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VOORWOORD

VOORWOORD
Voor u ligt de nieuwe versie van Het Leven Leren, het kaderdocument voor levensbeschouwelijke en
beroepsethische vorming in het christelijk middelbaar beroepsonderwijs. Dit document geeft de contouren
weer van waaruit levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming gegeven kan worden.
Het Leven Leren is vooral bedoeld voor die docenten en medewerkers die in het christelijk mbo betrokken
zijn bij het aandachtsgebied levensbeschouwelijke vorming en aanverwante leergebieden, zodat zij de
levensbeschouwelijke en beroepsethische ontwikkeling van studenten optimaal kunnen begeleiden.
Daarnaast biedt het document inspiratie voor leidinggevenden en alle andere medewerkers.
Het bestuur van de Federatie Christelijk MBO gaf een projectgroep van identiteitsmedewerkers de
opdracht een eerdere versie1 van Het Leven Leren te herschrijven. Leden van de projectgroep zijn:
•
M. Gronouwe, ROC A12 te Ede
•
J.H. Jansen, ROC Landstede te Zwolle
•
M. Oosterveen, Albeda College te Rotterdam
•
A. Rodenburg, ROC Friese Poort te Leeuwarden
•
M.J. Voogt, ROC Alfa-college te Groningen
De projectgroep werd ondersteund door T.D. Visser, adviseur identiteit van Verus, vereniging voor
christelijk onderwijs.
Het bestuur heeft veel waardering voor het werk van de projectgroep en dankt de projectgroepleden
hier hartelijk voor. Het bestuur beschouwt Het Leven Leren als de inhoudelijke verdieping van het
Kwaliteitskompas van de Federatie Christelijk MBO.2
Het bestuur zal het gebruik van dit kaderdocument stimuleren, ieder op zijn eigen wijze in de eigen
onderwijsinstelling. Het document is bedoeld als inspiratie voor het gebruik in de onderwijspraktijk van
alledag. De betrokken medewerkers van de diverse instellingen zullen handen en voeten (moeten) geven
aan het document binnen de eigen instelling en binnen het eigen team. Op deze manier wordt Het Leven
Leren een vanzelfsprekend en inspirerend onderdeel van het beleid en de praktijk van elke school van de
Federatie Christelijk MBO.
Drs. E.A.M. Schöningh
voorzitter Federatie Christelijk MBO
september 2014
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De projectgroep die de eerste versie van Het Leven Leren in april 2003 realiseerde, kende de volgende leden:
• J. H. Blenkers, CH Windesheim te Zwolle
• C.J. van Eerten, ROC ASA te Amersfoort
• G. Elings, Albeda College te Rotterdam
• H. Buikema, ROC Aventus te Apeldoorn
• H. Sixma, Friese Poort te Leeuwarden
• M.J. Voogt, Alfa-college te Groningen.
Deze groep werd ondersteund door S.W. Frouws en P. van Duijvenbode van de Federatie Christelijk BVE.
Zie www.federatiechristelijkmbo.nl en in het midden van deze uitgave voor de tekst van het Kwaliteitskompas.
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De meester en de stenen
Een Tibetaanse meester gaf eens een lezing voor een klas economiestudenten. Op zijn bureau stalde hij een
glazen vaas en een aantal kiezelstenen. Een voor een deed hij de stenen in de vaas, tot er geen steen meer
bij kon.
“Is de vaas vol?”, vroeg hij aan de klas.
“Ja”, oordeelde de klas.
De meester glimlachte en pakte van onder het bureau een pot met grind, die hij in de vaas gooide. Met een
beetje schudden verdween al het grind in de vaas.
“Is de vaas vol?”, vroeg hij aan de klas.
“Ja”, oordeelde de klas.
De meester glimlachte en pakte van onder het bureau een pot met zand, die hij in de vaas gooide. Met een
beetje schudden verdween al het zand in de vaas.
“Is de vaas vol?”, vroeg hij aan de klas.
“Ja”, oordeelde de klas.
De meester glimlachte en pakte van onder het bureau een kan water, die hij in de vaas gooide.
“Nu is de vaas vol”, zei de meester. “Wat kun je hiervan leren?”
Een leerling stak zijn hand op. “De les is dat hoeveel je ook denkt dat je te doen hebt, er is altijd nog ruimte
vrij voor meer.”
“Nee”, sprak de meester. “Dat is niet het punt. Dit voorbeeld illustreert dat je nooit alles in de vaas had
gekregen als je de grote kiezels er niet als eerste in doet. Wat zijn de ‘grote kiezels’ in jouw leven? Je
opleiding? Een ideaal? Tijd met mensen van wie je houdt? Vergeet nooit dat de grote stenen het belangrijkst
zijn, omdat het je anders niet lukt.”
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1. INLEIDING
Het christelijk onderwijs is misschien wel de enige plek waar Nederlandse jongeren in de
eenentwintigste eeuw op een gestructureerde wijze in aanraking komen met levensbeschouwing,
spiritualiteit en ethiek. Het christelijk mbo wil deze kennismaking op een eigentijds theologische
en pedagogisch-didactische wijze organiseren. Dit document geeft daarvoor het kader.
Het Leven Leren geeft de grondgedachten weer van de levensbeschouwelijke en beroepsethische
vorming van studenten3 in het christelijk mbo. Het document is zodoende vakinhoudelijk van aard.
De primaire doelgroep van het document is elke medewerker die direct betrokken is bij de
levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming van de studenten, zoals docenten Levo, loopbaan en
burgerschap, godsdienst, etc. Deze medewerkers vertalen de theorie van Het Leven Leren naar concrete
lessen en projecten voor studenten.
Secundaire doelgroepen zijn de leidinggevenden en alle andere medewerkers. Leidinggevenden kunnen
het document bijvoorbeeld gebruiken bij de vormgeving van de christelijke identiteit van hun instelling.
Denk aan teammanagers die ruimte maken in het team voor het delen van basiservaringen. Andere
medewerkers kunnen het document eens in team- of coachverband bespreken, mogelijk onder leiding
van de directbetrokkenen bij levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming.
Grondidee van Het Leven Leren is dat mensen existentiële ervaringen delen. Prof. dr. H.M. Vroom,
hoogleraar godsdienstfilosofie van de Vrije Universiteit te Amsterdam, noemt deze basiservaringen. Wij
volgen zijn idee en zijn indeling van die basiservaringen in vijf categorieën, te weten:
•
de eindigheid van het bestaan
•
de menselijke verantwoordelijkheid en het menselijk falen
•
het ontvangen van inzicht
•
het kwaad en het lijden
•
de beleving van het goede.
Het aandachtsgebied levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming in het christelijk mbo, onder
welke andere naam dit ook gegeven wordt, gaat voor leerprocessen uit van deze vijf basiservaringen.
Mensen kunnen de beleving hiervan met anderen delen door ze te verwoorden of te verbeelden.
Pedagogisch-didactisch valt deze vorm van levensbeschouwelijke vorming te typeren als een vorm van
ervaringsleren. Vanuit onze theologische motivatie noemen we het ‘onderwijs van de ontmoeting’. In
‘onderwijs van de ontmoeting’ delen studenten, ongeacht hun levensbeschouwelijke afkomst, (basis)ervaringen met elkaar vanuit hun eigen leefwijze, persoonlijkheid en spiritualiteit.

