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1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING
Vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief is godsdienst een van de belangrijkste subsystemen van de cultuur. De godsdienstpsychologie bestudeert de
wijze waarop individuen zich in hun denken, voelen en handelen verhouden
tot godsdienstige tradities en de functie van dit verhouden in de totaliteit van
hun gedrag. Heden ten dage wil de godsdienstpsychologie onder meer inzicht
verwerven in de wijze waarop individuen veranderingsprocessen verwerken
die zich op godsdienstig gebied voltrekken.
Deze veranderingen vatten wij samen met het begrip 'secularisering'. Het
begrip secularisering wordt niet in extenso behandeld, dit zou de reikwijdte
van deze studie overschrijden.1 Volstaan wordt met een pragmatisch gebruik
van een definitie. Deze definitie dient veranderingsprocessen op godsdienstig
terrein op een bruikbare wijze te beschrijven. Uitgangspunt vormt de definitie van Dobbelaere, secularisatie is "... a societal process in which an overarching and transcendent religious system is being reduced to a subsystem of
society among other sub-systems, and the overarching claim of which have a
shrinking relevance." (Dobbelaere, 1984, p. 200). In het volgende gedeelte
wordt beknopt beschreven hoe secularisering zich, op maatschappelijk en
individueel niveau, in het na-oorlogse Nederland heeft gemanifesteerd.2
Op maatschappelijk niveau doet secularisatie zich onder meer voor als beperking van de reikwijdte van godsdienst (Dekker, 1987). Onderdelen van de
samenleving emanciperen zich ten opzichte van godsdienstige en kerkelijke
verbanden. Een manifestatie hiervan vormt de ontzuiling. Verzuiling, de
inrichting van de samenleving op basis van de levensbeschouwing was tot de
jaren zestig een van de kenmerken, zo niet hét kenmerk van de Nederlandse
samenleving. Het heeft als ordeningsbeginsel veel aan relevantie verloren. In
de afgelopen 30 jaar is het aantal organisaties gebaseerd op levensbeschouwelijke grondslag aanzienlijk teruggelopen. Talrijke maatschappelijke organisaties hebben levensbeschouwelijk een interconfessioneel of neutraal karakter
gekregen.3 Ontzuiling is een multi-dimensioneel proces. Het heeft niet overal
op dezelfde wijze zijn beslag gekregen (Lijphart, 1984). In de politiek
gingen de drie grootste confessionele partijen samen. Bij de vakorganisaties
kwam het tot een fusie van de katholieke en de socialistische vakorganisaties.4 De protestants-christelijken handhaafden in de vorm van het CNV
hun eigen vakorganisatie. In de omroep kwam het niet tot fusies maar kwam
de 'doorbraak' of 'inbraak in het bestel' door de opkomst van niet-levensbeschouwelijk gebonden omroepen als de TROS en de VOO.
In sommige maatschappelijke sectoren vond nauwelijks ontzuiling plaats,
bijvoorbeeld in het onderwijs. Ondanks de opkomst van inter-confessioneel
gefundeerde oecumenische scholen en samenwerkingsscholen - aan de laatsten nemen ook buitenkerkelijken deel - bleef de verzuilde structuur in het
onderwijs grotendeels gehandhaafd. Het voortbestaan van de verzuiling in
het onderwijs wordt toegeschreven aan wettelijke regelingen en een besloten
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bestuursstructuur (Duffhues, Felling en Roes, 1985).5 Op het onderwijs
wordt uitgebreid teruggekomen.
Daarnaast zijn er pogingen om de ontzuiling een halt toe te roepen en om
tot herzuiling te komen. In 1977 spraken de bisschoppen zich uit voor handhaving van het katholieke onderwijs en in het bisdom Roermond poogde
bisschop Gijsen de organisatie van het katholiek onderwijs onder directer
kerkelijk gezag te plaatsen. In de protestantse wereld bijvoorbeeld valt te
wijzen op de oprichting van de EO. Qua omvang is het herzuilde complex,
voor zover daarover gesproken kan worden, niet vergelijkbaar met het stelsel zoals dat in Nederland rond 1960 functioneerde, de periode waarin de
verzuiling zich op haar hoogtepunt bevond.
Hoe multi-dimensioneel en ondanks welke restauratieve tendenties ook, de
hoofdtendens is duidelijk: er heeft in Nederland gedurende de afgelopen
dertig jaar een sterke ontzuiling plaatsgevonden. Deze toegenomen levensbeschouwelijke neutraliteit op organisatorisch niveau betekent dat levensbeschouwing zich in toenemende mate geconcentreerd heeft op de persoonlijke leefwereld en een privé-aangelegenheid geworden is. De persoonlijke
levensbeschouwing is het draagvlak van het levensbeschouwelijke en het
godsdienstige gaan vormen.
