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Woord vooraf
‘Net als andere schoolvakken werken de Levensbeschouwelijke vakken (LBV)
mee aan de ontwikkeling van de leerling tot een mature en gelukkige
persoonlijkheid die een eigen bijdrage aan de samenleving kan leveren.
De commissie levensbeschouwelijke vakken (CLBV) onderstreept het belang van
de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke identiteit om
interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) en/of interlevensbeschouwelijke
samenleven (ILS) mogelijk te maken. In de (al dan niet) onderscheiden LBV
wordt op open en positieve wijze de persoonlijke levensbeschouwing
geëxpliciteerd én over de andere levensbeschouwingen gesproken met respect.
Tegelijk stelt de CLBV (Commissie Levensbeschouwelijke Vakken) dat een
levensbeschouwelijke identiteit zich ook ontwikkelt door expliciet contact met
andere levensbeschouwingen. De ontmoeting met relevante vertegenwoordigers
van andere levensbeschouwingen brengt de levensbeschouwelijke eigenheid op
bewuster niveau. De ontdekking van o.m. verschillen en gelijkenissen nodigt de
leerling uit zichzelf te positioneren op levensbeschouwelijk vlak.’ 1
In het door de CLBV uitgegeven document ‘zijn de inspanningen mbt ILS en ILD
van het laatste decennium omgezet in de gangbare onderwijstaal, m.n. in
competenties die leerlingen verwerven binnen de LBV.’
Voor ‘de actualisering en optimalisering van de bestaande dialoog en
samenwerking tussen de erkende levensbeschouwingen’ worden de inspecteursadviseurs LBV aangeduid.
Bij deze reikt de inspectie Israëlitische godsdienst, i.s.m. het Centraal
Israëlitische Consistorie van België (CICB) – erkende instantie, in overleg met de
Antwerpse rabbinale bevoegdheden, een aantal visieteksten en werkwijzes rond
de ontwikkeling van de interlevensbeschouwelijke competenties, aan de
leerkracht Israëlitische godsdienst.
De Inspecteur-adviseur nodigt u van harte uit om met eventuele vragen of
opmerkingen af te komen. Het concreet en gestructureerd werken aan ILB
competenties is een relatief nieuw gegeven en zal ongetwijfeld verdere
verfijning vragen.
Het ontwikkelen van de competenties eist extra inspanningen. Maar met het oog
op het ultieme doel van verdraagzaamheid en wederzijds respect, zijn we ervan
overtuigd dat het de moeite zeker waard zal zijn!

Met vriendelijke groeten
CICB, erkende instantie

1

Citaten uit de brochure Interlevensbeschouwelijke Competenties, in het kader van dialoog en samenwerking tussen
levensbeschouwingen op school, uitgegeven door de Commissie Levensbeschouwelijke Vakken, december 2012.

3

Visieteksten

4

De regenboog

In het begin van de bijbel vinden wij twee wereldveranderende verhalen die kort
op elkaar plaatsnemen: de Zondevloed en de Toren van Babel. Twee verhalen
waarbij God definitief ingrijpt bij het constateren van onaanvaardbaar gedrag
onder de mensen. Maar de onaanvaardbaarheid lijkt niet zo consequent te zijn...
De periode voor de Zondevloed wordt gekenmerkt door absolute egoisme dat
helemaal geen rekening wil houden met de medemens. Op die manier – bepaalt
het hemelse oordeel – kan de wereld niet verder en moet alles opnieuw
beginnen. Kort daarop vinden we de nakomelingen van Noah aan het
samenwerken en zelfs aan het verenigen
twijfelachtig),

(al zijn hun intenties op geestelijk gebied

waarbij de hemelse interventie versplintering veroorzaakt en

onbegrip onder de mensen zaait om deze samenwerking stop te zetten.
Eerst wordt individualisme bestreden, om achteraf de tegenovergestelde
collectiviteit ook hevig af te keuren. Iedereen voor zichzelf is niet wenselijk.
Allemaal samen schijnt ook niet in orde te zijn.
Wat is nou wel de hemelse visie? Wat blijft er dan over?
Het antwoord is duidelijk te vinden in de hemelse boodschap onmiddelijk na de
Zondevloed, met name de regenboog, waarin vele verschillende kleuren samen
een prachtbeeld vormen door in vrede en harmonie naast elkaar te vloeien.
Na de zondenvloed, in hun wat overdreven enthusiasme om de fouten van het
verleden niet te laten herhalen, gingen de mensen een stap te ver. Van een
uiteinde tot het andere. We hebben onze lessen geleerd, dachten ze. Individuen
zijn nu niet meer wenselijk. Verscheidenheid en verschil hoeft vanaf nu volledig
uit de weg te zijn. De mensheid dient één enkele kleur te kennen en niemand
mag anders zijn, als we geen tweede zondevloed willen. Een ware fusering van
de mensheid.
Waarop hemelse interventie weer reageerde. Vergeet de regenboog niet. Al
dienen de kleuren harmonieus naast elkaar te lopen, mogen en moeten ze wel
verschillend blijven. Het indrukwekkende effect van de regenboog kan trouwens
enkel bereikt worden op voorwaarde dat elke kleur zijn eigenheid blijft
onderhouden, terwijl hij zich tot zijn naasten met respect en eerbied betrekt en
leert mee omgaan.

Samuel D. Osterzetser
Directeur Godsdienst, 1946 – 1975
JHBJ (Jesode Hathora – Beth Jacob) Antwerpen

Alei Desje, 1977
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Visie op samenleven en dialoog
Historische overzicht

Informatie verstrekken over de eigen cultuur
Meteen na het oversteken van de Jordaan rivier, voor het binnenkomen in het beloofde land,
moesten de joden aan de oever, op bevel van God2, grote stenen oprichten. Op de met
pleister bestreken stenen dienden ze heel de Thora3 te schrijven ‘met voldoende uitleg’. De
Misjna4 licht dit ‘voldoende uitleg’ verder toe: De op de rotsen beschreven Thora hoeft in
zeventig talen vertaald te worden. Waarop de Talmoed5 bijna vanzelfsprekend impliceert dat
deze leesmonumenten bedoeld waren voor eventuele buitenstaanders op zoek naar het
jodendom.
Het is opmerkelijk dat deze actie de enige is binnen de Israëlitische godsdienst met de
bedoeling om anderen de Thora aan te leren. De eventuele leerlingen hoeven echter niet
opgezocht of uitgenodigd te worden. Ze kunnen wel uit eigen initiatief het land benaderen om
er meer over te leren en enkel in dat geval worden ze door middel van deze stenen geholpen.
Het jodendom is inherent geen proselytische godsdienst en zoekt dusdanig geen spreiding. Dit
is een essentieel kenmerk van het joodse geloof. Nieuwkomers worden wel ontvangen (op
voorwaarde dat hun motieven godsdienstig zijn) maar worden niet uitgenodigd noch
aangemoedigd.
Vandaar dat de joodse godsdienst weinig ruchtbaarheid geeft aan haar eigenheid naar de
buitenwereld toe.
Door de diaspora-jaren heen, verspreid onder ontvangende landen, was proselytisme ook niet
aan de orde. Onder de toenmalige heersende machten zou elke vorm van joodse evangelisme
hevig afgekeurd worden. De joden mochten blij zijn dat ze in het land mochten verblijven (wat
ook niet altijd evident was).
Ook tijdens het hoogtepunt van het joodse koningrijk6 (de beginjaren van de eerste tempel),
de periode van David en Salomon, wanneer het jodendom zeer aantrekkelijk was, vinden we
geen enkele aanwijzing van activiteiten om mensen te laten bekeren. Volgens de Talmoed7
werden bekerelingen tijdens deze vruchtbare periode zelfs ontmoedigd (wegens twijfel over de
motieven).

Informatie verkrijgen over andere culturen
Hoewel er door de eeuwen heen joodse individuen interesse vertoonden in andere
godsdienstige culturen, werden dergelijke neigingen vanuit de godsdienst ontmoedigd. De
bijbel8 wijst op het geestelijk gevaar van het onderzoeken van rituelen en gebruiken van
andere godsdiensten (om ze na te bootsen).
Niettemin was informatie over andere culturen blijkbaar zeer toegankelijk en ook toegelaten,
zeker als die voor praktische9 i.p.v. godsdienstige redenen gezocht werd. Temeer daar na de

2
3
4
5
6
7
8
9

Deturonomium 27:2-8
Maimonides. Volgens Rab. Saadja Gaon moesten enkel de geboden en verboden opgeschreven worden.
Sota 32a, einde van de misjna.
Sota 35b.
970 tot 587 voor de gewone jaartelling.
Jevamot 24a en 76b
Deutoronomium 12:30
Zie Sanhedrin 68. en Avoda Zarra 43.
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verwoesting van de tempel10 joden in landen met verschillende culturen terecht kwamen, was
het nuttig (en dikwijls ook levensbelangrijk) om van de plaatselijke culturen goed op de
hoogte te zijn.

