
Verrijking van het curriculum
Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor kinde-
ren met diverse overtuigingen, maar is zelf neutraal.  
Ouders kunnen voor hun kind levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs aanvragen. Het vormingson-
derwijs draagt bij aan de persoonsvorming van 
kinderen en vormt een aanvulling op de onderdelen 
burgerschapsvorming, geestelijke stromingen en 
sociaal-emotionele vorming uit het curriculum van 
de school. 

Vormingsonderwijs:  
• draagt bij aan de identiteitsontwikkeling van 

leerlingen;
• biedt oefening in kritisch en onafhankelijk denken;
• vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies; 
• helpt leerlingen samenleven met anderen;
• versterkt het open karakter van uw school voor ouders en  

leerlingen met verschillende achtergronden. 
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Wanneer is iemand je vriend? Wie heeft de wereld gemaakt? 
Wat maakt mij uniek? Wat is liefde? Wat is goed om te doen? 
Kinderen zitten vol vragen. Vormingsonderwijs helpt kinderen 
om een eigen antwoord te vinden op levensvragen. Het doel 
van vormingsonderwijs is dat leerlingen een eigen kijk op 
het leven ontwikkelen en dat ze hun plek vinden in onze 
pluriforme samenleving. 

‘Ik vind het leuk dat je
hier steeds verder bij
door kunt denken.
Niet zomaar snel
een antwoord
geven,
maar dieper
nadenken.’

 Worden
wie je bent

www.vormingsonderwijs.nl

voor
(G)MR

Wij komengraag langs om de mogelijkheden van ons onderwijs te bespreken.
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Bij de lessen islamitisch vormings- 
onderwijs maken de leerlingen kennis 
met de basisbeginselen van de islam en 
belangrijke religieuze gebeurtenissen, 
zoals de feesten. De leerlingen leren om 
zelfstandig te denken, open te staan en 
respect te hebben voor andersdenken-
den en andersgelovigen. 

Het hindoeïstisch vormingsonderwijs 
laat leerlingen kennismaken met de 
hindoe-goden, gebruiken en culturele 
achtergronden om zo meer inzicht en 
begrip te krijgen voor de wereld en voor 
elkaar.

De lessen protestants vormingsonder-
wijs verbinden thema’s uit het leven van 
leerlingen aan bijbelse en spiegelverha-
len. Onze vakdocenten leren leerlingen 
zelf betekenis te geven aan deze verha-
len. Ze nodigen leerlingen uit om zich te 
verwonderen en zorgzaam om te gaan 
met elkaar en de wereld. 

Islamitisch 
vormingsonderwijs

Protestants 
vormingsonderwijs

Hindoeïstisch
vormingsonderwijs

Bij lessen humanistisch vormingsonder-
wijs onderzoeken leerlingen levens-
vragen op een interactieve, speelse en 
creatieve manier. Het geeft kinderen de 
gelegenheid om zo een eigen waarden-
besef en een eigen kijk op het leven te 
ontwikkelen. 

Humanistisch
vormingsonderwijs

Bij lessen katholiek vormingsonderwijs 
ontdekken de leerlingen de rijkdom van 
het katholieke geloof. Het kerkelijk jaar 
staat bol van de feesten met hun ver-
halen en rituelen. De leerlingen worden 
uitgenodigd om deze te ontdekken en 
mee te nemen hun eigen leven in. 

Katholiek 
vormingsonderwijs

Bij lessen boeddhistisch vormings- 
onderwijs maken leerlingen kennis met 
het leven en de leer van de Boeddha, 
waarin ethiek een essentiële rol speelt. 
De waarde hiervan proberen we hen zelf 
te laten ervaren. 

Boeddhistisch
vormingsonderwijs

Rol van (G)MR
Als (G)MR kunt u meedenken over het vormingsonderwijs binnen uw school. 
De school heeft sinds het schooljaar 2019-2020 een informatieverplichting: 
elk jaar dienen de ouders via de schoolgids op de hoogte te worden gebracht 
van vormingsonderwijs. De school heeft instemming van de (G)MR nodig als 
het gaat om informatie over het aanbod van vormingsonderwijs en de wijze 
waarop ouders hun behoefte aan vormingsonderwijs kenbaar kunnen maken. 

Uniek recht en keuzemogelijkheid
Ouders met kinderen op de openbare basisschool en samenwerkingsschool 
hebben een uniek recht op vormingsonderwijs. Dit is vastgelegd in de wet. 
Ouders kunnen kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch,  
islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. Soms is een  
combinatie hiervan mogelijk voor de hele klas.

Vormingsles in de praktijk
Onze vakdocenten geven vormingsonderwijs aan leerlingen die zich hiervoor 
opgeven. Een standaard lesuur duurt 45 minuten en de inhoud van de lessen 
valt onder verantwoordelijkheid van de werkgever van de vakdocent. De 
school treedt op als gastheer en stelt de leerlingen in de gelegenheid om  
vormingsonderwijs te ontvangen. Aan vormingslessen zijn geen kosten  
verbonden voor de school of ouders. De rijksoverheid betaalt het vormings-
onderwijs vanwege het wettelijk recht van ouders. 

Steviger in de schoenen staan
Met (bron)verhalen, vaardigheden en ideeën die leerlingen tijdens onze 
lessen opdoen, staan ze steviger in hun schoenen. Onze vakdocenten leggen 
het accent op een levensbeschouwelijke traditie, waarin ze zelf thuis zijn. 
Daarbij hebben ze een open houding naar andere tradities. De vakdocenten 
stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te 
ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en respect voor 
anderen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de 
pluriforme samenleving.

‘Leerlingen worden 
bewuster van zichzelf,

ze leren welke waarden en 
normen ze in hun leven 

belangrijk vinden.’www.vormingsonderwijs.nl
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