingen.
De doelstellingen omvatten het opleiden van professionals die goed toegerust zijn
voor de arbeidsmarkt van de 21e eeuw, gewend aan problemen oplossen en werken
in teamverband, met goede management en technische hulpmiddelen; dit alles
zonder de menselijke waarden in het onderwijs te verwaarlozen. Het team is jong en
toegewijd aan innovatief onderwijs en persoonlijke aandacht voor haar studenten.
Op het gebied van interculturaliteit verheugt USJ zich ieder jaar over de grote
toestroom van buitenlandse studenten, die in totaal een behoorlijk percentage van
het totaal aantal studenten vormen. Naast de eerdergenoemde opleiding “Vertaling
en Interculturele Communicatie”, is een onderzoeksgroep actief op het terrein van
“Migratie, Interculturaliteit en Persoonlijke ontwikkeling”, die opmerkelijke resultaten
boekt door publicaties, financiële ondersteuning en deelname in nationale en
Europese projecten.
Betreffende het LIFE-TWO project is vermeldenswaard dat ongeveer 15% van de
Spaanse bevolking van buitenlandse herkomst is en met name zichtbaar in de
opleidingen. Binnen twee decennia is Spanje omgevormd van een land dat emigranten uitstuurt naar een land dat immigranten ontvangt, net als andere Zuid-Europese landen. De omkering in de stroom van mensen, die met hun respectievelijke
culturele en religieuze bagage arriveren, leidt tot een uitdaging op sociaal gebied,
die met hoge urgentie moet worden onderkend, te beginnen in het onderwijs. Om
die reden is het project LIFE-TWO van groot belang, omdat het middelen verschaft
aan de professionals in het onderwijs, die zich moeten aanpassen aan situaties waarvoor zij niet voldoende zijn opgeleid. Daarnaast kunnen zij standpunten rond deze
materie uitwisselen, waardoor nieuwe benaderingen een kans krijgen, die interculturele co-existentie en een meer inclusieve en respectvolle samenleving stimuleren.
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De interculturele omgeving in Bulgarije is bijzonder, met name door de sterke sociale
invloed van de interne minderheden en niet vanwege de invloed van immigratiegolven. Anders dan de Schengenlanden in het LIFE-TWO consortium, waar de gevolgen
van de globalisering gemeten kunnen worden in termen van de import van nieuwe
culturele modellen als gevolg van migratie, of Turkije, dat sterk te maken heeft met
de instroom van vluchtelingen, heeft Bulgarije niet te lijden onder buitenlandse druk.
In vergelijking met de dominante Bulgaarse en orthodoxe gemeenschappen, wordt
de interculturele omgeving gevormd door de aanwezigheid van compacte en
demografisch groeiende etnische minderheden: Roma (Turks en religieus), Bulgaarse
moslims, de zgn. Pomaks.
Bulgarije heeft een goed houdbaar model van co-existentie dat zichtbaar is in het
dagelijks leven. Daar staan stelsels van vooroordelen en angst tegenover die scherpe
scheidslijnen trekken tussen meerderheden en minderheden. Op macroniveau
stimuleren onderwijsprogramma's interculturele educatie door middel van handleidingen, strategieën en nationale plannen, maar de uitdaging is hoe deze nationale
programma's uitwerken op microniveau: op school, de plek waar interculturele communicatie plaats vindt.
Een volgende uitdaging voor het Bulgaarse onderwijs is hoe het onderwijs omgaat
met religies – in het curriculum worden deze vooral bezien vanuit cultureel en
historisch perspectief. Ter bescherming van het seculiere karakter van het onderwijs,
kan op school religie alleen als een keuzevak worden gevolgd, waardoor de capaciteiten van de leraar sterk ingeperkt worden: zij moeten zich voegen naar de wensen of
onwilligheid van de ouders en hun vooroordelen.
Als we de volgende uitdaging moeten definiëren, dan is dat de groeiende rol van de
ouders en de noodzaak om hen als bondgenoten in te schakelen.
Het Centrum voor Educatieve Initiatieven verwacht dat LIFE-TWO een functioneel
model oplevert voor de overdracht van goede voorbeelden en leidt tot de instelling
van een educatieve gemeenschap in een omgeving van rust en vertrouwen.
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Sociaal Coöperatieve Activiteiten voor Kwetsbare Groepen –
EDRA is een non-profit organisatie die sinds 2001 de geestelijke
gezondheid en de rechten van kwetsbare groepen bewaakt.
EDRA biedt geestelijke gezondheidsdiensten aan, verhoogt het
bewustzijn op het gebied van geestelijke gezondheid, ondersteunt kinderen met leermoeilijkheden, biedt therapeutische
ondersteuning in het speciaal onderwijs en bij mentale achterstand, ontwikkelt nationale en Europese initiatieven voor sociaal
kwetsbare groepen en biedt levenslange trainingsprogramma's
voor iedereen. EDRA is ook actief op het terrein van EU-programma's door meerdere grootschalige projecten te coördineren en
door aan vele projecten als partner deel te nemen, met name
gericht op onderwerpen als:

