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Woord vooraf 

 
De Radiant-lerarenopleidingen hebben als negen samenwerkende pabo’s in Nederland een gezamenlijke 
onderzoekprogrammering vastgesteld. Persoonlijk Meesterschap is daarbij het verbindende thema. 
Daarmee willen de Radiant-hogescholen tot uitdrukking brengen hoe belangrijk het is zich te bezinnen 
op de betekenis die de persoon als professional heeft voor de uitoefening van diens beroep. Integraal 
onderdeel van die persoon is zijn wereldbeschouwing. Dat betekent dat een professional altijd werkt 
vanuit een bepaalde levensbeschouwing, een duidings- of zingevingskader van waaruit hij1 betekenis 
geeft aan zijn beroep en de wijze waarop hij zijn beroep ook als roeping of vocatie ervaart. 
 
Dit onderzoeksproject moet gezien worden als een vervolg op het onderzoek rondom de veertien 
identiteitsspanningen onder aanstaande leraren (Geldens, Groot, Bom, Schipper, & Van Maanen, 2016). 
De inzet betreft de vraag vanuit de praktijk: waar ondervinden aanstaande leraren spanningen in hun 
levensbeschouwing wat van hen actorschap en stellingname vraagt (teacher agency) om op grond van 
hun omarmde waarden adequaat te handelen? Het onderzoek is uitgevoerd door docentonderzoekers 
van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Hogeschool Viaa (Viaa).  
 
Doel is om aanstaande leraren te leren om vanuit hun persoonlijke identiteit door middel van 
herkenbare praktijksituaties, verbeeld in vlogs, te leren om te gaan met allerlei vormen van diversiteit 
en beroepsspanningen die daaruit kunnen voortkomen. De onderwerpen van deze vlogs komen voort 
uit onderzoek onder aanstaande leraren en hun begeleiders naar levensbeschouwelijke thema’s en 
situaties die zijzelf ervaren als spannend. 
 
Tijdens begeleidingslessen gaan de vlogs gebruikt worden om stellingname ten aanzien van diversiteit te 
bespreken en om aanstaande leraren standpunten te laten innemen, beargumenteerd, om te kunnen 
handelen in spannende beroepssituaties. De vlogs zijn vooral bedoeld als middel om de spanningen die 
aanstaande leraren tegenkomen in de praktijk van grenservaringen met elkaar te delen en van elkaar te 
leren.  
 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar derdejaars aanstaande leraren en hun begeleiders in de rol 
van schoolopleiders (dat zijn schooloverstijgende begeleiders van aanstaande leraren van de eigen 
opleidingsscholen), teacher leaders (dat zijn onderzoeksleiders van de zes zogenoemde Academische 
Basisscholen binnen het samenwerkingsverband Scope van Hogeschool Viaa) en vormingsdocenten van 
de Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Viaa. Zij hebben als aanstaande leraren en begeleiders 
thema’s die als spannend worden ervaren in de beroepsuitoefening rond levensbeschouwelijke 
diversiteit weten te benoemen.  
 
In dit onderzoek hanteren de onderzoekers bewust het begrip aanstaande leraren in plaats van leraren 
in opleiding of studenten. Zij hebben gekozen voor aanstaande leraar “vanwege die bijzondere positie, 
maar vooral ook vanwege de toenemende zelfverantwoordelijkheid voor de eigen professionele 
ontwikkeling tot leraar, die voortvloeit uit de nadruk op sturing van het eigen leerproces en 
zelfregulatie” (Geldens, 2007, p.3). 
 

                                                            
1 Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst; waar hij of zijn geschreven staat, kan ook zij of 
haar gelezen worden. 
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Samenvatting: Omgaan met levensbeschouwelijke 
diversiteit 
Levensbeschouwelijke dimensie van Persoonlijk Meesterschap 
 
Met dit onderzoeksproject willen de onderzoekers nauw aansluiten bij eerdere projecten in Radiant-
verband. Nadrukkelijk willen zij aan de eerder onderscheiden veertien beroepsspanningen een vijftiende 
beroepsspanning toevoegen met de titel: Identiteit en levensbeschouwing. Dit project richt zich op deze 
vijftiende beroepsspanning en op de vraag hoe aanstaande leraren op deze beroepsspanning kunnen 
worden voorbereid en wellicht ook schoolteams waarin zij samen worden opgeleid. 
 
In dit onderzoek is een benaderingswijze en bijbehorend instrument ontwikkeld om aanstaande leraren 
in het hoger onderwijs voor te bereiden op en weerbaar te maken in de levensbeschouwelijke diversiteit 
die zij in de context van hun werkplekleren of toekomstige beroepsuitoefening kunnen tegenkomen.  
 
Doel is om aanstaande leraren te leren om vanuit hun eigen levensbeschouwelijke identiteit adequaat 
om te gaan met allerlei vormen van levensbeschouwelijke identiteit en de beroepsspanningen die 
daaruit kunnen voortkomen. Het onderzoek onder aanstaande leraren en hun begeleiders in de rol van 
schoolopleiders, teacher leaders en vormingsdocenten maakt duidelijk dat er sprake is van toenemende 
diversiteit op de hogeschool en basisscholen en dat dit leidt tot reële identiteitsspanningen in 
beroepssituaties in beide contexten. Dit komt ten uiting in concrete thema’s en situaties welke de 
respondenten weten te benoemen die als spannend worden ervaren in hun beroepsopleiding. Deze 
thema’s vormen de basis van zeven onderwerpen die ten grondslag liggen aan het ontwerpen van de 
vlogs als nieuw beroepsproduct.  
 
De vlogs kunnen worden benut binnen de opleiding en in schoolteams om de toenemende ervaren 
diversiteit onder aanstaande leraren bespreekbaar te maken. Hierbij is ook een handreiking ontwikkeld 
om het gesprek over levensbeschouwelijke diversiteit te stroomlijnen en om de identiteitsspanningen te 
bespreken. Dit beroepsproduct is daarom niet alleen relevant voor aanstaande leraren, maar ook voor 
beginnende en ervaren leraren.  
 
De theoretische verantwoording vormt een verdieping op de centrale begrippen die binnen het 
onderzoek een rol spelen. Het gaat om een duiding en definiëring van begrippen als levensbeschouwing, 
diversiteit, teacher agency, normatieve professionalisering, beroepsspanningen en vorming en de 
onderlinge samenhang hiertussen.   
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Hoofdstuk 1  Inleiding: Omgaan met 
levensbeschouwelijke diversiteit 
Levensbeschouwelijke dimensie van Persoonlijk Meesterschap 
 

1.1 Aanleiding  
 
In 2012 is het CEPM geformeerd rond het concept ‘Persoonlijk Meesterschap’ (https://www.radiant-
lerarenopleidingen.nl/Persoonlijk-Meesterschap/Over-CEPM). Daarmee wilde het CEPM tot uitdrukking 
brengen hoe belangrijk het is zich te bezinnen op de betekenis van de persoon als professional voor de 
uitoefening van zijn beroep. Integraal onderdeel van die persoon is zijn eigen wereldbeschouwing. Dat 
betekent dat een professional altijd werkt vanuit een bepaalde levensbeschouwing, een duidings- of 
zingevingskader van waaruit hij betekenis geeft aan zijn beroep en de wijze waarop hij zijn beroep ook 
als roeping ervaart.  
 
Met het feit dat in de beroepsuitoefening de wereldbeschouwing van betrokkenen altijd een rol speelt, 
is ook een mogelijke categorie van beroepsspanningen gegeven, namelijk die welke betrekking hebben 
op het elkaar ontmoeten van personen met wellicht ook verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden en daaruit voortvloeiende morele of normatieve overtuigingen. Binnen het CEPM is al op 
verschillende manieren in onderzoeksprojecten aandacht gegeven aan beroepsspanningen en kritische 
beroepssituaties (https://www.radiantlerarenopleidingen.nl/Persoonlijk-Meesterschap/Projecten). Dit 
tegen de achtergrond van de zienswijze dat het persoonlijk meesterschap van de beroepsbeoefenaar 
zich onder andere uit in de wijze waarop hij om weet te gaan met dergelijke spanningen en situaties. 
 

1.2 Context 
 
De verdeeldheid en diversiteit nemen in Nederland toe. Daarmee neemt ook voor het onderwijs de 
noodzaak toe om te leren om de uitdagingen aan te gaan die aan het onderwijs gesteld worden in een 
wereld van verschillen en de daaraan gerelateerde vraagstukken rond segregatie en integratie in de 
samenleving (Van Grinsven, Van der Woud, & Elphick, 2017). Door dit type spanning als een van de 
dimensies van Persoonlijk Meesterschap te beschouwen, wordt de sector uitgedaagd om wegen te 
vinden om in opleidingen meer aandacht geven aan de versterking van dit onderdeel van Persoonlijk 
Meesterschap. De onderzoekers willen zich in dit onderzoek richten op het ontwikkelen van een 
benaderingswijze en bijbehorende instrumenten voor versterking van het vermogen om om te gaan met 
levensbeschouwelijke, culturele en seksuele diversiteit als onderdeel van het Persoonlijke 
Meesterschap. 
 
Omdat de voorbereiding en begeleiding van aanstaande leraren voor en tijdens hun werkplekleren 
plaatsvindt in nauwe relatie en samenwerking met de opleidingsscholen, is het belangrijk ook van deze 
opleidingsscholen te weten hoe zij de godsdienstige, levensbeschouwelijke en etnische diversiteit 
binnen de eigen gelederen taxeren. Met de begeleiders zal vervolgens de kennis gedeeld worden, zodat 
ook professionals die in de scholen werkzaam zijn, gebruik kunnen maken van de materialen die binnen 
dit onderzoeksproject beschikbaar komen. De te ontwikkelen instrumenten zullen eveneens bruikbaar 
moeten zijn binnen bestaande curricua van opleidingen.  
 

1.3 Doel  
 
Dit onderzoeksproject is een vervolg op het onderzoek rondom de veertien identiteitsspanningen onder 
aanstaande leraren. Het betreft de praktijkvraag: waar ondervinden aanstaande leraren spanningen in 
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hun levensbeschouwing wat van hen actorschap en stellingname vraagt (teacher agency) om op grond 
van hun omarmde waarden adequaat te handelen? Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van 
de Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Viaa. Doel is om aanstaande leraren te leren om vanuit 
hun persoonlijke identiteit door middel van herkenbare praktijksituaties, verbeeld in vlogs, te leren om 
te gaan met allerlei vormen van diversiteit en beroepsspanningen die daaruit kunnen voortkomen. 
 
