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1. Kadering
Research On Stage (RoSt) is een forum voor de verspreiding en vertaling van onderzoeksresultaten
naar beleid, praktijk en onderzoek, aangeboden door het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi).
Onderzoekers krijgen de ruimte om recente wetenschappelijke inzichten over kinderrechten voor te
stellen en hierover in dialoog te gaan met hun collega-onderzoekers, beleidsmakers en professionelen
uit het middenveld en de praktijk.
Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in de klas kan leiden tot veel vragen, misverstanden,
taboes en in sommige gevallen tot conflict. Maar het kan ook leiden tot een verrijking voor leerlingen
en leerkrachten. Hoe halen we het beste uit een diverse klas? En hoe kan diversiteit in de klas een
opstap zijn naar het internaliseren van een democratische burgerschapshouding? Deze vragen stonden
centraal op KeKi’s Research on Stage 2017 ‘Dees geloofde ni! Levensbeschouwelijke diversiteit
integreren in de klas’.
De deelnemers kwamen uit diverse professionele hoeken, waaronder medewerkers van enkele
Vlaamse administraties, Vlaamse parlementariërs, onderwijswereld (Vlaamse Onderwijsraad, Vlaamse
Scholierenkoepel, Onderwijskoepels, scholen…), onderzoekswereld, middenveldorganisaties
(kinderrechten, jeugdwerk, gelijke kansen…), politie en collega’s uit Nederland.
De interactieve dialoog met de deelnemers werd ingeleid vanuit twee invalshoeken: het perspectief
van de leerlingen en de juridische context van de belangrijkste principes over levensbeschouwing uit
het onderwijsrecht.
Onderzoekers Lore Van Praag (UAntwerpen, UGent) en Goedroen Juchtmans (KU Leuven) brachten
verhalen van leerlingen met wie ze spraken in diverse basis- en middelbare scholen. Ze gingen onder
meer dieper in op de wijze waarop jongeren de diverse wereldbeelden waarmee zij opgroeien in hun
identiteit integreren; welke houdingen van ouders en leerkrachten voor hen tot conflict leidden; welke
rol het hebben van een andere levensbeschouwing in hun perceptie van hun onderwijstraject speelt.
Daarna schetsten Johan Lievens en Jonas Vernimmen (KU Leuven) enkele belangrijke juridische
vraagstukken over vrijheid van religie in het onderwijs. De belangrijkste principes uit het
onderwijsrecht die betrekking hebben op levensbeschouwing in het onderwijs, werden beschreven.
Aan de hand van praktijksituaties werden de beginselen verder uitgewerkt.
Na iedere invalshoek hadden de deelnemers de ruimte om hun expertise te verbinden aan de
onderzoeksresultaten van de sprekers. Via rondetafelgesprekken gingen we op zoek naar inspirerende
praktijken en beleidsaanbevelingen. De groepsindeling had KeKi reeds op voorhand opgesteld, waarbij
over de diversiteit van de samenstelling gewaakt werd.
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen verzorgde het afsluitend woord. In zijn reflecties
benadrukte hij de veelzijdige aspecten die dit thema oproepen. Het belang van een open blik, het
hanteren van een meervoudig perspectief en het voortdurend inzetten op dialoog zijn belangrijke
kernuitdagingen om de integratie van levensbeschouwelijke diversiteit een kans te geven. Een
noodzakelijk, maar vaak vergeten, startpunt van integratie zijn de persoonlijke verhalen van kinderen
en jongeren. Door persoonsgericht te werken en het kind/de jongere centraal te stellen, worden
blikopeners geboden en kunnen bruggen worden geslagen. Het risico van een verlamming van het
gesprek door institutionele discussies en rigide argumenten wordt zo verminderd.

1

2. Samenvatting van de onderzoeksresultaten
2.1. De rol van Islamitische religiositeit voor succes op school vanuit
een jongerenperspectief
In haar doctoraal proefschrift onderzocht Lore Van Praag1 (UGent) of moslimjongeren hun islamitisch
geloof zien als een belemmering voor goed presteren op school. De islam wordt immers vaak gezien
als een belemmerende factor voor de integratie van moslimjongeren in de samenleving. De reden die
men hiervoor aanhaalt, is dat de waarden en normen die de islam uitdraagt te veel verschillen van
deze van de dominante samenleving (zoals gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de scheiding tussen
kerk en staat… ), waardoor ze een hindernis kunnen vormen voor de schoolprestaties van
moslimjongeren.
Bestudering van de visie van jongeren op het einde van hun middelbare school, juist op het ogenblik
dat velen van hen zelfstandig hun religie beginnen te verkennen, laat een heel ander verhaal zien dan
de gangbare opinie.