Rekening houden met de samenleving
Rekening houden met de cultuur van de bredere samenleving is eigenlijk een oude joodse
traditie. Toen voorvader Jacob van Aram terugkeerde, was hij zich zeer bewust van het feit
dat zijn terugkomst met uitgebreid gezin en bezit, na zoveel jaren afwezigheid, golven van
ongemak zou kunnen teweeg brengen onder de Kanaaniten. Hij vond het nodig herhaaldelijk
bij zijn kinderen aan te dringen om ervoor te zorgen dat hun aanwezigheid en gewoonten geen
onrust onder de plaatselijke bewoners zouden veroorzaken11.
Doorheen de joodse geschiedenis vinden we veel officiele contacten, onder leidende figuren uit
het jodendom12 en uit andere culturen en godsdiensten, om het leven binnen de samenleving
zo vlot mogelijk te laten verlopen.
In Talmoedische handelingen en voorschriften vindt men het element om rekening te houden
met de plaatselijke bevolking en hun levenswijze terug. Zo konden sommige tradities en
rituelen aangepast worden om rekening te houden met de omgeving13.
Soms speelde de plaatselijke samenleving eveneens een rol bij het ontstaan van interne
diversiteit binnen het joodsorthodoxe wettenkader14, omdat de samenleving in de
respectievelijke landen door verschillende levenwijzes werd gekenmerkt.

‘De wet van de plaatselijke overheid is wet’
Een opmerkelijk aspect van de mate waarin de joodsorthodoxe godsdienst rekening houdt met
de samenleving, is de manier waarop de Talmoedische en de daaruit vloeiende wettelijke
voorschriften rekening houden met de eisen en wetten van de plaatselijke overheid.
Aangezien de godsdienst zijn eigen wettelijk kader hanteert, had dat kader een uitsluitend
karakter kunnen hebben en geen oog hebben voor regels uit een ander systeem. Het zou
voldoende zijn geweest indien de godsdienstige instanties enkel kennis zouden geven aan de
nood om zich aan de opgelegde regels te houden.
De Talmoed en wettelijke voorschriften creeëren echter een nieuw platform in hun eigen
wettelijk kader om de wetten en regels van de plaatselijke overheid te incorporeren en hen
evenwaardig gewicht te geven net als de rest van het eigen wettelijk kader: “de wet van de
plaatselijke overheid is wet”15.

10

Vooral na de tweede tempel (circa 70), hoewel er reeds tijdens de zeventigtal jaren tussen de twee tempels (422-492
voor de gewone jaartelling) officiële contacten met de locale overheid plaatsvonden, contacten erkend en ondersteund
door het joodse leiderschap.
11

Simeon en Levi, namen een haaks tegenovergesteld standpunt in, waarop ze door hun vader hevig afgekeurde acties
verrichtten. Op zijn doodsbed, toen Jacob zijn zonen een voor een zegende en van hen afscheid nam, kon hij niet anders
dan weer de daden van die twee zonen betreuren. Zie Genesis 49:5-7.
12
Daniël en Nehemia zijn bekende voorbeelden van de periode tussen de twee tempels. Rab. Jochanan ben Zakkai (zie
voetnoot 19) is het belangrijkste voorbeeld in de peiode van na de twede tempel, circa 66 na de gewone jaartelling (zie
Gittin 56a) . Josefus Flavius is een voorbeeld van dezelfde periode, bekend zowel in de joodse alsook in de romeinse
geschiedenis. Onder meer recentelijke figuren is de wereldberoemde Maharal van Praag (circa 920); Rab. J. Josselman
(circa 1480-1554 ) en Sir M. Montefiore (1784-1885).
13
Enkele voorbeelden zijn: Psachim 8b i.v.m. het opzoeken van chammetz in diepe gaten; Sjabbat 21b i.v.m. de correcte
plaats van de Channoekka kaarsen. Zie ook Sjabbat 65a, in de misjna, i.v.m. gebruikelijke vrouwenkledij.
14
Zie: Sjoelchan Arroech, Orach Chaim 91-5 i.v.m. schoenen aanhebben tijdens het gebed; Chosjen Misjpat 331-1 op
basis van Baba Metzia 83a.
15
Dinna demalchutta dinna, zie Gittin 10b. Dit principe geldt altijd en automatisch, op voorwaarde dat de opgelegde regel
niet haaks tegenover godsdienstige voorschriften staat. In geval van wel wordt het probleem door Rabbinale
bevoegdheden bekeken. Zie ook het principe van ‘volgens de plaatselijke traditie’: Chosjen Misjpat 331-1 op basis van
Baba Metzia 83a.
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Vredelievend gedrag binnen de samenleving
Bijbelse versen benadrukken de nood aan sociale hulp en weldadigheid. Talmoedische en
wettelijke voorschriften geven duidelijk aan dat de aanwending van de bestaande middelen
voor deze sociale doelen gelijk voor iedereen moet zijn16, zonder onderscheid tussen rassen,
godsdiensten of culturen. Deze gelijkheid dient zelfs bewaart te worden ten koste van
kansarmen binnen de eigen godsdienst17.
De Talmoed wijst aan dat men ook niet-joden met de traditionele ‘Sjallom’ begroet, ook al is
dit een heilige naam van God, zonder rekening te houden met eventuele afgoderij18 van de
begroete persoon, waardoor het vernoemen van de goddelijke naam mogelijk niet op zijn
plaats is. Van Rabbijn Jochanan Ben Zakkai19 werd verteld dat hij tegen iedereen op straat,
niet joden inbegrepen, als eerste aansprak met bovenvermelde begroeting20.
Ook in gevallen waar andersgelovigen handelingen ondernemen die voor joodse mensen
tegenstrijdig zijn met bijbelse voorschriften dient men rekening te houden met de andere
cultuur. Zo mag de landbouw verricht door niet-joodse grondeigenaars tijdens het Sjmittajaar21 aanvaard en zelfs gezegend worden, ook al is de landbouw voor joodse landbouwers
gedurende dat jaar uitdrukkelijk verboden22.
Dergelijke aanwijzingen worden in de Talmoed en wetboeken telkens geplaatst in het kader
van: ‘omwille van gedragen van vrede’ of vredelievend gedrag (mipnei darkei sjallom). Dit
betekent: rekening houdend met de nood aan wederzijdse positieve verhoudingen binnen de
grotere samenleving.

16

Zie Gittin 61a voor een uitgebreide lijst.
Driesja Oepriesja (Rabbijn J. W. Katz, circa 940), Chosjen Misjpat 249-2
Heidonistisch of Paganistisch
19
Circa 30-90 na de gewone jaartelling. Hij was één van de belangrijkste joodse leidersfiguren, die de moeilijke
transitieperiode na het verwoesten van de tweede tempel (circa 66) zeer actief begeleidde
20
Brachot 17a
21
Het zevende Sabbatsjaar, aan God gewijd, waarin de land moet ‘rusten’.
22
Zie Leviticus 25 2-7
17
18
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Multiculturele samenleving
Een heroriëntering

