
‘Wanneer een kind voelt ‘ik mag er zijn’ en zich aangesproken

voelt in zijn/haar eigen identiteit, kan het groeien.’

(vakleerkracht G/HVO)

Aves is een samenwerkingsstichting 

die 23 scholen voor primair onderwijs 

bestuurt in de gemeente Noordoostpolder, 

in de gemeente Kampen en in de 

gemeente Steenwijkerland. Aves heeft 

openbare, katholieke, oecumenische 

en samenwerkingsscholen.

Aan deze brochure werkten mee

Lara Schout en Corian Bakker (dienstencentrum G/HVO), Jacqueline Huizinga 

(Onderwijsbureau Meppel), Theo Oosterveld (SWS Fondali), Heleen Wijnhoud 

(OBS Roderik van Voorst), Marleen Lammers (VOS/ABB), Tamar Kopmels (Aves). 

AVES geeft talent vleugels
De lessen Leren Leven zijn ontwikkeld 

in opdracht van Stichting Aves, in 

samenwerking met het dienstencentrum 

GVO en HVO, onderwijsbureau Meppel 

en VOS/ABB.  

In de lessen Leren Leven bereiden we 

leerlingen voor op een samenleving waarin 

mensen in vrijheid hun levensbeschouwing 

beleven en zich met elkaar verbonden 

weten. Vragen en ontdekkingen van de 

kinderen vormen daarbij de verbinding. 

Op deze wijze komen levensbeschouwelijk 

onderwijs, identiteitsontwikkeling, burger-

schapsvorming, waarden en normen, sociaal 

emotionele ontwikkeling en geestelijke 

‘Leren Leven’ op de basisschool?!
stromingen geïntegreerd aan bod. 

Niet alleen omdat dit past binnen de 

kerndoelen voor het basisonderwijs. 

Maar vooral omdat we graag, samen 

met ouders, verantwoordelijkheid willen 

nemen voor onze pedagogische opdracht: 

kinderen laten uitgroeien tot mooie 

mensen met een open blik op 

de samenleving.  

‘De kinderen van groep 3 mogen een eigen wens bedenken. Sommige kinderen 

willen rijk zijn, zodat ze speelgoed kunnen kopen. Maar één leerling zegt: ‘Ik wil rijk zijn,

zodat ik geld kan geven aan de arme mensen’. Als leerlingen hun nek durven uitsteken,

denk ik dat we goed bezig zijn met Leren Leven.’

(directeur)



Vakleerkrachten G/HVO als ‘native speakers’

In de lessen Leren Leven werken we in de 

hele school in periodes van 11 weken aan 

hetzelfde thema. De vakleerkrachten G/HVO 

verzorgen in zo’n periode in groep 3 t/m 8 

ieder drie lessen over het thema vanuit het 

christendom, de islam en het humanisme. 

In deze lessen maken de kinderen kennis 

met de belangrijke waarden en ideeën uit 

deze drie stromingen. De vakleerkrachten 

werken daarvoor vaak met levensbeschou-

welijke verhalen uit hun eigen traditie. 

De vakleerkrachten hebben hierbij de rol 

van ‘native speaker’. Zo kunnen kinderen 

echt ontdekken hoe een moslim het geloof 

beleeft, waar een christen zich door laat in-

spireren, of waar een humanist voor staat. 

De vakleerkrachten laten zo het 

‘binnenperspectief’ zien van een stroming. 

Niet met de bedoeling om leerlingen te 

overtuigen, maar om ze kennis te laten 

maken met de belangrijke ‘smaken’ die er 

in de Nederlandse samenleving te proeven 

Leerlingen...

... onderzoeken verschillende antwoorden 

 op universele levensthema’s als liefde, 

 geluk, geboorte, dood, moed, 

 behulpzaamheid, vertrouwen, toekomst. 

... denken na over wat daarbij voor hen 

 zelf van betekenis en van waarde is.

... verbreden hun horizon door de 

 achtergrond van de andere kinderen 

 te leren kennen.  

Hoe werkt Leren Leven?

Waarom Leren Leven?

Op onze school werken we met het concept 

‘Leren Leven’. Het uitgangspunt hierbij is 

dat leerlingen lessen over levensbeschou-

wing en identiteit niet apart, maar samen 

volgen. Alle kinderen volgen in hun eigen 

groep de lessen Leren Leven. 

Wat is Leren Leven?
Op die manier leren kinderen samen 

over de diverse levensbeschouwelijke 

richtingen, van de groepsleerkracht 

en van drie vakleerkrachten Godsdienstig 

en Humanistisch Vormingsonderwijs 

(G/HVO).   

zijn. Daarin is er natuurlijk ook volop ruim-

te voor de eigen vragen van de kinderen. 

Daarnaast kan het aanbod in de boven-

bouw worden uitgebreid met gastlessen 

van stromingen als boeddhisme, jodendom 

en hindoeïsme.

Groepsleerkracht zorgt voor verbinding

Wat is belangrijk in een ‘thuis’ voor jou? 

Waar zoek jij hulp als je het moeilijk 

hebt? Moet je altijd samen delen? Dit 

soort vragen komen naar voren in de 

lessen en soms ook op andere momenten 

in de week. De groepsleerkracht pakt de 

vragen van de kinderen op en zorgt dat de 

leerlingen verbindingen kunnen ontdek-

ken tussen de verhalen, de stromingen, de 

actualiteit en hun eigen leefwereld. In de 

startles en afrondingsles van ieder thema 

zorgt de groepsleerkracht voor samenhang 

en verbinding. Om deze verbinding te 

maken is de groepsleerkracht bij alle lessen 

van de vakleerkrachten actief aanwezig.   

... ontdekken dat je door interesse in 

 elkaars achtergronden elkaar beter 

 leert begrijpen. 

... leren dat je over verschillen in 

 levensbeschouwing respectvol kunt 

 spreken met elkaar. 

... leren samenleven en samenwerken 

 met acceptatie van verschillen.   

‘Van leerlingen waar je het niet van verwacht komen de diepzinnigste opmerkingen’

(groepsleerkracht)

‘We praten er vaak over 

door met onze eigen juf’

(leerling)

‘Ik heb het meest geleerd van de Islam, want daar wist ik bijna niks van.’

(leerling)