2.1.a. Belangrijkste vaststellingen

De meeste moslimjongeren vinden dat het sacrale (religieuze) en profane (wereldlijke) van elkaar
onderscheiden moeten worden. Ze hebben het gevoel dat hun religie geen invloed heeft op het
schoolleven. Succes op school ervaar je, volgens hen, door zelf hard te werken en te studeren. Hierbij
geven velen van hen aan dat religie buiten de schoolpoort wel een belangrijke rol kan spelen.
Deze opvatting vertoont veel overeenkomsten met wat leerlingen van Belgische afkomst die zich ook
in zekere mate religieus noemen, hierover denken. Religie is voor hen een traditie of gewoonweg ‘een
categorie’ waartoe ze behoren.
Toch doet religie op school op een aantal vlakken er wel toe:
 Lessen volgen in de Koranschool helpt bij het studeren
Het instuderen van korte gebeden helpt om de leerstof op school beter te kunnen memoriseren, het
volgen van lessen in de Koranschool helpt om notities te leren maken en zich manieren aan te leren
om te studeren. Religie wordt in dit opzicht niet louter gereduceerd tot een dwingend moreel
referentiekader, maar is een kanaal waarlangs jonge mensen bepaalde vaardigheden kunnen
ontwikkelen die ze kunnen toepassen in hun schoolloopbaan.
 Geloof in islam geeft steun bij omgaan met sociale exclusie
Waar religie ertoe kan leiden dat sommige moslimleerlingen zich minder thuis voelen op school en bij
hun klasgenoten, door negatieve stereotyperingen, discriminatie en sociale exclusie, geeft het geloof
in de islam en het behoren tot een religieuze gemeenschap tegelijkertijd ook steun om met deze
negatieve ervaringen om te gaan.

2.1.b. Belangrijkste aanbevelingen

 Ondersteun jongeren in hun zoektocht naar hun religieuze identiteit
Vele jongeren proberen tijdens en na hun puberteit zelf een manier te vinden die religie al dan niet
een rol kan spelen in hun leven, ongeacht hun religieuze affiliatie.

1

VAN PRAAG, L. (2013). Right on track? An explorative study on ethnic minorities' success in Flemish secondary education.
UGent, https://biblio.ugent.be/publication/4177082. Dit stuk is een uittreksel uit een meer uitgebreide samenvatting die vrij
raadpleegbaar is op www.keki.be.
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Ga er niet vanuit dat jongeren die behoren tot een bepaalde religieuze groepering automatisch
een verband zien tussen hun schoolse prestaties en hun religie



Probeer te vermijden dat een jongere ‘verantwoordelijk’ is om zijn/haar religie voor te stellen
aan de rest van de klas
Dit kan erg stigmatiserend werken en/of veel druk met zich mee brengen, aangezien vele jongeren zelf
nog maar aan het begin staan van hun religieuze ontwikkeling en zoektocht.


In een veranderende samenleving waar religie vaak onder druk komt te staan en besproken
wordt in de media, kunnen jongeren vanuit het onderwijs ondersteund worden in de manieren
waarop ze hiermee kunnen omgaan
Zo kunnen jongeren in een vertrouwde omgeving hun eigen religie veel beter leren kennen en
ontdekken maar ook beter omgaan met situaties, conflicten en discussies rond religie in hun alledaagse
leven. Op deze manier kunnen bij niet-religieuze jongeren ook bepaalde (negatieve) stereotypen
ontkracht worden en kan er meer geluisterd worden naar de verschillende visies binnen een religie.


(Onderwijs)Beleidsmakers kunnen leerkrachten ook meer informatie aanbieden over de
verschillende religies, de manieren waarop ze religie aan bod kunnen laten komen zonder in
stereotypen te vervallen
Op deze manier kunnen leerkrachten ook gerichter hun leerlingen ondersteunen in hun persoonlijke
zoektocht, waardoor ze zich beter thuis voelen op school.

2.2. Kleur in mijn klas. Kinderen over levensbeschouwelijke
diversiteit op school
In het onderzoek van Goedroen Juchtmans en Ides Nicaise (KU Leuven)2 werden de interacties tussen
leerkracht en leerling, en tussen leerlingen onderling nagegaan wanneer deze plaatsgrijpen in een
levensbeschouwelijk diverse klas- of schoolcontext.
De verhalen van kinderen over levensbeschouwelijke diversiteit op school stonden centraal. De
interesse ging uit naar de houding(en) die kinderen aannemen ten opzichte van de
levensbeschouwelijke opvoeding die ze thuis en op school krijgen.

2.2.a. Belangrijkste vaststellingen


Kinderen nemen ten opzichte van de levensbeschouwelijke opvoeding die ze op school krijgen
en van de rituelen of feesten die ze er vieren een positieve, verbindende interactiehouding
als basishouding
Deze houding nemen ze aan ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Ze trachten deze ook
zo lang mogelijk aan te houden. Leerkrachten of scholen die erin slagen een veilige, verwelkomende
omgeving te creëren die ruimte biedt voor levensbeschouwelijke exploratie, ondersteunen de
positieve houding van kinderen.