Het onderzoek beoogt te achterhalen of aanstaande leraren, vergelijkbaar met andere actors in onze 
samenleving, een toenemende diversiteit ervaren op de eigen opleiding en opleidingsscholen en of dit 
leidt tot beroepsspanningen. Daarbij probeert het onderzoek vooral concrete thema’s op te sporen bij 
aanstaande leraren en hun begeleiders die als spannend worden ervaren en die als input kunnen dienen 
voor vlogs die de aanstaande leraren in de opleiding en opleidingsschool kunnen helpen om met deze 
beroepsspanningen om te gaan.  
 
Doel is om aanstaande leraren te leren om vanuit hun eigen identiteit adequaat om te gaan met allerlei 
vormen van diversiteit in de opleiding en de eventuele beroepsspanningen die daaruit kunnen 
voortkomen. Waar ervaren aanstaande leraren in de opleiding spanningen in hun levensbeschouwing 
wat van hen actorschap vraagt (teachter agency)?  
 

1.4 Opbrengsten  
 

De centrale onderzoeksvraag is: op welke wijze is er bij aanstaande leraren sprake van 
beroepsspanningen binnen het persoonlijk meesterschap, die voortkomen uit toenemende 
levensbeschouwelijke, culturele en seksuele diversiteit binnen de opleiding en de opleidingsschool?  

 
Deze vraag wordt in dit onderzoek beantwoord en resulteert in drie beroepsproducten: 
 
Product 1: Een theoretisch verantwoording  
De theoretisch verantwoording geeft een overzicht van de belangrijkste begrippen, theorieën en 
modellen in dit onderzoek. Het gaat ook in op de vraag op welke wijze er bij aanstaande leraren sprake 
is van beroepsspanningen binnen het persoonlijk meesterschap, die voortkomen uit toenemende 
levensbeschouwelijke, culturele en seksuele diversiteit binnen de opleiding en de opleidingsschool. De 
verantwoording geldt tevens als een onderbouwing ten aanzien van de nieuwe vragenlijst: Omgaan met 
levensbeschouwelijke diversiteit.  
 
Product 2: Een methode vlog met handreiking 
Het betreft een concreet beroepsproduct van zeven vlogs met handreiking. Deze hebben als doel het 
inzichtelijk en bespreekbaar maken van beroepsspanningen met betrekking tot levensbeschouwelijke, 
culturele en seksuele diversiteit binnen de opleiding en de opleidingsschool door het maken van korte 
filmpjes in de vorm van vlogs. Deze producten zijn in eerste instantie ontwikkeld voor aanstaande 
leraren, maar de vlogs kunnen ook door beginnende leraren en ervaren leraren gebruikt worden. 
 
Product 3: Een vragenlijst Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit  
Het ontwikkelen van een nieuwe vragenlijst Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit, gebaseerd 
op de Vragenlijst Professionele Beroepsspanningen (Geldens, Groot, Bom, Schipper & Van Maanen, 
2016), deze is gericht op het in beeld brengen van de vijftiende beroepsspanning, genaamd: Identiteit 
en levensbeschouwing. Het betreft ook een uitbreiding van bestaande instrumenten als professionele 
dialogen, en de ‘Levensvragen-app’ met materiaal betreffende deze extra beroepsspanning. 
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Hoofdstuk 2  Onderzoeksopzet 

2.1 Onderzoeksvraag 
 
De centrale onderzoeksvraag luidt: op welke wijze is er bij aanstaande leraren sprake van 
beroepsspanningen binnen het persoonlijk meesterschap, die voortkomen uit toenemende 
levensbeschouwelijke, culturele en seksuele diversiteit binnen de opleiding en de opleidingsschool?  
De hoofdvraag is opgesplitst in drie deelvragen:  
 
1. In hoeverre ervaren aanstaande leraren en hun begeleiders beroepsspanningen, die voortkomen 

uit een toenemende levensbeschouwelijke diversiteit van de hogeschool? 
2. In hoeverre ervaren aanstaande leraren en hun begeleiders beroepsspanningen, die voortkomen 

uit een toenemende levensbeschouwelijke diversiteit van de opleidingsschool? 
3. Welke onderwerpen rond levensbeschouwelijke, culturele en seksuele diversiteit worden als 

beroepsspanningen ervaren door aanstaande leraren en hun begeleiders op de hogeschool en de 
opleidingsschool van Viaa en CHE?  

 

2.2 Vijftiende identiteitsspanning 

 
Het onderzoek richt zich op de vijftiende professionele identiteitsspanning die aanstaande leraren op de 
werkplek of op de opleiding kunnen ervaren. Deze luidt: ervaren van het verschil tussen je eigen 
geloofsovertuiging en die van de school. Dit betreft een werkdefinitie omdat door dit onderzoek 
mogelijk deze omschrijving kan worden aangepast.  
 

2.3 Doelgroep en doorwerking  

 
Het onderzoeksproject wil een bijdrage leveren op het terrein van ‘Persoonlijk Meesterschap’ aan de 
uitoefening in de beroepspraktijk van de: 
 
1. Opleiding(en): aanstaande leraren  

De eerste focus van ons onderzoeksproject ligt bij de opleiding van aanstaande leraren. Het onderzoek 
beoogt concrete middelen aan te reiken voor de opleiding van de aanstaande leraar en voor zijn 
begeleiding op de basisschool.  
 
2. Betrokken instellingen/organisaties: onderwijs en/of (jeugd)zorg 

Omdat de voorbereiding en begeleiding van aanstaande leraren in een setting van werkplekleren 
plaatsvindt in nauwe relatie en samenwerking met de opleidingsscholen, is het belangrijk ook van deze 
scholen nauwkeurig te weten hoe zij in voorkomende gevallen omgaan met de soorten van diversiteit 
binnen de eigen gelederen. Om die reden zijn de schoolopleiders, de teacher leaders en een aantal 
vormingsdocenten van de pabo bevraagd. Via hen proberen de onderzoekers scherp te krijgen op welke 
wijze zij met de problematiek van de levensbeschouwelijke diversiteit omgaan binnen de eigen school.  
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2.4 Onderzoeksopzet en verantwoording 
 
De opzet en verantwoording is als volgt: 
 

1. Door een literatuurstudie willen we het aantal begrippen nader definiëren en vooral een 
theoretische verantwoording geven van ‘Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit’ in 
relatie met het centrale begrip persoonlijk meesterschap en de vijftiende professionele 
identiteitsspanning. Zoals in hoofdstuk 3 staat aangegeven is Teacher Agency, ofwel ‘het 
beoefenen van de deugden en het laten gelden en horen van de eigen stem’, in dit stuk een 
essentieel begrip. 
 

2. Het ontwikkelen van een vragenlijst rond levensbeschouwelijke, culturele en seksuele 
diversiteit voor aanstaande leraren en hun begeleiders in de rol van schoolopleider, teacher 
leader en vormingsdocent. 

  
3. Het inventariseren van de vragen die leven rond levensbeschouwelijke diversiteit door 

middel van vragenlijsten met behulp van aanstaande leraren, schoolopleiders, teacher 
leaders en vormingsdocenten. Het gaat de onderzoekers daarbij om tweetal aspecten: 

 
a. Welke mogelijke spanningen worden ervaren rond levensbeschouwelijke, culturele en 

seksuele identiteit op de hogeschool en in het werkveld?  
b. Welke thema’s of situaties komen daarin daar voren? 

 
4. Aanstaande leraren vragen om hun eigen levensbeschouwing te verwoorden met betrekking 

tot deze identiteitsspanningen voor het maken van vlogs hierover als onderdeel van 
begeleidingslessen. Zoals in hoofdstuk 3 staat aangegeven is ‘professioneel is niet hetzelfde 
als neutraal’. 
 

5. Een mogelijke aanpassing van de vijftiende professionele identiteitsspanning.  
 

6. Tot slot volgt een verkenning van de mogelijkheden tot bredere inzet van de ontwikkelde 
instrumenten binnen de Radiant-hogescholen en het maken van het eindverslag.  
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Hoofdstuk 3  Theoretische verantwoording 

3.1 Een nieuwe beroepsspanning  

  
Beroepsspanningen die reeds zijn onderzocht zijn vooral die beroepsspanningen die voortkomen uit de 
spanning tussen wat wel de binnen- en de buitenkant van het beroep genoemd worden (Onderwijsraad 
2013), dat wil zeggen: spanningen tussen de beroepsopvatting van de professional zelf en eisen die van 
buitenaf aan de beroepsuitoefening worden gesteld.  
 
De beroepsspanningen waarover dit onderzoeksproject gaat zijn beroepsspanningen die vooral 
voortkomen uit verschillen van opvatting tussen mensen onderling en zijn soms afhankelijk van de plek 
waar zij zich bevinden. Spanningen dus die voortkomen uit het feit dat er sprake is van 
levensbeschouwelijke, godsdienstige of etnische diversiteit. Dergelijke spanningen kunnen soms een 
zwaar beroep doen op het vermogen van docent of student om met die verschillen om te gaan, vooral 
omdat het hier vaak gaat om hele basale, moeilijk te relativeren overtuigingen. 
 
Bij het handelen van de leerkracht-in-spe hebben we met dit onderzoek voor het omgaan met 
levensbeschouwelijke diversiteit de volgende doelstelling voor ogen: “De student kan planmatig 
handelen en ontwikkelen ten aanzien van gevoelige identitaire onderwerpen/situaties en is zich daarbij 
bewust van de eigen identiteit, de identiteit van de school en de religieuze/levensbeschouwelijke diverse 
achtergronden van de kinderen.” 
 
Het vóórkomen van gevoelige identitaire situaties in de klassen- en schoolcontext vraagt van de 
leerkracht moed in het kordaat, doordacht en rechtvaardig handelen. Dat veronderstelt virtuoos 
maatwerk met waarden in het handelen vanuit de eigen identiteit van de leerkracht. De ethisch 
verantwoorde beroepsuitoefening stelt het criterium om anderen goed te doen met het werk dat je 
verricht. Dat ‘goed doen’ vraagt gedragskenmerken vanuit een deugdzame stellingname (agency) van de 
professional in kwestie? We beschrijven hoe het (pedagogisch en ethisch) handelen en ontwikkelen van 
een leerkracht verloopt als deze qua identiteit kleur bekent bij de aanpak van een gevoelige kwestie. Het 
gaat hierbij om de ‘betrokken handeling’, zoals Biesta dat verwoordt in zijn oratie (Biesta, 2018). 