Men moet bij zichzelf beginnen, maar niet bij zichzelf eindigen;
van zichzelf uitgaan, maar niet naar zichzelf toe streven;
zichzelf zijn, maar niet met zichzelf bezig zijn.
Martin Buber

De centrale doelstelling van levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming in het christelijk
mbo is voor ons: de student kan in de ontmoeting omgaan met - de relatie tussen - basiservaringen,
levensbeschouwing, spiritualiteit en ethiek.
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We gebruiken het begrip ‘student’ voor de ‘jongere’ in het mbo in het besef dat er meerdere synoniemen hiervan in de
praktijk gangbaar zijn, zoals ‘leerling’, ‘deelnemer’, ‘lerende’, etc.
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‘Omgaan met’ betekent hierbij dat studenten:
•
attituden ontwikkelen van verwondering, openheid en nieuwsgierigheid naar de wereld, anderen en
zichzelf
•
willen reflecteren op (basis)ervaringen van zichzelf en anderen
•
levensbeschouwelijke vaardigheden ontwikkelen om ervaringen (en de beleving daarvan) uit te
drukken in (spirituele) basiswoorden, begrippen, symbolen, rituelen en verhalen
•
reflectieve vaardigheden ontwikkelen, gericht op de reflectie op waarden, zin en betekenis
•
dialogische vaardigheden ontwikkelen, gericht op open en respectvolle communicatie
•
feitelijke en begripsmatige kennis verwerven van levensbeschouwingen en thema’s omtrent 		
basiservaringen, moraal en ethiek.

1.1

Opbouw

In de volgende vijf hoofdstukken werken we de vijf kernbegrippen uit bovenstaande centrale doelstelling,
‘ontmoeting’, ‘basiservaringen’, ‘levensbeschouwing’, ‘spiritualiteit’ en ‘ethiek’, in die volgorde uit. We
eindigen met een hoofdstuk over de pedagogiek en de didactiek van ‘onderwijs van de ontmoeting’.
Op deze wijze beschrijven we zowel de theologische als de pedagogische en didactische kaders van
levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming in het christelijk mbo.
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2. ONTMOETING
Alles wat ik heb

Alles wat ik weet, weet ik van een ander
en alles wat ik laat, laat ik voor een ander
alles wat ik heb, is alleen in naam
en die heb ik van een ander.
“Herman,” zegt de man en ik loop door
“Herman,” zegt de vrouw en ik aarzel
“Herman,” zegt het kind en ik voel me oud
“Herman,” zegt de wind en ik krijg het koud.
Alles wat ik zeg, zeg ik aan een ander
en alles wat ik geef, geef ik aan een ander
alles wat ik heb, is alleen in naam
en die heb ik van een ander.
De hand die ik geef, geef ik aan een ander
en de tranen die ik laat, huil ik om een ander
de zin die ik heb, heb ik in een ander
en de liefde die ik voel, is voor een ander.
Alleen m’n kippenvel is van mezelf.
Herman van Veen
Levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming is voor ons ‘onderwijs van de ontmoeting’.
Kenmerkend is dat student en docent4 in het mbo, ongeacht hun levensbeschouwelijke afkomst, (basis)ervaringen delen en met elkaar (basis)ervaringen opdoen.
Wat houdt ‘onderwijs van de ontmoeting’ precies in? Dit is allereerst een vorm van ervaringsleren. Het wil
studenten via (basis)ervaringen in betekenisvolle contexten en situaties brengen, waarin emoties, vragen
en het verlangen naar zin- en betekenisgeving worden gewekt. Emoties worden vooral gewekt als er iets
gebeurt dat buiten het ‘normale’ valt. Dat wekt weer de behoefte om vragen te stellen en om (opnieuw)
zin en betekenis te geven aan wat er gebeurt. Uiteindelijk nemen mensen die nieuwe zin en betekenis
weer op in hun persoonlijk levensverhaal.
‘Onderwijs van de ontmoeting’ maakt voor het leren van (basis)ervaringen gebruik van reflectieleren.
Door te reflecteren op (basis)ervaringen kunnen studenten leren hun zin- en betekenisgeving en hun
waarden te verhelderen. Reflectie draagt bij aan de identiteits- en persoonlijkheidsontwikkeling5 van
studenten, ook wel character education genoemd. In dit type onderwijs leren studenten te reflecteren op
zichzelf, hun (basis)ervaringen en opvoeding, en de (werk)cultuur. Zo ontwikkelen zij de kernwaarden in
hun persoonlijke en professionele biografie, waarnaar zij proberen te handelen.
‘Onderwijs van de ontmoeting’ nodigt studenten echter niet alleen uit om hun eigen emoties en reflecties
te leren verbeelden en verwoorden, of om alleen hun eigen zin- en betekenisgeving te zoeken, maar
4
5

Voor degene die mbo-studenten onderwijst of bij het leren begeleidt, gebruiken we verder in dit document het begrip
‘docent’ in plaats van veelgebruikte synoniemen als ‘leraar’, ‘coach’, ‘begeleider’, ‘medewerker’, etc.
Identiteit of persoonlijkheid ligt in onze opvatting niet vast, maar is een dynamisch proces waarin het individu in 		
ontmoeting met de omgeving eenheid zoekt tussen ‘waar je vandaan komt’, ‘waar je bij hoort’, ‘wie je bent en wilt worden’.
In hun identiteitsontwikkeling geven mensen bewust of onbewust, actief of passief, betekenis aan hun (basis)ervaringen,
al dan niet in relatie tot levensbeschouwelijke tradities, verhalen, rituelen en symbolen.
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vraagt hun ook om dit alles te delen met anderen. ‘Onderwijs van de ontmoeting’ is leren ‘van hart tot
hart’, in de ontmoeting met (basis)ervaringen van jezelf en van anderen. Zin en betekenis haalt een mens
niet enkel uit zichzelf, maar ook uit ontmoetingen met betekenisrijke anderen en met de omgeving: de
cultuur, de maatschappij, het werk, de natuur, de dieren en de dingen.

Als ik ik ben omdat jij jij bent en jij jij bent omdat ik ik ben,
dan ben ik niet werkelijk ik en jij niet werkelijk jij.
Maar als jij jij bent omdat jij jij bent en ik ik ben omdat ik ik ben,
dan ben ik werkelijk ik en jij werkelijk jij.
Chassidische uitspraak

‘Onderwijs van de ontmoeting’ vraagt ten slotte van studenten om hun (basis)ervaringen te verbinden
met verhalen, symbolen en rituelen van levensbeschouwingen, die de docent hun aanreikt, altijd
aansluitend bij de (basis)ervaringen en kennis van de studenten. Op die manier kan er herkenning
en betekenisgeving plaatsvinden en kan het besef groeien dat persoonlijke ervaringen weliswaar
uniek zijn, maar ook gedeeld worden. Studenten leren dat anderen ook levensbeschouwelijke zin en
betekenis gezocht hebben als reactie op (basis)ervaringen, die ze verwoord of verbeeld hebben in
levensbeschouwelijke tradities, verhalen, symbolen en rituelen.
Voorwaarde voor ‘onderwijs van de ontmoeting’ is een vertrouwensvolle pedagogische relatie en context,
waarin elke student zich gekend weet en zich open en kwetsbaar durft op te stellen.6
Al met al omvat het begrip ‘ontmoeting’ voor ons drie relatievelden:
•
de relatie met jezelf;
•
de relatie met de ander(en);
•
de relatie met de omgeving: de natuur en cultuur, de dieren en de dingen.
In de vorige versie van Het Leven Leren werden vier relatievelden onderscheiden. Het vierde relatieveld
omvatte de relatie met God, het Transcendente, het goddelijke of het Geheim. Wij gaan er vanuit dat
deze vierde relatie kan worden ervaren in de eerste drie relatievelden. Het gaat theologisch om (de
ervaring van) de aanwezigheid van God in ons midden (in onszelf, de ander of de natuur), van (de
ervaring van) het Geheim in het alledaagse.
Godsbegrip