In bepaalde interacties verschuift de positieve, verbindende houding van kinderen echter naar
een meer gepolariseerde beleving van levensbeschouwelijke verschillen
Cruciaal in dat proces is dat de verschuiving plaatsgrijpt nadat (vaak) betekenisvolle volwassenen, zoals
leerkrachten en ouders, de levensbeschouwelijke verschillen van kinderen als problematisch of
onverzoenbaar presenteren, of zich in stilzwijgen hullen.
2

JUCHTMANS, G. & NICAISE, I. (2014). Kleur in mijn klas. Kinderen over levensbeschouwelijke diversiteit in de lagere school. Tielt:
Lannoo. Dit stuk is een uittreksel uit een meer uitgebreide samenvatting die vrij raadpleegbaar is op www.keki.be.
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Eenmaal levensbeschouwelijke verschillen door de kinderen als problematisch worden
ervaren, waaieren de reacties van kinderen uit van houdingen die zich bevinden tussen het
wegcijferen van de eigen levensbeschouwelijke wensen op school tot openlijk verzet
Deze houding gaat vaak gepaard met een krachtigere nadruk op de eigen levensbeschouwelijke
positie, wij-zij denken en het hanteren van autoriteitsargumenten.

2.2.b. Belangrijkste aanbevelingen
 Words create worlds
Levensbeschouwelijke polarisering is geen feit, maar een interactie-uitkomst. Woorden en
handelingen creëren werelden waarin kinderen leren om op een bepaalde wijze naar zichzelf en
anderen te kijken en met hen om te gaan.
 Een schoolcultuur die de quest-oriëntatie van kinderen cultiveert
Polarisering krijgt minder kans in een verwelkomende school- of klascontext waar kinderen ruimte
krijgen om verschillende werelden en identiteiten te exploreren, en daarin hun eigen weg te zoeken.
Deze Quest Oriëntatie, als levensbeschouwelijke oriëntatie, wordt omschreven als een open en
flexibele benadering van levensbeschouwelijke vraagstukken die ruimte laat voor twijfel.
 De levensbeschouwelijke grondstoffen van kinderen inzetten als schatten
Kinderen krijgen vanaf hun eerste dag thuis verhalen, rituelen en waarden mee. Dat maakt dat
levensbeschouwing net zoals hun thuistaal een essentiële grondlaag vormt. Het is cruciaal om die
levensbeschouwelijke grondstoffen in de klas en op school als schatten in te zetten tijdens het
leerproces. Op die manier kunnen alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond,
ervaren hoe, ondanks alle verschillen, school en thuis toch met elkaar verbonden kunnen zijn.

2.3. Over rechten, plichten en vrijheden. Een juridische blik op
levensbeschouwelijke diversiteit op school
In hun presentatie lichtten Johan Lievens en Jonas Vernimmen3 (KU Leuven) de belangrijkste principes
over levensbeschouwing in het onderwijs uit het onderwijsrecht toe.
Een centraal gegeven in de discussie over levensbeschouwing in het onderwijs, is het recht op
onderwijs. Verschillende internationale en Europese mensenrechtenverdragen en de Belgische
Grondwet waarborgen dit recht dat inhoudt dat elk individu, onafhankelijk van leeftijd, toegang moet
krijgen tot onderwijs.
Een principe dat verbonden is aan dat recht op onderwijs, is het recht van ouders om hun kinderen te
laten onderwijzen in overeenstemming met hun eigen godsdienstige of filosofische overtuigingen.
Daartoe garandeert de Belgische Grondwet een passieve vrijheid van onderwijs: ouders moeten vrij
kunnen kiezen naar welke school hun kinderen gaan.
Een derde belangrijk principe is de actieve vrijheid van onderwijs die eveneens werd opgenomen in
de Belgische Grondwet.
Het resultaat van de wisselwerking tussen deze principes is een Vlaams onderwijslandschap dat
bestaat uit drie onderwijsnetten die elk aan een ander juridische regime onderworpen zijn, en privéen huisonderwijs.

3

Dit stuk is een uittreksel uit een meer uitgebreide samenvatting die vrij raadpleegbaar is op www.keki.be.
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Vervolgens werden de beginselen per topic verder uitgewerkt aan de hand van hangende discussies.
 Actieve vrijheid van onderwijs en recht op onderwijs
Toepassing 1 – De eindtermen: seksuele opvoeding en luisteren
Toepassing 2 – Gendergemengd zwemmen
 Passieve onderwijsvrijheid, recht op onderwijs en godsdienstvrijheid
Toepassing 1 – Religieuze symbolen op school
Toepassing 2 – Onderwijs over of vanuit levensbeschouwing
Toepassing 3 – Religieuze feestdagen
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3. Rondetafelgesprekken
3.1. Deel 1: aan de slag met perspectieven van kinderen en jongeren
Steunend op interviewuittreksels uit de onderzoeken gingen de deelnemers in groepjes van maximaal
acht personen met elkaar in gesprek.

