Nieuwsbrief Expertisecentrum LERVO DECEMBER 2020
“Goede levensbeschouwelijke educatie voor iedere leerling in het
voortgezet onderwijs”

In deze nieuwsbrief aan het einde van het jaar 2020 blikken we met u terug op het afgelopen jaar en
kijken we vooruit naar 2021. We wensen u goede feestdagen en een gezond nieuwjaar!

Terugblik 2020

In 2020 hebben we forse voortgang geboekt. De projectgroep curriculum, bestaande uit vo-docenten en
docentopleiders, heeft een samenhangend ontwerp basiscurriculum ontworpen voor het vo. Dit
ontwerp is recent gepubliceerd in Narthex en in focusgroepen besproken met de beroepsgroep, met
opleiders en uitgevers. Het is met veel waardering ontvangen en verrijkt met aanvullende inzichten.
Met name de vo-docenten zien uit naar de uitwerking en handvatten met het oog op de inrichting en
versterking van het vakgebied op hun scholen. Gedurende het jaar is er regelmatig contact
onderhouden met het ministerie en met OC&W en SLO. Ook vandaaruit is er echt waardering voor het
initiatief van LERVO. Met hen wordt overlegd over de manier waarop dit initiatief inhoudelijk en
formeel een plek kan krijgen in de scholen. We volgen de ontwikkelingen rond Curriculum.nu en zijn
daarbij attent op de verbinding met de vakgebieden burgerschap en M&M. Met het gereedkomen van
dit concept basiscurriculum kunnen scholen de komende tijd experimenteren in het curriculum
ontwerp. Vanuit zowel VOS/ABB als Verus worden initiatieven op dit punt actief ondersteund. In een
periodiek overleg ‘vakgenoten als bondgenoten’ wordt verbinding onderhouden met de VDLG, Narthex,
de vereniging voor religiewetenschappers en voor godsdienstpedagogen. In de stuurgroep heeft Joke
van Saane (Universiteit Humanistiek) de plaats ingenomen van Roel Kuiper (TUK). Roel verwierf rond de
zomer de eervolle rol van voorzitter van de wetenschappelijke commissie voor Curriculum.nu met de
opdracht om een framework en plan te ontwikkelen voor de vervolgstappen in het proces van
vernieuwing voor alle schoolvakken in het voortgezet onderwijs. Met het bereiken van deze resultaten
liggen er goede kansen voor vervolgstappen.

Joke van Saane

Per oktober dit jaar is Joke van Saane verwelkomt in de stuurgroep. Hieronder stelt ze zichzelf voor en
vertelt ze wat volgens haar de meerwaarde is van LERVO binnen het veld.
Ik ben sinds 1 juli 2019 rector van de Universiteit voor Humanistiek. Daarvoor werkte ik als
hoogleraar godsdienstpsychologie en vice-decaan aan de Faculteit Religie en Theologie van de
VU. In beide functies was ik betrokken bij LERVO via het decanenoverleg godgeleerdheid (DGO),
één van de belangrijke stake-holders van LERVO. Nu ben ik benoemd in de stuurgroep vanuit
DGO. Ik vind LERVO een geweldig initiatief, het is heel belangrijk dat we vanuit de gezamenlijke
instellingen een programma kunnen bieden voor de scholen, en op die manier ook de relevantie
van het vakgebied levensbeschouwing en zingeving voor de samenleving vergroten.

Nieuwe aanvraagronde gestart voor DUDOC-ALFA promotieplekken: Ook voor
Levensbeschouwing!

Er is een nieuwe aanvraagronde gestart voor DUDOC-ALFA. DUDOC-ALFA is een programma dat
eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar
lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de
geesteswetenschappen. DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten. Binnen het
Alfa-gebied zoals dat hier wordt gedefinieerd, valt ook uitdrukkelijk het vak godsdienst en
levensbeschouwing. De promotieprojecten beginnen in september 2021.
Vind ons via www.expertisecentrumlervo.nl of volg ons op LinkedIn. E-mail: info@expertisecentrumlervo.nl
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De deadline voor de intentieverklaring is al 11 januari 2021. Vóór het indienen van de
intentieverklaring moeten kandidaten reeds contact hebben gehad met de beoogde promotor, en
hun beknopte voorstel met hem/haar afgestemd hebben.
Door Wilfried Admiraal, voorzitter van de stuurgroep van Vakdidactiek Geesteswetenschappen die
DUDOC-ALFA coördineert, zijn we gevraagd de call onder de aandacht te brengen van docenten GL.
De stuurgroep wil graag de ontwikkeling van ons schoolvak ondersteunen, maar dat kan alleen als er
aanvragen van docenten GL binnenkomen. Voor meer informatie over DUDOC-ALFA, zie:
https://dudoc-alfa.vakdidactiekgw.nl/selectieprocedure-dudoc-alfa-2021/.
Het is de bedoeling dat onderzoeksprojecten van docenten van andere schoolvakken enigszins
aansluiten bij de onderzoekslijnen van de zogenaamde Vakdidactische Meesterschapsteams. Omdat
er geen Vakdidactisch Meesterschapsteam voor ons vak bestaat, denken we graag mee vanuit het
Expertisecentrum LERVO, met name over projecten die aansluiten bij het Basiscurriculum
Levensbeschouwing en Religie. Als je overweegt een aanvraag in te dienen, voel je dan vrij om met
ons contact op te nemen via info@expertisecentrumlervo.nl.

Vooruitblik op 2021
Met het afgelopen jaar en de huidige sluiting van scholen vanwege de Covid-19-pandemie in het
achterhoofd, is het moeilijk te voorspellen hoe het komende jaar gaat verlopen. Maar wat we
afgelopen jaar geleerd hebben, zorgt voor een duidelijk beeld van de programmalijnen waar we op
willen koersen. Het komend jaar willen we inzetten op deze activiteiten:
•
•
•
•

Verbinding met het vo-veld in openbaar en bijzonder onderwijs;
Verdere uitwerking en concretisering van het basiscurriculum;
Het werken aan de samenstelling van een inspiratieboek waarin inhoudelijke vraagstukken
en praktijkvragen samenkomen;
Ontmoeting van experts: docenten, opleiders en onderzoekers.

In deze activiteiten zorgen we ervoor om telkens verschillende soorten expertise met elkaar te
verbinden. De levensbeschouwelijke educatie in Nederland voor alle leerlingen in het vo steviger in
het zadel krijgen, is onze missie. Dat doen we door verdeeldheid in te wisselen voor verbinding.
Door verschillen in benadering op een goede manier met elkaar in verband te brengen en er niet
naar te streven dat we het eens moeten worden.
In februari zal de nadere uitwerking van deze programmalijnen worden besproken door de
stuurgroep en zullen we ook laten zien hoe we dit als team gaan realiseren, samen met de mensen
uit alle verschillende partijen die het expertisecentrum dragen. We houden jullie op de hoogte!

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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