Jaarverslag secretaris bestuur VDLG 2019 – 2020
Barbara Schelberg
De verslagperiode loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. De samenstelling van
het bestuur van de VDLG in de verslagperiode is (allen hebben zitting tot 2018-2019):
• Taco Visser: voorzitter, vertegenwoordiger protestants verband
• Sacha van der Zande: interim voorzitter, penningmeester
• Barbara Schelberg: secretaris, ledenadministratie, vertegenwoordiger humanistisch verband
• Ger van der Heijden: bestuurslid, vertegenwoordiger katholiek verband
Overzicht resultaten
Het bestuur vergaderde in de verslagperiode vier keer. De resultaten (waarna toelichting volgt):
• De VDLG-studiedag 2020
• het vaktijdschrift Narthex uitgegeven
• communicatie met en namens leden
• contacten met andere organisaties
• voortzetting van de werkzaamheden rondom basiscurriculumGL
• voortzetting van de werkzaamheden rondom het Expertisecentrum Levensbeschouwing en
Religie in het VO (LERVO)
• Werving en selectie nieuwe bestuursleden
Studiedag
Bestuursleden Ger van der Heijden, Barbara Schelberg en Sacha van der Zande hebben de
studiedag georganiseerd samen met enkele gemotiveerde leden. De studiedag was op 12 maart
2020 in Domstad Utrecht. De studiedag had als titel: 'Oost west, thuis best?' - Over oosters en
westers denken en hoe in het Westen omgegaan wordt met oosterse tradities en hoe oosterse
tradities westerse invloeden opgenomen hebben. Er waren ruim honderd bezoekers die deze dag
positief waardeerden.
Narthex
Dit verenigingsjaar zijn vier Narthex-nummers uitgekomen met reflectie-, onderzoeks- en praktijkartikelen. In dit jaar hebben zestien ‘unieke’ docenten GL bijdragen geschreven. Daarnaast hebben
bijna alle vakdidactici GL, van wie de meesten ook docent zijn, tenminste één bijdrage geschreven.
De Narthex- redactie heeft ook dit jaar de Paul Boersma Award uitgereikt (winnaar: Hannie
Hoefnagels).
Communicatie
De voorzitter vertolkt de vereniging in Narthex. Vanuit het bestuur heeft een lid zitting in de
redactieraad. De VDLG is uitgever. Het bestuur voorziet de website van de content, met Sacha van
der Zande als webbeheerder. Het bestuur heeft zes digitale nieuwsbrieven namens de VDLG
verstuurd. Ook is er via sociale media intensief over het vak en de VDLG gecommuniceerd.
Contacten
Er zijn dit jaar door diverse bestuursleden diverse contacten onderhouden:
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•
•
•
•

De voorzitter en het bestuur met de diverse lerarenopleidingen GL
De voorzitter en enkele bestuursleden met de redactieraad van Narthex
De voorzitter met het PVVVO (platform vakverenigingen) en het Regiecentrum examenvak
De voorzitter en Ger van der Heijden met Curriculum.nu en het Expertisecentrum LERVO en
PVVVO

BasiscurriculumGL
De VDLG heeft haar werkzaamheden rondom het basiscurriculum voortgezet in dit verenigingsjaar.
De samenwerking met het expertisecentrum LERVO heeft als doel om dit basiscurriculum ook
daadwerkelijk te realiseren in het Nederlands Voortgezet Onderwijs.
Expertisecentrum LERVO
In 2018 heeft het bestuur samen met alle hbo opleidingen GL (CGO, CHE, Fontys, Viaa en
Windesheim), alle wo-faculteiten theologie, religiewetenschap en humanistiek (PThU, RU, RUG,
UL, UU, UvA, UvH, UvT, TUA, TUK VU) en Verus en VOS/ABB als vertegenwoordigers van alle
profiel organisaties voor katholiek/christelijk en openbaar/algemeen toegankelijk onderwijs, het
Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs opgericht.
Belangrijke werkwijze in het Expertisecentrum is de wisselwerking tussen vakdocenten en scholen
enerzijds en lerarenopleiders en wetenschappers anderzijds. Daarom participeert de VDLG erin.
De voorzitter, Taco Visser, was één van de twee coördinatoren van het Expertisecentrum en stuurt
een kernteam van opleiders en experts aan. Ger van der Heijden vertegenwoordigt de VDLG in de
stuurgroep. Het Expertisecentrum is verantwoording schuldig aan de stuurgroep die fungeert als
opdrachtgever.
Het belangrijkste doel van het Expertisecentrum is het realiseren van een basiscurriculum voor het
vakgebied levensbeschouwing en religie in het Voortgezet Onderwijs in Nederland, op basis van
de bouwstenen die zijn aangedragen in de vijf brainstormbijeenkomsten van de VDLG. Ook
worden er een vernieuwde vakdidactiek en lesmaterialen ontwikkeld, die bij dat basiscurriculum
passen.
Toelichting Expertisecentrum LERVO
Curriculum.nu wil het landelijke curriculum voor het Nederlands onderwijs bij de tijd brengen.
Ontwikkelteams dragen daarvoor begin 2019 de bouwstenen aan. Op een soortgelijke wijze werkt
het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs aan een
basiscurriculum levensbeschouwing en religie in het VO. De betrokken partijen in dit centrum
vinden namelijk dat eigentijds VO niet zonder goede levensbeschouwelijke educatie kan.
Dit initiatief van het Expertisecentrum is uniek, omdat het centrum werkt aan een basiscurriculum
levensbeschouwing en religie voor heel het voortgezet onderwijs: bijzonder én openbaar onderwijs.
Vakdocenten, vakverenigingen en vakopleidingen hebben het vak godsdienst/levensbeschouwing
ontwikkeld van een confessioneel vak ten dienste aan de geloofsontwikkeling van katholieken en
protestanten tot een (onderwijs)pedagogisch en (religie)wetenschappelijk verantwoord vakgebied.
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Scholen kunnen dit basiscurriculum aanvullen op een manier die past bij de context en de identiteit
van de school. Ook kunnen zij elementen toevoegen die zij waardevol vinden. Het basiscurriculum
houdt dus rekening met het Nederlandse duale stelsel. Het heeft als primair doel alle jongeren
dezelfde basis van kennis en vaardigheden te geven, zodat zij op basis daarvan een mening
kunnen vormen over levensbeschouwing en religie, en vanuit hun eigenheid in dialoog met
anderen gaan.