God zit niet op een troon van chroom of nikkel –
Soms zit hij in een oude pereboom
en merelt,
soms staat hij op zijn hoofd in een klein kind
want hij is altijd soms.
Hij is geen kerk van holle eeuwigheid,
hij is geen kathedraal van hoge lege almacht,
hij is een nu, een hier, een altijd soms,
soms lust die schuimt, soms een verliefdheid,
en wee de maagd.
Maar altijd is hij overal in alles
zoals het is, zoals het soms en altijd anders is.
Bertus Aafjes

6
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Zie voor de verdere pedagogiek en didactiek van ‘onderwijs van de ontmoeting’ hoofdstuk 6.
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God en ik zijn nu helemaal alleen achtergebleven

Wat zal je doen, God, als ik sterf?
Ik ben je kruik (val ik aan scherven?)
Ik ben je drank (mocht ik bederven?)
Ik ben je kleed en ook je werf.
Met mij verlies ook jij je zin.
Na mij rest je geen huis waarin
Je dicht en warm de woorden groeten.
Eens valt van je vermoeide voeten
’t fluwelen schoentje dat ik ben.
Dan valt van jou je mantel groot.
Je blik die ik nu met mijn wang
Als met een peluw warm ontvang,
Eens komt hij en hij zoekt me langEn glijdt dan bij zonsondergang
De vreemde stenen in de schoot.
Wat zal ik doen, God? Ik ben bang.
Rainer Maria Rilke
Vertaling: Piet Thomas
Mensen kunnen ervaringen met anderen delen door ze herkenbaar te verwoorden of te verbeelden. Dit
gebeurt spontaan en georganiseerd, zoals in school of religieuze gemeenschappen.
In de verhalen, rituelen en symbolen van levensbeschouwelijke tradities krijgen ervaringen van mensen
soms een betekenis die boven de werkelijkheid uitstijgt. Er ontvouwt zich dan een dimensie die iets van
God of een Geheim toont. Deze dimensie, die we existentieel of religieus kunnen noemen, doet zich voor
in concrete alledaagse ervaringen van mensen.
Het is bij levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming van belang deze existentiële of religieuze
ervaringsdimensie in levensbeschouwelijke tradities te herkennen en er eigentijdse woorden aan te
geven. Docenten maken daarvoor gebruik van hermeneutiek, het leren verstaan van teksten, verhalen en
het menselijke bestaan.
Voor het werken met de existentiële of religieuze ervaringsdimensie volgen we het denken van Henk
Vroom7 die daarvoor het begrip basiservaring hanteert. Een basiservaring is een scala aan soortgelijke
ervaringen (existentialen) die met het menselijk bestaan gegeven zijn. Vroom voert alle existentiële
ervaringen van mensen terug op vijf basiservaringen, die hij in de verhalen van alle wereldreligies
terugvond. Deze vijf basiservaringen zijn:
1. De basiservaring die de eindigheid in of van het bestaan weerspiegelt:
Dit betreft eindigheidsmomenten of ervaringen gedurende het leven of aan het eind van het leven van
een mens. Momenten die vragen oproepen omtrent kwetsbaarheid en beperktheid. Denk aan: naar een
andere school gaan, verhuizen, stuklopen van een relatie, een sterfgeval, een lichamelijke beperking, etc.
2. De basiservaring die de menselijke verantwoordelijkheid en het menselijk falen weerspiegelt:
Dit zijn ervaringen die iets te maken hebben met verantwoordelijkheid en falen. Mensen ervaren
verantwoordelijkheid als lust en als last. Als de dingen anders gaan dan verwacht, dan brengt dat
7

Prof. dr. H.M. Vroom, Religies en de Waarheid, Kampen 1988
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teleurstelling en kan het gevoel van falen ontstaan. Het laatste is altijd gekoppeld aan het ideaal van
hoe het wel kan of moet. Als verwachtingen uitkomen, dan roept dat vreugde op. Hoe beleef je deze
verschillen en hoe ga je ermee om? Denk aan: een jeugddroom, een (niet) nagekomen afspraak, een
bevooroordeelde reactie geven, vrienden die op je rekenen, (geen) toetsen halen, trouw/ontrouw, etc.
3. De basiservaring die het ontvangen van inzicht weerspiegelt:
Plotseling worden de dingen je duidelijk, alsof puzzelstukjes in elkaar vallen. Je moet er je best voor
doen, je erin verdiepen, kennis verwerven. Tijdens dat (leer)proces zie je opeens welke plaats in de
samenleving je juist wel, of per se niet wilt innemen. Je leert de keerzijde van de medaille herkennen.
Denk aan: opeens begrijpen waarom iemand bepaald gedrag vertoont, eindeloos met iets bezig zijn en
opeens snappen hoe het zit, blind staren op een klein onderdeel en opeens het geheel zien, etc.
4. De basiservaring die het kwaad en het lijden weerspiegelt:
Dit zijn ervaringen van kwaad en lijden, als persoon en als groep. Deze ervaringen verschillen echter in
de samenleving. De vragen die deze ervaringen oproepen, de moeite die het kost er mee om te gaan,
is voor ieder in elke situatie weer anders. Denk aan: een verkering die uit raakt, ruzie met vrienden,
gezondheidsproblemen, een dierbare verliezen, 11 september 2001, een natuurramp, etc.
5. De basiservaring die de beleving van het goede, geluk, vrede, welvaart, welzijn en zin
weerspiegelt:
Dit zijn ervaringen waarbij je een gevoel van onbezorgdheid en geluk kunt ervaren. Het leven kan niet
meer stuk, het is goed zo. Je voelt je bevrijd. Denk aan: zelfvertrouwen, stralend verliefd zijn, op een
mooi plekje zitten in de natuur; samen met anderen iets beleven, staren in een kampvuur, etc.
Anthem

The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don’t dwell on what
has passed away
or what is yet to be.
Ah the wars they will
be fought again
The holy dove
She will be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.
Chorus: Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.
We asked for signs
the signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
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Yeah the widowhood
of every government -signs for all to see.
I can’t run no more
with that lawless crowd
while the killers in high places
say their prayers out loud.
But they’ve summoned, they’ve summoned
up a thundercloud
and they’re going to hear from me.
Chorus
You can add up the parts
but you won’t have the sum
You can strike up the march,
there is no drum
Every heart, every heart
to love will come
but like a refugee.
Chorus

Leonard Cohen
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In het leven doen zich twee soorten problemen voor. De eerste soort problemen vraagt: wat gaan
we eraan doen? Deze soort vraagt om de feitelijke oplossing van de problemen. Het antwoord op
deze problemen en vragen maakt dat er geen probleem meer is.
De andere soort stelt hele andere vragen aan mensen, zoals: wat betekent het? En: hoe moeten
we er ons toe verhouden? Deze soort weet dat er voor sommige problemen en vragen geen
definitieve oplossing is. Daarop kunnen mensen alleen persoonlijke levensbeschouwelijke
antwoorden geven.
Thomas Eliot