3.2 De waarde van deugden  
 
Handelen is gezien de ontwikkeling van de mens z’n primaire bestaansmodus. Kortom: een mens is een 
handelend wezen (Arendt, 1999). Sinds de Verlichting (Descartes e.a.) is de mens vooral als een kennend 
wezen beschreven. In het onderwijs bestaat er een dualiteit tussen het kennen en het handelen 
(Stevens in Bakker & Bos, 2018). Wat leidt uiteindelijk ons handelen in de school? Er is veel onderzoek 
gedaan naar de vraag wat leraren leidt in hun handelen. Dat is niet sec de kennis, maar dat zijn de 
persoonlijke overtuigingen, de waarden die zich in het beroepsethisch handelen omzetten in normen die 
ontwikkelen tot leefregels in de beroepsethiek (Sanderse, 2018; Vos, 2018). “Beroepsethiek is die vorm 
van ethiek die zich bezighoudt met vragen omtrent ethisch verantwoorde beroepsuitoefening: wat te 
doen om anderen goed te doen met je werk? Maar ook: welke persoonlijke eigenschappen heb je nodig 
om de kernwaarden van je beroep te realiseren?” (Kole, 2018, p. 37). Een leerkracht wil kinderen 
vormen en opleiden. Kole stelt dat deugden behulpzaam zijn, zelfs noodzakelijk om de ethische kwaliteit 
van professionele beroepsuitoefening te bewaken. Voor leraarschap benoemt Kole (2018, p. 50) “de 
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deugd hoop als de centrale deugd en de afgeleiden daarvan zijn meesterschap2 responsiviteit3 en 
geduld4” (zie ook Vos, 2018, p. 56). Het symbool van de theologale deugd hoop, het anker, komt 
verderop ter sprake. Hoop is volgens Thomas van Aquino een perfectie van de wil (Vos, 2018, p. 57). 
Vanuit de lijst met waarden van Kuiper (2017, p. 35) voegen we toe eigenaarschap5, dat is te verbinden 
met agency, dienstbaarheid en echtheid. In de lectorale rede (Bakker, 2014, pp. 30, 31) zijn kardinale 
deugden uit het werk van Pike (2013, pp. 17, 18) geformuleerd en onderbouwd: voorzichtigheid, 
matigheid, rechtvaardigheid en moed. De keuze voor deze deugden is gelegen in het feit dat ze voor 
onderwijs en opvoeding in de genoemde bronnen zijn geoperationaliseerd en dat ze om te zetten zijn in 
gedragskenmerken van de onderwijsprofessional(-in-spe) (zie Bakker, 2014, p. 31). Genoemde deugden 
drukken het beste het beroepsethos van de leraar uit: een door oefening en ervaring verworven 
kenmerkende houding waarmee leraren hun werk doen. 
 

3.3 Het belang van teacher agency  
 
De leraar wordt gezien als een belangrijke factor in het onderwijsleerproces. De bovengenoemde 
deugden gedijen in de normatieve onderstroom van de beroepspraktijk zelf, de klas en de school waar 
normatief gehandeld wordt. Dat vraagt van leraren actorschap in het beoefenen van de deugden en het 
laten gelden en horen van de eigen stem. De hernieuwde aandacht voor de rol en positie van de leraar, 
ook in ethisch opzicht, is van recente datum. In die context wordt vaak gesproken over teacher agency6. 
Voor de term agency is geen goede vertaling in het Nederlands (Beijaard, 2009). “Agency presupposes 
that teachers are active professionals who are – at least to some extent – in control over their own 
professional work and lifes” (Beijaard & Olson, 2013, p. 62; zie ook Eteläpelto, Hökkä, Paloniemi, & 
Vähäsantanen, 2013). Het Nederlandse begrip ‘handelingsvermogen van de leraar’ komt het dichtst bij 
wat de Engelse duiding betekent. “Het is een vermogen dat reëel wordt in concrete situaties” (Kneyber 
& Evers, 2015, p. 19). Het is afhankelijk van de wisselwerking tussen persoonlijke individuele kwaliteiten 
en capaciteiten en aspecten van de materiële en sociale omgeving waarin, waardoor en waarmee wordt 
gehandeld.  
 
Volgens Biesta en Tedder (2007, p. 137) is agency “de uitkomst van het samenspel van individuele inzet, 
beschikbare hulpmiddelen en contextuele en structurele factoren zoals die samenkomen in specifieke 
en in zekere zin altijd unieke situaties”. Agency wordt gezien als een emergent, dat is een spontaan 
optredend, verschijnsel dat zich voordoet bij de bundeling van verschillende aspecten. Een gevoelig 
identitaire situatie doet zich plots voor en het is op dat moment urgent dat er adequaat wordt 
gehandeld. In die zin wordt er een koppeling gemaakt tussen urgency en agency. Het vereist een zekere 
mate van autonomie en eigenheid van (aanstaande) leraren (Geldens, 2018). Vertalen we dit begrip 
naar de morele praktijk van het basisonderwijs, dan doet het verschijnsel zich voor als er een appel 
wordt gedaan op het virtuoos handelingsvermogen van een leerkracht waarin deze kleur bekent in 
autonoom handelen vanuit een levensbeschouwelijke dimensie op een complexe situatie die om 
betrokken handelen vraagt. Juist in zo’n situatie is het van belang dat de leraar (-in-spe) bekent waar hij 
staat in zijn visie op die complexe situatie en als zodanig het handelen verantwoordt vanuit opvattingen, 
waarden en normen. In het pabocurriculum dienen aanstaande leraren ervaringen en 
handelingsroutines op te doen in het toepassen van de gedragskenmerken die bij de geselecteerde 

                                                            
 2 Meesterschap is hier te verbinden met de kwalificatiefunctie van Biesta (2017, 2018). De onderwijsprofessional dient kwaliteit 
te leveren in het omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit in de klas/school. 
3 Responsiviteit is het vermogen om interesse te wekken bij leerlingen (Vos, 2018, p. 58). 
4 Geduld is de kunst om tijd en aandacht voor leerlingen goed te doseren (Vos, 2018, p. 61). 
5 Eigenaarschap verwijst naar agency en het eigenstandig en assertief handelen vanuit de gekozen waarden. 
6 We willen agency hier niet opvatten als verschijnsel, zoals in de sociologie gebeurt, maar als een morele factor in de verklaring 
van sociaal handelen. Het betreft tevens een ecologisch perspectief: we beschouwen het niet als een eigenschap van 
individuen, maar als resultaat van de interactie tussen individuen en bepaalde omgevingsfactoren. 
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deugden horen. In het verschaffen van een reflectieve toegang tot die ervaringen en routines zijn 
grenservaringen en ontregelingen ingrediënten die kunnen dienen als mogelijkheden om tot virtuoos 
handelen te worden uitgedaagd (Akkerman, 2011; Meijers & Wardekker, 2001).  
 
Bij levensbeschouwelijke vorming in het primair onderwijs gaat het om het verschaffen van goede 
informatie over verschillende levensbeschouwingen. Hier gaat het over het omgaan met verschillende 
levensovertuigingen van leerlingen. We laten zien wat er in het curriculum gebeurt op dit punt en 
vervatten dat in een schema. In de wetenschappelijke literatuur wordt het omgaan met 
levensbeschouwingen geduid als teaching about religion (Alii, 2009). Hier gaat het om het informeren 
over tradities. Het kennen van het eigen verhaal leidt tot het herkennen in het verhaal van de ander. 
Vanuit het overdrachtsmodel worden leerlingen van bijvoorbeeld een christelijke school ingewijd in de 
christelijke traditie. Dat is teaching into religion. Hier geldt het erkennen (tevens her- en verkennen) 
waar je voor staat in de context van verschillende stemmen in de verhalen van anderen. Teaching from 
(of for/trough) religion gaat over stemmen en afstemmen, het betekent voor de normatieve 
professional eigenheid kennen en anders-zijn erkennen. Het laten zien vanuit agency waar de 
professional staat in levensbeschouwing, het anker zijn (als symbool van de centrale waarde hoop) met 
thrill (gedrevenheid) vraagt om kleur bekennen, de uiteindelijke uitleg van teaching from (zie ook: Van 
den Berg, 2017). Het geeft een derdeordeleerproces weer van borging (ego-binding) in het hart van de 
professional als persoon. (De drieslag kennen, (v)erkennen en bekennen is van Ter Avest, 2011).  
 

3.4 De betekenis van normatieve professionalisering  

 
De socialiserende- en de subjectificatiefunctie (naast kwalificatie) in de drieslag van Biesta vertalen we 
voor de christelijke levensbeschouwing als persoon zijn. Dat persoon-zijn is als een (op)gave van God. 
Als onderwijsprofessional is er verschil tussen teaching morally en teaching morality. Voor de 
normatieve professionalisering willen we de eerste duiden als Bildung (de mens in relatie tot de ander 
en de wereld, de socialiserende functie), het opgroeien in. De tweede als Erziehung, de mens in relatie 
tot God en zichzelf (de relatie van de mens tot God en zichzelf, de subjectificatiefunctie), het ingroeien 
in. Het onderscheid Bildung en Erziehung is van Biesta (2017) en hij beroept zich op Böhm (2017). Bij 
Bildung gaat het om ‘individuering’, het proces waardoor het menselijk organisme tot individu wordt en 
de mens is daarbij als te cultiveren ‘object’ (een geaccultueerd organisme), het is de interactie tussen 
het individu en de cultuur.  
 
Het denken over opvoeding en onderwijs in termen van Erziehung is meer expliciet gericht op de 
persoon als ‘subject’. Hier is de persoon de manier waarop de mens bestaat. De leraar als professional 
bedient zich van Erziehung als bewust en bedoeld handelen ‘in de richting van’ een opvoedeling, een 
leerling. Biesta (2017, p. 8) voegt er zijn definitie van opvoeding aan toe: “Het wekken van het verlangen 
in een ander mens om op een volwassen manier in de wereld te (be)staan.” Met staan en bestaan 
bedoelt hij existeren. Biesta beweert dat het goed is dat onderwijs inzet op brede vorming in plaats van 
smalle scholing. Bildung is niet genoeg, omdat er werk verricht moet worden om leerlingen te 
enthousiasmeren voor en te ondersteunen in hun (pogingen tot) persoon-zijn. Dat is werk van Erziehung 
(zie ook oratie van Biesta, 2018). 
 