Het levensbeschouwelijk neutraal worden van talrijke maatschappelijke
organisaties en de concentratie van het levensbeschouwelijke op het privédomein heeft de volgende maatschappelijke functie. Allerhande domeinen,
bijvoorbeeld het economische, het politieke en het sociale kunnen volgens
hun eigen, ten opzichte van de levensbeschouwing verzelfstandigde, principes
werken (Schreuder, 1985). De kans op interferentie van de regels van deze
verzelfstandigde domeinen en het levensbeschouwelijke domein wordt daarmee beperkt. Het effect is dat in het maatschappelijk samenspel op organisatorisch niveau conflicten over levensbeschouwelijke thema's voorkomen
worden. Althans, voor zover deze conflicten betrekking hebben op de gronslag van de organisatie.
De emancipatie van een groot aantal maatschappelijke organisaties met
betrekking tot de levensbeschouwelijke grondslag en de concentratie van
levensbeschouwing op het persoonlijke heeft tot gevolg dat de levensbeschouwelijke situatie in toenemende mate gekenmerkt wordt door pluriformiteit, door elkaar beconcurrerende definities van de situatie.6 Er bestaat
geen monopolie meer op de Openbare uitleg van het zijn'.7 Weliswaar
bestond er in het verzuilde Nederland ook pluriformiteit op het gebied van
de levensbeschouwing maar deze had betrekking op diversiteit tussen
groepen. Heden ten dage heeft pluriformiteit in de eerste plaats betrekking
op diversiteit tussen individuen.
Op individueel niveau manifesteert secularisatie zich onder meer als vermindering van godsdienstigheid (Dekker, 1987). Dit is zichtbaar in de daling
van de betrokkenheid op kerkelijk vormgegeven godsdienstigheid en de
afname van het belang van christelijke geloofsvoorstellingen.
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De omvang van kerkelijk vormgegeven godsdienstigheid is sterk teruggelopen, zoals blijkt uit gegevens over kerklidmaatschap en kerkbezoek. In
1960 was 21% van de Nederlandse bevolking buitenkerkelijk (Faber & Ten
Have, 1970). In 1986 rekende ruim 48% zich niet tot enig kerkgenootschap
(Van Doom & Bommeljé, 1987). Het percentage buitenkerkelijken is in 25
jaar dus meer dan verdubbeld en omvatte in 1986 bijna de helft van de
Nederlandse bevolking. De gestegen buitenkerkelijkheid is vooral ten koste
gegaan van het ledental van de Nederlandse Hervormde Kerk (1960: 28%,
1986: 13%). De Gereformeerde Kerken bleven relatief stabiel (I960: 10%,
1986: ruim 7%). Qua ledenverlies neemt de katholieke kerk een tussenpositie
in (1960: 37%, 1986: 29%).
Niet alleen het ledental van de kerken liep terug maar ook het kerkbezoek
van hen, die zich als lid beschouwen daalde aanzienlijk. In 1966 bezocht 86%
van de katholieken regelmatig een kerkdienst. In 1986 ging 37% van hen
tweemaal of vaker per maand ter kerke (Goddijn, Smets & Van Tillo, 1979;
Van Doom & Bommeljé, 1987). Hoewel beide cijfers niet geheel vergelijkbaar zijn - die over 1966 hebben betrekking op regelmatige kerkgang, die
over 1986 zijn exacter geformuleerd - zal het duidelijk zijn dat er onder
katholieken sprake is van een grote daling van kerkbezoek. Onder nederlandse hervormden daalde het kerkbezoek in dezelfde periode het minst: van
50% die regelmatig ter kerke gingen in 1966 naar 38% die in 1986 meer dan
tweemaal per maand een dienst bezochten. Voor gereformeerden bedragen
deze cijfers respectievelijk 95% en 73%. Vergelijkt men cijfers van kerklidmaatschap en kerkbezoek dan kenmerken katholieken zich vooral door
dalend kerkbezoek en nederlandse hervormden door dalend ledental.