Levensbeschouwing zien wij als een ‘kijk op het leven’ die gebaseerd is op ideeën over de zin van het
leven en over goed leven, inclusief daarmee samenhangende verlangens, gevoelens, overtuigingen,
houdingen, verhalen, verbeeldingen, uitingen, rituelen, tradities, relaties, dilemma’s, twijfels en vragen,
waarmee mensen hun leven richten en vormgeven.8 Levensbeschouwing kent een ‘persoonlijke’ kant,
die van een individu, een ‘gemeenschappelijke’ kant, zoals in een traditie of een woongroep, en een
‘georganiseerde’ kant, zoals in een kerk. Het persoonlijke aspect benadrukt het individu dat het leven
beschouwt en zin geeft, de beide andere aspecten geven aan dat een gemeenschap aan individuen
zin en een levensbeschouwing verschaft. Vanuit ‘onderwijs van de ontmoeting’ volstaat een individuele
levensbeschouwing niet. Levensbeschouwing reikt altijd naar vormen van gemeenschappelijkheid.
Een levensbeschouwing kan religieus of godsdienstig zijn. Een religieuze levensbeschouwing erkent het
bestaan van ‘Iets’ of een Geheim, dat de werkelijkheid overstijgt en niet zintuiglijk te funderen is. Wanneer
dit ‘Iets’ een specifieke naam heeft, zoals God, AIlah of Krishna, die als een persoon een rol speelt in
religieuze verhalen en rituelen, wordt levensbeschouwing godsdienst genoemd.
Van Vroom9 leren we dat godsdienst vier aspecten kent: beleven, handelen (hoofdregels, zoals tien
Woorden, Bergrede, vijf zuilen), kennen (basisinzichten en leer) en samen doen (rituelen, gewoonten).
Anders gezegd: een godsdienstige kijk op het leven is niet alleen een zaak van het hoofd, maar ook van
het hart, de ziel en de handen, het hele lichaam. Mensen geven hun godsdienst vorm in het dagelijks
leven, beleven en beredeneren hem, vertellen en verbeelden hem, delen hem met anderen. Evenzo gaat
elke levensbeschouwing over emoties, overtuigingen, gedachten en handelswijzen.
Dagsluiting

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U.
Gerard Reve

De godsdienstpedagogiek is de wetenschap van het aandachtsgebied levensbeschouwelijke en
beroepsethische vorming. In Het Leven Leren streven wij drie godsdienstpedagogische doelen na.
1. We willen studenten actief en methodisch de religieuze dimensie van levensbeschouwing leren
herkennen, zoals die zich in basiservaringen van mensen toont. Wij gaan er dus vanuit dat elk
mens in principe een religieus wezen is. In de praktijk zal echter niet elke student het eigen
beleven, kennen en handelen relateren aan een godsdienstig beleven, handelen en kennen. Wij
8
9

Werkdefinitie levensbeschouwing van T.D. Visser.
H.M. Vroom, Religies en de Waarheid, Kampen 1988.
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noemen dit learning through religion, een terminologie die Bert Roebben gemunt heeft in aanvulling
op de klassieke godsdienstpedagogische termen van Michael Grimmitt.10 Volgens ons speelt
levensbeschouwelijke vorming zich mede af in het innerlijk (hart) van de mens.
2. We willen bijdragen aan de persoonlijke en professionele levensbeschouwelijke ontwikkeling van
studenten. Levensbeschouwelijke reflectie op basiservaringen draagt daaraan bij. We beogen
dat studenten hun levensbeschouwelijke motieven en morele keuzes leren verbinden aan hun
professionaliteit. Wij volgen hier Grimmitt’s doel learning from religion.
3. We willen een bijdrage leveren aan de socialisering van studenten in onze levensbeschouwelijk en
religieus pluriforme samenleving. Deze socialisering is niet disciplinerend bedoeld. Ze vloeit voort uit
de grondgedachte van ‘onderwijs van de ontmoeting’, waarin elk mens vanuit de relatie met zichzelf
relaties aangaat met anderen, de cultuur en de wereld. Grimmitt’s doel learning about religion is
hiervoor van belang.
Kortom: levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming is in Het Leven Leren gericht op 1) het
religieus leren kennen van de cultuur, samenleving en wereld (learning about religion), 2) het religieus
leren kennen van jezelf en anderen (learning through religion) en 3) de persoonlijke en professionele
levensbeschouwelijke ontwikkeling van studenten (learning from religion). Door de existentiële ontmoeting
met anderen, in school en in de samenleving, en zichzelf, kan een student komen tot persoonlijk en
professioneel zelfinzicht en het persoonlijk vormgeven van waarden als verantwoordelijkheid, solidariteit,
rechtvaardigheid en respect.

Wat is een kerk?

U kent ze wel, die meisjes van vijf. Twee pittige staartjes die eigenwijs de wereld in priemen, stoere laarsjes
onder een knalroze jas met een mondje dat niet stilstaat en vooral vragen stelt…
Op weg naar de dierenwinkel trekt ze me aan mijn mouw en wijst naar de hoge toren en ramen van de
gotische kathedraal, de trots van onze stad. “Wat is dat voor een winkel?”, vraagt ze. “Dat is geen winkel, dat
is een kerk.”
“Wat is een kerk?”
Ik aarzel. Wat zal ik haar antwoorden? Als ik zeg: de kerk is het huis van God, of daar woont God, dan zal ze
zeker vragen: “Wat is dat, God?”. Maar als ik zeg: de kerk is een gebouw waar mensen komen om te bidden,
dan zal ze vragen: “Wat is bidden?”. Als ik dan zeg: bidden is praten met God, dan zal ze me ook vragen: “Wie
is God?”
Daarom overweeg ik om iets anders te zeggen. Iets in de trant van: daar komen mensen om te zingen en naar
de preek te luisteren. Maar dan zal ze vragen wat een preek is en moet ik het hebben over het Woord van God
en dan zal ze toch ook vragen: “Wie is God?”.
Hoe leg je dat uit aan een meisje van vijf, van wie de ouders geloof en kerk al lang de rug hebben toegekeerd?
Ik pak haar hand en duw tegen de zware deur die op een kier staat. We lopen zwijgend naar binnen, schuiven
een van de banken in. Ze kijkt met grote ogen om zich heen. Stil zitten we daar.
Na een tijdje neem ik haar weer bij de hand en samen lopen we naar buiten. Bij de deur vraagt ze zachtjes:
“Wie woont daar?” “Daar woont God”, is mijn antwoord. “Dat dacht ik al”, zegt ze…
Alice Gideonse
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Een open plek in onszelf
Als mensen hebben we een open plek in onszelf.
Daar ervaren we wat er om ons heen gebeurt,
Horen we wat anderen zeggen
en zien we wat in hen omgaat.
Daar kunnen we anderen in onze beleving toelaten.
Anderen worden deel van ons ‘zelf’.
In die open plek overleggen we met onszelf.
Soms denken we aan wat vrienden tegen ons zouden zeggen
als ze erbij waren (of zelfs: als ze nog leefden).
Hun vriendschap en wijsheid dragen we met ons mee.
Ze spreken in de stilte van ons woelige hart,
in de ruimte van onze ziel.
Die openheid is de plek waar de Geest van God ons ontmoet.
Door een Bijbelwoord, een warme herinnering,
een andere gedachte.
Is dat niet het vaste punt van het bestaan:
in jezelf voor het aangezicht van God?
Waar de Geest getuigt met onze geest
dat wij kinderen van God zijn.
Henk Vroom
Spiritualiteit bestaat uit houdingen en gedragingen die uit het hart van de mens opkomen vanuit het besef
‘dat er meer is’. In spiritualiteit maken mensen zichtbaar wat er leeft in hun hart, de plaats van denken,
voelen, willen en drives, en waar God of het Geheim ervaren kan worden. Spiritualiteit veronderstelt een
religieuze levensbeschouwing. Het leren van spiritualiteit gebeurt vanuit het godsdienstpedagogische
doel learning through religion.
Spiritualiteit werpt uiteindelijk licht op het mysterie van het (menselijk) bestaan. Spiritualiteit brengt
mensen in contact met de dragende kracht van het bestaan, is vormend en omvormend, voedend en
confronterend. Aangesproken door het mysterie leert een mens te vertrouwen op zichzelf, op de ander
en op wat er geheimvol groeit. Spiritualiteit biedt mensen richting, maakt gevoelig voor wat echt, goed en
waarachtig is, zowel in het eigen innerlijke leven als het gemeenschappelijke leven met anderen.
Goed onderwijs kan niet zonder een spirituele invalshoek. Goed onderwijs is meer dan het overdragen
van kennis en aanleren van vaardigheden, maar beoogt ook en juist het ‘van binnen’ vormen van
de persoonlijkheid van de student. Vakkennis en vaardigheden komen pas tot hun recht wanneer ze
diepgaand geïntegreerd wordt in de persoonlijkheid van de student.
Spiritualiteit vormt zo de ziel van het onderwijs. Dat vraagt om ‘innerlijke ruimte’. Docenten worstelen
met vragen als: hoe ga je om met onzekerheid en angst, hoe verbind je je (vak)passie met de interesses
van studenten, hoe voorkom je dat jouw accu leegloopt, hoe beteken je werkelijk iets voor degenen die
aan jouw zorg zijn toevertrouwd? Intussen ontwikkelen studenten zich persoonlijk en professioneel en
reageren ze op hoe het leven zich aan hen voordoet. Spirituele vorming kan hen daarbij helpen.
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Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we mateloos
krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, dat ons het meeste vrees aanjaagt. We vragen
ons af: wie ben ik dat ik briljant, schitterend, talentvol, fantastisch zou zijn?
Let wel: wie ben je dat je dat niet zou zijn? Je bent een kind van God. Als jij je gedeisd houdt,
bewijs je daarmee de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan om jezelf zo klein te maken dat
andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt.
We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de
heerlijkheid van God die binnen in ons is, naar buiten te brengen. Die bevindt zich niet slechts in
enkelen van ons; die is aanwezig in iedereen.
En als wij ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust andere mensen toestemming om dat
ook te doen. Wanneer we bevrijd zijn van onze eigen angst, heeft onze aanwezigheid automatisch
een bevrijdende werking op anderen.
Marianne Williamson (voorgedragen door Nelson Mandela in zijn inaugurele rede als president)

