Nieuwsbrief Expertisecentrum LERVO april 2021
“Goede levensbeschouwelijke educatie voor iedere leerling in het
voortgezet onderwijs”

In deze nieuwsbrief nemen wij u mee in de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en vertellen wij
onze plannen voor dit cursusjaar.

Update programmalijnen
Het jaar begon met scholen die dicht waren. Dat vraagt veel van alle betrokkenen in het voortgezet
onderwijs. De verkenningsgesprekken op scholen (programmalijn 1) hebben we daarom even in de
ijskast gezet. Inmiddels zijn de eerste afspraken gemaakt. Doel van deze gesprekken is om op te halen
hoe in de verschillende typen scholen de situatie van het vakgebied is, en hoe ontwikkelingen in het
onderwijs die invloed hebben op de positie van het vak en het curriculum worden opgepakt. In een
eerste ronde plannen we acht gesprekken met schoolleiders en sectievoorzitters op verschillende typen
scholen. Wil je in de toekomst met jouw school aansluiten bij deze serie, laat dit dan even weten via
onderstaand e-mailadres.
De projectgroep curriculum is onder leiding van Markus Davidsen verder gegaan met de feedback van
de focusgroepen en de impact daarvan op de opzet van het basiscurriculum (programmalijn 2). In het
kader daarvan spreken we ook met verschillende mensen die kunnen helpen om gesignaleerde blinde
vlekken goed in beeld te krijgen.
Na advies van het ministerie OC&W hebben we ook kennisgemaakt met docenten en schoolleiders van
scholen die een eigen vakcode hebben voor een levensbeschouwelijk vak.
Ten slotte zijn we begonnen met het uitwerken van de opzet van de expertmeeting (programmalijn 3)
in het najaar. Doel is om de expertise van docenten en schoolleiders te verbinden met de expertise van
onderzoekers en opleiders. Zodra de datum en locatie bekend is sturen we een vooraankondiging.

Publicatie opbrengst focusgesprekken najaar 2020

In het najaar van 2020 heeft de projectgroep curriculum het conceptbasiscurriculum besproken met vodocenten, opleiders en methodemakers. De opbrengst van deze focusgesprekken is vertaald naar een
artikel dat is verschenen in Narthex waarin een zevental concrete aanbevelingen vanuit het veld is
opgenomen. De eerste aanbeveling was: Durf duidelijke keuzes te maken en durf vernieuwend te zijn.
Die daagt ons uit. Daarnaast wil iedereen graag zijn of haar eigen benadering goed terugzien in het
geheel. Misschien wel de meest gehoorde opmerking en aanmoediging is: Blijf ons betrekken bij het
vervolgtraject!

Flyer Expertisecentrum LERVO

In het afgelopen jaar zijn we ook bezig geweest met onze communicatie. Naast het verschijnen van deze
nieuwsbrief, onderhouden wij de website en maken wij mondjesmaat gebruik van LinkedIn. De wens
om een flyer te ontwikkelen ligt al langer op tafel, maar is nu ook gerealiseerd! Deze flyer is vooral
gemaakt voor een eerste kennismaking met LERVO.

Vind ons via www.expertisecentrumlervo.nl of volg ons op LinkedIn. E-mail: info@expertisecentrumlervo.nl
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Artikel in Trouw

In dagblad Trouw verscheen op 29 maart een artikel van Mariska van Schijndel over de inzet van het
expertisecentrum. Naast een goed beeld van het belang en de waardevolle bijdrage van het vak
levensbeschouwing constateert de schrijfster ook dat het vak in Nederland minder goed ontwikkeld
is dan in andere landen. Docent en LERVO-teamlid Manon Meijer en projectleider Markus Davidsen
komen aan het woord om uit te leggen hoe het basiscurriculum kan zorgen voor meer stevigheid en
ruimte laat voor eigenheid van de school. Het hele artikel kunt u hier lezen.

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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