Van roeien …
De aanraking en het omgaan met verschillende wereldbeelden in en buiten de klas/school botsen op
een aantal knelpunten. De door de deelnemers geïnventariseerde knelpunten kunnen op
‘schoolgerelateerd’ of op ‘individueel- en samenlevingsgerelateerd’ niveau worden geïdentificeerd:

Schoolgerelateerde knelpunten
Identiteit van de school en leercurriculum:
- Ook katholieke scholen kennen steeds meer een diverse populatie: andere of geen
levensbeschouwelijke beleving thuis (wel of geen religieus kapitaal van thuis uit). Hoe kan
school identiteit behouden en toch openstaan voor alle identiteiten?
- Risico dat ‘neutraliteit’ te strikt wordt gehandhaafd, eerder beknottend werkt: de leefwereld
van het kind blijft buiten de schoolpoort (leerwereld); het vak godsdienst/levensbeschouwing
wordt als een ‘eiland’ ervaren binnen het schoolcurriculum.
- In welke mate is het starten van de dag met een religieus symbool (bv. kruisteken maken) een
verbindend ritueel of net niet?
- Levensbeschouwelijke vorming wordt niet op alle scholen even gelijkwaardig gezien als andere
vakken.
Rol leerkracht en samenstelling leerkrachtencorps:
- Een (niet-)handelen van een kind of jongere wordt religieus gekaderd en geïnterpreteerd
o.w.v. afkomst, terwijl dit (niet-)handelen een andere oorsprong kan hebben: bv. een moslimmeisje wil niet zwemmen, de LO-leerkracht wordt boos, maar uiteindelijk blijkt het dat meisje
ongesteld is en dit niet durft te zeggen.
- Impact van woorden, gedrag, houding, wil van leerkracht.
- Moeilijke rol voor leerkracht, bv. hoe omgaan met het neutraliteitsbeginsel?
- Het schoolkorps (net als in de meeste andere sectoren) is nog -te- weinig divers samengesteld.
- Taboe om op de speelplaats over religie/levensbeschouwing te spreken.
Relatie school en ouders:
- Houding en/of betrokkenheid van ouder(s) op de opvatting en eigenheid van school.
- Discrepantie tussen verwachtingen, verhalen… in leefomgeving resp. leerwereld.

Individueel- en samenlevingsgerelateerde knelpunten
Levensbeschouwing in huidige samenleving:
- Religie, bv. ‘moslim’, als scheldwoord.
- Identiteit van een persoon wordt geënt op een religieus symbool.
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Identiteit, religieuze rituelen... worden misschien iets te statisch bekeken en niet langer
realistisch?

Individuele en algemene ontwikkeling van kinderen en jongeren:
- Kinderen en jongeren zijn in ontwikkeling van hun identiteit, kinderen en jongeren zijn
zoekend. Kinderen en jongeren benadrukken misschien daarom meer of minder hun eigen
identiteit. Er wordt te veel van uitgegaan dat leerlingen (op 16-17 jaar) al een duidelijke positie
hebben ingenomen.
Communicatie:
- We hebben niet echt geleerd om verbindend te spreken en te werken. We hebben niet echt
geleerd om het anders-zijn van anderen te aanvaarden.