Het niveau van handelen op drie niveaus geven we weer aan de hand van tabel 1. Een voorbeeld van 
niveau 1 is dat als je christelijk bent opgevoed en het christen-zijn niet is verinnerlijkt, je bedreven 
vanuit het cognitief kennen kunt handelen dat voortkomt uit het nabootsen (modeling) van 
voorbeeldgedrag in de opvoeding en vorming. Het proces van zich verankeren als ‘leerling’ is het zoeken 
naar eigenheid in het toepassen van het geleerde. Als het op dat niveau blijft, is het als het toepassen 
van een trucje, een enkelslagleerproces. Niveau 2 en 3 geven de verdieping in levensbeschouwing weer. 
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Tabel 1:  
Vorming in drie dimensies (zelfgeconceptualiseerd schema voor dit onderzoeksproject) 

 
Teaching Knowing Competence Level loops Anchor Professional Growth set 

teaching 
about 

kennen  skill 
(bedrevenheid) 

enkelslagleren  zich verankeren leerling  groeien  

teaching into (h/v)erkenn
en  

will  dubbelslaglere
n  

anker 
verleggen 

gezel  opgroeien (Bildung)  

teaching 
form  

bekennen  thrill 
(gedrevenheid) 

drieslagleren 
(expansief 
leren) 

anker te zijn  meester/juf  ingroeien 
(Erziehung) 

 

En als we de subjectificatielijn vanuit dit gedachtegoed doortrekken naar Erziehung door de (christelijke) 

professional als (op)gave van God, zal voor de één met God, Jezus Christus (Vader, Zoon en Heilige 

Geest) worden bedoeld, de verticale lijn naar boven in figuur 1. Maar het geldt ook voor anderen die 

daarover anders denken en kan God, Boeddha, Allah, mindfulness, humanisme of anderszins zijn. De 

vraag is wel of je vanuit humanisme of mindfulness denkt, je dat ziet als ‘het hogere’. Wellicht wel iets 

dat je ‘het andere’ kunt noemen en dat jou als persoon transcendeert, overstijgt, en daarin zich aan jou 

geeft, jou vormt en maakt. God is voor de humanist ‘wereld’ als transcenderend principe en de vraag is 

of dat niet ook horizontaal geduid is en niet verticaal moet worden gezien.  

In de verticale lijn naar beneden in figuur 1 gaat het over de zelfwaardering, zelfbeschouwing, de self-

efficacy, het self-esteem.  

Figuur 1:  
Bewerking van het model van de onderzoeksgroep ‘Mensen kunnen bloeien’ vanuit de 
Leerstoel Christelijke identiteit (Huttinga, 2017, p. 16) 
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Zo komt identiteit in de subjectieve persoon tot eigenaarschap en echtheid door een proces van 
interiorisatie. Subjectificatie in christelijke zin is het ingroeien in de wijnstok Christus (Johannes 15: 1-
17). Daarbij is de theologale deugd ‘hoop’ een door God gegeven deugd: dat wat de leraar beoogt te 
bewerkstelligen in de onderwijspraktijk, heeft hij niet in eigen hand.  

Dat brengt ons op de volgende omschrijving van wat we binnen dit onderzoek verstaan onder identiteit: 
“Identiteit is een samenhangend moreel-dynamisch vormingsproces van een persoon dat door aanleg 
(nature) en door middel van sociale interactie met de (culturele) omgeving (nurture) zichzelf voortdurend 
(re)construeert (mede in het gelaat van de ander/Ander) tot een fundament dat als basis dient voor 
persoonsvorming (subjectificatie) en door eigenheid (agency) tot uiting komt in levensbeschouwing en 
zich als ‘personal identity’ (dat wat je bent) manifesteert in doordacht (virtuoos) handelen.” 

3.5 De aanstaande leraar als een betrokken deelnemer 
 

Een voor de hand liggende benadering van diversiteitsvraagstukken is om te benadrukken dat van 
aanstaande professionals gevraagd mag worden dat zij op een professionele manier met 
levensbeschouwelijke, culturele en seksuele spanningen omgaan. Maar professioneel is niet hetzelfde 
als neutraal. Uitgangspunt van ons project is dat een professionele houding pas echt kansen heeft als 
recht wordt gedaan aan het feit dat de leraar in opleiding ook zelf altijd in dergelijke verschillen staat, 
ofwel een standpunt heeft. Ook de professional (in opleiding) heeft zelf een levensbeschouwelijke, 
culturele en seksuele positie en identiteit. Dit betekent dat de betrokkenheid van de leraar in opleiding 
in dergelijke verschillen geen ‘beschouwende’, maar een ‘deelnemende’ betrokkene is. 
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Hoofdstuk 4  Presentatie van de resultaten van het 
onderzoek 
 

4.1 Respons 
 
De respondenten zijn onder te verdelen in twee groepen: 

Eerste groep van aanstaande leraren: 

 Derdejaars aanstaande leraren van Hogeschool Viaa (N=33); is 47 procent van de populatie;  

 Derdejaars aanstaande leraren van de Christelijke Hogeschool Ede (N=60); is 55 procent van de 
populatie.  

 
Tweede groep van begeleiders: 
 

 Vormingsdocenten van Viaa (N=4); is 40 procent van de populatie; schoolopleiders van Viaa/Scope 
(N=7), is 60 procent van de populatie; Teacher leaders van Viaa/Scope (N=5), is 100 procent van de 
populatie. Deze groepen zijn, gezien hun kleine omvang, als totaal meegenomen als contra-indicatie 
en steekproef ten opzichte van de eerste groep.  

4.2 Achtergrondkenmerken Viaa-respondenten 
 
Vormingsdocenten van Viaa (N=4); is 40 procent van de populatie; waarvan 1 man/3 vouw. De 
respondenten zijn achtereenvolgens geboren in 1973/-62/-61/-72 met 10/15/16/10 jaren ervaring in het 
onderwijs.  
 
Schoolopleiders van Viaa/Scope (N=7), is 60 procent van de populatie; waarvan 1 man/5 vrouw/1 
blanco. De respondenten zijn achtereenvolgens geboren in 1966/-66/-79/-76/-87/-73/b met 
30/26/14/19/11/24/b ervaring in het onderwijs. 
 
Teacher leaders van Viaa/Scope (N=5), is 100 procent van de populatie; waarvan 2 man/3 vrouw. De 
respondenten zijn achtereenvolgens geboren in 1967/-80/-78/-75/-62 met 03/06/01/01/14 ervaring als 
teacher leaders. 
 

4.3 Deelvraag 1 
 
In hoeverre ervaren aanstaande leraren en hun begeleiders beroepsspanningen, die voortkomen uit een 
toenemende levensbeschouwelijke diversiteit van de hogeschool? 
 
Groep 1: Viaa-aanstaande leraren: 

1. 37 procent van de derdejaars aanstaande leraren (N=33) geeft aan dat de levensbeschouwelijke 
diversiteit onder aanstaande leraren op Hogeschool Viaa gemiddeld aan het toenemen is. Bijna 
43 procent vindt dat meer dan gemiddeld, 6 procent vindt dat bovengemiddeld, 12 procent ziet 
onvoldoende toename en 2 procent ziet helemaal geen toename.  

2. Bijna 40 procent van de derdejaars aanstaande leraren geeft aan dat er gemiddeld aandacht is 
voor levensbeschouwelijke diversiteit binnen het curriculum van Viaa. 24 procent vindt het 
meer dan gemiddeld, 6 procent vindt het bovengemiddeld en 30 procent is van mening dat het 
onder gemiddeld is.  
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Groep 2: begeleiders: 
1. 43 procent van de schoolopleiders geeft aan dat de levensbeschouwelijke diversiteit onder 

aanstaande leraren gemiddeld aan het toenemen is, 43 procent vindt dat meer dan gemiddeld 
en 14 procent weet het niet.  

2. 20 procent van de teacher leaders (n=5) geeft aan dat de levensbeschouwelijke diversiteit onder 
aanstaande leraren gemiddeld is toegenomen, 40 procent vindt het meer dan gemiddeld en 40 
procent vindt dat het minder dan het gemiddelde is toegenomen.  

4.4 Deelvraag 2 
 
In hoeverre ervaren aanstaande leraren en hun begeleiders beroepsspanningen, die voortkomen uit een 
toenemende levensbeschouwelijke diversiteit van de opleidingsschool? 
 
Groep 1: Viaa-aanstaande leraren: 

1. 33 procent van de derdejaars aanstaande leraren (N=33) geeft aan dat de levensbeschouwelijke 
diversiteit onder leerkrachten op de opleidingsscholen gemiddeld aan het toenemen is, 33 
procent vindt de toename meer dan gemiddeld, 12 procent ziet een bovengemiddelde toename 
en 21 procent ziet of ervaart geen toename.  

2. 49 procent van de derdejaars aanstaande leraren geeft aan dat de levensbeschouwelijke 
diversiteit onder leerlingen op de opleidingsscholen gemiddeld aan het toenemen is, 21 procent 
vindt dat meer dan gemiddeld, 6 procent vindt bovengemiddeld, 18 procent vindt dat minder 
dan het gemiddelde en 6 procent ziet het helemaal niet.  

3. 52 procent van de derdejaars aanstaande leraren geeft dat aan de levensbeschouwelijke 
diversiteit onder ouders op de opleidingsscholen gemiddeld aan het toenemen is, 24 procent 
vindt dat meer dan gemiddeld, 15 procent vindt dat bovengemiddeld en 9 procent vindt dat 
minder dan het gemiddelde.  

4. Bijna 40 procent van de derdejaars aanstaande leraren geeft aan dat er gemiddeld aandacht is 
voor levensbeschouwelijke diversiteit binnen het curriculum van de opleidingsschool, 21 
procent vindt het meer dan gemiddeld, 3 procent vindt het bovengemiddeld, 24 procent is van 
mening dat het onder gemiddeld is en 12 procent vindt dat er onvoldoende aandacht voor is.  
 

Groep 2: begeleiders: 
1. 29 procent van de schoolopleiders geeft aan dat de levensbeschouwelijke diversiteit onder 

leerkrachten op de opleidingsscholen gemiddeld aan het toenemen is, 42 procent vindt de 
toename meer dan gemiddeld, 29 procent vindt de toename bovengemiddeld.  

2. 80 procent van de teacher leaders (N=5) geeft aan dat de levensbeschouwelijke diversiteit onder 
leerkrachten op de opleidingsscholen meer dan gemiddeld is toegenomen en 20 procent vindt 
dat helemaal niet. 
 

4.5 Deelvraag 3 
 
Welke onderwerpen rond levensbeschouwelijke diversiteit worden als beroepsspanningen ervaren door 
aanstaande leraren en hun begeleiders op de hogeschool en de opleidingsschool?  
 