Op individueel niveau blijkt secularisatie ook uit de afname van het belang
van traditioneel christelijke geloofsvoorstellingen. Geloofde in 1966 nog
bijna de helft van de Nederlandse bevolking in een persoonlijke God, in 1979
was dit teruggelopen tot ongeveer een derde. Een daling die voor het grootste gedeelte voor rekening komt van de katholieken. Opmerkelijk daarbij is
dat zij niet zozeer het bestaan van God afwijzen maar dat zij veeleer aan het
bestaan van God zijn gaan twijfelen of de voorstelling van een persoonlijke
God hebben gewisseld voor de voorstelling van een onpersoonlijke hogere
macht (Goddijn, Smets & Van Tillo, 1979). In de jaren tachtig blijkt het
christelijk wereldbeeld zijn voorheen dominante positie in de Nederlandse
samenleving te hebben verloren. Nederlanders hechten in het algemeen
vooral aan een binnenwereldlijke of immanente duiding van het bestaan
(Feiling, Peters & Schreuder, 1981; 1986; 1991; Dekker & Peters, 1989;
Schreuder, 1990). Voor inzicht in de spreiding van dit verschijnsel dienen
kerkdijken en onkerkelijken onderscheiden te worden. Onkerkelijken onderschrijven vooral een immanente duiding van het bestaan. Protestanten duiden
het bestaan in de eerste plaats volgens een christelijk schema, katholieken
volgens een algemeen-transcendent schema. Bij katholieken is er weinig
verschil in voorkeur voor een algemeen-transcendent en een christelijk
schema. Protestanten, zowel nederlandse hervormden als gereformeerden
onderschrijven een christelijk wereldbeeld echter in veel sterkere mate dan
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katholieken (Schreuder, 1989a). Al staat een christelijke levensvisie bij
katholieken hoog genoteerd, zij zijn minder overtuigd dan protestanten.
Overigens moet er op worden gewezen dat het onderschrijven van standpunten betreffende het christelijk geloof, het gelijktijdig onderschrijven van
standpunten die traditioneel karakteristiek voor andere levensbeschouwelijke
richtingen zijn allerminst uitsluit. Zo blijken een christelijke duiding en een
wereldlijke duiding van het bestaan nauwelijks incompatibel (Felling, Peters
& Schreuder, 1981). Dezelfde auteurs spreken in een latere publicatie over
het ontbreken van een christelijke en een niet-christelijke logica (Felling,
Peters & Schreuder, 1986). Zij constateren dat men er weinig moeite mee
heeft met volgens de officiële leer tegenstrijdige duidingsschema's door het
leven te gaan. Het levensbeschouwelijke pakket is samengesteld uit elementen
die voorheen allerminst verenigbaar waren.
Niet alleen sluiten christelijke en andere levensbeschouwingen elkaar niet
langer uit. Ook de samenhang tussen geloofsopvattingen en waardenoriëntaties blijkt laag (De Moor, 1987; Peters & Schreuder, 1987; Ester, Halman
& Vinken, 1990). De Moor wijst er op dat godsdienstigheid niet alleen een
institutie is geworden die zich concentreert op het privé-domein, maar dat
binnen het privé-leven het godsdienstige een gespecialiseerde instantie lijkt te
zijn geworden. In de privé-wereld functioneert godsdienstigheid niet als een
overkoepelend opvattingensysteem van waaruit aan waarde- en morele oriëntaties vorm wordt gegeven. Nee, het bestaat naast deze waarde- en morele
oriëntaties zonder dat het deze op substantiële wijze lijkt te beïnvloeden.8
Deze samenstelling van levensbeschouwelijke pakketten hangt samen met
de genoemde tendens tot concentratie van levensbeschouwing op het persoonlijke domein. Daarmee zijn levensbeschouwing en religie sterk gesubjectiveerd en geïndividualiseerd. De vormgeving van de levensbeschouwing
wordt in hoge mate beschouwd als een aangelegenheid die alleen de betrokkenen aangaat en die gevrijwaard dient te zijn van sociale dwang, in welke
vorm dan ook. Levensbeschouwing, kerkelijke binding en geloven worden
zaken van persoonlijk commitment (Peters & Schreuder, 1987). Voor legitimatie wordt een beroep gedaan op individuele en subjectief verankerde
criteria (Berger, 1969). De aanwezigheid van deze criteria wordt vaak zelfs
beschouwd als waarmerk voor 'authenticiteit' en waarachtigheid van levensbeschouwing en godsdienst. Deze domeinen worden persoonsgebonden. Het
levensbeschouwelijke pakket wordt niet meer, zoals voorheen, kant en klaar
overgenomen, maar samengesteld uit allerhande elementen die op de levensbeschouwelijke markt worden aangeboden. De samenstelling van levensbeschouwelijke pakketten is geïnformaliseerd en het aantal vrijheidsgraden
van levensbeschouwelijk gedrag is daarmee verhoogd (Goudsblom, 1985).