… naar groeien …
Tijdens de gesprekken formuleerden de deelnemers inspirerende ideeën of praktijken en
randvoorwaarden die kunnen helpen in het ombuigen van knelpunten naar mogelijkheden. Hoewel
een aantal knelpunten eerder school-overstijgend van aard zijn, worden er toch kansen gezien om
binnen de schoolcontext hierop een antwoord te bieden. Deze helpende factoren kunnen bijdragen
tot het integreren van levensbeschouwelijke integriteit in de klas en de school. De meeste van deze
factoren kunnen evenwel evengoed worden doorgetrokken naar ander sectoren en de samenleving in
het algemeen.
De rode draad binnen deze inspirerende ideeën of praktijk is het centraal plaatsen van het kind en de
jongere en persoonsgericht werken.
Identiteit van de school en leercurriculum:
- Binnen de identiteit van de school, in een klimaat van openheid en vrijheid, respect voor elkaar
en respect voor de verscheidenheid aan religies uitdragen.
- Verbinding zoeken tussen levensbeschouwingen, met begrip voor identiteit school (katholiek,
gemeenschapsonderwijs…):
o Andere religies betrekken bij viering.
o Parallellen tussen verschillende religieuze teksten aangeven/zoeken.
o Kruisteken bij aanvang van de dag vervangen door of aanvullen met een zinsnede of
gebeurtenis (dat kan religieus of niet religieus geïnspireerd zijn). Met begrip voor
worsteling van katholieke school.
o Liedjes, bv. “Ik ben ik en jij bent jij”.
o Rollenspel leerlingen: leren zich in te leven in een andere.
o Vakoverschrijdend werken, waarbij een goed evenwicht wordt gezocht tussen
levensbeschouwelijke vakken en levensbeschouwelijke ontmoeting.
o Geïntegreerd vak levensbeschouwing en bereidheid bij alle leerkrachten om reflecties
te maken over levensbeschouwing.
o Rol leerkracht om symbolen uit te leggen zodat ze positiever worden benaderd.
- Ruimte creëren om met diversiteit om te gaan i.p.v. diversiteit op te leggen.
- Pluralisme een plaats geven in plaats van strikt vast te houden aan neutraliteit.
- Katholieke Dialoogschool (https://www.kuleuven.be/thomas/page/dialoogschool/).
- (Permanente) vorming van (toekomstige) leerkrachten in het spreken met kinderen in een
openheid, in verbindend spreken.
Rol leerkracht en samenstelling leerkrachtenkorps:
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Op klasniveau, maar ook op schoolniveau en binnen lerarenkorps bespreken en reflecteren
wat er in de lessen aan bod kwam/gezegd werd. Dit vraagt onder meer een waarderend
omgaan met elkaar (bv. een open houding en humane benadering), ruimte om dit te laten
gebeuren, wil om elkaar in zijn eigenheid te leren kennen, onwetendheid niet voeden,
doorverwijzen naar instanties die meer weten:
o Grote rol van leerkracht om dit goede banen leiden; leerkrachten moeten worden
ondersteund in hun omgang met interlevensbeschouwelijke dialoog.
o Inclusief werken en vermijden om polarisering in de hand te werken.
o Verantwoordelijkheid teruggeven aan jongeren en leerkracht: samen zoeken naar een
en/en-verhaal.
o Ruimte, tijd en marge krijgen van school, het institutioneel kader.
Religieuze 'quest oriëntatie': de ruimte voor twijfel binnen de godsdienst - de mate waarin
jongeren binnen hun geloof ruimte hebben en krijgen voor twijfel en zelf mee vorm kunnen
geven aan hun geloof.4
Levensbeschouwing en levensbeschouwend werken over de vakken heen en in diverse
settings, en niet enkel in het vak ‘godsdienst’, ‘levensbeschouwing’. Door samenwerken van
leerkrachten kan een inclusief verhaal worden gecreëerd.

Relatie school en ouders:
- Belang van brug slaan tussen school en ouders:
o Vermijden dat school en privé te ver uit elkaar liggen.
o Interlevensbeschouwelijke dialoog op school en thuis.
- Via respect en dialoog zoeken naar gemeenschappelijkheden om (het gevoel van) de twee
werelden, leer- resp. leef-, te overstijgen.
Individuele en algemene ontwikkeling van kinderen en jongeren:
- Traditie en identiteit meer uit elkaar halen door meer persoonsgeconcentreerd te werken.
- Drie sleutelvaardigheden en -houdingen: respect – dialoog – interactie:
o Open vragen stellen ipv van (moslim)leerlingen gericht over hun houding aanspreken.
o Open discussies waarbij het ook mag botsen.
Communicatie:
- Ontwikkelen van vaardigheden om te discussiëren, praten, dialogeren. Verscheidene
dialoogvormen worden gepresenteerd:
o Begeleide dialoog.
o Democratische dialoog (http://democratischedialoog.be/).
o Empathische dialoog (http://www.levensbeschouwelijkevakken.be/empathischedialoog.html).
- Discussies rond identiteit opentrekken door onder meer van gemeenschappelijkheden naar ’t
specifieke te gaan.