Het project LIFE-TWO is van groot belang voor EDRA, omdat
Griekenland al sinds mensenheugenis een ontmoetingspunt is van
verschillende culturen. Niettemin leiden veel immigranten en
vluchtelingen een gemarginaliseerd bestaan en zijn onzichtbaar
voor een groot deel van de Griekse samenleving. Sterker nog: de
vluchtelingencrisis die begon in 2015 versterkte de noodzaak om
wegen te vinden naar co-existentie van auto- en allochtonen.
Voor het project ligt de voornaamste uitdaging in de aard van het
religieuze onderwijs zelf. In Griekenland heeft de kerk een grote
invloed op vele zaken en een daarvan is hoe religieus onderwijs
wordt gegeven. Het gevolg is dat de inhoud daarvan beperkt blijft
tot het christendom en de beginselen van de Oosters-Orthodoxe
Kerk, terwijl andere religies vrijwel geheel uit zicht blijven. Hoewel
het bijwonen van religieuze lessen niet langer verplicht is, biedt dit
niet meer dan een vluchtige oplossing. Het zou helpen als de
inhoud verbreed kon worden door informatie over verschillende
godsdiensten te geven, of door samen te werken met andere
vakken (geschiedenis, kunst etc.).
We hopen dat door dit project de studenten leren om waarden en
normen te integreren, zoals open staan voor anderen en solidariteit in het dagelijks leven. Daardoor kan onderwijs een krachtig
instrument zijn sociale cohesie en inclusie te bewerkstelligen.

NEWSLETTER no.1

1. Methoden om met mentale gezondheidskwesties om te gaan
2. Praktijken die tot inclusie van sociaal gemarginaliseerde
groepen leiden
3. Het bestrijden van ongelijkheid in het onderwijs
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De National University of Ireland (NUI) Galway is opgericht in 1845; het is de
grootste en oudste universiteit in het Westen van Ierland. NUI Galway is een door
onderzoek geleide universiteit n behoort tot de top 1% van universiteiten wereldwijd. De School of Education, NUI Galway, staat landelijk aan de top met betrekking
tot diversiteit in het opleiden en de docentenopleiding; de aandacht in onderzoek
gaat uit naar religieuze verscheidenheid in delen van het educatief systeem en
schoolorganisaties.
Een kernpunt in het Ierse systeem is de manier waarop Kerk en Staat naast elkaar
bestaan als het om opleiden gaat. De meeste primaire scholen (95%) en een groot
deel van de secundaire scholen staan onder supervisie van de kerk (vooral de
Katholieke Kerk). Hoewel de Ierse bevolking van oorsprong voornamelijk blank en
katholiek was, vond een belangrijke demografische verandering plaats gedurende
een decennium van snelle economische groei die bekend als de “Keltische Tijger”
(1990-2006). In deze periode veranderde het demografisch profiel van Ierland
aanzienlijk voor aspecten als: ras, etniciteit, nationaliteit en, het meest opvallend
voor scholen, de religieuze identiteit en praktijk. De demografische veranderingen
vroegen om een meer divers religieus schoolsysteem en curricula, alsook voor
benaderingen om te onderwijzen en te leren, waarbij een interculturele en
religieuze dialoog en tolerantie gepropageerd wordt.
Het werk van de onderzoekers aan de School of Education van NUI Galway concentreert zich op het kruispunt van deze uitdagingen voor het systeem en de
impact op lerarenopleiders, leraren en schoolleiders. NUI Galway zal de research en
evaluatie component van LIFE-TWO leiden, waarbij de impact op studenten
verkend wordt van pedagogische vernieuwingen op het niveau van religieuze en
culturele tolerantie in Europa. De bevindingen zullen van nut zijn voor leraren,
schoolleiders, curriculum-ontwikkelaars en beleidsmakers.