Ons doel met spirituele vorming is om studenten te sensibiliseren voor hun eigen innerlijk en het ‘meer’,
God of het Geheim in de werkelijkheid. Daarvoor is een spiritueel rijke leeromgeving nodig. Dat is een
veilige, het zelfvertrouwen bevestigende omgeving met spirituele bronnen, mensen, verhalen, beelden,
symbolen en rituelen. Het is een leercontext waarin studenten naast spirituele kennis vooral spirituele
vaardigheden en attituden aanleren.
Spirituele kennis betreft de kennis over heilige boeken en de spirituele werkingsgeschiedenis daarvan in
verhalen, beelden, symbolen en rituelen, maar is ook te vinden in ontmoetingen met spirituele mensen,
die authentiek leven vanuit spirituele bronnen.
Spirituele vaardigheden richten zich op de drie relatievelden van ‘onderwijs van de ontmoeting’: de relatie
met jezelf, de ander(en) en de natuur en wereld. Belangrijkste vaardigheid is ‘schouwen’, een vorm van
reflecteren die uit vijf stappen bestaat: stilstaan, open staan, actieve aandacht geven, luisteren naar het
verhaal dat er al is en geraakt worden. Doel van schouwen is in beweging komen, je verhaal delen met
anderen en daarin je gezicht tonen, je verantwoordelijkheid nemen en persoonlijk ergens voor gaan.
Andere belangrijke spirituele vaardigheden zijn: zich verwonderen, zich verbijsteren en verbeelden.
Spirituele attitudeontwikkeling betreft het leren leven vanuit het hart en de wil, dat is de wens en het
vermogen om de reflectie over gedachten en gevoelens om te zetten in verantwoordelijk handelen.

Het imposante grondslagenonderzoek van Waaijman laat overtuigend zien dat spiritualiteit
bij het gewone, dagelijkse leven hoort (leken- of primordiale spiritualiteit). Apart daarvan,
maar gelijkwaardig, is het een onmisbaar element van de wereldgodsdiensten (scholen van
spiritualiteit). Zowel in het gewone leven met alle ups en downs als in een leefstijl die zich laat
inspireren door een godsdienst kan spiritualiteit de basisdynamiek vormen. De kern van die
dynamiek vormt de relatie met ‘God’.
Welke werkelijkheid wordt er aangeduid met ‘God’? In de spirituele tradities gaat het niet om
de God van onze wensen en verwerpingen, maar om die subtiele Presentie die ons in ‘zijn’
onbegrijpelijke andersheid liefdevol leidt. Vanuit spiritualiteit gezien is dit niet slechts een
mogelijkheid, maar een onontkoombaar gegeven. De mens stáát in relatie tot het Absolute.
Vervolgens is het aan de mens dit te ontdekken en in alle vrijheid te beamen met zijn leefwijze.
Lia van Aalsum
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Voor het aanleren van spirituele vaardigheden en houdingen valt ten slotte veel te leren van de spirituele
woorden die verbonden zijn aan de eeuwenoude ordening in vier spirituele wegen: de Via Positiva,
de Via Negativa, de Via Creativa en de Via Transformativa. Bij elke van deze wegen horen spirituele
basiswoorden die richting geven aan het denken, voelen en willen van het hart:
•
Via Positiva: zich verwonderen, ontzag ervaren, blij zijn, groeien in inzicht, zich tegoed doen aan
•
Via Negativa: verbijsterd zijn, duisternis, stilte, lijden ervaren, loslaten
•
Via Creativa: verbeelden, geboren (laten) worden, creativiteit, wekken
•
Via Transformativa: aan verwachting/hoop werken, hartstocht tonen, werken aan recht en heelheid.

Pelgrimsgebed
Vader God u ken my naam
my binnegoed en buitestaan
my grootpraat en my klein verdriet
my vasthou aan als wat verskiet

Vader God u kent mijn naam
u kent mij van binnen en van buiten
mijn grootspraak en mijn klein verdriet
mijn vasthouden aan alles wat vergaat

U ken my vrese en my hoop
die pad wat e kso kaalvoet loop
die pad het u lankal berei
u maak die pad gelyk vir my

U kent mijn vrees en mijn hoop
het pad dat ik barrevoets beloop
dat pad hebt u allang bereid
u maakt het pad gelijk voor mij

Alle pelgrims keer weer huis toe
elke swerver kom weer tuis
ek verdwaal steeds op die grootpad
soekend na u boardinghuis

Alle pelgrims gaan weer naar huis
elke zwerver komt weer thuis
Ik verdwaal steeds op de weg
zoekend naar uw herberg

Moeder God u ken my waan
my ego en my regopstaan
die drake waarteen ek bly veg
u wys my altyd weer die weg

Moeder God u kent mijn waan
mijn ego en mijn rechtop staan
de draak waartegen ik blijf vechten
u wijst mij altijd weer de weg

u het my met u lig geseën
die lig strooi ek op iedereen
net u weet hoe my toekoms lyk
ek het niks. u maak my ryk

U hebt mij met uw licht gezegend
dat licht strooi ik op iedereen
alleen u weet hoe mijn toekomst zal zijn
ik heb niets u maakt mij rijk

Alle pelgrims keer weer huis toe
elke swerver kom weer tuis
ek verdwaal steeds op die grootpad
soekend na u boardinghuis