De vele bevolkingsdoorstromingen en emigraties van recente decennia hebben
vooral in de Westerse landen een nieuwe samenleving tot stand gebracht:
De multiculturele samenleving.
De term ‘multicultureel’ betekent dat er geen sprake meer is van de tot hiertoe
gekende situatie van een of twee aanwezige culturen, maar van een groot aantal,
een veelvoudigheid van gewoontes, waardekaders en levenswijzen.
Impliciet houdt de term een bijkomende nieuwigheid in:
In een samenleving waarin talrijke culturen thuishoren, is er minder en minder
sprake over een plaatselijke cultuur waarin enkele toegevoegde entiteiten
toevallig terecht komen en zich daaraan, in zekere mate, proberen aan te passen.
In een echte multiculturele samenleving vind je een veelvoud aan vorm en kleur
met geen enkele heersende of doorwegende entiteit.
Rekening houden met de multiculturele samenleving op de vroegere wijze wordt
hier steeds minder van toepassing. Het is niet meer een kwestie van zich aan een
andere cultuur aanpassen. Beslist niet in geval er zoveel culturen aanwezig zijn
dat het praktisch onmogelijk is. Trouwens, waarom zou je je aanpassen aan een
cultuur die plaatselijk niet per se zwaarder doorweegt dan de jouwe?
Vandaar dat het rekening houden met de multiculturele samenleving een
heroriëntering vraagt. In plaats van zich aanpassen aan iets anders, komt er een
reeks van waarden, geldig voor iedereen binnen de samenleving, naar voren.
Nu, meer dan ooit, worden tolerantie, verdraagzaamheid en wederzijds respect de
orde van de dag.
Interlevensbeschouwelijke samenleven en dialoog zijn initiatieven ingericht door
de overheid in samenwerking met de commissie levensbeschouwelijke vakken
(CLBV) met het oog op het realiseren van bovenvermelde waarden, om uitendelijk
tot een resultaat te komen waarin elke cultuur en levensbeschouwing binnen de
multiculturele samenleving zijn eigen identiteit ten volle behoudt, terwijl hij met
evenwichtig respect en waardering blijft omgaan met alle anderen.
Het is pas na het optimaal behalen van dit bijzonder waardig resultaat dat de
term ‘samenleving’ tot zijn volle recht zal komen...
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Doelen van samenwerking en dialoog
Welke doelen hebben de ILS en de ILD niet voor ogen?
Het geloof in de eigen levensbeschouwing te laten afzwakken of te relativeren.
Levensbeschouwelijk onderwijs is verondersteld om leerlingen in een bepaalde
geloofs’overtuiging’ te onderrichten. Het initiatief van ILS is dus zeker niet om
leerlingen terug te laten twijfelen over datgene dat ze in het LBV juist leren en
overtuigd (dienen te) geraken, noch om leerlingen te laten kiezen uit verschillenede
overtuigingen.
Van culturele principes, eigen aan de respectieve LB, te laten afwijken.
Voor de joodsorthodoxe strekking wordt hieronder ook de godsdiensteigen filtering
van de omgeving23 begrepen.

Welke doelen hebben de ILS en de ILD wel voor ogen?
Verdraagzaamheid doen groeien en vooroordelen voorkomen
Bereidheid tot dialoog stimuleren (en bekwaamheid ervoor verwerven)
Nieuwsgierigheid voor elkaar wekken
Wederzijds respect cultiveren
Verdraagzaamheid
doen groeien

Onverdraagzaamheid wordt vaak in de hand gewerkt door niets of heel weinig te
weten over diegenen die verdragen dienen te worden.
Bvb: nieuwe buren in de wijk die vreemde levensstijlen, gedragen en rituelen op een
zichtbare manier hanteren, maar waar de andere bewoners geen weet van hebben,
kunnen wat irritatie in de wijk veroorzaken. Het geduld is niet altijd gemakkelijk te
vinden en de vreemde gewoontes worden niet vlot verdragen. Als men daar niets van
afweet, is het ook moeilijk.

23

Godsdienstige opvoeding binnen een multiculturele samenleving is geen evidente opdracht. Kinderen hebben structuur en houvast nodig
om de opvoeding op te vangen, temeer als het over abstracte waarden gaat. Waarden leert men best aan in een omgeving die deze waarden
ondersteunt. Dit kan moeilijk het geval zijn binnen een multiculturele samenleving.
Wat kinderen op straat zien en horen strookt niet altijd met de godsdienstleer en zijn bijhorende waardekader. Vaak bezorgt hen de
buitenwereld op straat realiteiten die in strijd zijn (of tenminste lijken te zijn) met voorschriften van hun levensbeschouwing. Ze mogen wel
iets anders zien, zou je zeggen, maar opvoeding is geen academisch vak waarvoor je enkel binnen het klaslokaal ondersteuning nodig hebt.
Opvoeding is minder bezig met kennis en vaardigheden dan met gedragen en attitudes, waarvoor de buitenwereld die je dagelijks op straat
ontmoet een zeer relevant en invloedrijk factor vormt. Als dit belangrijk factor helemaal niet meestrookt met de opvoeding, ja, dan zijn de
kinderen onvermijdelijk blootgesteld aan verwarring veroorzaakt door tegenstrijdige berichten en confrontatie.
In de joodsorthodoxe godsdienst, waar de praktische beleving een zeer bijzondere levenswijze betekent, komt de eventuele confrontatie
tussen het godsdiensteigen waardekader enerzijds en externe invloeden van de samenleving anderzijds, nog sterker naar voren. De
aantrekkingskracht van een levenswijze vrij van godsdienstige beperkingen, en de dreiging die deze voor de opgevoede waarden en
levensregels vormt, is niet te onderschatten.
Wat betekent eigenlijk deze confrontatie voor de godsdienstige opvoeding? Een hindernis of een uitdaging?
Wordt de confrontatie best vermeden (waar mogelijk) of juist uitgelokt?
Op zich zou het geen hindernis mogen zijn. In feite zouden variatie en diversiteit een uitstekend middel kunnen zijn om de eigen specificiteit
te accentueren. Soms komt de eigen identiteit voldoende tot uiting pas als zij vergeleken wordt met een verschillende identiteit. Je zou dus
kunnen zeggen dat de genoemde confrontatie een belangrijk deel van de opvoeding zou kunnen uitmaken. De tegenstrijdigheid kan ervoor
zorgen dat het besef en de waardering voor het eigen waardekader verdiept en verheldert.
Anderzijds luidt het argument dat het kind eerst grootgebracht dient te worden in zijn gekozen opvoeding vooraleer geconfronteerd te worden
met contradicties. De eventuele positieve verdieping en verheldering, als gevolg van tegenstrijdigheid, mogen wel op latere tijdstip en op
oudere leeftijd doorgaan, vanaf het moment dat de opvoeding wortel schiet en stevig in de grond verankerd wordt.
Traditioneel kiest de joodsorthodoxe opvoeding voor een gefilterde leer- en leefomgeving met zo weinig mogelijk tegenstrijdigheden. Een
klassiek voorbeeld is het beperkte gebruik van media in joodsorthodoxe gezinnen. Deze filtering van de omgeving van het kind is bedoeld om
de specifieke opvoeding te ondersteunen. Door de massa stimuli en prikkels voorzichtig te filteren heeft de opvoeding meer kans van slagen.
Het weerhouden van afleidende invloeden maakt dus ongetwijfeld deel uit van de godsdienstige opvoeding, temeer in de joodsorthodoxe
traditie.
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Vooroordelen
voorkomen

Onwetendheid leidt ook vaak tot het ontstaan van vooroordelen. Het ontbreken van
correcte informatie en toelichting over andere culturen dient als een soort vacuum
voor misvattingen en kan zelfs aanleiding geven tot totaal ongegronde verdenkingen
en (veralgemeende) vooroordelen.
Door ontmoeting en in contact te staan met en luisteren naar vertegenwoordigers
van andere culturen en levensbeschouwingen kan men inzicht verwerven in, en
(daardoor) begrip en geduld opbrengen voor anderen.
Inzicht, begrip en geduld doen op hun beurt de verdraagzaamheid groeien en geven
weinig ruimte aan misvattingen en vooroordelen.

Dialoog:
bekwaamheid
en bereidheid

Dat vertegenwoordigers van verschillende culturen elkaar ontmoeten is op zich al
merkwaardig. Maar om van de ontmoeting iets positiefs te creeëren dienen de
participanten in dialoog te gaan i.p.v. in discussie te treden.
In dialoog wordt het accent verplaatst van aanvallen en verdedigen tot luisteren en
waarderen; De positionering van gesprekspartners verandert van tegenover elkaar
tot naast elkaar; Het doel van discussie is om eigen gelijk te halen, terwijl dialoog
naar het kunnen opbrengen van begrip voor andermans waardekader streeft; Dialoog
is altijd een win-win situatie in tegenstelling tot discussie waar één partij moet
verliezen.
Om ervoor te zorgen dat ontmoetingen in dialoog evolueren en ook blijven draaien
moet men natuurlijk de doelstelling zeer focusen, maar dienen ook specifieke
gespreksvaardigheden bewust aangeleerd te worden.
Door het beoefenen van dialoog ervaart men een nieuwe vorm van contact die de
gesprekspartners toestaat begrip en respect voor elkaar op te brengen, ondanks
uiteenlopendheid van de verschillende culturen en standpunten. Herhaalde
ervaringen geven aanleiding tot intrinsieke motivatie en bereidheid om ook op eigen
initiatief kansen voor dialoog te grijpen.