Groep 1: Aanstaande leraren:  
Het betreft de volgende thema’s voor de Viaa- derdejaars aanstaande leraren:  
 
o nederlands als tweede taal 

o opgelegde mening van wpc’ers 
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o sterk bepaalde sfeer door levensbeschouwing 

o een methode gebruikt door de hele school 

o de schepping 

o verschillende geloven 

o gesprekken over gescheiden ouders 

o er is geen ruimte voor diversiteit (geen dialoog) 

o praten over leven en dood 

o er is weinig dialoog over 

o invulling van het geloof 

o niet alles durven zeggen 

o wel of niet naar de kerk 

o verschil in normen en waarden 

o zwarte pietendiscussie (2x) 

o samenwonen 

o lessen geven over seksualiteit 

o praten over dood/overlijden & ziektes 

o aangesloten kerkgemeente 

o visie op onderwijs 

Het betreft de volgende thema’s voor de CHE-derdejaars aanstaande leraren: 
 
o mogen leraren staken?  

o aanslagen en vluchtelingen (2x) 

o omgaan met (4x) 

o niet-christelijke mentor 

o wel of niet aanwezig zijn in de kerk met Kerst (3x) 

o omgaan met rouw (5 keer) 

o cultuurverschillen en omgaan met diversiteit 

o wereldgodsdiensten (10 keer) 

o schepping en evolutie (2 keer) 

o reflecteren op identiteit (5 keer) 

o wel of niet zingen van psalmen 

o individu versus school (2 keer) 

o omgaan met minder- of andersgelovigen 

o seksuele voorlichting (2 keer) 

o wie wil van en bij de collega’s stil bidden (op een christelijke school en niemand wil dat)? 

o kerkbezoek 

Zou je als derdejaars aanstaande leraar een spannende ervaring of gebeurtenis kort willen omschrijven:  
 
o activiteiten waarbij de persoonlijke waarden van twee of meerdere personen 'botsen' 

o bij NT2 waren voornamelijk andersgelovige kinderen en dat vond ik best lastig 

o reactie op mijn persoonlijk geloof (afkeuring) door andere mening over openbaar/christelijk 

onderwijs 

o ouders die hun mening geven 

o er zijn dingen die zo moeilijk zijn in het geloof om deze te bespreken, maar ik vind het lastig om mijn 

eigen overtuiging te vinden 
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o werken op zondag 

o waarom hebben we dit geloof - vraag vanuit de klas het gaat er niet over 

o persoonlijk wel of geen (top)sport op zondag 

o werken op zondag werd niet geaccepteerd 

o in hoeverre je je privéleven deelt op werkplekleren 

o dat ik ging samenwonen en niet eerst ging trouwen, ik wist niet wat ze ervan vonden 

 

Groep 2: De begeleiders:  

Het betreft de volgende thema’s: 
o doop  

o toelating 

o terreur 

o rouw/verdriet 

o wereldgodsdiensten 

o opening door aanstaande leraren in de lessen 

o homoseksualiteit (4 keer) 

o moslims  

o ontstaan van de aarde 

o moskeebezoek 

o volwassendoop 

o rages op schoolplein 

o keuze boeken schoolbibliotheek 

o lastige ouders met betrekking tot levo 

o keuze godsdienstmethode 

o kritische (tegenover) collega's  

 

4.6 Thema’s van de vlogs 
 
Dit heeft geleid tot zeven onderwerpen voor de vlogs om beroepsspanningen bespreekbaar te maken:  
 

1. Scene 1 Ryan kijkt af  

Concreet aanknopingspunt: respect voor elkaar hebben met respect voor culturele verschillen 
Spanning: verschil tussen boetecultuur en schaamtecultuur 
Scenario: een kind spiekt, wordt betrapt en loopt boos de klas uit. 

 
2. Scene 2 Is de meester single? 

Spanning: Persoonlijke identiteit versus identiteit van de school.  
Concreet aanknopingspunt: anders geaardheid op een conservatieve school. 
Scenario: Meester is homo. Kind vraagt in de klas: “Waarom heb jij geen vriendinnetje?” Leg dat 
eens uit. 

 
3. Scene 3 Van God los 

Spanning: botsende uitingen van levensbeschouwelijke waarden.  
Scenario: Kinderen zitten op een christelijke school, maar horen thuis van atheïstische of 
postmoderne ouders dat ‘dat van God en Jezus en zo’ in het echt flauwekul is. 
Concreet aanknopingspunt: het uitdragen van levensovertuigingen. 
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4. Scene 4 Ruchir doet niet mee 

Spanning: omgaan met andere etnische achtergronden.  
Concreet aanknopingspunt: discriminatie.  
Scenario: Ruchir mag niet meedoen op het plein, omdat hij wordt uitgesloten vanwege ‘anders-zijn’. 

  
5. Scene 5 Zeg maar Tom 

Spanning: omgaan met andere seksuele geaardheden. Lisa wil liever een jongen zijn en gaat 
volgende week Tom heten. De student is bang dat hij gepest gaat worden. 
Concreet aanknopingspunt: LHTBI. 
Scenario: meisje dat liever een jongetje wil zijn. 

 
6. Scene 6 Aytana blijft na 

Scenario: haar ouders zijn gescheiden, zij moet naar haar moeder, maar ze wil naar haar vader. 
Docent wil haar troosten, knuffelen, maar dat mag niet. Wat moet hij haar zeggen? 
Spanning: omgaan met rouw bij verlies of echtscheiding.  
Concreet aanknopingspunt: hoe begeleid je kinderen die hier mee te maken hebben (gehad)? 

 
7. Scene 7 Ik wil ook vrij van school 

Spanning: wereldgodsdiensten.  
Concreet aanknopingspunt: verschillende vieringen.  
Scenario: Kerst, Suikerfeest. Ramadan. Kind vraagt aan meester: “Waarom is Ryan niet op school 
vandaag?” Docent: “Ryan viert vandaag het Suikerfeest.” Kind: “Waarom mag ik geen vrij, ik wil ook 
wel vrij vandaag!” 
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Hoofdstuk 5  Discussie over resultaten 

 
5.1 Opmerkingen  
 
De uitkomsten van het onderzoek worden sterk bepaald door de levensbeschouwelijke achtergrond van 
de groep die is onderzocht. Het betreft hier uitsluitend aanstaande leraren die studeren aan Hogeschool 
Viaa en Christelijke Hogeschool Ede, instituten met een uitgesproken christelijk karakter. Dat uit zich in 
genoemde onderwerpen als christelijke dagopeningen, viering van kerkelijke feestdagen, en waarden en 
normen die ontleend zijn aan de Bijbel. Er is in vele opzichten sprake van een gedeeld waardepatroon.  
 
De betrouwbaarheid is gebaseerd op twee derdejaars-groepen aanstaande leraren van de twee 
genoemde hogescholen, daarmee is het niet representatief voor alle negen Radiant-hogescholen; 
bovendien zoals in 4.2 staat: er deden vier vormingsdocenten, zeven schoolopleiders en vier teacher 
leaders van Viaa/Scope aan het onderzoek mee, dus de mate van representativiteit is gering. Dit vraagt 
om een vervolgonderzoek. Met een snel toenemende secularisatie zijn de thema’s maximaal binnen drie 
jaar reproduceerbaar. We menen wel qua validiteit dat bij de spanningen gemeten is, wat gemeten zou 
moeten worden. De resultaten van de Viaa-aanstaande leraren, bij deelvraag 1 en 2, laten dit ook zien. 
De nadruk van het onderzoek ligt vooral bij deelvraag 3. Deze vraag is door beiden hogescholen 
onderzocht.  
 
Beroepsspanningen kunnen op verschillende niveaus spelen. Het kan gaan om verschillen tussen de 
individuele leraren en de identiteit van de school, om verschillen in opvatting tussen collega’s onderling, 
om verschillen in opvattingen met leerlingen in de groep of met hun ouders of om de omgang met 
verschillen of spanningen tussen leerlingen onderling. Omdat deze vaak betrekking hebben op de meest 
fundamentele overtuigingen van mensen, die dus rechtstreeks op hun identiteit betrekking hebben (op 
wie zij zijn en hoe zij zijn), zijn daar vaak diepgaande emoties aan verbonden. Dat laat zich moeilijk 
thematiseren omdat het plaatsvindt binnen een complexe praktijk. De thema die in de vlogs zijn 
uitgewerkt dienen vooral het gesprek en de interne dialoog te stimuleren. Het is een begin en geen 
einde van alle tegenspraak.  
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Hoofdstuk 6  Conclusies 

 
6.1 Antwoord op deelvraag 1 
 
Groep 1: Viaa-aanstaande leraren 

1. 86 procent van de derdejaars aanstaande leraren vindt dat de levensbeschouwelijke identiteit 
onder aanstaande leraren op Hogeschool Viaa gemiddeld tot bovengemiddeld aan het 
toenemen is en 14 procent vindt van niet. 

2. 70 procent van de derdejaars aanstaande leraren van Hogeschool Viaa vindt dat er op 
Hogeschool Viaa gemiddeld tot bovengemiddeld aandacht wordt besteed aan 
levensbeschouwelijke diversiteit binnen het curriculum en 30 procent vindt het minder dan 
gemiddeld.  
 

Groep 2: De Viaa-begeleiders 
1. 86 procent van de schoolopleiders vindt dat de levensbeschouwelijke diversiteit onder 

aanstaande leraren gemiddeld tot meer dan gemiddeld aan het toenemen is. 
2. 72 procent van de schoolopleiders vindt dat de identiteit van Hogeschool Viaa gemiddeld tot 

meer dan gemiddeld zinvol is ten aanzien van de onderlinge diversiteit en 14 procent vindt dat 
onder het gemiddelde. 100 procent van de schoolopleiders kan zijn persoonlijke identiteit meer 
dan gemiddeld tot bovengemiddeld een plek geven op Hogeschool Viaa en 83 procent van de 
schoolopleiders vindt dat het curriculum op Hogeschool Viaa gemiddeld tot bovengemiddeld 
levensbeschouwelijk divers is. 

3. 60 procent van de teacher leaders vindt dat de levensbeschouwelijke identiteit onder 
aanstaande leraren gemiddeld tot meer dan gemiddeld is toegenomen en 40 procent ziet geen 
toename. 100 procent van de teacher leaders kan zijn persoonlijke identiteit gemiddeld tot 
bovengemiddeld een plek geven op Hogeschool Viaa. 

 
6.2 Antwoord deelvraag 2 
 
Groep 1: Viaa-aanstaande leraren 

1. 79 procent van de derdejaars aanstaande leraren vindt dat de levensbeschouwelijke identiteit 
onder leerkrachten gemiddeld tot bovengemiddeld aan het toenemen is en 21 procent ziet dat 
niet. 

2. 76 procent van de derdejaars aanstaande leraren vindt dat de levensbeschouwelijke diversiteit 
onder leerlingen op de opleidingsscholen gemiddeld tot bovengemiddeld aan het toenemen is 
en 24 procent vindt dat onder het gemiddelde tot helemaal geen toename. 

3. 91 procent van de derdejaars aanstaande leraren vindt dat de levensbeschouwelijke diversiteit 
onder ouders gemiddeld tot bovengemiddeld aan het toenemen is en 9 procent vindt dat onder 
het gemiddelde. 

4. 67 procent van de derdejaars aanstaande leraren vindt dat er in het curriculum van de 
opleidingsschool van Hogeschool Viaa gemiddeld tot bovengemiddeld aandacht wordt besteed 
aan levensbeschouwelijke diversiteit en 33 procent vindt het minder dan gemiddeld tot 
onvoldoende. 
 

