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Vormingsonderwijs
op uw school?
www.vormingsonderwijs.nl

Wilt u op uw school aandacht geven aan levensvragen van alle leerlingen?
Wilt u dat uw leerlingen actief meedoen met de pluriforme samenleving?
Haalt u graag extra fte èn expertise uw school binnen?

Dan is vormingsonderwijs de ideale aanvulling op uw curriculum.

Wat is vormingsonderwijs?

Met vormingsonderwijs krijg je een vakleerkracht op school die lesgeeft vanuit de

levensbeschouwelijke traditie waar hij of zij thuis in is. De vakleerkracht heeft een open

houding naar andere tradities, maar kan vanuit een uniek binnen-perspectief leerlingen
begeleiden om levensvragen te onderzoeken en hun eigen mening te vormen. Hierbij

wordt gebruik gemaakt van (bron)verhalen en creatieve werkvormen, zoals kunst, drama
of muziek.

Hoe werkt het in de praktijk?
Onze vakleerkrachten geven vormingsonderwijs aan leerlingen die zich hiervoor
opgeven. Een standaard lesuur duurt 45 minuten en valt onder verantwoordelijkheid van
de werkgever van de vakleerkracht. 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.

‘Met vormingsonderwijs
bied je meerwaarde aan je
onderwijs.
De vakleerkrachten
voegen echt iets toe.’
– Nicolette van der Weide

Clusterdirecteur openbaar onderwijs Molenlanden.

Keuzemogelijkheden
Ouders kunnen kiezen voor*:
• vormingslessen vanuit een

‘Kinderen lopen al jong
rond met levensvragen.
Soms worden die vragen al
vroeg de kop ingedrukt. Ik
wil daar juist ruimte aan
geven en hier met kinderen
over in gesprek gaan.’
– Leander Schaddelee

vakleerkracht vormingsonderwijs PC GVO

specifieke levensbeschouwing

(boeddhistisch, hindoeïstisch,

humanistisch, islamitisch, joods,
katholiek of protestants);

• vormingslessen waarbij

vakleerkrachten uit diverse

levensbeschouwingen gezamenlijke
lessenseries verzorgen.

Ook is maatwerk mogelijk in overleg met
de school.

Boeddhistisch
vormingsonderwijs

Door uitwisseling van ervaringen en

ideeën onderzoeken leerlingen wat de

verhalen en wijsheden van de Boeddha
voor hen kunnen betekenen. Thema’s
die aan de orde komen, zijn o.a.

mindfulness, liefdevolle vriendelijkheid
en verbondenheid tussen jezelf en de

Hindoeïstisch
vormingsonderwijs

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 onderliggende

onderwijsfilosofie is ‘Ahimsa Karmo
Dharma: geweldloosheid is mijn
fundamentele waarde’.

wereld om je heen.

* Onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van vakleerkrachten.

Humanistisch
vormingsonderwijs

Joods

Bij lessen humanistisch

Joods vormingsonderwijs laat leerlingen

kinderen levensvragen, overeenkomsten

joodse cultuur, tradities en levenswijze.

vormingsonderwijs onderzoeken

en verschillen tussen humanisme en
andere levensbeschouwingen, zodat
zij een eigen kritisch waardenbesef

ontwikkelen. Daarin komen thema’s als
vrijheid, respect, gelijkwaardigheid,

vormingsonderwijs

van binnenuit kennismaken met de

In de lessen is er o.a. aandacht voor de
feestdagen, belangrijke personen en

gebeurtenissen uit de geschiedenis en
de joodse gemeenschap in Nederland.

omgaan met anderen, de natuur en de
wereld om hen aan bod.

