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• U kiest vrijwillig voor welke vormingslessen u uw kind aanmeldt;
• De vormingslessen worden gegeven door vakleerkrachten;
• Door de lessen leert uw kind respect te hebben voor andere 

levensovertuigingen en culturen;
• Ook raakt uw kind vertrouwd met verhalen uit verschillende 

levensbeschouwingen en tradities;
• Het lesuur vormingsonderwijs wordt zo door de school ingeroosterd 

dat uw kind geen kernvakken, zoals rekenen en taal, mist;
• Aan de lessen zijn geen kosten verbonden, want de overheid betaalt 

het vormingsonderwijs.

Vormingsonderwijs in een notendop

Wilt u vormingsonderwijs 
voor uw kind?

OF

Wanneer de school van uw kind al wel vormingsonderwijs aanbiedt:

U kunt uw kind elk schooljaar opgeven voor vormingslessen. Uw school 
inventariseert jaarlijks voor welke les u uw kind wilt aanmelden.

Wanneer de school van uw kind nog geen vormingsonderwijs 
aanbiedt:

• Vraag de schooldirecteur om vormingsonderwijs. De directeur zal 
dan onderzoeken of er nog meer ouders zijn die geïnteresseerd 
zijn. De school heeft de wettelijke plicht om de behoefte naar 
vormingsonderwijs onder ouders te inventariseren.

• Neem contact op met de (G)MR. De medezeggenschapsraad kan 
meedenken over het aanbieden van vormingsonderwijs op de 
school van uw kind.
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 Vormings-
   onderwijs
voor uw
 kind?

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)

Wij gaan graagmet u in gesprek over de mogelijkheden van ons onderwijs.



Joods vormingsonderwijs laat kinderen 
van binnenuit kennismaken met de 
joodse cultuur, tradities en levenswijze. 
In de lessen is er o.a. aandacht voor de 
feestdagen, belangrijke personen en 
gebeurtenissen uit de geschiedenis en 
de joodse gemeenschap in Nederland.

Joods 
vormingsonderwijs

Bij lessen humanistisch 
vormingsonderwijs onderzoeken 
kinderen levensvragen, overeenkomsten 
en verschillen tussen humanisme en 
andere levensbeschouwingen, zodat 
zij een eigen kritisch waardenbesef 
ontwikkelen. Daarin komen thema’s als 
vrijheid, respect, gelijkwaardigheid, 
omgaan met anderen, de natuur en de 
wereld om hen aan bod. 

Humanistisch
vormingsonderwijs

Bij lessen katholiek vormingsonderwijs 
ontdekt uw kind 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.

Katholiek 
vormingsonderwijs

De lessen protestants 
vormingsonderwijs verbinden thema’s 
uit het leven van uw kind, zoals 
vertrouwen, liefde of natuur, aan Bijbel- 
en spiegelverhalen. De lessen nodigen 
uw kind uit om zich te verwonderen, 
betekenis te geven aan verhalen en 
zorgzaam om te gaan met anderen en 
de wereld.

Protestants 
vormingsonderwijs

Bij de lessen islamitisch 
vormingsonderwijs maakt uw kind 
kennis met de basisbeginselen van de 
islam (de geloofsleer, de geloofspraktijk 
en ethiek), en belangrijke religieuze 
gebeurtenissen zoals de feesten. 
De kinderen leren om zelfstandig te 
denken en respect te hebben voor 
andersdenkenden.

Islamitisch 
vormingsonderwijs

Diverse levensbeschouwingen
Onze vakleerkrachten kennen de 
betreffende levensbeschouwing van 
binnenuit. Daardoor verzorgen ze 
op een doorleefde en bevlogen wijze 
lessen, waarin verdieping, vorming, 
ervaring en ontmoeting volop aan bod 
komt.

Het hindoeïstisch vormingsonderwijs 
laat uw kind 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’.

Hindoeïstisch
vormingsonderwijs

Door uitwisseling van ervaringen en 
ideeën onderzoeken kinderen 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 
wereld om je heen.

Boeddhistisch
vormingsonderwijs

‘De vormingslessen
vond ik fijn en
daardoor kreeg ik
ook in de klas
zelfvertrouwen.’

– Kiki, 11 jaar

Vormingsonderwijs
Tijdens vormingslessen onderzoekt uw kind onder begeleiding van een 
vakleerkracht, die vanuit een eigen levensbeschouwing leeft, levensvragen. 
Vormingsonderwijs is een kosteloze, verrijkende en verdiepende aanvulling op 
het curriculum van het openbaar basisonderwijs. Als ouders van kinderen op de 
openbare basisschool heeft u wettelijk recht op vormingsonderwijs (Wet op het 
Primair onderwijs in artikel 50, 51 en 184b). Hier zijn voor u als ouders en voor de 
school geen kosten aan verbonden, omdat de overheid dit onderwijs financiert.

Mogelijkheden
U kunt kiezen voor*:
• vormingslessen vanuit een 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.

U heeft bewust gekozen voor openbaar onderwijs voor uw kind, maar wilt 
wel graag dat uw kind kennismaakt met andere levensbeschouwingen. Of 
u vindt het belangrijk dat uw school aandacht geeft aan de levensvragen 
van uw kind. Of u wilt graag dat uw kind actief deelneemt aan de 
pluriforme samenleving en respect heeft voor mensen die anders denken.

‘Ik ben altijd
verrast als ik zie hoe

kinderen uit hun schulp
kruipen door de
vormingslessen.’

– Hanna ten Zijthoff,
vakleerkracht humanistisch vormingsonderwijs

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