Groep 2: de Viaa-begeleiders 
1. 100 procent van de schoolopleiders vindt dat de levensbeschouwelijke diversiteit onder 

leerkrachten en kinderen gemiddeld tot bovengemiddeld aan het toenemen is. 
2. 80 procent van de teacher leaders vindt dat de levensbeschouwelijke diversiteit onder leraren 
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gemiddeld is toegenomen. 
3. 75 procent van de vormingsdocenten vindt dat de levensbeschouwelijke diversiteit onder 

leerkrachten meer dan gemiddeld tot bovengemiddeld aan het toenemen is. 
 
 
6.3 Antwoord deelvraag 3 
 
De aanstaande leraren van beide hogescholen benoemen een scala aan concrete thema’s, spannende 
situaties of gebeurtenissen die zij als spannend ervaren met betrekking tot de toenemende diversiteit 
op de hogeschool en opleidingsschool.  
 
6.4. Antwoord op de hoofdvraag 
 
De hoofdvraag luidde: op welke wijze is er bij aanstaande leraren sprake van beroepsspanningen binnen 
het persoonlijk meesterschap, die voortkomen uit toenemende levensbeschouwelijke, culturele en 
seksuele diversiteit binnen de opleiding en de opleidingsschool?  
 
Het blijkt dat veel aanstaande leraren op Hogeschool Viaa van mening zijn dat de diversiteit onder 
aanstaande leraren op de opleiding toeneemt, maar dat hier voldoende aandacht voor is en rekening 
mee wordt gehouden. De begeleiders beamen dit; hoewel het hier maar om een kleine groep gaat. Een 
bijna zelfde uitkomst zien we ook voor het buitenschools curriculum op de opleidingsschool. De 
aanstaande leraren vinden wel dat het onderwerp voor het werkplekleren meer aandacht verdient. Ze 
zijn op dit punt iets minder tevreden, of positief geformuleerd: ze voelen zich op de opleidingsschool 
handelingsverlegen. De vlogs die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld zouden hierin kunnen voorzien. De 
aanstaande leraren missen vooral de dialoog over de thema’s en de genoemde situaties. Veel van deze 
thema’s zijn levensbeschouwelijk van aard.  
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Hoofdstuk 7  Aanbevelingen 
 
Het gaat om de volgende aanbevelingen: 
 

1. Het blijkt dat 30 procent van de Viaa-aanstaande leraren vindt dat het curriculum op de 
Hogeschool nog onvoldoende ruimte biedt om te spreken over allerlei vormen van diversiteit. 
Ga aan de hand van een inventarisatie van curriculumonderdelen na waarbij levensbeschouwing 
ter sprake komt, waar de hiaten zitten en hoe deze opgevuld kunnen worden. Betrek de 
aanstaande leraren bij de verdere invulling.  
 

2. Het blijkt dat Viaa-aanstaande leraren een enorme toename van diversiteit ervaren zowel in de 
opleiding als op de opleidingsschool.  
Ga aan de hand van portfolio’s gesprekken van de aanstaande leraren na of het reflecteren op 
de identiteitsspanningen rond levensbeschouwelijke diversiteit voldoende plaats heeft over de 
jaren. 

 
3. Ga na hoe de vragenlijst Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit en de vlogs in die 

jaarlagen kunnen worden ingezet (in eerste instantie binnen de Studieloopbaanbegeleiding aan 
de CHE en in de Persoonlijk-Professionele Ontwikkelingslijn binnen Viaa). 

 
4. Benut de ‘levensvragen-app’ (die op dit moment al wordt gebruikt binnen de CHE en Viaa in 

resp. in pabo-2 en pabo-3) voor het delen van vraagstukken op het gebied van 
levensbeschouwelijke diversiteit. Inventariseer de vragen en dilemma’s die dat oproept. 

 
5. Ga na of het beroepsproduct methode vlogs ook ingezet kan worden voor schoolteams, omdat 

ook de begeleiders van de aanstaande leraren aangeven beroepsspanningen te ervaren naar 
aanleiding van toenemende diversiteit in de scholen. Bij de vlogs zit een handreiking. Bij ieder 
probleem wordt een oplossing voorgesteld (die bediscussieerd kan worden) waarbij de 
begrippen teaching into religion en teaching from (of for/trough) religion uit hoofdstuk 3 
funderend waren, soms beide, soms een van de twee. 

 
6. Pas de vijftiende professionele identiteitsspanning, (ervaren van het verschil tussen je eigen 

geloofsovertuiging en die van de school) als volgt aan: Ervaren van het verschil tussen je eigen 
levensbeschouwing en die van anderen binnen de opleiding en in de opleidingsschool.  

 
7. Verbreed het onderzoek naar alle Radiant-hogescholen.  
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Bijlage 1: Kijkwijzers bij zeven vlogs 

Scene 1: Ryan kijkt af  
Scene 2: Is de meester single? 
Scene 3: Van God los 
Scene 4: Ruchir doet niet mee 
Scene 5: Zeg maar Tom 
Scene 6: Aytana blijft na 
Scene 7: Ik wil ook vrij van school 
 

Context 

Alle vlogs hebben betrekking op spanning 15 die hieronder als hoofdvraag wordt geformuleerd. Van 
daaruit zijn deelvragen geformuleerd. 
 
De hoofdvraag luidt: Op welke wijze is er bij aanstaande leraren en hun begeleiders sprake van 
beroepsspanningen binnen het persoonlijk meesterschap, die voortkomen uit toenemende 
levensbeschouwelijke diversiteit binnen de opleiding en de opleidingsschool?  
 
De deelvragen zijn: 

1. In hoeverre is er sprake van beroepsspanningen bij aanstaande leraren en hun begeleiders, die 
voortkomen uit een toenemende levensbeschouwelijke diversiteit van de hogeschool? 

2. In hoeverre is er sprake van beroepsspanningen bij aanstaande leraren en hun begeleiders, die 
voortkomen uit een toenemende levensbeschouwelijke diversiteit van de opleidingsschool?  

3. Welke onderwerpen rond levensbeschouwelijke diversiteit worden als beroepsspanningen 
ervaren door aanstaande leraren en hun begeleiders op de hogeschool en de opleidingsschool?  

Deze vlogs zijn opgenomen na verkregen toestemming van ouders en leerlingen. Alles is geënsceneerd. 
Het vertonen van deze vlogs is uitsluitend toegestaan voor educatieve doeleinden in Radiant-verband. 

 
Scene 1 Ryan kijkt af  
Concreet aanknopingspunt: respect voor elkaar hebben met respect voor culturele verschillen. 
Spanning: verschil tussen boetecultuur en schaamtecultuur. 
Scenario: een kind spiekt, wordt betrapt en loopt boos de klas uit. 
 
‘Respect’ komt van het Latijnse re-spicere, terug kijken. Je kunt pas respect voor iemand tonen als je z’n 
levensgeschiedenis en achtergrond kent. Verschil in een waarden- en normenpatroon is 
cultuurgebonden. Het maakt dus per cultuur verschillend uit hoe je daarin staat. Waarden zitten in je 
denken, zoals de waarde ‘gelijkwaardigheid’. Normen zitten in het gedrag dat uit waarden voortkomt. In 
het gedrag voor de klas laat je merken dat je gelijkwaardigheid als waarde belangrijk vindt door 
kinderen niet voor te trekken en dat ze gelijkelijk benadert. Normen zijn concrete gedragsregels die 
aangeven wat er verwacht wordt in bepaalde situaties, beredeneerd vanuit het gedrag. De waarde 
‘beleefdheid’ wordt voor kinderen in normen vertaald, zoals bijvoorbeeld in gesprekken tussen grote 
mensen niet in de rede vallen, of in de winkel op je beurt wachten. In de praktijk kan dat lastig zijn. Zo is 
je ogen neerslaan in Aziatische landen een manier om respect te tonen voor een gesprekspartner met 
een hogere status, maar wij westerlingen interpreteren wegkijken al snel als verlegenheid. Aankijken is 
hier de norm. De waarde die een leerkracht kan nastreven is ‘rechtvaardigheid’; in het gedrag geldt dan 
de norm ‘geen kinderen voortrekken’. Bij de waarde ‘veiligheid’ geldt als norm ‘geen kind voor schut te 
zetten’. Hier doet zich het probleem voor dat in de islamitische cultuur dikwijls niet het individu, maar 
de gemeenschap tegenover Allah staat. Heb je iets gestolen of heb je gespiekt, dan leidt dat eerder tot 
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schaamte dan tot schuld. Het belangrijkste wordt dan: zorgen dat niemand het te weten komt of dus 
ontkent je het of je loopt weg. In deze schaamtecultuur hebben kinderen meer belang bij eer en 
eerherstel dan bij schuld en boete. In de westerse schuldcultuur staat het individu meer centraal en 
moet hij verantwoording afleggen en gaat het eerder om schuld, bewijzen en eventueel straffen of 
herstellen. 
 
Pedagogisch: als je ziet dat iemand met een niet-westerse cultuur spiekt, zeg je niets maar laat je aan je 
blik merken dat je het hebt gezien. Zodra er een pauze is, roep je de leerling apart en confronteer je 
hem met zijn gedrag. 
Discussie: ontstaat er geen ongelijke behandeling? 
  

Scene 2 Is de meester single? 
Spanning: Persoonlijke identiteit vs. identiteit van de school.  
Concreet aanknopingspunt: anders geaardheid op een conservatieve school. 
Scenario: Meester is homo. Kind vraagt in de klas: “Waarom heb jij geen vriendinnetje?” Leg dat eens 
uit.  
 
Scholen worden steeds meer divers: van Turkse en Marokkaanse Nederlanders tot Syrische 
vluchtelingen en allochtonen met allerlei politieke, culturele en religieuze opvattingen. Een gesprek over 
homoseksualiteit kan net zo geladen zijn als een gesprek over de oorlog in Afghanistan, de discussie over 
Zwarte Piet en het Palestijns-Israëlisch conflict, omdat die verschillende opvattingen door elkaar heen 
lopen en tot standpunten leiden die diametraal verschillend zijn. De cultuur in het westen is sterk 
beïnvloed door de verlichting, waardoor gelovigen meer gewend zijn om in gesprek te gaan met 
andersgelovigen of ongelovigen en omgekeerd. Dit verlichtingsproces duurde vanaf de 17de eeuw lang. 
Dit verschijnsel deed zich niet voor in verschillende landen met een islamitische populatie. Met andere 
woorden: niet iedereen heeft van huis uit meegekregen om een open gesprek te voeren over gevoelige 
zaken, dit geldt ook voor een deel van de ‘autochtone’ jeugd. Het hangt misschien nog wel meer af van 
de opvoeding. Voorwaarde voor een gesprek in de klas is een veilig klimaat om te discussiëren. Het kan 
helpen als je als docent het aandurft om juist wel iets over jezelf te vertellen, maar ook daarvoor is die 
veiligheid noodzakelijk. Het is in elk geval zinnig om ‘in vredestijd’ kinderen met verschillende 
overtuigingen met elkaar in contact te brengen om ze samen gevoelige kwesties te laten onderzoeken. 
Thema’s als eerwraak, vergeving en discriminatie helpen om te vorkomen dat leerlingen snel in goed-en-
fout termen vervallen. Als een school goed op weg is met het vak burgerschap, kan bij deze 
identiteitsspanning winst worden geboekt.  
Een burgerschap-opstapje voor oudere kinderen is het Project Ongehoord, waarin Amsterdamse 
jongeren onderzoeken hoe tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen werden vervolgd vanwege hun 
afkomst. (http://www.boschfilm.nl/) Omdat het hier gaat om een christelijke homo docent kan het 
nuttig zijn om te kijken op de website van ChristenQueer (het voormalige HJC en ContrariO) de 
vereniging van christelijke LHBTI'ers onder ‘coming out’ (https://www.christenqueer.nl/).  
 