Islamitisch
vormingsonderwijs

Bij de lessen islamitisch

vormingsonderwijs maakt de leerling

kennis met de basisbeginselen van de

islam (de geloofsleer, de geloofspraktijk
en ethiek), en belangrijke religieuze

Katholiek
vormingsonderwijs

Bij lessen katholiek vormingsonderwijs
ontdekt de leerling de betekenis van
het katholieke geloof. De Bijbel, de

katholieke kerk en de katholieke traditie
vormen hier een belangrijk onderdeel

van. Zo wordt er bijvoorbeeld samen een
kerststal of paaskaars gemaakt.

gebeurtenissen zoals de feesten.

De kinderen leren om zelfstandig te
denken en respect te hebben voor
andersdenkenden.

Protestants
vormingsonderwijs

De lessen protestants vormingsonderwijs
verbinden thema’s uit het leven van de
leerlingen, zoals vertrouwen, liefde of

natuur, aan Bijbel- en spiegelverhalen.

De lessen nodigen de leerling uit om zich
te verwonderen, betekenis te geven aan
verhalen en zorgzaam om te gaan met
anderen en de wereld.

Lessen aanvragen
in 3 stappen
Bent u ervan overtuigd dat vormingsonderwijs een

meerwaarde is voor uw school? Ga dan aan de slag met
onderstaand stappenplan:

Vraagt u voor het eerst aan?

Neem dan contact op met het Centrum van

Vormingsonderwijs. U ontvangt verdere informatie en

een wachtwoord zodat u de drie onderstaande stappen
kunt doorlopen om lessen aan te vragen.

U heeft eerder vormingsonderwijs op uw school aangeboden:
U inventariseert onder ouders/verzorgers wie gebruik wil maken van
vormingsonderwijs.

(tip: Op onze website vindt u een voorbeeldtekst voor een brief die u hiervoor kunt
gebruiken).

Na deze inventarisatie dient u via onze website uw aanvraag bij ons in:
• De aanvraag van het afgelopen jaar staat voor u klaar;
• Indien nodig wijzigt u de aanvraag;

• Daarna kunt u de aanvraag bevestigen.
Uw aanvraag wordt o.a. beoordeeld op de volgende criteria:

• aangevraagde groepen bestaan uit minimaal 7 leerlingen (speciaal onderwijs
5 leerlingen);

• in de aanvraag heeft u aangegeven dat deelname aan de lessen op
vrijwillige basis plaatsvindt.

Kennismaking of proefles

Wilt u liever eerst nog meer informatie, dan gaan wij graag met u in gesprek. Ook kunt u een
proefles bij ons aanvragen via info@vormingsonderwijs.nl, of 030 - 760 4800 (ma-do).

8 voordelen van vormingsonderwijs:
• draagt bij aan identiteitsontwikkeling van leerlingen;
• biedt oefening in kritisch en onafhankelijk denken;

• vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies;
• helpt leerlingen samen te leven met anderen;

• versterkt het open karakter van uw school voor ouders en leerlingen met
verschillende achtergronden;

• vakleerkrachten vormingsonderwijs brengen aanvullende expertise uw school
binnen;

• vakleerkrachten beschikken over een specifieke

opleiding op het gebied van vormingsonderwijs op de
openbare basisschool en voldoen aan de eisen van
Wet Bio;

• vakleerkrachten worden professioneel begeleid
door een regiobegeleider, die ook voor scholen
aanspreekpunt is.

‘Ik heb door de
vormingslessen geleerd wat
respect is en hoe een ander zich
voelt als je diegene respect geeft.’
– Thijs, 12 jaar

Wij gaan
graag
met u in
gesprek
over
de moge
lijkhede
n van
ons onde
rwijs.

Meer weten over ons
onderwijs, kijk op:
www.vormingsonderwijs.nl

Direct contact en
afspraken maken?
Bel: 030-760 4800

(ma-do 9.00-16.00 uur)

Centrum voor Vormingsonderwijs
Bezoekadres

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

info@vormingsonderwijs.nl
030 - 760 4800
Postadres

Postbus 40282

3504 AB Utrecht