4

BATSON, D.C., DENTON, D.M., & VOLLMECKE, J.T. (2008). Quest religion, anti-fundamentalism, and limited versus universal
compassion. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(1), 135- 145. VAN DROOGENBROECK, F. & SPRUYT, B. (2015). De grenzen
van barmhartigheid. Nuances in de negatieve attitudes ten aanzien van homoseksualiteit bij christelijke en moslimjongeren.
In. COPS D., PLEYSIER S., PUT J. & DE BOECK A. (eds.). Jongeren en diversiteit. Acco: Leuven / Utrecht, pp 180-196.
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3.2. Deel 2: Wat nu gedaan na inzicht in de juridische context?
Na het schetsen van de juridische context van de belangrijkste principes over levensbeschouwing uit
het onderwijsrecht keerden de deelnemers terug naar hun zelfde groepje. De gesprekken richtten zich
op de regels en uitdagingen voor beleid, scholen, onderwijs- en erkende levensbeschouwelijke koepels
om interlevensbeschouwelijk samenleven in de klas en op school te vergemakkelijken.
De regels of uitdagingen die de deelnemers de minister van Onderwijs zouden willen laten doorvoeren
of laten voorstellen aan andere spelers in het onderwijsveld, zijn de volgende:
Neutraliteitsbeginsel
- Zeer (te?) rigide ingevuld. Indruk dat dit voornamelijk vanuit politieke hoek gebeurt.
- Minder rigide/institutionele omschrijving van levensbeschouwing en meer aandacht voor
identiteitsontwikkeling en spiritualiteit.
Lerarenopleiding
- Bekwaamheid om kinderen levensbeschouwelijk te vormen, ook in andere vakken dan enkel
het vak godsdienst/levensbeschouwing.
- Weerbaar maken in het omgaan met angst om moeilijke thema’s aan te brengen, te
bespreken.
- Kennis, vaardigheden en attitude-opbouw om diversiteit te integreren in klas en op school.
- Aantrekken van een meer divers publiek voor toekomstige leerkrachten.
Lerarenkorps
- Moet divers worden samengesteld.
- Moet een weerspiegeling vormen van de maatschappij, wat het nu nog niet is.
- Jongeren met allochtone achtergrond aanmoedigen om de studies lerarenopleiding te volgen
resp. als leerkracht aan de slag te geen (bv. drempels zoals discriminatie op de arbeidsmarkt
in kaart brengen en wegwerken).
- Onderscheid tussen lesgeven in kennis en feiten resp. een mening verkondigen.
Schoolcurriculum
- Vak Godsdienst resp. Levensbeschouwing:
o Verschillende levensbeschouwingen aan bod laten komen, o.m. via gastsprekers.
o Concrete situaties vanuit verscheidene levensbeschouwingen benaderen.
o Interlevensbeschouwelijke dialoog, interculturele dialoog: voorzien in ruimte voor het
aanbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes.
o …
- Vakoverschrijdend:
o Levensbeschouwing ook in nadere vakken aan bod laten komen/integreren.
o Eerder in modules en interdisciplinair, projectmatig, themagericht werken dan rigide
in ‘vakken’ denken en les geven.
- Levensbeschouwelijke competenties:
o Zowel in het officieel als in vrij onderwijs aanbieden/ontwikkelen.
o Uitbreiding in uren.
o Samenwerking met en tussen scholen stimuleren.
o Stimuleren van, oefenen en onderrichten in interlevensbeschouwelijke dialoog, zowel
tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkracht(en) en tussen
leerkrachten onderling.
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-

-

o Laten aansluiten op beleving van het kind.
Eindtermen:
o Interlevensbeschouwelijke competenties zowel in gemeenschaps- als vrij onderwijs.
o Quest orientation.
Burgerschapseducatie

Populatie op school
- De (soms ongewilde) kans op segregatiescholen, concentratiescholen doen verminderen.
Twee werelden: leef- en leerwereld
- Werken met brugfiguren.
- Engagementsverklaring van ouders (schoolcontract).
- Loyaliteitsconflicten verminderen door het aanleren van (sociale) vaardigheden en deze te
combineren met levensbeschouwing.

10

4. Aanbevelingen om te kunnen springen naar een
integratie van verscheidene wereldbeelden
Veranker empirisch gefundeerde wetenschappelijke onderzoeksresultaten in
een daadkrachtig beleid dat het perspectief van kinderen en jongeren
weerspiegelt
Onderzoeken bij kinderen en jongeren over levensbeschouwing en diversiteit in de klas laten een
andere beleving en mening zien dan de gangbare opinie in de samenleving en de politiek.
 Schat de mening en ervaring van kinderen en jongeren naar waarde in, erken ze en geef er
gevolg aan. Van hun vroege kinderjaren tot hun volwassenheid zijn kinderen en jongeren
immers de ervaringsdeskundigen bij uitstek als het gaan om het leven in de klas en op school.
De meeste kinderen en jongeren verbinden hun schoolresultaten niet aan hun levensbeschouwing. Ze
vinden dat het religieuze en wereldlijke van elkaar onderscheiden moeten worden. Toch doet religie,
in casu Islam op school op een aantal vlakken er wel toe, onder meer als hulp en vaardigheidstraining
voor het studeren op school en steun bij het omgaan met sociale exclusie.
 Beschouw deze vaststelling als een kapitaal en vaardigheidsontwikkeling in plaats van het te
problematiseren.
Kinderen en jongeren nemen in de regel een verbindende basishouding aan bij het omgaan met
diversiteit in de klas. Deze houding nemen ze aan ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.
Voor kinderen en jongeren betekenisvolle figuren en instanties, waaronder de leerkracht, de school,
ouders en andere opvoedingsfiguren, spelen een cruciale rol bij een verschuiving van kinderen en
jongeren naar een gepolariseerde beleving van levensbeschouwelijke verschillen. Eenmaal
levensbeschouwelijke verschillen als problematisch worden ervaren, nemen ze houdingen aan die zich
bevinden tussen het wegcijferen van de eigen levensbeschouwelijke wensen op school tot openlijk
verzet. Deze houding gaat vaak gepaard met een krachtigere nadruk op de eigen levensbeschouwelijke
positie, wij-zij denken en het hanteren van autoriteitsargumenten.
 Discussiëren over levensbeschouwing en diversiteit moet starten bij een kritische zelfreflectie
bij de volwassenen over hun eigen referentiekader, houding en taal. De verbindende
basishouding bij kinderen en jongeren wordt sterk beïnvloed en ondergaat wijzigingen door
gedachtes, gevoelens en gedrag van voor hen betekenisvolle figuren (waaronder de leerkracht
en de school). Volwassenen spelen dus een niet te onderschatten rol bij de integratie van
kinderen en jongeren en hun vaardigheden in het omgaan met levensbeschouwing.

