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Vormingsles in de praktijk  
Onze vakdocenten geven vormingsonderwijs 
aan leerlingen die zich hiervoor opgeven. Een 
standaard lesuur duurt 45 minuten en valt onder 
verantwoordelijkheid van de werkgever van de docent. 
De school is 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 
vormingsonderwijs vanwege het wettelijk recht van 
ouders.  

Een eigen kijk op het leven 
Met (bron)verhalen, vaardigheden en ideeen die 
leerlingen tijdens onze lessen opdoen, staan ze 
steviger in hun schoenen. Ze leren om hun eigen 
afwegingen te maken.  In de lessen is ook plaats 
voor het onderzoeken van de overeenkomsten en 
verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen.  
Zo inspireert de vakdocent de leerling om een eigen 
kijk op het leven te ontwikkelen.

‘Ik wil meer dingen 
weten over andere 

geloven.’

‘Vormingsonderwijs 
zien wij als een 
hele waardevolle 
aanvulling op onze 
eigen lessen op 
school.’

Wij komen graag 
langs om de 

mogelijkheden van 
ons onderwijs te 

bespreken.

Aanvulling en verdieping op de kerndoelen 
Burgerschapsvorming, geestelijke stromingen en sociaal-emotionele vorming 
zijn onderdeel van het curriculum. Vormingsonderwijs is hierop een aanvulling en 
verdieping.

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. 

Onze vakdocenten:  
• leveren een eigen bijdrage aan het welzijn van de leerlingen;  
• brengen aanvullende expertise uw school binnen;  
• beschikken over een specifieke opleiding op het gebied van vormingsonderwijs 

op de openbare basisschool en voldoen aan de eisen van de Wet Bio;  
• worden professioneel begeleid door een regiobegeleider, die ook voor scholen 

aanspreekpunt is.

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 werken aan hun identiteit en 
dat ze hun plek vinden in onze diverse samenleving. 

 Worden
wie je bent

www.vormingsonderwijs.nl
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Lessen aanvragen  

Om vormingslessen aan te vragen doorloopt u de volgende stappen:  

U inventariseert het animo voor vormingsonderwijs onder 
ouders. Voor deze inventarisatie kunt u gebruikmaken van de 
voorbeeldtekst op onze website.

Na de gehouden inventarisatie dient u via onze website 
uw aanvraag bij ons is. Alle openbare basisscholen en 
samenwerkingsscholen ontvangen begin maart een brief als 
startsein van de inventarisatieperiode.  

Uw aanvraag wordt o.a. beoordeeld op de volgende criteria:  
• aangevraagde groepen bestaan uit minimaal 7 leerlingen 

(speciaal onderwijs 5 leerlingen);
• uit de aanvraag blijkt dat deelname aan de lessen op vrijwillige 

basis plaatsvindt.

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

‘Het is in de les heel vaak 
alsof er lichtjes gaan 

branden in mijn hoofd. 
Opeens weet ik hoe iets 

misschien is zoals
het is.’

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 
de 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

1

2

3

Respect voor anderen
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 rol in 
de pluriforme samenleving. Onze vakdocenten leggen 
het accent op een levensbeschouwelijke traditie, 
waarin ze zelf thuis zijn. Daarbij hebben ze een open 
houding naar andere tradities. 

Uniek recht en keuzemogelijkheid 
Ouders met kinderen op de openbare basisschool 
hebben een uniek recht op vormingsonderwijs. 
Dit is vastgelegd in de Wet op het Primair onderwijs 
in artikel 50, 51 en 184b. Ouders kunnen kiezen 
voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, 
islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. 
Soms is een combinatie hiervan mogelijk voor 
de hele klas.

Kennismaking

Wij komen graag langs voor een kennismaking. 
Ook is het mogelijk om een proefles bij ons aan 
te vragen. 

‘Keer op keer sta ik 
weer te kijken wat 

kinderen op die 
leeftijd al weten en 

overdenken.
Kinderwijsheden, 

heel puur.’

www.vormingsonderwijs.nl

Aanbod op maat?
Informeer naar de 
mogelijkheden.

Zonder kosten een 

vakdocent in uw 

school? Laat ouders hun 

kinderen opgeven voor 

vormingsonderwijs!
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het is.’

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 
de 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
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Respect voor anderen
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 rol in 
de pluriforme samenleving. Onze vakdocenten leggen 
het accent op een levensbeschouwelijke traditie, 
waarin ze zelf thuis zijn. Daarbij hebben ze een open 
houding naar andere tradities. 

Uniek recht en keuzemogelijkheid 
Ouders met kinderen op de openbare basisschool 
hebben een uniek recht op vormingsonderwijs. 
Dit is vastgelegd in de Wet op het Primair onderwijs 
in artikel 50, 51 en 184b. Ouders kunnen kiezen 
voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, 
islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. 
Soms is een combinatie hiervan mogelijk voor 
de hele klas.

Kennismaking

Wij komen graag langs voor een kennismaking. 
Ook is het mogelijk om een proefles bij ons aan 
te vragen. 

‘Keer op keer sta ik 
weer te kijken wat 

kinderen op die 
leeftijd al weten en 

overdenken.
Kinderwijsheden, 

heel puur.’

www.vormingsonderwijs.nl

Aanbod op maat?
Informeer naar de 
mogelijkheden.

Zonder kosten een 

vakdocent in uw 

school? Laat ouders hun 

kinderen opgeven voor 

vormingsonderwijs!
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Vormingsles in de praktijk  
Onze vakdocenten geven vormingsonderwijs 
aan leerlingen die zich hiervoor opgeven. Een 
standaard lesuur duurt 45 minuten en valt onder 
verantwoordelijkheid van de werkgever van de docent. 
De school is 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 
vormingsonderwijs vanwege het wettelijk recht van 
ouders.  

Een eigen kijk op het leven 
Met (bron)verhalen, vaardigheden en ideeen die 
leerlingen tijdens onze lessen opdoen, staan ze 
steviger in hun schoenen. Ze leren om hun eigen 
afwegingen te maken.  In de lessen is ook plaats 
voor het onderzoeken van de overeenkomsten en 
verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen.  
Zo inspireert de vakdocent de leerling om een eigen 
kijk op het leven te ontwikkelen.

‘Ik wil meer dingen 
weten over andere 

geloven.’

‘Vormingsonderwijs 
zien wij als een 
hele waardevolle 
aanvulling op onze 
eigen lessen op 
school.’

Wij komen graag 
langs om de 

mogelijkheden van 
ons onderwijs te 

bespreken.

Aanvulling en verdieping op de kerndoelen 
Burgerschapsvorming, geestelijke stromingen en sociaal-emotionele vorming 
zijn onderdeel van het curriculum. Vormingsonderwijs is hierop een aanvulling en 
verdieping.

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. 

Onze vakdocenten:  
• leveren een eigen bijdrage aan het welzijn van de leerlingen;  
• brengen aanvullende expertise uw school binnen;  
• beschikken over een specifieke opleiding op het gebied van vormingsonderwijs 

op de openbare basisschool en voldoen aan de eisen van de Wet Bio;  
• worden professioneel begeleid door een regiobegeleider, die ook voor scholen 

aanspreekpunt is.

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 werken aan hun identiteit en 
dat ze hun plek vinden in onze diverse samenleving. 

 Worden
wie je bent

www.vormingsonderwijs.nl

voorscholen