Nieuwsgierigheid
ontwikkelen

Aangezien de ontmoeting in de schoolse samenleving een kleinschalige oefening
vormt in voorbereiding tot de grotere ontmoeting in de bredere samenleving, is het
niet genoeg dat leerlingen van deze oefeningen proeven en dat ze het contact in de
praktijk ervaren. De doelstelling beoogt een stapje verder. Er moet structureel iets
gebeuren, namelijk dat de leerlingen nieuwsgierigheid ontwikkelen voor andere
culturen.
Omdat onverschilligheid een passief gedrag is, lijkt het wellicht onschadelijk. Maar in
feite kan men nooit echt respect hebben voor iets waarvoor men onverschillig blijft.
Authentiek respect voor een cultuur kan er enkel uit een zekere waardering voor zijn
specifieke waarden en normen vloeien. Maar waardering voor welk onderwerp dan
ook, vraagt eerst een minimale kennis en inzicht van dat onderwerp. Als ik
onverschillig ben tegenover een andere cultuur kan ik er geen waar respect voor
hebben.
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Om wederzijds respect structureel op te bouwen dienen leerlingen een gezonde
nieuwsgierigheid naar andere culturen te ontwikkelen. Niet om van de eigen
overtuiging af te wijken. Het is niet om iets tegenover jezelf te plaatsen, maar wel
daarnaast.
Gezonde nieuwsgierigheid betekent niet dat men niet goed in de eigen vel zit. Het
betekent dat hoewel je stevig in je eigen schoenen staat en niet van plan bent
daarvan af te zwakken, wil je toch een en ander over je medemensen weten,
simpelweg omdat zij met jouw dezelfde samenleving delen.

Wederzijds
respect

Het ultieme doel is wederzijds respect.
In de interlevenbeschouwelijke opvoeding tracht men de leerlingen te introduceren
aan het concept van onvoorwaardelijk respect voor anderen los van je eigen cultuur
en standpunten. Het is niet omdat je een bepaalde oriëntering kent en je eraan
vastbindt dat je geen andere kan of mag begrijpen en zelfs waarderen.
*
Verdraagzaamheid doen groeien, vooroordelen doorbreken en voorkomen,
kwaliteitsvolle dialoog herhaaldelijk ervaren en gezonde nieuwsgierigheid voor elkaar
laten ontwikkelen, leiden allemaal tot het realiseren van het uiteindelijke doel van
wederzijds respect, niet enkel op schoolniveau maar ook naar de brede samenleving
toe.
Door kwaliteitsvol te werken aan het ontwikkelen van de door de CLBV opgestelde
lijst van interlevensbeschouwelijke competenties, zal het onderwijslandschap een
eerste kans hebben om op een actieve manier, met woord en daad, deel te mogen
nemen aan het bevorderen van verdraagzaamheid en wederzijds respect onder de
levensbeschouwingen binnen de samenleving.
Door hieraan met zijn allen mee te werken kan het levensbeschouwelijk onderwijs,
naar de toekomst toe, een zeer betekenisvol en duurzaam verschil uit maken.
Het is een kans die we zeker moeten grijpen!
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Dialoog in de praktijk

Positieve ingesteldheid

De basisvoorwaarde om deel te nemen aan een dialoog is een
innerlijke voorbereiding: zich openstellen voor de ander, bij
zichzelf gevoelens van sympathie of antipathie herkennen en
erkennen (zodat die de dialoog minder kunnen belemmeren),
luisteren naar de innerlijke stem (wil u wel een dialoog voeren?),
bereid zijn om de gevolgen van de dialoog te aanvaarden.
Francis Gastmans, Dialogue Learning Centre
(zie bijlage voor het volledige document)

Per definitie betekent dialoog een gesprek waarin de deelnemers tegenover elkaar
positief ingesteld zijn en naar een positef resultaat streven. Het is voornamelijk
deze definitie die dialoog van discussie onderscheidt.
Het feit dat de deelnemers te vinden zijn voor dialoog getuigt van reeds
aanwezige positieve attitudes, voorwaardelijk voor de ontmoeting, en spreekt op
zich al veel.
Wat het echter nog niet betekent is dat de deelnemers bekwaam zijn om de
dialoog in de praktijk te voeren. Want de positieve ingesteldheid (innerlijke
voorbereiding) moet niet enkel als voorwaarde dienen voor de ontmoeting van de
deelnemers, maar dient ook heel het gesprek te begeleiden en te sturen. De sfeer
moet positief blijven door de dialoog heen, ondanks eventuele anders gerichte
neigingen. Spontane reacties op mogelijke onbewuste uitingen, tijdens een
onschuldige uitleg, die in een andere setting tot ongemak zouden kunnen leiden,
zijn hier uit den boze.
In tegenstelling tot de voorbereiding op de ontmoeting wordt het praktische
gesprek in groep, samen met de andere deelnemers, aangegaan. De
meervoudigheid van de groep zorgt voor een dynamische interactie met steeds
nieuwe en vaak onverwachte ontwikkelingen, waar de deelnemers dienen mee om
te kunnen gaan op een vaardige manier.
Een aparte reeks vaardigheden is dus voorwaardelijk om de dialoog in de praktijk
aan te gaan. Een ‘duurzame’ ingesteldheid moet worden verworven.
Om de levensbeschouwelijke dialoog een realistische kans op slagen te geven,
moet hieraan gewerkt worden, zowel in voorbereiding op de ontmoeting alsook op
het bewaren van de positiviteit tijdens het verloop van de dialoog.
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Vaardigheden inherent aan volwaardige dialoog
Voor een uitgebreide lijst van vaardigheden, zie ‘dialoogvaardigheden’ in bijlage, van Francis Gastmans. Hier trachten we
een korte lijst op te stellen met algemene vooral pedagogisch concrete vaardigheden voorwaardelijk aan dialoog.

Ontmoetingsvoorwaarden

De positieve ingesteldheid voorwaardelijk aan de ontmoeting is een attitude
gekenmerkt vooral door wederzijdse interesse. Het opbouwen hiervan wordt
tijdens de interlevensbeschouwelijke lessen als specifieke thema behandeld door
de leerkracht LB, zowel vanuit het levensbeschouwelijke perspectief als vanuit de
noden die de samenleving genereert24.

Gespreksvoorwaarden

1. Doel van het gesprek
Hoewel het doel identiek is als dat van de ontmoeting (wederzijdse interesse) kan
het, binnen de kortste keren, uit het oog verloren worden eens het gesprek
spontaan begint te lopen.
Enkel het doel op voorhand te kennen is niet voldoende. Heel het gesprek moet in
feite begeleid worden met en gestuurd worden door dit doel om achteraf van een
gelukte dialoog te mogen spreken.
Zelfs onder volwassenen is dit niet evident. Men kan soms met de beste
bedoelingen een gesprek aangaan om onbewust in een debat of discussie te
geraken.

2. Taal van de deelnemers
Het wisselen van abstracte ideeën in een ILD, ideeën die niet noodzakelijk met
elkaar stroken, is op zich al een delicate oefening. Er mag geen ruimte zijn voor
overbodige misverstanden. Om deze uitdaging aan te kunnen is het van groot
belang dat de deelnemers tenminste elkaars taalgebruik en bijhorende subtiele
nuances goed begrijpen.
Bijkomend aan algemene taalkenis wordt de specifieke levensbeschouwelijke
dialoogtaal ook gekenmerkt door een behoorlijk aantal abstracte begrippen
nauwelijks terug te vinden in de dagelijkse omgang.

3. Gespreksvormen eigen aan dialoog
De combinatie van eigen overtuiging enerzijds en de interesse naar andere
beschouwingen anderzijds, vraagt gepaste gespreksvormen die voorzichtig ervoor
zorgen dat ideeën steeds geuit worden met wederzijds respect. Deze
gespreksvormen zijn van uiterst belang, wil men de dialoog laten slagen.