Pedagogisch: burgerschap en het hebben van respect zijn vooral opvoedkundige idealen en de 
ouders/verzorgers zijn de belangrijkste opvoeders. Wat een school kan, is soms heel beperkt. 
Discussie: er kan ook te veel verlichting zijn, dan is niets meer heilig. 
 

Scene 3 Van God los 
Spanning: botsende uitingen van levensbeschouwelijke waarden.  
Scenario: Kinderen zitten op een christelijke school, maar horen thuis van atheïstische of postmoderne 
ouders dat ‘dat van God en Jezus en zo’ in het echt flauwekul is. 
Concreet aanknopingspunt: het uitdragen van levensovertuigingen. 

http://www.boschfilm.nl/
https://www.christenqueer.nl/
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Iets over geloven en de wet. Sommigen geloven in de vrije markt, de zegeningen van Samaveda Yoga, de 
gelijkheid van mensen of de idealen van de Verlichting. In ons land mag dat, het is juist mooi. Stel je voor 
dat iedereen hetzelfde was, dacht en vond. Dankzij onze Grondwet ‘zijn de gedachten vrij’. Dat is niet 
vanzelf gegaan. Die Gedanken Sind Frei of "De gedachten zijn vrij" is een oud Duits volkslied. Dit lied 
vindt zijn oorsprong in de periode van de boerenoorlogen in Duitsland rond 1500. Het is één van de 
eerste protestsongs, een aanklacht tegen censuur en controle. Het werd gezongen in de 
concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en het werd door Hitler verboden. Een lied dat 
bijvoorbeeld prachtig past bij de nacht van de Vrijheid van Amnesty International. Het eerste couplet is 
heel beroemd: 
 
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?  
Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten.  
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen  
mit Pulver und Blei: Die Gedanken sind frei! 
 
In een liedbundel wordt het vertaald als: 
De gedachten zijn vrij  
Wie raadt ze daarbinnen?  
Ze dansen voorbij als nachtelijke schimmen 
Geen mens kan ze maken, geen jager kan ze raken  
Laat wezen wat zij, de gedachten zijn vrij. 
 
Uiteraard zijn niet alle handelingen vrij. Mag je je geloof uiten op school? Sommigen geloven niet in de 
democratie, maar daarvan zeggen we dat het een privézaak is. Van scholen wordt verwacht dat ze zich 
in hun onderwijs aan de wet, en dus aan de democratie houden. Bij burgerschap wordt dit onderwezen. 
Het uiten van christelijk of ander geloof op school is in ons land in de Grondwet verankerd in artikel 23. 
Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen op een openbare of bijzondere school te doen. Op de 
school van Rick kozen ze voor een bijzondere (in dit geval christelijke) school. 
 
Pedagogisch: sta als school ergens voor, dat doet die vader ook. 
Discussie: wat de een inspireren noemt, vindt de ander indoctrineren. 
 

Scene 4 Ruchir doet niet mee 

Spanning: omgaan met andere etnische achtergronden.  
Concreet aanknopingspunt: discriminatie.  
Scenario: Ruchir mag niet meedoen op het plein, omdat hij wordt uitgesloten vanwege ‘anders-zijn’. 
 
Hier komen verschillende psychologische mechanismen in beeld. Iedereen weet ervan, maar niemand 
durft de vuile was buiten te hangen. Dat is het zogenaamde klokkenluidersdilemma. Het 
‘Omstandersdilemma’ wil zeggen: velen zien het gebeuren, maar niemand komt te hulp. ‘Blaming the 
victim’ is de zogenaamde ‘schuld’ van het slachtoffer. Hij wordt gepest, dan had hij maar niet zo 
watterig moeten zijn. Dit wordt ook wel uitlokgedrag genoemd. Bob van der Meer deed onderzoek naar 
het verschijnsel ‘pesten’ (www.pesten.net). Hij onderscheidde bij het pesten vijf soorten doelgroepen: 
 

1. De angsthazen. Ze pesten mee uit angst voor de pester. 
2. De berekenaars. Ze pesten mee om er zelf beter van te worden. 
3. De nietsdoeners/passieven. Ze pesten niet mee, maar doen er niets aan om het tij te keren.  
4. De niet-weters. Zij die niets merken dat er wordt gepest in de groep. Ze verkeren in andere 
sferen. 

http://www.pesten.net/
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5. De opinieleider(s), persoon of personen met hoge status in de groep. Zij zijn de aanstichters 
van het pesten die ook de ‘macht’ hebben om het laten stoppen. 
 

Van der Meer stond een vijfsporenaanpak voor: 
 

1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt 
2. Steun bieden aan het kind dat pest. 
3. Het mobiliseren van de grijze massa die regels opstellen voor de sociale controle. 
3. Leerkrachten wegwijs maken om signalen te herkennen: ‘over sommige geheimen moet je 
praten’ en als school het pesten aanpakken met beleid (protocol). 
5. De ouders mobiliseren om in gezamenlijkheid het pesten aan te pakken. 
 

Let op dat er verschil is tussen plagen en pesten. Bij plagen is er sprake van incidenten. Een persoon zegt 
iets terug en meestal is het dan afgelopen. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden. De 
machtsverhouding is gelijk. Plager(s) en geplaagde(n) hebben een gelijke of bijna gelijke macht. Bij 
plagen loopt de geplaagde geen blijvende psychische en/of fysieke schade op en is in staat om zich te 
verweren, het is meer elkaar voor de gek houden waarbij de machtsverhouding gelijk is. 
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door één of meer 
personen op een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Bij pesten is de macht ongelijk 
verdeeld. Pesten heeft negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Deze mag niet voor zichzelf opkomen 
noch zich verweren. Doet hij dit wel, kan dit voor de pester(s) een reden zijn om hem nog harder aan te 
pakken. Cyberpesten komt steeds meer voor in het geniep. De vormen kunnen verschillen: beledigingen 
mailen, filmpjes of foto’s rondsturen (fotoshoppen van foto’s), roddelen, dreigbrieven sturen, samen 
iemand weigeren op facebook, anonieme mails versturen, 06-nrs doorsturen van anderen, e.d. 
Jan de Zwanger schreef de roman ‘Hadden we er maar wat van gezegd’ (Groningen 1990). 
  
Pedagogisch: Uit onderzoek van K.M. Lehnecke blijkt zelfs dat 15% van de leraren meepest of dat de 
leraar de aanleiding geeft tot pesten. Overweeg de volgende stellingen: 
o Kinderen die pesten, hebben te weinig aandacht van hun leerkracht op school. 

o Leraren die bewust pedagogisch tact hebben ontwikkeld, kunnen het pesten beter voorkomen dan 

leraren die dat niet hebben. 

Discussie: plagen moet kunnen, het bereidt leerlingen goed voor op de harde wereld buiten de 
schoolmuren. 

  

Scene 5 Zeg maar Tom 
Spanning: omgaan met andere seksuele geaardheden. Lisa wil liever een jongen zijn en gaat volgende 
week Tom heten. De student is bang dat hij/zij gepest gaat worden. 
Concreet aanknopingspunt: LHTBI. 
Scenario: meisje dat liever een jongetje wil zijn. 
 
Wat is er precies aan de hand? Genderdysforie komt al op jonge leeftijd voor. Bij de meeste kinderen 
verdwijnt deze echter. Het is wijs om bij pre-puberale kinderen voorzichtig te zijn met een complete 
sociale rolwisseling. Om hoeveel kinderen het gaat is niet bekend, maar ongeveer 3 procent van de 
jongens en 5 procent van de meisjes gedraagt zich als het ‘andere’ geslacht. Voor een docent die 
seksuele opvoeding geeft, kan het goed zijn om dit in de klas te bespreken als iets ‘normaals’. In het 
hieronder genoemde onderzoek wordt overigens gepleit om terughoudend te zijn met een complete 
rolwisseling voor de pubertijd. Ruw geschat vindt in ons land ongeveer 1% van de volwassen mannen en 
vrouwen zich transgender. Volgens sommigen kan dit leiden tot psychische problemen (‘geest en 
lichaam passen niet bij elkaar’), terwijl anderen eerder wijzen op een geslachtsidentiteitsprobleem. 
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Behandeling kan plaatsvinden via psychotherapie en/of operationele ingrepen. Voordat dit laatste 
plaatsvindt wordt een traject afgelegd. Vaak moet de persoon eerst gaan leven in de ‘rol’ van het andere 
geslacht. Dan kan aan een hormoonkuur worden begonnen en moet het worden verteld aan de 
anderen, waarna een serie van operaties volgt, die gericht zijn op het geslacht en de 
geslachtskenmerken zoals borstamputatie of borstvergroting. Een volledige geslacht-aanpassende 
behandeling duurt ongeveer vier tot vijf jaar. De kans dat je als docent in het PO met een complete 
gerealiseerde verandering wordt geconfronteerd is dus niet groot. Christenen zijn, net als over 
homoseksualiteit, verdeeld over geslacht-veranderende operaties en hormoonbehandelingen. 
Stel dat Tom binnenkort op school komt, hoe ga je hiermee om in de klas? In de onderbouw is het geen 
enkel punt. Waarom het later wel een punt voor kinderen is, is voor kinderen interessant. Een ander 
verhaal is het als een leerkracht van geslacht verandert, zo blijkt uit de praktijk. Ouders doen moeilijker 
dan kinderen. Voor christenen is het interessant dat volgens de Bijbel de ziel in het bloed is, of het bloed 
is (Gen. 9:4; Lev. 17:11 en 14). Het is maar zeer de vraag of met een geslachtsverandering dan de ziel 
mee zou veranderen.  
 
Er is een EO-televisieserie over jonge transgenders op zoek naar liefde: ‘Love me gender’; 
https://www.npo3.nl/love-me-gender/  
In 2013 promoveerde Thomas D. Steensma op From Gender Variance to Gender Dysphoria: 
Psychosexual development of gender atypical children and adolescents, beschikbaar via 
http://dare.ubvu.vu.nl/  
 
Discussie: als de ziel in het bloed zit, verandert er niks? Wat maakt iemand tot iemand? 
Pedagogisch: is alles wat je medisch kunt veranderen ook wel toegestaan of zelfs verplicht? 
 