De Universiteit van Nicosia (UNIC) is de grootste universiteit van Cyprus, met
meer dan 12.000 studenten uit meer dan 70 landen over de hele wereld die
samen komen in een in een informatieve en transformatieve leeromgeving.
Gevestigd in Nicosia en aanwezig in 18 steden over de hele wereld, streven wij
naar een excellente status in opleiden, leren, vernieuwing, onderzoek, technologie en een zich steeds ontwikkelende academische omgeving. Wij geven
studenten macht en stimuleren hun vertrouwen om de wereld te beïnvloeden.
Heden richtten de programma's van UNIC zich op hoogwaardig onderzoek,
waardoor we wereldleider zijn op sommige gebieden. Een centrale component
van UNIC's strategie is internationalisering. Partnerschappen voor kwalificerende
programma's vallen hieronder, mobiliteit van studenten en mogelijkheden voor
studenten om postacademische programma's te volgen in wetenschappelijk en
industriële omgevingen met het oog op het delen van kennis en kunde door
landen. Samen met Griekse universiteiten bieden we gezamenlijke Masters-opleidingen aan, zoals met de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, de
Universiteit van Patras en de Helleense Open Universiteit.
Het uitrollen van het project LIFE-TWO in Cyprus helpt de relevantie van het
school-curriculum te onderstrepen, zodat we beter kunnen reageren op de
religieuze diversiteit in de samenleving, die het gevolg is van historische diversiteit alsook van verschillen in geloof als gevolg van migratie.
Een van de verwachtingen voor dit project is een verandering van het huidige
karakter van religieus onderwijs, zoals het nu gegeven wordt in Cyprus. Het
project kan de religieuze “geletterdheid” bevorderen door studenten de diversiteit van religieuze betekenissen en concepten te leren begrijpen door kritisch te
denken en te reflecteren.
Verder verwachten wij dat dit project studenten in het voortgezet onderwijs
stimuleert om vaardigheden als kritisch denken en reflectie ten aanzien van
religieuze diversiteit in het onderwijs en de samenleving te ontwikkelen.
Tenslotte hopen wij dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van creatieve en
innovatieve les- en leermethoden die de doelstellingen van interreligieus godsdienstonderwijs dichterbij brengen.
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Het LIFE-TWO project is zeer relevant voor alle onderwijsinstellingen en alle
maatschappelijke sectoren in Nederland. Het belang van religie voor de Nederlandse samenleving leidde ertoe dat Stichting Reflexion haar partner Tilburg
University (TiU), een van de leidende onderzoeksinstellingen in het land, heeft
uitgenodigd om bij te dragen aan dit project. De rol van religie in het onderwijs is
een belangrijk onderwerp in de nationale, sociaal-culturele discussie, des te meer
sinds andere religies dan de traditionele christelijke geloofsovertuigingen een
vaste plaats hebben ingenomen in het land: de Islam en in mindere mate het
Boeddhisme, zijn sprekende voorbeelden daarvan.
Professor Dr. Monique van Dijk-Groeneboer onderzoekt en doceert diverse thema's in relatie tot godsdienstonderwijs; dr. Marije van Amelsvoort is momenteel
directeur van de lerarenopleiding van de TiU: beiden dragen bij aan het project
LIFE-TWO en hetzelfde geldt voor Leonie van de Ven en Joost Thissen, die
beiden verbonden zijn aan Stichting Reflexion.
De rol van religie in het Nederlandse onderwijs kan moeilijk overschat worden.
Tegenwoordig zijn slechts enkelen zich ervan bewust dat de vrijheid van godsdienst in de 15e en 16e eeuw de basis vormde voor de Gouden Eeuw, waarin
Nederland bloeide als geen ander land ter wereld. Vrijheid van Godsdienst trok
de Sefardische Joden naar Nederland. Zij voelden steeds meer druk van de
Inquisitie om zich te bekeren tot het christendom. In plaats van zich te conformeren, vluchtten zij met hun enorme rijkdommen. In hun nieuwe thuisland
investeerden zij in de veelbelovende industrie, met name de scheepsbouw. Mede
daardoor kon Nederland de sterkste vloot ter wereld bouwen, met dank aan haar
tolerantie en godsdienstvrijheid voor alle groepen in de samenleving.
“Tolerantie” en “godsdienstvrijheid voor iedereen” zijn kernonderwerpen in het
project LIFE-TWO: dat gegeven onderstreept het belang van dit onderwerp voor
de Nederlandse samenleving.

Dank u wel!

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt
geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs
weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat
eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.
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