Alle pelgrims gaan weer naar huis
elke zwerver komt weer thuis
Ik verdwaal steeds op de weg
zoekend naar uw herberg
Amanda Strydom
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Onderzoeken hebben uitgewezen dat het verschil tussen degenen die in de Tweede Wereldoorlog
hebben gecollaboreerd met de vijand of langs de kant van de weg hebben gestaan, en de mensen
die bereid waren om hun veiligheid op te geven om mannen, vrouwen en kinderen te redden,
niet zo groot was. Dat wil zeggen: als je kijkt naar welke school die mensen zijn geweest, welke
kerk ze hebben bezocht, uit welke huizen zij komen, dan zie je geen groot verschil. Sommige
collaborateurs hebben een slechte, andere een heel goede opleiding genoten. Wat is dan het
verschil?
De onderzoekers komen tot het volgende: zij die geworden zijn tot redders en redsters, hebben
tijdens hun schoolopleiding leraren en leraressen gehad die hen gevoelig hebben gemaakt voor
het gevaar, die wél spraken over de dreiging van het nazisme. Zij hebben in klassen gezeten waar
meer saamhorigheid was, waar gesproken werd over de verantwoordelijkheid voor anderen; waar
aandacht werd geschonken aan de godsdienst van anderen.
Het waren mensen die mededogen hebben geleerd. Mededogen, gevoel voor de ander, is niet
erfelijk, wordt niet automatisch overgedragen. Het moet onderwezen worden.
Awraham Soetendorp

In onze optiek werkt elke professional op basis van respect en verantwoordelijkheid, twee kernwaarden
die we hier uitwerken. Voor het christelijk mbo kunnen ook andere kernwaarden de professionaliteit
bepalen, zoals barmhartigheid, duurzaamheid en gerechtigheid. Iedere instelling kan die waarden
vertalen naar het eigen curriculum van beroepsethische kennis, vaardigheden en attituden. Ook kunnen
die waarden verbonden worden met de kernwaarden van de specifieke cultuur van de instelling.
Levensbeschouwingen kleuren waarden inhoudelijk in. Met name de christelijke godsdienst en het
humanisme hebben gezorgd voor een wezenlijke inkleuring van waarden in Nederland.
Maar de samenleving is veranderd. Er is sprake van secularisering, individualisering en privatisering van
godsdienst en moraal. Mensen zoeken eigen levensbeschouwelijke kaders voor hun waarden, waarbij
niet altijd duidelijk is hoe waarden, normen en levensbeschouwing samenhangen.
Bij levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming besteden we aandacht aan de reflectie op
waarden die in de eigen opvoeding, leefwereld, cultuur en levensbeschouwing van de studenten
een rol spelen of hebben gespeeld. Daarnaast is er aandacht voor de heersende culturele en
levensbeschouwelijke waarden en de waarden van het toekomstige beroep. In deze waardenreflecties
leggen we ook relaties met levensbeschouwelijke verhalen, symbolen en rituelen.
Het gaat ons er hierbij om dat studenten hun persoonlijke kernwaarden ontdekken. Waarden zijn
principes, die gedrag in een bepaalde richting sturen; ook fungeren ze voor mensen als drijfveren.
Waarden worden niet abstract, maar in concrete situaties ervaren. Het leren van waarden is daarom
gericht op de actieve betekenisgeving door de studenten zelf. Wij vinden het belangrijk om hen te
leren leven en werken vanuit eigen, bewust geworden kernwaarden, die zij (kunnen) relateren aan een
persoonlijk levensbeschouwelijk kader.11
Kortom: we stimuleren studenten om in waardenafwegingen eigen keuzes te maken. We beogen hierbij
dat zij in sociaal en maatschappelijk opzicht weerbaar worden naar en dienstbaar zijn aan anderen.
We leren studenten hun persoonlijke waardenreflectie ten slotte te verbinden met het beroep waarvoor
ze opgeleid worden. Zij uiten dit door middel van het formuleren van ‘beroepsintenties’, uitspraken waarin
studenten hun persoonlijkheid (hart) verbinden met het toekomstige beroep.
De beroepsethische ontwikkeling is de verantwoordelijkheid van de student en wordt begeleid door het
hele team. In de visie van Het Leven Leren werken alle docenten samen om de studenten te leren hun
waarden, levensbeschouwing en ethiek in het beroep te integreren. Vakdocenten en stagebegeleiders
stellen daarbij de beroepsethische aspecten aan de orde in de beroepscontext.
11
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6.1

Respect

De eerste kernwaarde die we in levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming centraal stellen, is
‘respect’. Onder respect verstaan we recht doen aan de waarde van iemand of iets. Er zijn in onze ogen
drie vormen van respect; zelfrespect, respect voor andere personen en respect voor de leefomgeving, die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:
1. Zelfrespect houdt de erkenning van je eigen waarde in: jij mag er zijn zoals je bent. Zelfwaardering en
zelfrespect ontstaan niet zomaar, maar moeten worden gefundeerd, gevoed en bevestigd.
2. Bij respect voor anderen gaat het om de erkenning van de rechten en de waardigheid van andere
personen, ook wanneer wij hen niet mogen. Of nog een stap verder, positief geformuleerd in termen
van de ‘gouden regel’: ‘Behandel de anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden’ (Mattheüs 7: 12).
3. Respect voor de leefomgeving is het respecteren van de waarde van (levende) dingen, het
ecosysteem en van natuurlijk en cultureel erfgoed.
Respect betonen aan iemand of iets houdt al met al in dat je iemand of iets ‘in waarde laat’ en dat je op
geen enkele manier kwetsend optreedt en schade toebrengt.
Respect wordt vaak geformuleerd in termen van wat je niet doet. Wanneer je echter zegt wat je wel
doet, krijgt respect het karakter van ‘verantwoordelijkheid’, de actieve betekenis van respect. Naast
deze actieve betekenis kent respect voor veel mensen ook een passieve betekenis: ‘tolerantie’. Bij
levensbeschouwelijke vorming willen wij studenten niet alleen leren om iemand of iets te tolereren, maar
ook en vooral om vanuit zichzelf respect te voelen en te tonen voor iemand of iets.

6.2

Verantwoordelijkheid

De tweede kernwaarde is verantwoordelijkheid. Dit is het vermogen en de bereidheid om antwoord te
geven en rekenschap af te leggen ten aanzien van het eigen doen en laten.
De kwestie van de verantwoordelijkheid is een kernvraag in het menselijk bestaan. De eerste vragen in
de joodse en de christelijke traditie zijn: “Heb je gegeten van de boom waarvan Ik zei dat je niet mocht
eten? Mens waar ben je? Waar is je broer?“ (Genesis 3 en 4). Deze vragen raken de essentie van de
menselijke verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid naar God of het Geheim, naar jezelf en naar de
ander(en).
In het kader van professionaliteit zijn drie betekenissen van verantwoordelijkheid van belang, die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:
1. Verantwoordelijkheid in de zin van aansprakelijkheid. Hier gaat het om juridische of morele
verantwoordelijkheid voor de (negatieve) gevolgen van (nagelaten) handelingen. In deze betekenis
is altijd een oordelende instantie verondersteld, die bepaalt of iemand aansprakelijk is of niet. Een
tussenvorm is niet mogelijk.
2. Verantwoordelijkheid als taak. Bepaalde bevoegdheden of plichten zijn verbonden met een bepaalde
rol, functie of taak. Of je nu je taakverantwoordelijkheid (bijvoorbeeld als directeur of docent) uitoefent
of niet, je kunt achteraf ter verantwoording worden geroepen.
3. Verantwoordelijkheid als deugd. Dit is de verantwoordelijkheid die je uit eigen beweging actief op je
neemt; bijvoorbeeld om ongewenste toestanden te voorkomen of om een gewenst doel te bereiken.
Motivatie hiervoor komt van binnenuit, is sterk persoonsgebonden en wordt vaak levensbeschouwelijk
gefundeerd. De mate van dit type verantwoordelijkheid verschilt van persoon tot persoon.

