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Eindkwalificaties Ba Docent religie 
levensbeschouwing 
Vastgesteld door directie op 10 april 2018  

Inleiding 
Deze eindkwalificaties zijn een vertaling van de landelijke bekwaamheidseisen voor leraren in het 

voortgezet onderwijs naar de bacheloropleiding Leraar 2e graad in godsdienst / Docent religie 

levensbeschouwing, en zijn als zodanig sturend voor onder meer de inrichting van het curriculum, 

assessmentformulieren, stagebeoordeling en intakeformulieren van de opleiding. 

De eindkwalificaties zijn vastgesteld nadat deze door het werkveldoverleg LGL/DRL op 21 februari 

2018 zijn gevalideerd. 

In deze beschrijving van de eindkwalificaties wordt de term Levensbeschouwing als een 

overkoepelende term gebruikt voor alle soorten levensbeschouwingen zowel van religieuze als niet 

religieuze aard. De term religie en/of godsdienst wordt gebruikt als een specifieke term binnen het 

geheel van levensbeschouwingen. 

1. Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding 
De student/e kent diverse vormen van reflectie. De student/e kent diverse vormen van 

leerlingbegeleiding. De student/e kent zijn/haar eigen positie binnen de complexiteit van het actuele 

debat. 

De student/e reflecteert op de eigen ontwikkeling als docent. De student/e begeleidt leerlingen op 

levensbeschouwelijk gebied. De student/e differentieert op diverse niveau van kennis en 

vaardigheden voor het vak RL. De student/e is zich bewust hoe hij/zij zich verhoudt tot de diverse 

teksten, verhalen en bronnen. De student/e voorziet de leerlingen van levensbeschouwelijke kennis 

en vaardigheden om positie te kunnen kiezen in dit debat. De student/e begeleidt de leerlingen bij 

het maken van ethische keuzes; De student/e weet de leerlingen te begeleiden om een eigen positie 

in te nemen. De student/e kan zinvragen stellen en verhelderen naar de persoonlijke levenssfeer. De 

student/e kan een proces van bestaansverheldering door leerlingen laten uitvoeren aan de hand van 

eindproducten binnen het onderwijs. 

De student/e begeleidt leerlingen bij hun ontwikkeling op leergebied van het vak RL. De student/e 

stelt de leerlingen in staat zich levensbeschouwelijk verder te ontwikkelen met behulp van o.a. de 

verhalende tradities. De student/e ontwikkelt inzicht en vaardigheden om te kunnen omgaan met 

levensbeschouwelijke gevoeligheden bij leerlingen.  
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2. Kennis theologie en religiewetenschappen 
De student/e kent diverse religieuze tradities binnen Nederland. De student/e kent diverse 

exegetische methodes en hun doorwerking. De student/e beheerst de diverse ethische theorieën en 

tradities. 

De student/e is in staat religie als fenomeen te duiden. De student/e past theologische concepten 

toe. De student/e kan teksten en verhalen binnen de context plaatsen en verklaren; diverse vormen 

van exegese daartoe gebruiken. De student/e weet de verschillende levensbeschouwelijke tradities 

te betrekken binnen het actuele debat. De student/e weet de ethische theorieën te vertalen naar 

actuele kwesties. De student/e kan aan de hand van media-uitingen leerlingen gevoelig maken voor 

levensbeschouwelijke thematieken. De student/e sluit aan bij het niveau van de leerlingen zodat 

deze hermeneutische processen kunnen duiden en toepassen op uitingen van de media. 

De student/e analyseert media op het voorkomen van levensbeschouwelijke thema’s. De student/e 

analyseert diverse uitingen, zoals kunst en literatuur, via de hermeneutische methode. 

3. Samenleving en diversiteit 
De student/e kent de levensbeschouwelijke kaart van Nederland en daarmee de diversiteit aan 

levensbeschouwingen in Nederland. De student/e is op de hoogte van een aantal 

sociaalwetenschappelijke theorieën die levensbeschouwelijke verschijnselen duiden. De student/e 

kent diverse mediatheorieën en hun toepassingsvormen. 

De student/e beschrijft de eigen positie in de samenleving en neemt de diversiteit aan 

levensbeschouwingen in zijn/haar lessen op. De student/e brengt verschillende visies op de 

actualiteit in opdat leerlingen zich in het actuele debat verstaanbaar kunnen maken. De student/e 

verheldert het belang van ethische besluitvorming opdat leerlingen keuzes ethisch kunnen 

onderbouwen. De student/e kan levensbeschouwelijke en actuele vraagstukken filosofisch duiden. 