24

Zie teksten: “Doelen” en “Multicuturele Samenleving – een heroriëntering”.
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Dialoog voor jongeren

Ideale aanpak: voorzichtig verdienst met minimaal risico
Het ultieme doel van interlevensbeschouwelijke dialoog op school is dat leerlingen
verdraagzaamheid en wederzijds respect leren binnen de levensbeschouwelijke
diversiteit in de samenleving. De dialoog dient daar als instrument voor. Door hen
dialoog te laten beleven tracht men bij de jongeren interesse en nieuwsgierigheid
alsmede waardering en respect over anderen te stimuleren.
Dialoog op zich is niet het uiteindelijke doel. Hij is echter een middel, of hooguit
een subdoel, om verdraagzaamheid en wederzijds respect te bereiken.
Vandaar dat men best voorzichtig is met het introduceren van dialoog aan
leerlingen vooraleer ze daar bekwaam voor zijn. Zolang ze de nodige
vaardigheden niet onder de knie hebben zal de oefening ook niet bijzonder
doeltreffend zijn. Sterker nog, als hun dialoog mislukt staan ze, door de onleuke
ervaring, nog verder van het beoogde doel dan vroeger.
Vandaar dat de ideale aanpak best mikt op een maximale ervaring van de
voordelen van dialoog zonder risico’s van mislukte oefeningen te lopen.

Voorstel – Dialoog met gedeeltelijke participatie25
Om de dialoog ideaal aan te pakken stellen we volgend systeem voor:

Dialoog met gedeeltelijke participatie
Leerkrachten (of andere vertegenwoordigers) uit de verschillende LB organiseren dialoog onder
elkaar, in een speciaal daarvoor opgerichte setting, en nemen die (audiovisueel) op om
achteraf met de leerlingen samen te bekijken en analyseren.
Dialoogthema’s kunnen best verkozen worden uit een leerlingenaanvraag.
Elke dialoog-thema wordt behandeld met (minstens) drie dialoogsessies.
Sessie #1 – stelt de thema voor vanuit de verschillende levensbeschouwingen.
Sessie #2 – bekijkt de teruggekoppelde feedback en vragen.
Sessie #3 – sluit de thema af met samenvattingen en feedback.
Bij het bekijken van de eerste sessie geven de leerlingen de beluisterde gedachten en
ideeën in eigen woorden weer en formuleren gepaste feedback. De leerkracht begeleidt
hen bij deze opdrachten. De formuleringen worden aan de dialoogvoerders
teruggekoppeld om ze naar de volgende sessie mee te nemen.
De leerlingen kunnen eveneens, op basis van de informatie uit de eerste sessie, verdere
vragen stellen. Deze vragen kunnen de inhoud van de tweede sessie mede bepalen.
Na het bekijken van de tweede sessie formuleert elke leerling kort wat hij/zij uit de twee
voorafgaande dialoogsessies heeft bijgeleerd.
Door het traject heen duiden de leerlingen aan welke dialoogvaardigheden opvallend
waren en hoe deze in andere contexten toegepast kunnen worden.

25

Het principe van gedeeltelijke participatie vindt zijn oorsprong in het buitengewoon onderwijs, Baumgart et al, 1982.
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Voordelen van dialoog met gedeeltelijke participatie
-

Pedagogische voordelen
De dialoog wordt steeds gevoerd met ‘relevante vertegenwoordigers’.
De thema’s zijn gericht op interessegebieden van de leerlingen.
Leerlingen kunnen enkel constructief aan het proces deelnemen.
Leerlingen kunnen bijdragen op een doordachte manier en met begeleiding.
Leerlingen krijgen voldoende reflectietijd tussen de dialoogsessies.
Feedback en ondervindingen van de leerlingen maken deel uit van het proces.

-

Praktische voordelen
Logistiek van dialogen organiseren wordt vereenvoudigd door de centralisering.
(Meerdere scholen kunnen deelnemen aan één dialoogtraject.)

-

Scholen met beperkte LB diversiteit hebben meer interactiemogelijkheden.
De behandelde thema’s kunnen herhaaldelijk gebruikt worden.
Voor de CLBV kan de uniformiteit van aanpak en werkwijze gewaarborgd worden
door de centralisering.
Voor de onderwijsinspectie zou het initiatief interessant zijn, daar de kwaliteit van
het proces transparanter is en biedt als gevolg meer controleerbaarheid.

Praktische regelingen: centralisatie of spreiding?
Dialoog met gedeeltelijke participatie kan geregeld worden zowel op plaatselijkee
initiatieven van leerkrachten LBV alsook op breder initiatief van de CLBV (commissie
levensbeschouwelijke vakken).
Wat de professionele aanpak betreft is het wellicht idealiter dat het initiatief op
hoger niveau verwerkt wordt, door de CLBV.
Wat de interessegebieden van leerlingen betreft kan het aantrekkelijker zijn de
dialoogthema’s minder te centraliseren.
Indien mogelijk kan men de twee voordelen combineren:
-

De CLBV tekent de grote lijnen uit: de professionele richtlijnen van een
kwaliteitsvolle LB dialoog vaststellen; een lijst van mogelijke dialoogthema’s
opstellen; relevante vertegenwoordigers aanduiden; …

-

De verdere verfijning en concretisering kan dan aan lokale initiatieven
gedelegeerd worden.

Basisonderwijs
Indien wenselijk kan men ‘dialoog’ ook in het basisonderwijs invoeren (op gepast
niveau) met hetzelfde systeem. Wel zal het interessanter zijn om de
dialoogsessies met kindvriendelijke deelnemers te laten doorgaan. Zowel echte
kinderen als geanimeerde figuren kunnen hier in aanmerking voor komen.
De inhoud van de dialoog wordt nog altijd professioneel bepaald. Feedback en
vragen, op gepast niveau, mogen hier ook in het traject worden inbegrepen.
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Dialoogvaardigheden

Bijlage 1

Doel
Inzicht krijgen in de kenmerken, de regels, de voorwaarden en de vaardigheden van
een werkelijke ‘dialoog’ om de dialoogvaardigheden door oefening verder te verfijnen
en te ontwikkelen.

De kenmerken
De deelnemers aan een dialoog zijn partners, geen tegenstanders of medestanders.
Men ziet de ander als deelgenoot in een gezamenlijk (gespreks)project.
Er is een echte gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners. De partners staan
tijdens de dialoog op gelijke hoogte (letterlijk en figuurlijk); ook al zouden ze in functie
verschillen en zouden ze in hun formele functie en (machts)positie erg ongelijk zijn.
De inbreng van de ander wordt steeds ernstig genomen. Wat de ander inbrengt wordt
zonder meer aanvaard als zinvol binnen haar of zijn context, vanuit haar of zijn
perspectief, ook al begrijpt men op dit ogenblik de ander niet. De ander zegt niets
zomaar. Al wat hij of zij zegt, kan begrepen worden binnen de context van haar
ervaringen, haar denken, haar voelen en haar beleven. Men tracht zich in te leven in
de gedachtengang van de ander.
Luisteren is even belangrijk, zo niet belangrijker, dan praten. Bij een dialoog luisteren
de gesprekspartners echt naar elkaar. Dit wil zeggen dat ieder moeite doet om de
ander te verstaan zoals die wil verstaan worden. Actief luisteren houdt in dat men
vragen stelt om na te gaan of men begrepen heeft wat de ander heeft willen
meedelen.
Er worden evenveel (misschien zelfs meer) vragen gesteld dat dat er meningen en
statements op tafel worden gelegd. Dit is het meest opvallende kenmerk van een
dialoog. Er worden vragen gesteld, werkzame vragen, vragen die bedoeld zijn om de
zaak helderder te krijgen (niet om met de eigen kennis te pronken).
Er is een betrokkenheid bij het gespreksthema. Dat thema is duidelijk voor alle
partners. Bij een dialoog kan het gespreksthema regelmatig veranderen. Er is een vrije
stroom van vragen, gedachten en gevoelens. Het thema kan daardoor op een flexibele
manier maar toch gericht veranderen. Toch blijven de partners betrokken.
Er wordt op het gepaste ogenblik en op de juiste wijze feedback gegeven (vb welke
gevoelen en reacties de communicatiestijl van de ander oproept). Het streven is niet
de ander te willen veranderen, maar wel om van mekaar te weten welke effecten men
oproept en aldus te kunnen kiezen om daar rekening mee te houden.
Al is het streven van een dialoog in de eerste plaats de dynamische ontmoeting met de
ander, toch onderkent men ook de belangen die iemand kan hebben bij bepaalde
inhouden van communicatie. Er is oog en oor voor het belang dat ieder heeft bij het
gespreksthema, ook al is dit belang voor iedere partner verschillend.
Verschillen in visie worden gerespecteerd, herkend en erkend. Integendeel, verschillen
in visie maken de dialoog alleen maar rijker. Men zoekt hoe men constructief kan
omgaan met de waargenomen verschillen. De vraag is niet wat gelijk is maar wel wat
ieder aanreikt om samen een stap verder te komen.
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Men tracht niet elkaar te overtuigen maar men zoekt samen naar de juiste gegevens,
de zinvolle interpretatie, het helder inzicht, de gepaste conclusie, de beste keuze,. Men
streeft niet naar een compromis maar tracht door een beterbegrijpen van elkaars visie
en het laten bevragen van de eigen visie, te komen tot een gezamenlijk inzicht dat de
basis kan zijn voor gemeenschappelijke doelen en keuzes.
Het gesprek verloopt merkelijk trager dan andere gespreksvormen. Stiltes en
ogenblikken van rust zijn van wezenlijk belang voor een goede dialoog. Het stelt de
partners in staat om te luisteren naar de innerlijke stem, om hetgeen gezegd werd te
verbinden met wat al gekend is, om goed te begrijpen wat de gevolgen zijn van wat de
ander heeft ingebracht, …
De gesprekspartners nemen de volle verantwoordelijkheid op voor de eigen inbreng.
Als men hier bewust mee omgaat, betekent dit in de praktijk dat men zorgzamer zal
zijn in het uiten van een mening en het geven van een reactie. Dit betekent ook dat
men de gevolgen van de dialoog bespreekt en aanvaardt.
Een dialoog is een communicatievorm die een grote alertheid wekt bij de partners. Een
dialoog voeren is geen vanzelfsprekendheid. Willen we een echte dialoog voeren dan
zullen we er de eerste jaren bewust aan moeten werken, bewust bepaalde
vaardigheden moeten oefenen, leren van onze fouten … en opnieuw proberen, bewust.