Creëer ruimte om inspirerende praktijken uit te rollen en regels bespreekbaar
te maken
De diverse professionele contexten en achtergrond van de deelnemers op de RoSt verrijkten het debat
en leidde tot krachtige signalen van onderuit.
De door hen ingebrachte praktijken, inspirerende ideeën en voorstellen (zie 3. Rondetafelgesprekken)
verdienen verdere ondersteuning en verankering, of minstens een diepgaande discussie en overleg.
Zo worden kansen geboden om te kunnen springen naar integratie en het omgaan met verschillende
wereldbeelden in de klas, en ruimer op school en in de samenleving.
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Cruciaal hierbij is de vervulling van de volgende vijf randvoorwaarden:

Plaats het kind en de jongere steeds centraal
Omgaan met en integratie van diverse levensbeschouwingen is niet louter een institutioneel probleem.
Het raakt fundamentele aspecten van het menselijk leven, en dus ook van kinderen en jongeren. Wil
men kinderen en jongeren de ruimte bieden om in een leeromgeving te leren en te integreren, moet
er in de eerste plaats zijn voor (de verhalen, ervaringen, vragen… van) het kind en de jongere zelf.
Een persoonsgerichte kijk draagt bij in het onderscheiden van algemeenheden van concrete
elementen, in het reduceren van algemeenheden tot individuele concrete situaties en vormt een
aanknopingspunt om begrip op te brengen en tot aanvaarding te komen. Dialoog en luisteren zijn
sleutelelementen.
Het adagium ‘Practice what you preach’ is inherent verbonden aan integratie, levensbeschouwing en
burgerschapseducatie op school. Wat je als overheid, koepel, school, leerkracht opdraagt aan
leerlingen, moet je zelf ook doen. Dit kan door het kind en de jongere centraal te stellen wanneer het
gaat om levensbeschouwing en religieuze identiteit.

Creëer een klimaat van dialoog en versterk iedere actor in dialoogcompetenties
Het onderwijs in Vlaanderen investeert in allerlei vormen van kennis, vaardigheden en attitudes zowel
bij leerlingen als bij leerkrachten. Het wil de leerlingen tot competente burgers vormen.
Op het vlak van levensbeschouwing is echter een verstarring en verkokering merkbaar. De vele
deelnemers uit de diverse professionele hoeken vragen niet noodzakelijk naar onmiddellijk pasklare
oplossingen, maar schuiven vele knelpunten voor dialoog naar voren.
Dialoog wordt beschouwd als het startpunt maar ook de motor om verscheidene wereldbeelden te
leren kennen, respecteren en integreren. Er wordt een nood geformuleerd aan ruimte voor dialoog,
een erkenning van het belang van dialoog en een investering in het aanleren en ‘onderhouden’ van
dialoogcompetenties. Het kind en de jongere moeten als evenwaardige partners in het debat worden
behandeld.
Zoals de rondetafelgesprekken uitwezen, zijn hiervoor reeds verschillende methodes en concepten
van dialoog ontwikkeld: begeleide, empathisch, democratisch… Deze methodes en concepten
verdienen verdere uitbreiding en ontplooiing.
Daarom is het belangrijk dat Vlaanderen investeert in dialoog tussen vertegenwoordigers van
verscheidene wereldbeelden. Deze dialoog moet mogelijk kunnen zijn op alle niveaus: van micro (in
de klas), via meso (vakoverschrijdend, op school) naar macro (koepels, overheid, politiek).
Actoren moeten dan ook worden gevormd en ondersteund in dialoogcompetenties.

Levensbeschouwing en diversiteit zijn werkwoorden
Levensbeschouwing hangt onlosmakelijk samen met diversiteit. Diversiteit is niet op te leggen noch te
ontkennen. Belangrijk is wel dat iedereen hiermee leert omgaan.
Vlaanderen is een multiculturele samenleving. De vragen die hierbij rijzen maar ook de rijkdom die
hiermee gepaard gaat, moet continu bespreekbaar zijn.
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Diversiteit moet de regel worden en niet de uitzondering. Betekenisvolle professionele figuren voor
kinderen en jongeren in de klas, op school en daarbuiten moeten een afspiegeling zijn van onze
multiculturele en -levensbeschouwelijke samenleving in Vlaanderen. Jongeren met allochtone
achtergrond moeten worden gestimuleerd om de studies lerarenopleiding te volgen resp. als
leerkracht aan de slag te geen. Tegelijkertijd dienen de oorzaken van de huidige afwezigheid van
diversiteit in het lerarenkorps te worden nagegaan en aangepakt.