De student/e draagt materiaal aan dat tot een interlevensbeschouwelijke dialoog kan leiden. De 

student/e maakt leerlingen bewust van de rol van media met behulp van diverse mediatheorieën. 

4. Organisatie 
De student/e heeft kennis van de structuren binnen het bijzonder onderwijs. De student/e brengt de 

identiteit van de stageschool in kaart, voor zover deze waarneembaar is en uitgedragen wordt, en 

kan die plaatsen binnen de grotere context van onderwijs en samenleving. 

De student/e is in staat om gemeenschappelijke doelen te stellen samen met de leden van de sectie. 

De student/e is in staat om feedback te ontvangen en te geven. De student/e kan de complexiteit 

van actuele gebeurtenissen in kleine onderdelen opdelen en met behulp van diverse bronnen 

begrijpelijk maken. De student/e beheerst de digitale leeromgeving, de verschillende hard- en 

software voor gebruik binnen of ten dienste van het onderwijs. De student/e kan in overleg met 

collega’s op school een leerplan opzetten waarbinnen filosofische en levensbeschouwelijke vragen 

tot hun recht komen. 

De student/e verzamelt teksten, verhalen en bronnen om in te zetten in de lessen. De student/e laat 

ethische kwesties binnen de schoolcontext aan bod komen. De student/e is in staat om contacten 
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met derden te leggen onder meer om excursies te organiseren en om waar wenselijk banden te 

onderhouden met levensbeschouwelijke organisaties ten behoeve van de leerlingen en de school. 

5. Pedagogiek 
De student/e kent diverse (godsdienst)pedagogische en (godsdienst)psychologische theorieën. 

De student/e is in staat om de theorieën uit de (godsdienst)pedagogie en de 

(godsdienst)psychologie in te zetten in de lessen t.b.v. de ontwikkeling van de leerling. De student/e 

kan leerlingen begrip voor andere tradities bijbrengen. De student/e verheldert de voor- en nadelen 

van het gebruik van diverse media zodat verantwoord mediagebruik wordt bevorderd. De student/e 

kan door middel van o.a. hermeneutische processen zorg dragen voor een beter verstaan van de 

ander binnen diens context. 

De student/e draagt bij aan een veilige werksfeer in de klas waarbinnen ruimte is voor diversiteit. De 

student/e is in staat de levensbeschouwelijke overtuigingen van de klas in kaart te brengen en 

gevoeligheden op dit gebied te onderkennen en op een veilige manier te benoemen waar nodig. De 

student/e creëert een werksfeer in de klas waarbinnen actuele, complexe gebeurtenissen 

bespreekbaar zijn. De student/e biedt ethische kwesties zo aan dat verschillende optieken aan bod 

komen. 

6. (Vak)didactiek 
De student/e kent diverse werkvormen waaronder verschillende gespreksvormen. De student/e is 

op de hoogte van diverse (vak)didactische theorieën. 

De student/e past de geleerde vakdidactische theorieën toe binnen de lessen. De student/e is in 

staat deze toe te passen op het leerplan voor het vak RL. De student/e heeft een gevoeligheid 

ontwikkeld hoe om te gaan met actuele gebeurtenissen binnen het vak RL. De student/e kan 

ethische theorieën omzetten in werkvormen en les-inhouden over ethische kwesties. De student/e 

beheerst diverse gespreksvormen om ethische kwesties bespreekbaar te maken in de les. Kan 

filosofische theorieën en hermeneutiek begrijpelijk inzetten in het leerproces. 

De student/e zet de verhalen en teksten uit levensbeschouwelijke tradities betekenisvol om tot 

lessen. De student/e duidt actuele gebeurtenissen en zet dit in om levensbeschouwelijke (zin)vragen 

te stellen. De student/e zet diverse media in met behulp van (digitale) werkvormen. De student/e is 

in staat om de lessen qua vaardigheden en inhouden te laten aansluiten bij de belevingswereld van 

de leerlingen. 

7. Onderzoek 
De student/e beschrijft methoden van praktijkgericht onderzoek betrokken op het vak 

Religie/Levensbeschouwing binnen de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. 

De student/e zet een praktijkrelevant onderzoek op, voert het uit en rapporteert daarover. De 

student/e past praktijkrelevante theorieën toe in het onderzoek. De resultaten van onderzoek 

leveren een bijdrage aan de verbetering van de beroepspraktijk. De student/e toont hiermee 

zijn/haar onderzoekend vermogen aan. 
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De student/e voert het praktijkrelevante onderzoek op integere wijze uit. De student/e toont zich 

bewust van en reflecteert op eigen (geloofs)aannames en kan deze scheiden van het onderzoek. De 

student/e is ondernemend.  

 