Voorwaarden
Uit de bovenstaande kenmerken van een dialoog volgt dat niet iedereen op ieder
ogenblik in een dialoog kan stappen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk een dialoog
te voeren met iemand die door geneesmiddelen verdoofd is of met iemand door hevige
emoties wordt ‘bezeten’, maar evenmin met iemand die door een sterke overtuiging
‘verdoofd’ is of door vooroordelen wordt ‘bezeten’. Op dat ogenblik kan die persoon
niet meer luisteren of de mening van de ander ernstig nemen.
We hebben de neiging om te twijfelen of de ander wel voldoet aan de voorwaarden om
deel te nemen aan een dialoog, eerder dan in de spiegel te kijken en vragen te stellen
bij onze eigen innerlijke houding.
De basisvoorwaarde om deel te nemen aan een dialoog is een innerlijke voorbereiding:
zich openstellen voor de ander, bij zichzelf gevoelens van sympathie of antipathie
herkennen en erkennen (zodat die de dialoog minder kunnen belemmeren), luisteren
naar de innerlijke stem (wil u wel een dialoog voeren?), bereid zijn om de gevolgen
van de dialoog te aanvaarden.

Vaardigheden











Ik geef mijn mening weer op een duidelijke en bondige manier.
Ik spreek steeds met ‘ik’ als ik mijn mening geef.
Ik kan duidelijk mijn grenzen stellen en bewaken en opkomen voor hetgeen me
werkelijk raakt.
Ik luister actief naar de ander zonder hem of haar te onderbreken.
Ik stel werkzame vragen op een gepaste manier.
Ik geeft tijdig en op een positieve manier feedback.
Ik kan mijn mening, mijn interpretaties en commentaar terughouden
tot het moment dat dit noodzakelijk of gewenst is.
Ik kan mijn hevige gevoelens ‘beheren’.
Ik heb respect voor de gevoelens van de ander.
Ik onderbreek de ander niet als die even nadenkt.
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Ik schiet niet onmiddellijk in de aanval bij kritiek.
Ik laat vragen, kritiek en verwijten in het midden liggen en neem daarvan slechts
op wat ik echt wil.
Ik kijk regelmatig naar het effect van wat ik zeg of doe
en ik hou er op een constructieve manier rekening mee.
Ik kijk eerlijk naar mezelf in de spiegel en luister naar de stemmen in mij.
Ik heb oog voor mijn innerlijke dialoog terwijl ik in gesprek ben met de ander.
Ik kan mijn visie duidelijk onder woorden brengen en durf ze kwetsbaar op tafel
te leggen.
Ik maak een onderscheid tussen het inhoudsaspect van het gesprek en het
relatieaspect.
Ik maak het onderscheid tussen wat ik feitelijk waarneem (bij de ander en
mezelf) en mijn interpretaties.
Ik hanteer het onderscheid tussen ‘bevestigen’, ‘erkenning geven’, ‘herkenning
geven’, ‘akkoord gaan’.
Ik heb aandacht voor de betrokkenheid en de belangen van de ander(en).
Ik trap niet in de verschillende valkuilen om ‘hulp te bieden’ en te ‘redden’.
Ik heb zicht op mijn eigen eenzijdigheden in de gespreksvoering.
… (deze lijst van vaardigheden is niet uitgeput)

Regels
Om de regels van dialoog uit te leggen gebruik je de vijf vingers van een hand. Dat is
‘handig’ (letterlijk) om te onhouden. (zie apart document ‘dialooghoudingen’ - Bijlage 2)

In je duim zit: goed luisteren (de duim steek je ook op wanneer je iets goed vindt)
In je wijsvinger steekt: niet te vlug je mening op tafel leggen, niet schieten op de
ander (de wijsvinger wordt nogal eens gebruikt om schuldigen aan te wijzen)
Met de middenvinger wordt bedoeld: stel heel veel goede vragen (de middenvinger is
daarom ook de langste vinger)
De ringvinger staat voor: bouw verder op de ideeën van de ander en resprecteer de
ander (de ring aan een ringvinger wijst immers op verbondenheid)
De pink ten slotte zegt: hou het kort en bondig als je iets zegt (de pink is niet voor
niets de kleinste vinger)

Bron
Deze tekst, als aanvulling van de thematische fiche over het World-Café, is
overgenomen van Francis Gastmans, Dialogue Learning Centre. Meer artikels over
dialoog kan u vinden op zijn website: http://www.ckzlimburg.be/dlc.htm
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Dialooghoudingen

Bijlage 2

Francis Gastmans: lemniscaaatmethode.com/praktijk/dialogeren/

20

Competenties
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Competenties interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) en interlevensbeschouwelijk samenleven (ILS)
Ik en mijn levensbeschouwing
kennis

vaardigheden en attitudes

De leerling ontdekt en verwoordt

De leerling

1.

4.

2.
3.

de levensbeschouwelijke kenmerken van de eigen ontwikkelende
identiteit.
de eigenheid van de levensbeschouwing waarin hij/zij les volgt.
de interne pluraliteit van de levensbeschouwing waarin hij/zij les volgt.

5.
6.
7.

Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander
kennis
De leerling ontdekt en verwoordt
8.
9.

de eigenheid van andere levensbeschouwingen.
de eigenheid van een levensbeschouwing zoals een bevoorrechte getuige
of een relevante vertegenwoordiger van een levensbeschouwing ze
voorstelt.
10. gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen.
11. de interne pluraliteit in verschillende levensbeschouwingen.

Ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving
kennis
De leerling ontdekt en verwoordt
18. de verschillen tussen stereotyperingen over een levensbeschouwing en de
binnenkant van een levensbeschouwing.
19. moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS.
20. de rol van levensbeschouwingen voor zichzelf en de samenleving.

verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen
en waarden vanuit de eigen levensbeschouwing.
gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen levensbeschouwing.
gaat respectvol en open om met de diversiteit binnen de eigen
levensbeschouwing.
ontwikkelt een positief zelfbeeld en neemt initiatief gebaseerd op beleving van
de eigen levensbeschouwing.
vaardigheden en attitudes

De leerling
12. herkent en benoemt de levensbeschouwelijke kleuring van gedachten,
gevoelens, ervaringen, waarden en normen bij zichzelf en anderen.
13. respecteert het bestaan van levensbeschouwingen.
14. luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere levensbeschouwing.
15. verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van anderen.
16. is constructief kritisch over eigen en andere levensbeschouwingen.
17. gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere
levensbeschouwingen.

vaardigheden en attitudes
De leerling
21. onderscheidt levensbeschouwelijke-stereotypering van levensbeschouwelijkeidentiteit.
22. gaat constructief om met moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS.
23. oefent ILD en ILS als noodzakelijke vaardigheid voor het leven in de realiteit
van een multilevensbeschouwelijke samenleving.
24. herkent afspraken en regels nodig voor interlevensbeschouwelijk samenleven
en past deze toe.
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De interlevensbeschouwelijke les

Inzicht en attitudes
In de interlevensbeschouwelijke competenties, opgesteld door de CLBV, maakt
men onderscheid tussen kennis enerzijds en vaardigeheden en attitudes
anderzijds.
In de meeste vakken geeft een dergelijk onderscheid o.a. ook verschillen in
meetbaarheid aan. Kennis kan men via inhoudelijk vragen en antwoorden in
momentopnames toetsen. Vaardigheden kunnen soms ook als objectief gegeven
gecontroleerd worden, al zijn momentopnames daar wat minder voor geschikt.
Attitudes daarentegen zijn weinig meetbaar en zijn dus enkel na te streven.
ILB competenties zijn geen te onderwijzen vak. Ze vormen eerder een reeks
van houdingen en gedragen, een opvoeding waarin de leerling groeit en
ontwikkelt. Voor deze opvoeding speelt kennis op zich, of de inhoud daarvan,
geen26 aanzienlijke rol27.
Het hoofddoel beoogt vooral attitudes en de daarvoor nodige inzichten.

Klemtoon van competentieontwikkeling
Het accent van het leerproces en de evaluatie daarvan, ligt dus niet aan het
bijhouden van de specifieke informatie maar aan het verwerven van inzichten,
gedragen en attitudes28.
Als men bvb tijdens de les het over de betekenis van een bepaalde gewoonte
heeft, is het niet de betekenis op zich die het lesdoel vormt, eerder de
bewustwording dat ze aanwezig is en de nieuwsgierigheid om haar te
ontdekken.

Doelmatige vragen en opdrachten
Vandaar dat we, in de competentieontwikkeling, uitsluitend met ‘doelmatige
vragen en opdrachten’ werken. De leerkracht stelt deze aan de leerlingen voor
om daar een (begeleid) gesprek of debat over te voeren onder de leerlingen.
Natuurlijk zal de leerkracht de nodige informatie29 beschikbaar moeten maken.
Maar het is bovenal de prikkel van de vraag en de opdracht die de ontwikkeling
van de competentie teweeg zal brengen.
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Een mogelijke uitzondering is de ‘interne pluraliteit’ zoals bedoeld in competenties 3 en 11.
Brede kennis gaat trouwens niet noodzakelijk gepaard met respect en tolerantie, zoals de geschiedenis soms pijnlijk
bewijzt. Anderzijds kan je in principe wel iets of iemand verdragen zonder veel ervan te kennen.
Hooguit dient de kennis als voorbeeld van aanwezige betekenis, onopvallend aan de buitenkant, die aan de
bewustwording bijdraagt dat er meer te ontdekken is, wil men daar de moeite voor doen.
28
Zelfs de competenties die in de tabel onder ‘kennis’ verschijnen worden telkens voorafgegaan met: de leerling
onderzoekt en verwoordt...
29
Welke bronnen van informatie over andere levensbeschouwingen het meest relevant zijn, wordt best door je
inspecteur-adviseur, in samenspraak met zijn of haar collega’s, bepaald.
27
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Competentieontwikkeling
Leeswijzer

De competenties zijn opgesteld volgens een “verticale logica die vertrekt vanuit
‘ik’ en via de concrete ‘ander’ op de school naar de samenleving kijkt”.
Rubriek #1 – Ik en mijn levensbeschouwing
Rubriek #2 – Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander
Rubriek #3 – Ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving
Voor elke van de drie rubrieken, vind je een apart document met een aantal
‘doelmatige vragen en opdrachten’30 die gericht zijn op het ontwikkelen van de
daarin opgesomde competenties.
Na elke vraag of opdracht staat tussen haakjes het nummer van de
competentie (C--) aangeduid, die de vraag of opdracht tracht te ontwikkelen.
Vaak wordt met één vraag aan meerdere competenties gewerkt.

Competenties 1 tot en met 7 vormen de rubriek: ‘Ik en mijn
levensbeschouwing’. De doelmatige vragen en opdrachten zijn vooral bezig met
aspecten vanuit de eigen LB, die in het document opgelijst verschijnen31, en
met de essentie daarvan te bepalen.
Competenties 8 tot en met 17 vormen de rubriek: ‘Ik, mijn levensbeschouwing
en deze van de ander”. De doelmatige vragen en opdrachten zijn nu bezig met
aspecten van de andere LBen en deze met die van de eigen LB te vergelijken.
Omdat de eigen LB nog altijd het enige referentiekader voor de leerling vormt
(vooral voor vragen m.b.t gelijkenissen en verschillen) zijn de aspecten van de
Israëlitische godsdienst ook in dit document opgelijst2.
Competenties 18 tot en met 24 vormen de laatste rubriek: “Ik, mijn
levensbeschouwing en de samenleving”. De daarop gerichte vragen en
opdrachten zijn van een meer abstracte aard met de bedoeling de leerling tot de
beoogde diepere reflecties te brengen.

30
31

Zie ‘De levensbeschouwelijke les’
De bedoelde lijst is zeker niet uitgeput en is enkel bedoelt als referentiekader voor de ILD en ILS.

24

Interlevensbeschouwelijke Samenwerking (ILS)
en Interlevensbeschouwelijke Dialoog (ILD)
Ik en mijn levensbeschouwing
Competenties
kennis

Vaardigheden en attitudes

De leerling ontdekt en verwoordt

De leerling

C1

de levensbeschouwelijke kenmerken van de
eigen ontwikkelende identiteit.

C4

verwoordt open en bedachtzaam gedachten,
gevoelens, ervaringen en normen en waarden
vanuit de eigen LB.

C2

de eigenheid van de LB waarin hij/zij les volgt.

C5

gaat respectvol en open om met de eigenheid van
de eigen LB.

C3

de interne pluraliteit van de LB waarin hij/zij les
volgt.

C6

gaat respectvol en open om met de diversiteit
binnen de eigen LB.

C7

ontwikkelt een positief zelfbeeld en neemt initiatief
gebaseerd op beleving van de eigen LB.

In de tabel ‘Doelmatige vragen en opdrachten’ (links hieronder) vind je vragen en
opdrachten gericht naar de ontwikkeling van de hierboven opgesomde competenties.
Onder ‘aspecten’ begrijpt men de opgesomde algemene aspecten van de LB, terug te vinden
in de tabel ‘Israëlitische godsdienst’ (rechts hieronder).

Doelmatige vragen en opdrachten
D1

Welke LB aspecten zijn kenmerkend
voor je eigen identiteit? (C1, C2)

D2

Welke vormen voor jou de essentie
van de LB? (C1, C2, C5)

D3

Welke aspecten spreken jou het
meeste aan en waarom? (C4, C5)

D4

Is de essentie gelijk voor iedereen?
Hoe zien anderen de essentie?

Israëlitische godsdienst
Mens en God
Scheppingsverhaal; God ziet, hoort,
weet en leidt alles; Beloning en straf,
verzoening; Relatie met God;
Gebed
De drie tijdstippen; structuur,
houding en toebehoren (tzitit en tfillin jongens);
Kriat Sjema; uitsluitend aan God;

(C3, C5, C6)

D5

Lijst de verschillende strekkingen
binnen jouw LB op. (C3)

D6

Deel je eigen gedachten en gevoelens
mee over de opgesomde aspecten
eigen voor je LB. (C4)

D7

Omschrijf je eigen ontwikkeling binnen
de LB. (C4, C7)

D8

Hoe zie jij jezelf binnen je LB?

D9

Deel je eigen initiatieven gebaseerd op
je LB mee. (C7)

(C7)

Thora, geboden en verboden
Bijbelleer, Talmoed en Hallacha;
Praktische beleving (o.a. Sabbat en
spijswetten);
Mens en Medemens
Recht en wet; weldadigheid; plichten
naar anderen;
Toekomst
Naleven; Heropstaan van doden;
Messias;
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Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander
Competenties
kennis

Vaardigheden en attitudes

De leerling ontdekt en verwoordt

De leerling

C8

de eigenheid van andere LBen.