Hanteer de onderwijsbeginselen op vlak van levensbeschouwing als inspirator
in plaats van dogmatisch
De leerkracht in de klas en de school dient binnen zijn of haar institutioneel kader ruimte te krijgen
voor het effectief bieden van openheid, eigenheid en diversiteit. Kinderen en jongeren moeten zich
gedragen weten en voelen.
De vraag naar verbindend en vakoverschrijdend werken op verschillende kennis- en
vaardigheidsdomeinen in het onderwijs groeit. Interlevensbeschouwelijk werken in de klas en niet
uitsluitend tijdens het vak ‘godsdienst’ wordt sterk naar voren geschoven als mogelijk antwoord op
integratie en leren omgaan met verscheidene levensbeschouwelijke achtergronden in de klas en op
school. Elementen die verscheidene levensbeschouwingen verbinden, die spreken over (de rol van)
levensbeschouwing naar aanleiding van concrete situaties… worden als helpend en ondersteunend
ervaren. Levensbeschouwing of godsdienst mag geen eiland vormen binnen het schoolcurriculum.
De cruciale rol van de leerkracht wordt meermaals in onderzoek aangetoond en in de
rondetafelgesprekken bevestigd. Het is daarom belangrijk en noodzakelijk om te investeren in
permanente vorming en grondige ondersteuning van leerkrachten, zodat zij zich gedragen voelen door
het schoolbeleid, het institutioneel kader en het beleid.
De indruk heerst dat het beginsel ‘neutraliteit’ in de huidige debatten en beleidslijnen sterk
dogmatisch, verkokerd en rigide wordt ingevuld en alzo wordt gehanteerd. Er wordt gepleit voor een
open reflectie over het beginsel, waarbij stil wordt gestaan bij het doel, de invulling en de handhaving
ervan.

Overbrug en verbind de leef- en leerwereld van kinderen en jongeren
De school als leeromgeving van kinderen en jongeren, de leefomgeving van kinderen en jongeren, de
geloofsgemeenschap waartoe kinderen en jongeren al dan niet behoren… zijn geen aparte van elkaar
te onderscheiden werelden. Hoewel de ‘opdrachten’ verschillend zijn (en kinderen en jongeren dit ook
erkennen), mogen de overgangen tussen deze werelden niet als grenzen worden beschouwd. Bij het
betreden van de schoolpoort bijvoorbeeld, stopt een kind niet te behoren tot een bepaalde
levensbeschouwing. Hij of zij laat op school ook niet zijn of haar leefwereld achter zich. Ongeacht de
institutionele kaders wordt gepleit voor het meer overbruggen van de leef- en leerwereld van kinderen
en jongeren. Deze verbindingen bevorderen integratie van diverse levensbeschouwingen in de klas, op
school en in de ruimere samenleving.
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5. Besluit
Op deze Research on Stage werd ruimte en tijd gecreëerd voor een aantal onderzoeken, de juridische
context en praktijkervaringen omtrent het integreren en omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit
in de klas en op school.
Een belangrijke vaststelling is dat kinderen en jongeren levensbeschouwing en diversiteit in de klas
anders beleven en verwoorden dan de gangbare opinie in de samenleving en de politiek. Kinderen en
jongeren scheiden het religieuze en het wereldlijke op vlak van schoolprestaties. Kinderen en jongeren
nemen in beginsel een verbindende houding ten aanzien van de verscheidenheid aan
levensbeschouwingen aan. Volwassenen en betekenisvolle verbindingsfiguren, waaronder
leerkrachten en ouders, spelen een onmiskenbare (voorbeeld)rol op vlak van houding en gedachtes.
De onderzoeksresultaten die de mening van kinderen en jongeren vertolken en
verwetenschappelijken, verdienen een vertaling in beleid én praktijk. Zo worden kinderrechten
geëerbiedigd en geïmplementeerd.
Het gedreven debat tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers, Vlaamse parlementariërs,
vertegenwoordigers uit het middenveld, praktijkwerkers en leerkrachten tijdens de
rondetafelgesprekken leverde belangrijke inzichten en aanbevelingen op.
Deze inzichten en aanbevelingen met de noodzakelijke randvoorwaarden vragen dan ook een vertaling
naar beleidskeuzes en verankering in de school- en klaswerking. Op deze wijze wordt
levensbeschouwelijke diversiteit in de klas en op school geïntegreerd met respect voor de kinderen en
jongeren en hun rechten.
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