6.3

Respect en verantwoordelijkheid leren

Om de attituden van respect tonen en verantwoordelijkheid nemen te leren, is het noodzakelijk dat
studenten hebben geleerd om moreel te kennen, te voelen en te handelen.
Studenten moeten daarvoor allereerst weten wat goed en kwaad is. Dat moet onderwezen worden. Daar
is ook een Tegenover voor nodig, die je ergens op aanspreekt: God, de samenleving, een ander. In de
christelijke traditie is het Tegenover onder meer aanwezig in God, die zich laat kennen in ervaringen
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van mensen, waarvan sommige zijn opgetekend in de Bijbel. Maar ook de Koran en Bhagavad Gita
zijn godsdienstige bronnen met godservaringen van mensen. Kennis van die bronnen, met name van
de Bijbel, is betekenisvol voor de student die moreel en cultureel zijn weg zoekt in de Nederlandse
samenleving.
Concreet betekent dit dat studenten verhalen kennen waarin centrale Bijbelse begrippen klinken als
gerechtigheid, liefde, barmhartigheid, vergeving, heelheid en vrede. Daarnaast kunnen begrippen klinken
uit andere tradities, zoals shanti (vrede; hindoeïsme), ahimsa (geweldloosheid; oosterse religies) en zakat
(solidariteit; islam). Studenten kennen deze relevante levensbeschouwelijke begrippen in hun betekenis
voor humaan samenleven en kunnen die betekenis toepassen in hun toekomstige beroep.
Als jongeren leren leven vanuit geïnternaliseerde waarden, gedragen door een persoonlijk
levensbeschouwelijk kader (met verhalen, rituelen en symbolen), kunnen de attituden van respect tonen
en verantwoordelijkheid nemen van binnenuit, als deugd, zichtbaar worden. Het wordt iets van de eigen
wil: de student heeft leren kiezen op grond van een persoonlijke waardenafweging. Ook heeft de student
geleerd dat prioriteit verlenen aan bepaalde waarden meer levenskwaliteit oplevert.

We kunnen niet opnieuw beginnen
We kunnen niet een nieuwe start maken alsof het verleden er niet was
Maar we kunnen iets nieuws planten in de verschroeide aarde
Mettertijd zullen we een nieuw verhaal oogsten over wie we zijn
We zullen een relatie opbouwen die getemperd is door het vuur van onze geschiedenis
Jij bent iemand die mij heeft gekwetst
Ik ben iemand die jou zou kunnen kwetsen
En in het besef van deze waarheden kiezen we ervoor om iets nieuws te maken
Vergeving is mijn vastbeslotenheid om de afgestorven wirwar
van pijn en beschuldiging op te ruimen
En ruimte te creëren, een akker om in te zaaien
Als ik deze plek overzie, kan ik ervoor kiezen jou uit te nodigen
hier zaden te strooien voor een andersoortige oogst
Of ik kan ervoor kiezen je te laten gaan
En deze akker braak te laten liggen
Desmond en Mpho Tutu
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Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.

Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Trijntje Oosterhuis
(zingt de hele tekst als het lied ‘Ken je mij?’)
Huub Oosterhuis
(schreef de tekst, een hertaling van psalm 139)