C12

herkent en benoemt de LBelijke kleuring van gedachten,
gevoelens, ervaringen, waarden en normen bij zichzelf en
anderen.

C9

C13

respecteert het bestaan van LBen.

C10

de eigenheid van een LB zoals een bevoorrechte getuige of
een relevante vertegenwoordiger van een LB ze voorstelt.
gelijkenissen en verschillen tussen LBen.

C14

luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere LB.

C11

de interne pluraliteit in verschillende LBen.

C15

verplaatst zich in het LBelijk perspectief van anderen.

C16

is constructief kritisch over eigen en andere LBen.

C17

gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere
LBen.

In het tabel ‘Doelmatige vragen en opdrachten’ (links hieronder) vind je vragen en
opdrachten gericht naar de ontwikkeling van de hierboven opgesomde competenties.
Gebruik het tabel ‘Israëlitische godsdienst’ als referentiekader bij het behandelen van
gelijkenissen en verschillen onder de LBen.

Doelmatige vragen en opdrachten
D10

Welke andere LBen ken je en wat
vind je eigen aan hen? (C8, C9)

D11

Lijst de verschillende strekkingen
binnen de andere LBen op. (C11)

D12

Welke aspecten van de andere LBen
vind je kenmerkend (C8, C9, C12)

D13

Welke aspecten van de andere LBen
roepen bij jou waardering op? (C12,
C13, C14, C17)

D14

Vind je gelijkenissen tussen jouw LB
en de andere? (C10, C16)

D15

Wat zijn voor jou de belangrijkste
verschillen? (C10, C16)

D16

Geef de variërende waarden
onderliggend aan deze verschillen
weer. (C10, C12, C14, C15, C17))

D17

Deel je eigen gedachten en
gevoelens mee over de verschillen
onder de LBen. (C10, C12, C16, C17)

Israëlitische godsdienst
Mens en God
Scheppingsverhaal; God ziet, hoort,
weet en leidt alles; Beloning en straf,
verzoening; Relatie met God;
Gebed
De drie tijdstippen; structuur,
houding en toebehoren (tzitit en tfillin jongens); Kriat Sjema; uitsluitend aan
God bidden;
Thora, geboden en verboden
Bijbelleer, Talmoed en Hallacha;
Praktische beleving (o.a. Sabbat en
spijswetten);
Mens en Medemens
Recht en wet; weldadigheid; plichten
naar anderen;
Toekomst
Naleven; Heropstaan van doden;
Messias;
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Ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving

Competenties
kennis

De leerling ontdekt en verwoordt

Vaardigheden en attitudes

De leerling

C18

de verschillen tussen stereotyperingen over een
LB en de binnenkant van een LB.

C21

onderscheidt LBelijke stereotypering van LBelijke
identiteit.

C19

moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS.

C22

gaat constructief om met moeilijkheden en kansen
voor ILD en ILS.

C20

de rol van LBen voor zichzelf en de samenleving.

C23

oefent ILD en ILS als noodzakelijke vaardigheid
voor het leven in de realiteit van een
multilevensbeschouwelijke samenleving.

C24

herkent afspraken en regels nodig voor ILBelijke
samenleven en past deze toe.

In het tabel ‘Doelmatige vragen en opdrachten’ (hieronder) vind je vragen en opdrachten
gericht naar de ontwikkeling van de hierboven opgesomde competenties.

Doelmatige vragen en opdrachten
D18

Geef bestaande stereotyperingen over de verschillende LBen weer.

D19

Leg het verschil uit tussen je verworven kennis over de LBen en de
respectievelijke stereotyperingen? (C18, C21)

D20

Wat ligt aan de grond van het verschil tussen je verworven (relevante) kennis
en stereotyperingen? (C18, C21)

D21

(C18, C21)

Welke invloed heeft de diversiteit aan LBen op jouw en op de samenleving?
(C20)

D22

Wat biedt deze diversiteit aan de samenleving, van moeilijkheden, uitdagingen,
kansen en/of verrijkingen? (C20, C22)

D23

Vind je dialoog en samenwerking gemakkelijk? Leg uit.

D24

Welke vaardigheden zijn volgens jou essentieel om met mensen met een
andere LB in dialoog te gaan? (C19, C22, C23)

D25

(C19, C22)

Welke afspraken en regels zijn volgens jou nodig voor de LBelijke samenleving ?
(C20, C24)

D26

Omschrijf je eigen ontwikkeling binnen de LBelijke samenleving.

D27

Deel je eigen ervaringen m.b.t. de LBelijke samenleving mee.
Deel je eigen ervaringen m.b.t. ILD en ILS mee. (C19, C22, C23)

D28

Deel je eigen initiatieven gebaseerd op LBelijke samenleving mee.

D29

Welke afspraken en regels paste je toe bij deze initiatieven?

(C19, C22, C23)

(C22, C23, C24)

(C22, C23, C24)
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Leerlijn
Verticale opbouw van de lessen/thema’s voor ILS en ILD:
Rekening houden met het denkproces en met het lesonderwerp

De ‘verticale logica’ waarmee de CLBV de competenties rangschikte32, volgt een
bijkomende logica, namelijk deze gehanteerd door de Taxonomie van Bloom.
De Taxonomie onderscheidt de ‘hogere-orde denken’ van het ‘lagere-orde
denken’. Zo vind je denkprocessen nodig voor de eerste reek competenties33
onder de lagere-orde geklasseerd, terwijl diegenen voor de tweede en vooral
derde rubriek34 vereist, onder de hogere-orde plaatsnemen.35 Aangezien het
hogere-orde denken een bevorderd niveau van meer complex en abstract
denken vraagt, is het ook logisch dat het op latere leeftijd geintroduceerd
wordt. Op die manier kan men, enerzijds, met de ‘orde van denken’ rekening
houden bij de opbouw van een leerlijn.
Anderzijds kan men ook naar lesonderwerpen kijken. Zo worden met jongere
leerlingen zeer concrete onderwerpen behandelt om in de verdere jaren
geleidelijk aan te abstraheren. (Let op: Een leerlijn op basis van lesonderwerp
sluit niet uit dat er rekening wordt gehouden met de denkprocessen.36)
Steunend op het referentiekader van de Israëlitische godsdienst37 kan men
algemene groepen van lesonderwerpen op deze manier rangschikken38:
In het basisonderwijs (vooral ‘tastbare’ onderwerpen)
Leerjaar 1 t/m 3: eetgewoontes (spijswetten); Sabbat en feestdagen
Leerjaar 3 t/m 6: gebed; weldadigheid; plichten naar anderen
In het secundair (meer abstract)
Eerste graad:
Scheppingsverhaal; Relatie met god
Tweede graad:
Recht en wet; God ziet, hoort, weet en leidt alles
Derde graad:
Beloning en straf; Verzoening; Naleven
Door het behandelen van tastbaardere onderwerpen in de basisschool, worden
zelfs sommige elementen uit het ‘hogere-orde denken’ meer toegankelijk.
De meest zinvolle en ook praktische opbouw selecteert telkens lesonderwerpen
uit het algemene LB aanbod (dat eigenlijk een dergelijke opbouw hanteert) van
dezelfde periode, om daar een ILB onderwerp van te maken. Natuurlijk moet dit
in overleg geburen met de andere participanten.
Let op: In het officieel onderwijs (de niet vrije scholen) kies je de te behandelen
thema’s in samenwerking met collega’s van de andere levensbeschouwingen. Bij
enig twijfel neem je contact op met de Inspectie Israëlitische godsdienst die je,
waarnodig in overleg met Rabbinale bevoegdheden, verder zal begeleiden.

32

vertrekkend “vanuit ‘ik’ en via de concrete ‘ander’ op de school naar de samenleving kijkt”.
“Ik en mijn levensbeshouwing”
“Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander” en “Ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving”
35
Zie ‘Verrijkingslessen voor cognitief talent”: http://www.acadin.nl/leeractiviteiten/bloom - bijlage 1 “Steunblad
Blooming Lessen”.
36
Voor nuttige informatie en richtlijnen hieromtrent kan je het document “Verrijkingslessen voor cognitief talent”
raadplegen: http://www.acadin.nl/leeractiviteiten/bloom.
37
Zie “Ik en mijn levensbeschouwing”.
38
Met de hierop volgende rangschikking wordt uitsluitend de leerlijn voor de ILB competenties bedoeld.
33
34
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