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Ondanks de Coronadrukte binnen scholen en opleidingen hebben we weer mooie stappen voorwaarts
kunnen maken waarvan we graag verslag doen in deze nieuwsbrief.

De pijlers van het curriculum

Het Curriculumteam werkt dit kalenderjaar een conceptbasiscurriculum uit, in samenwerking met
ontwikkelscholen. Zij werken hieraan binnen het kader van de geformuleerde drie pijlers voor goede
levensbeschouwelijke educatie:
1. Inzicht verwerven – leerlingen verwerven inzicht in religieuze en levensbeschouwelijke stromingen
en fenomenen die de wereld, en de Nederlandse samenleving in het bijzonder, vormen en hebben
gevormd;
2. Persoonlijk standpunt – leerlingen verwerven competenties op grond waarvan ze een persoonlijk
standpunt kunnen innemen in levensbeschouwelijke en ethische kwesties;
3. Dialogische vaardigheden – leerlingen verwerven competenties op grond waarvan ze
verantwoordelijkheid kunnen nemen als burgers in een democratische en plurale samenleving; in het
bijzonder verwerven leerlingen het vermogen om in dialoog te treden met de levensbeschouwelijke
ander.

Samenwerking met scholen

Voor het ontwikkelen van het basiscurriculum sluiten we aan bij de dagelijkse werkelijkheid van de
school. Dat doen wij in twee stappen; eerst verkennend daarna als samenwerking.
In september vinden verkennende gesprekken met vo-scholen plaats. Zo krijgen we via schooldirecties
en vaksecties een beeld van de werkelijkheid binnen de scholen. Deze input gebruiken wij aanvullend
op bestaande onderzoeken met betrekking tot de plaats van het vak Levensbeschouwing en Godsdienst
in het vo. Voor de scholen waar geen traditie is in het geven van dit vak, zijn wij in gesprek met
adviseurs van VOS/ABB. Dit om een helderder beeld te krijgen waar wij met het basiscurriculum kunnen
aansluiten in het openbaar onderwijs. Na deze verkennende ronde benaderen wij zowel bijzondere als
openbare scholen met de vraag of zij als ontwikkelschool willen fungeren. Op deze manier zal de
expertise van de verschillende stakeholders in de scholen worden meegenomen in het verder uitwerken
van het basiscurriculum.
Heeft u input of vragen die we mee kunnen nemen in onze verkennende fase of wilt uw school
meedoen als ontwikkelschool? Neem dan contact op met Marcel Elsenaar via melsenaar@verus.nl.

Toetreden UU – alle opleidingen participeren

De LERVO-participanten hebben in de tussentijdse evaluatie de voortgang van LERVO positief
geëvalueerd. Wij zijn blij dat ook de Universiteit Utrecht als partner van LERVO is toegetreden.
Daarmee participeren alle universiteiten en hogescholen met opleidingen op het vakgebied
levensbeschouwing en religie in de samenwerking; samen met de lerarenvereniging VDLG en de
profielorganisaties VOS/ABB en Verus, die de belangen van de vo-scholen vertegenwoordigen.

Confereren in focusgroepen

Vanwege de beperkingen rond de Corona-maatregelen hebben wij besloten geen brede conferentie te
beleggen dit najaar zoals in de vorige nieuwsbrief was aangekondigd. In plaats daarvan willen we in
focusgroepen met vier à vijf mensen digitaal in gesprek om de maatschappelijke betekenis van LERVO
nog scherper in beeld te krijgen. Deze gesprekken zullen in het najaar plaatsvinden. Voor meer
informatie zijn wij bereikbaar via het onderstaande e-mailadres; ook kunt u zich aanmelden als u
belangstelling heeft hierin mee te spreken.
Vind ons via www.expertisecentrumlervo.nl of volg ons op LinkedIn. E-mail: info@expertisecentrumlervo.nl
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Bondgenoten met vakgenoten

In het Narthex-nummer maart 2020 hebben tal van partijen en personen hun dromen verwoord
over de toekomst van het vakgebied levensbeschouwing en religie. Ook LERVO heeft hierin
gepubliceerd, dit artikel is te vinden op onze website. Aansluitend heeft LERVO het initiatief
genomen om verkennende besprekingen te voeren onder het motto ‘Bondgenoten met
vakgenoten’. Dit vanuit de vraag hoe we elkaars initiatieven kunnen versterken in de gezamenlijke
ambitie om de impact van dit vakgebied te versterken. Momenteel participeren hierin de VDLG, het
NGG, het NGPG, Narthex en LERVO. Ook de Facebook-groep ‘Levensbeschouwingsdocenten
inspiratieclub’ zal toetreden. De eerste opbrengst is dat we op website van Expertisecentrum LERVO
een kalander inrichten waar partijen zich kunnen presenteren met hun (publieks-)activiteiten.
Mogelijkheden voor het ontsluiten van het archief van Narthex en het creëren van een platform
voor kennis- en ervaringsuitwisseling worden onderzocht.
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van het ontsluiten van het Handboek voor
vakdidactiek Levensbeschouwing en Religie o.l.v. Monique van Dijk, op onze website. Inmiddels
hebben wij op onze website ook aandacht gegeven aan het online programma van de Nieuw Wij
Academy dat begin april is verschenen.

LERVO en Curriculum.nu

LERVO heeft van meet af aan de intentie om aan te sluiten bij het proces rond (Onderwijs2032 en)
Curriculum.nu. Na het Kamerdebat op 5 maart jongstleden heeft de vervolgstap in het proces rond
Curriculum.nu een wending gekregen. De minister heeft op 10 juni aan de Kamer het voorstel
voorgelegd om SLO een opdracht te verstrekken om te komen tot een kerndoelenbesluit (de leerling
kan…, beheerst… etc.) wat vervolgens beproefd wordt in de scholen.
Wij constateren dat zowel onze werkwijze als beoogde planning geheel aansluit bij de opzet zoals
die in deze Kamerbrief is verwoord. Wij houden dan ook aansluiting bij dit proces, met aandacht
voor ‘de goede balans tussen wetenschappelijke onderbouwing, praktische toepasbaarheid en
breed draagvlak’ (zie brief verkiezingsprogrammacommissies). Contacten met het ministerie van
OC&W zijn op dit punt goed verlopen.

Maatschappelijk belang en Kamerverkiezingen

Omdat onze missie direct raakt aan het maatschappelijke belang hebben we in voorbereiding op de
Tweede Kamerverkiezingen van 2021 de verkiezingsprogrammacommissies van alle partijen
opgeroepen om aandacht te geven aan goede levensbeschouwelijke educatie in hun
verkiezingsprogramma. U vindt de verstuurde brief op onze website.

Colofon

De nieuwsbrief van Expertisecentrum LERVO verschijnt eens per kwartaal. U kunt deze nieuwsbrief vrij
verspreiden of anderen tippen zich op deze brief te abonneren (via deze knop op onze website).
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