Openbaar onderwijs heeft aandacht voor wereldgodsdiensten en levensvragen

Focus op levensbeschouwelijk onderwijs
Openbaar onderwijs en godsdienst/levensbeschouwing staan niet tegenover elkaar, maar
gaan juist hand in hand. De openbare basisscholen in de regio zijn daar volop mee bezig.
regio • Bert van der Lee, directeur van
de overkoepelende stichting O2A5 van
openbaar onderwijs in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, kan het niet
genoeg benadrukken: levensbeschouwelijk onderwijs is een wettelijke taak.
In tegenstelling tot wat veel mensen
soms denken, besteedt het openbaar
onderwijs wel degelijk actief aandacht
aan levensbeschouwing, wereldgodsdiensten en filosoferen over levensvragen. “Daar geven wij op al onze scholen zeer serieus invulling aan. We vinden dit onderwijs van groot belang”,
knikt hij.

en verschillende schooldirecteuren de
wensen van openbare scholen op het
gebied van levensbeschouwelijk onderwijs op een rij zette. “Sommige
scholen waren al tevreden over het
aanbod dat er al is, maar een groot

aantal wilde graag meer aandacht
voor levensbeschouwing.Zij waren er
enthousiast over en willen graag van
de gebaande paden afwijken.”
Er bleek echter een tekort aan vakdocenten om de genoemde varianten te

Naast de gebruikelijke lessen over
geestelijke stromingen nationaal en
wereldwijd biedt het openbaar onderwijs meerdere keuzes aan ouders aan.
Kinderen kunnen via de stichting
Dienstencentrum GVO/HVO - gefinancierd door de landelijke overheid - van
externe vakdocenten les krijgen over
hindoeïsme, islam, humanisme en
het christelijk geloof in twee ‘varianten’: protestant-christelijk en roomskatholiek.
Als er voldoende ouders om één van
deze varianten vragen, komt een docent langs om lessen daarover te verzorgen. Van der Lee: “De ouders die
hier niet aan deel willen nemen, maken geen keuze. Hun kinderen krijgen
dan andere lessen aageboden; daarbij
gaat het veelal om wereldoriëntatie.”

In de praktijk blijkt er totnogtoe bij de
O2A5-scholen de meeste interesse te
zijn voor extra onderwijs over het
christelijk geloof. “Daarnaast is er op
sommige scholen gevraagd naar onderricht over de islam en is er vraag
naar humanistisch vormingsonderwijs”, licht Bert van der Lee toe. “Maar
voor bijvoorbeeld hindoeïsme of
boeddhisme zijn er nog geen verzoeken binnengekomen.”

Informatieavond
Het openbaar onderwijs viert van 18
tot en met 22 maart de ‘School!Week
De Week van het Openbaar Onderwijs’
Stichting O2A5 zoomt daarbij in op levensbeschouwing.
Op woensdag 20 maart houdt de stichting van 20.00 tot 21.00 uur een informatieavond over levensbeschouwelijk
onderwijs. Deze avond wordt ingevuld
door de Stichting GVO/HVO. Het is
mogelijk om materialen en methodes
in te zien en eventuele vragen worden
beantwoord.
De bijeenkomst vindt plaats in het
kantoor van O2A5, op de Dam 1 in Arkel. Aanmelden kan via het mailadres
personelezaken@o2a5.nl.

Trevi
Stichting O2A5 is druk bezig meer
aandacht te geven aan levensbeschouwelijk onderwijs. Daarbij kregen en
krijgen ze hulp van Lizanne Bak uit
Hoornaar. Zij runt Trevi, een bedrijf
dat mensen en organisaties op het gebied van onder meer levensbeschouwing ondersteunt. “Ik gaf godsdienstonderwijs op de openbare school in
Kedichem en raakte ervan overtuigd
dat het beter, leuker en diverser zou
kunnen.”
Lizanne Bak raakte hierover in gesprek met Bert van der Lee, zelf inwoner van Kedichem. Het resulteerde in
een onderzoek onder alle scholen van
stichting O2A5, waarbij een werkgroep met onder anderen Lizanne Bak

onderwijzen. Van der Lee: “Vandaar
dat wij zeer serieus de intentie hebben
om een aantal van onze eigen leerkrachten daarvoor op te leiden. Zo
kunnen we voorzien in een behoefte
die er duidelijk is. Wij merken dat er
veel ouders vragen naar humanistich
vormingsonderwijs en levensbeschouwing.”
Hij vervolgt: “Op openbare scholen
zijn alle kinderen welkom en willen
we hen, zonder hen een bepaalde richting op te sturen, van verschillende
vormen van levensbeschouwing op de
hoogte brengen. Daarbij leggen we de
nadruk op diversiteit en respect voor
verschillen in geloven. We zijn momenteel druk bezig om het levensbeschouwelijk onderwijs ook in een beleidsstuk vast te leggen, een kader
waaraan al onze scholen minimaal
moeten voldoen.”
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