Scene 6 Aytana blijft na 
Scenario: haar ouders zijn gescheiden, zij moet naar haar moeder, maar ze wil naar haar vader. Docent 
wil haar troosten, knuffelen, maar dat mag niet. Wat moet hij haar zeggen? 
Spanning: omgaan met rouw bij verlies of echtscheiding.  
Concreet aanknopingspunt: hoe begeleid je kinderen die hier mee te maken hebben (gehad)? 
 
Cijfers uit 2018 wijzen uit dat per jaar zo’n 75.000 kinderen te maken hebben met echtscheiding van hun 
ouders. Dat betekent dat zo’n 1/5 deel van de kinderen een echtscheiding meemaakt. 80% van de 
kinderen blijft na de scheiding bij de moeder en 25% van de kinderen heeft geen contact meer met de 
vader na de scheiding. En één op de zes echtscheiding zijn vechtscheidingen en lopen problematisch. 
Kortom een scheiding is een ingrijpend proces, zowel juridisch, financieel, sociaal-emotioneel als 
psychologisch. Een kind verliest een deel van zichzelf, soms zijn achternaam, zijn positie in de familie of 
de ouderrelatie. Ze ondergaan hetzelfde verwerkingsproces als wanneer ze een ouder of iemand anders 
uit hun omgeving door de dood verliezen. Dikwijls komen de meest uitgesproken vormen van hechting 
tot uiting, zoals het vastklampen, huilen, boos worden. Als dat niet helpt bij het kind, zie je reacties als 
terugtrekken, apathie en wanhoop. 
 
Elisabeth Kübler-Ross onderscheidde in het rouwproces bij verlies zoals echtscheiding vijf fasen. Ze 
beschouwde rouw echter niet als een lineair proces, dat iedereen stap voor stap doorloopt. Elk kind 
kent zijn eigen tempo en diepgang in verwerking. Dit zijn de fases.  
 

1. Ontkenning: “Dit gebeurt niet bij mij.” Kinderen kiezen in deze fase vaak voor alleen zijn;  
2. Woede: “Waarom met mij?” Kinderen kunnen vaak in deze fase moeilijk leren, omdat het 

werkgeheugen is dichtgeslibd door de emotie;  
3. Marchanderen: ”Ik beloof een betere persoon te worden als...”;  

https://www.npo3.nl/love-me-gender/
http://dare.ubvu.vu.nl/
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4. Verdriet en depressie: ”Ik geef het op.” Wanneer kinderen de realiteit beginnen te accepteren 
komen gevoelens van verdriet, spijt, angst en onzekerheid naar boven;  

5. Aanvaarding: “Ik ga verder met mijn leven.” Er komt berusting en het kind kan onthechten, 
loslaten. Loslaten is niet hetzelfde als vergeten. Het is het verlies een plaats geven in het leven. 

 
Pedagogisch: Let op veranderingen in het gedrag van het kind. Als een kind wil praten, neem dan de tijd. 
Probeer de beste vriendjes van het kind erbij te betrekke. Wees bereid vragen te beantwoorden en 
wees eerlijk. Toon aan kinderen dat het geen schande is om te huilen. Verdiep je in de verschillende 
leeftijdsfasen van kinderen hoe ze verlies verwerken en hoe dat plaatsvindt in verschillende culturen. 
Discussie: een school heeft een andere corebusiness dan ouders/verzorgers en is bovendien niet in staat 
grote maatschappelijke en sociale problemen op te lossen. 

 
Scene 7 Ik wil ook vrij van school 
Spanning: wereldgodsdiensten.  
Concreet aanknopingspunt: verschillende vieringen.  
Scenario: Kerst, Suikerfeest. Ramadan. Kind vraagt aan meester: “Waarom is Ryan niet op school 
vandaag?” Docent: “Ryan viert vandaag het Suikerfeest.” Kind: “Waarom mag ik geen vrij, ik wil ook wel 
vrij vandaag!” 
 
Aan dit dilemma zitten tenminste twee kanten: een formele en een logische. Formeel zijn er wel 
mogelijkheden. De Leerplichtwet zegt dat scholen geen vrij opneembare ‘snipperdagen’ voor leerlingen 
mogen invoeren. De wettelijke basis hiervoor ligt in de Leerplichtwet, artikel 4c lid 1: ‘De jongere die als 
leerling of deelnemer van een school of instelling staat ingeschreven op grond van artikel 4a, eerste lid, 
is verplicht het volledige onderwijsprogramma, […] te volgen dat door die school of instelling wordt 
aangeboden.’ Ook de leerplichtambtenaar is niet bevoegd om scholen toestemming te geven hiervan af 
te wijken. Een collectieve dag buiten de vakanties om mag wel, bijvoorbeeld op een studiedag.  
Maar iedere ouder heeft het recht vrijstelling te vragen voor een religieuze feestdag waarop de school 
niet gesloten is, dus dat biedt mogelijkheden voor Divali, Suikerfeest en de Dag van de Mensenrechten. 
Het mag eenmaal per jaar worden aangevraagd. 
 
Er zit ook een logische kant aan de zaak. Een ouder die zijn kind inschrijft, verklaart zich aan de mores 
van de school te houden. Viering van collectieve feesten hoort daarbij. Het is goed als de school daar 
tijdens de inschrijving een gesprek over voert en ouders goed voorlicht. De oplossing is vooral dat als 
leerkrachten kinderen enthousiast maken voor een viering, er geen vuiltje aan de lucht is. Eigenlijk doen 
kinderen niet moeilijk.  
 
Pedagogisch: als een school een duidelijke visie heeft op vieringen en identiteit, is dat pedagogisch sterk 
en weet iedereen waar hij aan toe is.  
Discussie: de docent zegt dat hij zelf christen is en niets heeft met dat Suikerfeest. Hoe erg is dat?. 
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Bijlage 2: Vragenlijst Omgaan met 
levensbeschouwelijke diversiteit 
 
De vragenlijst Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit is gebaseerd op de Vragenlijst Professionele 
Beroepsspanningen (Geldens, Groot, Bom, Schipper & Van Maanen, 2016) en is gericht op het in beeld 
brengen van de vijftiende beroepsspanning, genaamd: Identiteit en levensbeschouwing.  
 

1. Geslacht: m/v  

  
2. Geboortejaar:  

 
3. Heb je voor de onderbouw of bovenbouw gekozen:  

 
4. Je hoogst behaalde vooropleiding:  

 

Onder het begrip levensbeschouwelijke diversiteit wordt hier verstaan een verandering van 
opvatting over de manier waarop je tegen de mens en wereld aankijkt. Het raakt begrippen als 
toenemende secularisering, pluralisme en detradionalisering (= tradities nemen in waarde af / 
zie Pollefyt). 

 
De levensbeschouwelijke diversiteit van leerkrachten is aan het toenemen.  

5. Herken je dat beeld op je (christelijke) stageschool:  

 
Helemaal         Helemaal niet 

 
  1  2  3  4  5   

6. Herken je dat beeld bij leerlingen op je stageschool: 

 
Helemaal         Helemaal niet 

 
  1  2  3  4  5   

7. Herken je dat beeld bij medeaanstaande leraren op je hogeschool: 

 
Helemaal         Helemaal niet 

 
  1  2  3  4  5   

8. Is er binnen het curriculum van je hogeschool voldoende aandacht voor levensbeschouwelijke 

diversiteit:  

 
a. ten aanzien van religieuze diversiteit binnen het christelijk geloof? 

  
Helemaal         Helemaal niet 

 
  1  2  3  4  5  

b. ten aanzien van pluriforme diversiteit (meerdere godsdiensten)? 
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Helemaal         Helemaal niet 

  1  2  3  4  5   
9. Is er binnen je stageschool voldoende aandacht voor levensbeschouwelijke diversiteit  

a. ten aanzien van religieuze diversiteit binnen het christelijk geloof? 

 
Helemaal         Helemaal niet 

 
  1  2  3  4  5   

b.  ten aanzien van pluriforme diversiteit (meerdere godsdiensten)? 

 
Helemaal         Helemaal niet 

 
   1  2  3  4  5  

 
10. Vind jij het belangrijk om vanuit je (christelijk) levensbeschouwelijke identiteit te spreken over 

religieuze diversiteit?  

 
Helemaal         Helemaal niet 

 
1  2  3  4  5 

  
11. Vind jij het belangrijk om vanuit de dialoog tussen de wereldgodsdiensten te spreken over 

religieuze diversiteit?  

 
Helemaal         Helemaal niet 

 
1   2  3  4  5 

  

12. Vind jij het belangrijk vanuit de communicatie opvatting, waardevrij zonder betrokkenheid, te 

spreken over religieuze diversiteit? 

 
Helemaal         Helemaal niet 

  
1   2  3  4  5 

  

13. Jouw hogeschool wordt vormgegeven vanuit een levensbeschouwelijke identiteit.  

a. Vind je dat die levensbeschouwelijke identiteit helder naar voren komt? 

 
Helemaal         Helemaal niet 

  
1  2  3  4  5  

 
 

b. Kun jij je persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit daar kwijt? 

Helemaal         Helemaal niet 

  
1  2  3  4  5  
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14. Jouw stageschool wordt vormgegeven vanuit een levensbeschouwelijke identiteit.  

a. Vind je dat die levensbeschouwelijke identiteit helder naar voren komt? 

 
Helemaal         Helemaal niet 

  
1  2  3  4  5 
  

b. Kun jij je persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit daar kwijt? 

 
Helemaal         Helemaal niet 

  
1  2  3  4  5 
  

15. Werkt de christelijke levensbeschouwelijke identiteit van jouw hogeschool zinvol voor de 

onderlinge diversiteit in de hogeschool en het gesprek daarover?  

 
Helemaal         Helemaal niet 

  
1  2  3  4  5 

  
 

16. Werkt de christelijke levensbeschouwelijke identiteit van jouw stageschool zinvol voor de 

onderlinge diversiteit in de stageschool en het gesprek daarover?  

 
Helemaal         Helemaal niet 

  
1  2  3  4  5 
  

 
17. Welke thema’s of ervaringen rond (christelijke) levensbeschouwelijke diversiteit heb je als 

spannend ervaren op je hogeschool of stageschool? Het kan betrekking hebben op omgaan met 

rouw en verdriet; met wereldgodsdiensten; met diversiteit binnen je eigen identiteit; met 

andersdenkenden; met reflecteren op je eigen identiteit en met omgang met kennis over 

geloven.  

 
1:   
2:  
3:  

 
 
 



 

   


