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L&R. De koppe ing naar inhouden wordt
gemaakt vanuit vier leer ijnen waarin steeds

tussen buiten en b nnenperspectief wordt

gewisse d.

.:..'.

leboer 
^e 

e neuwsgre rg gendè.r. \Ae rj
ons ervan bewust dat er onder docenten

rer .r " le d" re rnac' 'nge e- be"oe'-e-

bestaan. Sommlgen van ju ie zulen hopen of
verwachten dat er dan ook direct een con
( eet ui.ge\,/er Lener we rÍ'efLodp,e'-/Li--r
Anderen bedenken llever zelf hun nleuwe

prog a r "è e' /- e' er ee'.t nocer .e".>
wl len maken met de uitgangspunten. We gaan

dus dlfferent ëren, en daarmee aans uiten blj

de .er.ch le-de begr i-ra'". di" "' . n:

verschillende onderwl]sstromen, verschi ende

vakdidact sche vertrekpunten, verschi ende

docenten en verschlllende leerlingpopulates.

N/ljn eigen ervaring is dat veranderen as
docent een kwestie ls van k eine stapjesr een

opdracht bjste en, een nleuwe n'rodu e ont
wikkeen, lngaan op een vraag van eerlingen.

De nieuwe benaderlng van het currlcu um L&R

neemt hee veel klelne stapjes samen en laat

zien dat deze tljd vEagt om een meer funda

nrentele herziening. Waarsch jn ijk zulje al vee

dee-een'renten van deze herziening herken-

nen in je elgen vakleerplan of modu es. lVlaar

het is nu nog geen gemeenschappe ijk verhaal,

dat we ook met schoolleiders en bestuurders

kunnen gebrulken orn de waarde van het vak

mee te de en. Door samen aan de s ag te gaan

kunnen we dat verhaa verder schriiven.

Het curriculum dat ons samen moet bren-

gen is natuudijk ook precies datgene waar

we de verschiLlen tegenkomen. Daarom is het

we mooi dat de vertaalslag naar de praktijk

kunnen gaan maken, mede op basis van de

expertmeeting van vorig jaar en workshops

met de schrijfgroepen van het lnspiratieboek.

De laatste stap was om de 'rationale van het

kerncurriculum'aan te scherpen en onderbou-

wen. Die aanscherping staat beschreven in een

uitgebreid artikel van Markus Davidsen het

november-t mrner var Religie & Sanenleving.

Een kortere versie hiervan verschijnt later

if Narfhex

Voor de komende twee jaar is deze tekst, die
je vindt op de website van LERVo, het kader

waarmee we aan de slag gaan om met docen-

ten en schoolleiders te werken aan de verdere

ontwikkeling van ons vakgebied in onze ver-

schlllende typen scholen.

Waar draait het om?
Het nieuwe curriculum Levensbeschouwing &
Religie (L&R) is gebaseerd op een aantalfunda-

mentele gedachten u t verschille-de vornings-

theorieën (Biest4 Klafki, .lansse n). Het gaat om

de balans tussen kwalificatie en persoonsvor-

ming (Biesta), perspectiefgerichte vakdidac-

tiek en perspectieii /issel tussen bulten- en

blnnenperspectieÍ (Janssen, door ons aange-

scherpt) en exemplarisch en onderzoekend

leren, dat wil zeggen focus op een klein aantal

goede casussen en primaire bronnen en op de

agemene inzichten en eruaringen die hieruit
gedestilleerd kunnen worden (Klafki). Deze

drie elementen geven een duideijk verhaal

waa,om het va(geoieo levensbeschouwirg

en religie van belarg is voor ólle leerlingen

in het voortgezet onderwils en hoe we aan-

sluiten bij een aantal hedendaagse onder-

wilsontwikkelingen. Vervoigens zijn er negen

perspectieven gekozen, waarmee eer ingen

toegang krijgen tot en inzicht in het vakgebied

Stap r: Presenteren van de nieuwe curri-
culumopzet en verkennen hoe deze vertaald

kan worden raa. de praktijk: we o-ganise-

ren eer aanta on ine bijeenkomsten waa'in

we verkennen hoe het nieuwe curriculum

aalsui- b:j de si-ualies er bel'oeften in
de scholen.

Stap 2: Werksessies 'samen ontwikkelen'l
aan de hand van de uitgangspunten van het

curricu um L&R gaan docenten aan de slag

met het vernieuwen van hun vakleerpÍan of
een module. Hoe kan dat erultzien met de

nieuwe benadering?

stap 3: samen werken aan vernieuwing:
het inrichten van een aantal kringen van

docenten/scholen die in het nieuwe school
jaar hun curriculum stapie voor stapje willen

gaan ontwikkelen. Deze kringen werken dan

als een PLG samen en wisselen kennis en

ervaring uit.

Meedoen
Het is werk in ultvoering: van bouwstenen naar

een eigen verhaal dat past bij de verschillende

scholen. Gezien de geluiden die vve uit verschil-

lende de en van het and horen gaan we er van

uit dat er behoefte is om met co'lega s (enris

te maLen met het curriculum. Deze online-

bijeenkomsten zijn steeds van 16.00 - l7oo
uur en 2o.oo - 2roo uur en vinden plaats op

dirsdag 13 december donderdag 9 
'a ruari

en maandag 6 februari. Ook tijdens de VDLG-

studiedag in maart gaan we aan de slag met

her crrrrculur en in de maalden oaarna zijn

er fysieke werkbijeenkomsten.

Meer weten?
Kijk op de nieuwe website: www. ervo.nl.

Namens tean LERVO,
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