“Goede levensbeschouwelijke educatie voor iedere leerling
in het voortgezet onderwijs”

Expertisecentrum LERVO
Levensbeschouwing en religie in het voortgezet onderwijs
De Nederlandse samenleving is in de laatste decennia
radicaal veranderd. Processen van secularisatie en
levensbeschouwelijke pluralisering hebben zich voorgedaan.
Nieuwe religies hebben zich gevestigd. Vragen naar
zingeving, morele vorming en spiritualiteit doen zich
onverminderd voor. Ook maatschappelijke vragen, bij
voorbeeld rond diversiteit, identiteit, ethiek en duurzaamheid
doen een beroep op kennis en vaardigheden die verbonden
zijn met het vakgebied levensbeschouwing en religie.
Het levensbeschouwelijke onderwijs in Nederland vindt
plaats in deze voortdurend veranderende context. Er zijn
verschillende benaderingen in levensbeschouwelijke educatie
in Nederland: scholen bieden onderwijs over
levensbeschouwing en religie vanuit de eigen identiteit en
traditie (bijzondere scholen) of geven onderwijs op dit
gebied vanuit andere vakgebieden (openbare scholen). De
hoeveelheid lestijd en de aard van de programma's is zeer
verschillend.
Op allerlei terreinen zien we dat er nagedacht wordt over
de doelen en bedoelingen van onderwijs. Er zijn
ontwikkelingen voor een curriculumherziening (curriculum.nu)
en aangescherpte eisen aan burgerschapsvorming. Aan
beide ontwikkelingen wil Expertisecentrum LERVO bijdragen
zodat het levensbeschouwelijke onderwijs goed kan
aansluiten op de hedendaagse behoeftes en uitdagingen van
leerlingen en vraagstukken die leven in onze samenleving.

Speerpunten in het programma
 Ontwikkelen Basiscurriculum Levensbeschouwing en
Religie als basis en referentie voor verschillende
schooltypen.
 Visies voor het vakgebied levensbeschouwing
ontwikkelen met vaksecties en schoolleiders.
 Voorzien in de professionele ontwikkeling van
docenten en schoolleiders via publicaties en expert
meetings met vakdidactici en onderzoekers.
 Bijdragen aan het maatschappelijke debat rond
het belang van levensbeschouwelijke educatie.
De activiteiten worden georganiseerd door Markus
Davidsen (Universiteit Leiden) en Marcel Elsenaar (Verus)
en een team van docenten en vakdidactici. Ze worden hierin
ondersteund door Joanne Bos (CHE).
Samenwerkende partijen in Expertisecentrum LERVO
Expertisecentrum LERVO is in 2018 opgericht als alliantie
van de lerarenverenging VDLG, besturenorganisaties Verus
en VOS/ABB, en alle hbo- en wo-opleidingen in Nederland
op het terrein van levensbeschouwing, religiewetenschappen
en theologie. In de stuurgroep van LERVO zijn deze
initiatiefnemers vertegenwoordigd door: Joke van Saane
(wo-opleidingen), Marchien Timmerman (hbo-opleidingen),
Ger van der Heijden (VDLG), Hans Teegelbeckers
(profielorganisaties Verus en VOS/ABB). Leo van Hoorn is
onafhankelijk voorzitter.
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EXPERTISECENTRUM LERVO
PLATFORM EN KNOOPPUNT VOOR OPLEIDERS EN DOCENTEN

•
EEN BASISCURRICULUM DAT BREED GEDRAGEN WORDT

•
KORTE LIJNEN NAAR POLITIEK, MINISTERIE EN SLO

•
INSPELEN OP CURRICULUM.NU EN BURGERSCHAP

•
SAMENWERKEN MET SCHOOLLEIDERS, SECTIES EN DOCENTEN

•
UITWISSELING WETENSCHAPPERS EN DOCENTEN

•
INSPIREREN EN LEREN VAN ELKAAR

•
VERDERE ONTWIKKELING VAN VAKDIDACTIEK

•
AANSLUITING OP INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN

•
IEDER KWARTAAL EEN NIEUWSBRIEF
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