Ons pedagogisch en theologisch uitgangspunt is dat elk mens een parel is in Gods ogen. Vanuit Gods
onvoorwaardelijke liefde voor de mens mag elk mens in navolging van Christus’ menswording prachtig
mens worden: spiritueel en ethisch gaaf.
Dit uitgangspunt doet een warm appèl op alle mensen die onderwijs geven: de studenten, die jou als
docent aankijken, kijken jou aan met de ogen van de ander/Ander12, van een medemens/God.
‘Onderwijs van de ontmoeting’ gaat hiermee uit van de veronderstelling dat een christelijke mbo-school
ook een Ieefgemeenschap is. Zorg voor elkaar is bijvoorbeeld een belangrijk kenmerk en een uitingsvorm
van respect en verantwoordelijkheid. Dit uit zich in een actieve studentbegeleiding, niet alleen door
vakdocenten (levensbeschouwelijke vorming) of coaches, maar door alle betrokkenen in het team,
in goed onderling overleg en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Deze begeleiding is méér dan de
begeleiding van leerdoelen en competenties. Ook de studenten wordt geleerd om zorg voor elkaar te
hebben, voor de docent(en) en voor de mensen in hun beroepscontext.
Deze manier van studentbegeleiding biedt ook ruimte om te praten over persoonlijke zaken, het leven
samen genieten en met elkaar plezier maken en het elkaar ondersteunen en troosten bij rouw en verdriet.
Dit pleit voor een school waarin het leven wordt gevierd. De christelijke traditie levert daarbij een bijdrage
door middel van de symbolisering en ritualisering van het vieren.13
Het actief deelnemen aan een zorgzame leefgemeenschap raakt ten slotte aan de psychologische
basisbehoeften van de mens: autonomie (jezelf zijn), competentie (iets kunnen) en verbinding (met
anderen). Als deze behoeften bevredigd zijn, zullen studenten zich verbonden voelen met de school en
gemotiveerd raken om zich de waarden toe te eigenen, die zij in de school ervaren.
‘Onderwijs van de ontmoeting’ in de christelijke mbo-school als leefgemeenschap vindt dan ook plaats
in een vertrouwde pedagogische relatie en context, waarin de student zich gekend weet. Gekend-zijn
is voorwaarde voor openheid en transparantie van student en docent. ‘Onderwijs van de ontmoeting’
veronderstelt daarmee een cultuur van veiligheid en vertrouwen, waarin naast aandacht voor kracht en
gemeenschappelijkheid ook ruimte is voor het kwetsbare en unieke.
Het kost een docent tijd om zo’n vertrouwenspositie te verwerven, als deskundige en als authentiek
mens. Dit vraagt om het leren omgaan met emoties en impliceert de zorg voor (sociaal-)emotionele
ontwikkeling. Zeker actuele en ingrijpende basiservaringen van studenten vragen om bespreking, veilige
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Het begrip in de ogen van de ander/Ander ontlenen we aan de Joodse filosoof Levinas, die stelde dat mensen in het
gelaat van een ander mens ook iets van God, de Ander met een hoofdletter kan ontwaren.
Zie het kaderdocument Het Leven Vieren voor onze naar de praktijk uitgewerkte visie op vieren.
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verwoording van gevoelens, begeleidende verhalen, beelden, rituelen en symbolen, etc.
Onze pedagogische visie impliceert daarmee dat iedereen in het christelijk mbo bijdraagt aan het
‘onderwijs van de ontmoeting’ en de levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming van de
studenten. In specifieke aandachtsgebieden, zoals levensbeschouwelijke vorming, loopbaan en
burgerschap en godsdienst, begeleiden vakdocenten de studenten op een vakspecifieke wijze.
Pedagogische uitgangspunten
Samengevat gaat ‘onderwijs van de ontmoeting’ pedagogisch gezien uit van:
1. Onvoorwaardelijke acceptatie van, betrokkenheid op en zorg voor elke student als uniek en
autonoom persoon. De studenten ervaren van docenten zorg voor het hart. Elk mens, elke ander is
een uniek en geliefd wezen, waarin in de ontmoeting God zichtbaar kan worden.
2. Aandacht voor en betrokkenheid bij de studenten en hun leefwereld. Hun (basis)ervaringen zijn
mogelijke vensters op God. Als een docent de student daar oog voor leert hebben, dan wordt de
ontwikkeling van de spirituele competenties van de student ondersteund.
3. Ontmoeting en (basis)ervaringen.14 Beide zijn de kern en de uitgangspunten voor de organisatie en
inhoud van levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming in het christelijk mbo.
4. Spiritualiteit, de ervaring van God of het Geheim.15 God kan in ontmoetingen en in (basis)ervaringen
van studenten, docenten en levensbeschouwelijke verhalen, tradities, vieringen, etc. oplichten.
5. De relatie tussen levensbeschouwing en (beroeps)ethiek.16 De studenten leren deze relatie
verkennen, zodat ze leren leven en werken vanuit (eigen) levensbeschouwelijke en morele waarden.
6. De Bijbel en de christelijke traditie. Christelijke bronnen en tradities zijn bedoeld als inspiratie voor en
bijdrage aan de levensbeschouwelijke en beroepsethische vorming van de studenten.
7. Andere levensbeschouwelijke bronnen en tradities. De studenten ontmoeten de veelkleurigheid aan
levensbeschouwingen die de Nederlandse samenleving kenmerkt.
Didactische invalshoeken
‘Onderwijs van de ontmoeting’ kent verder de volgende didactische invalshoeken:
1. De biografische invalshoek. De studenten staan in het onderwijs centraal in hun persoonlijke
zoektocht naar identiteit en zingeving en in hun groei naar volwassenheid. Hun leven, geschiedenis
en (basis)ervaringen zijn het didactisch vertrekpunt.
2. De samenleving en de actualiteit. Studenten leven in de samenleving, de peergroep, de school, het
gezin, etc. Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de samenleving en de actualiteit zijn didactisch
gezien belangrijke vertrekpunten om studenten levensbeschouwelijk en beroepsethisch te vormen.
Voor de jaarprogrammering is het mede daarom verstandig om ruimte te laten voor de actualiteit.
3. Levensbeschouwelijke en morele waarden die voor studenten herkenbaar zijn. Waardenrijke
leeromgevingen, ook in stages en projecten, kunnen goed de funderende waarden in de vakinhouden
zichtbaar maken, waardoor levensbeschouwing en ethiek toegankelijk worden voor studenten.
4. Het beroep. Stage-ervaringen en feedback vanuit het beroepsleven dagen uit tot een eigen
en verantwoorde beroepsethiek en tot reflectie op de betekenis van levensbeschouwing en
spiritualiteit in of voor dat beroep. Het is van belang dat vakdocenten en stagebegeleiders voor deze
leerprocessen afspraken maken met elkaar.
5. De christelijke levensbeschouwing. Studenten ervaren de relevantie van belangrijkste betekenissen
van de Bijbel en de christelijke traditie voor hun levensbeschouwelijke ontwikkeling.
6. Vieringen en bezinningsmomenten. Het is van belang om geregeld een viering of bezinnend moment
met alle studenten te organiseren, waarbij ze in groepen met elkaar vieren of herdenken en in
gesprek gaan met (spirituele en/of waardenrijke) teksten, beelden en verhalen die uitnodigen tot
empathie, begrip voor menselijke relaties en ethische kwesties. Denk aan: kerstviering, herdenking,
in gesprek gaan over de krant (nu.nl), jeugdbladen, YouTube-filmpjes, sociale media, etc.
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Zie hoofdstuk 2 voor meer over (onderwijs van de) ontmoeting en hoofdstuk 3 voor meer over basiservaringen.
Zie hoofdstuk 5 voor meer over spiritualiteit.
Zie hoofdstuk 4 voor meer over levensbeschouwing en hoofdstuk 6 voor meer over (beroeps)ethiek.
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7. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. We stimuleren vormen van klassenmanagement en
regelgeving die de zelfstandigheid en het zelfbeslissend vermogen van studenten bevorderen.
8. Samenwerkend leren. Naast zelfstandig leren zetten we in op werkvormen die het samenwerkend
leren bevorderen, inclusief kennis en vaardigheden inzake conflictoplossing en harmoniebevordering.
9. De maatschappelijke of regionale invalshoek. We stimuleren de actieve betrokkenheid van ouders en
de dialoog met de directe leefomgeving van de school.
10. Schoolbrede sociaal-ethische activiteiten met een inclusief, niet-competitief en solidair karakter.
De docent
Vanuit pedagogiek en didactiek komen we ten slotte als vanzelf bij de centrale plek die de docent inneemt
in het ‘onderwijs van de ontmoeting’. De betekenis van de docent als ‘betekenisrijke ander’ is voor ons
het uitgangspunt. Een ‘smoeltonend’ en waardeninitiërend inspirator is in alle onderwijs van belang, maar
zeker in ‘onderwijs van de ontmoeting’. Het als docent tonen van je drives, beleving, kernwaarden en
verhalen die je mens-zijn en professionaliteit bepalen, is van groot belang voor de levensbeschouwelijke
en beroepsethische vorming van studenten. Als docent ben je een levensbeschouwelijk, (beroeps)ethisch en spiritueel rolmodel. Het Kwaliteitskompas van de Federatie Christelijk MBO kent ditzelfde
uitgangspunt.
Met kennisoverdracht alleen vinden studenten hun weg niet in de levensbeschouwingen. Het gaat
ook om beleven en voorleven. Een docent die zelf kan schouwen en reflecteren, weet de studenten
te inspireren om ‘mee te kijken’. De spiritualiteit en ethiek van de docent wekt, zonder allesbepalend
te zijn, de spiritualiteit en ethiek van de studenten. Als hermeneut (uitlegger van betekenissen) en als
mystagoog (ervaringsdeskundige van en inwijder in het Geheim van het leven), kan een docent zo
de levensbeschouwelijke en (beroeps)ethische bronnen met de belevingswereld van de studenten
verbinden, en omgekeerd.
Dat betekent dat docenten breed gevormd moeten zijn. Docenten moeten herkenbaar zijn als
onderwijskundige begeleiders (de docent als professional, kennisbron, vakdidacticus en pedagoog),
als inleiders in levensbeschouwelijke tradities (de docent als hermeneut en godsdienstpedagoog)
en als spirituele inwijders (de docent als mystagoog en waardeninitiator). Een docent moet daarvoor
1) kennis kunnen overdragen van levensbeschouwelijke tradities (verhalen, symbolen, rituelen) en
communicatief, narratief en spiritueel zodanig vaardig zijn, dat 2) studenten ervaringen op kunnen doen
met die tradities en 3) ervan kunnen leren voor hun eigen levensbeschouwelijke en (beroeps)ethische
identiteitsontwikkeling.17
De docent als spiritueel begeleider beseft ten slotte dat de ontmoeting met God of het Geheim als
zodanig niet is over te dragen. De docent kan wel voorleven en vertellen dat het Geheim al aanwezig is in
(de ervaringswereld van) de studenten en daarin kan oplichten. Als dat gebeurt en studenten delen dat,
betekent ‘onderwijs van de ontmoeting’ altijd ook dat er voor de docent iets te leren is.

‘Scholen voor het leven’ zijn scholen met een uitgesproken visie op mens-zijn en menswording:
scholen met een visioen. Deze scholen leren leerlingen antwoord te geven op de belangrijkste
educatieve vragen ‘voor het leven’: wat is goed leven en samenleven en wat is goed mens en
medemens zijn?
‘Scholen voor het leven’ hebben leraren die reflecteren op de vraag: wat is een goede leraar?
Zij zijn als persoon present in hun didactiek en tonen zich metgezellen van leerlingen in hun
gezamenlijke weg naar goed leven en samenleven. Het leraarschap is voor hen zowel een
mensenberoep, een pedagogische professie, als een roeping. Zij kennen een spirituele dimensie
aan het beroep toe.
Bert Roebben
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De drie hier genoemde leerprocessen corresponderen met onze drie godsdienstpedagogische doelen die in
hoofdstuk 4 staan: 1) learning about religion 2) learning through religion en 3) learning from religion.
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