Janssen duidt deze constructie van levenbeschouwelijke systemen aan met het
aan Lévi-Strauss ontleende begrip: 'bricolage' (Janssen, 1987; 1988). Het
verwijst naar een uit reeds gegeven elementen vervaardigen van een nieuw
produkt. In dit geval een herschikking van bestaande levensbeschouwelijke
elementen tot een relatief uniek levensbeschouwelijk pakket. De samenhang
tussen de elementen van het pakket moet niet langer gezocht worden in ken10

merken over individuen heen, maar binnen het integrerend vermogen van
het individu, aldus Janssen (1988, p. 422).
Er is op gewezen dat de levensbeschouwelijke neutraliteit van organisaties
conflicten over de grondslag ervan voorkomt. Deze conflicten zijn wel
mogelijk in maatschappelijke sectoren die geen levensbeschouwelijk neutraal
karakter hebben en/of waar de overdracht van levensbeschouwelijke waarden
expliciet aan de orde is. Een van die sectoren vormt het confessionele basisonderwijs. In Nederland is het basisonderwijs voor het grootste deel op
confessionele grondslag georganiseerd en waardenoverdracht is er, in de
vorm van godsdienstonderwijs expliciet aan de orde.
Reeds vaak is er op gewezen dat de situatie waarin onderwijsgevenden zich
bevinden een groot conflictpotentieel heeft. Drie conflictbronnen zijn in
verband met het onderhavige onderzoek van belang.9 Ten eerste, de complexe sociale omgeving waarin de onderwijsgevende zich bevindt. Onderwijsgevenden hebben bij de uitoefening van hun functie te maken met een
groot aantal individuen en groeperingen: ouders, collega's, besturen,
schoolhoofd, enzovoorts, elk met hun eigen opvattingen over de taakvervulling van de onderwijsgevende. Opvattingen die geenszins overeen hoeven
te stemmen en dit in de praktijk ook geenszins doen. Grace beschouwt de
onderwijsgevende als een focus van conflicterende verwachtingen aangaande
hoe deze zijn taak dient uit te voeren (Grace, 1972).
Ten tweede, het publieke karakter van het onderwijs. Opvoeding en onderwijs zijn geen esoterische aangelegenheid. Onderwijsgevenden verrichten
hun taak in het openbaar. Zij kunnen zich moeilijk tegen verwachtingen van
anderen afschermen. Formeel vindt dit zijn uitdrukking in de onderwijsinspectie. Wilson wijst er op dat onderwijsgevenden, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld artsen, niet over een eigen jargon beschikken waarmee zij hun
taak tegen 'externe' opvattingen kunnen beschermen (Wilson, 1975).
Ten derde, de onderwijsgevende houdt zich zowel impliciet als expliciet
bezig met waardenoverdracht. De onderwijsgevende wijst op morele
deugden, maatschappelijk wenselijke eigenschappen en omgangsvormen,
enzovoorts. Deze waarden zijn niet onomstreden en worden veelal hooguit
gedeeltelijk onderschreven. Zeker in een moderne samenleving waar pluralisme in waarden eerder regel dan uitzondering is. Het conflictpotentieel met
betrekking tot waardenoverdracht zal extra aangesproken worden indien de
taakvervulling van de onderwijsgevende expliciet bestaat uit de overdracht
van levensbeschouwelijke c.q. religieuze waarden. Op dat moment krijgt de
taak van de onderwijsgevende een levensbeschouwelijk gefixeerd karakter
(Schach, 1980). Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderwijsgevenden werkzaam op confessionele basisscholen. Deze worden geacht in de vorm van
godsdienstonderwijs expliciet godsdienstige waarden over te dragen.
Organisatorisch bezien bevindt het Nederlandse basisonderwijs zich in een
uitzonderlijke positie. Is de afgelopen decennia het aantal organisaties dat op
levensbeschouwelijke grondslag georganiseerd is aanzienlijk teruggelopen, in
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het onderwijs is dit nauwelijks het geval. In 1963 was ongeveer 70% van de
kleuter- en lagere scholen op confessionele grondslag georganiseerd (Pelkmans, 1984). Meer dan 20 jaar later, in 1986, gold dit nog voor ruim 60%
van het basisonderwijs (CBS, 1987).
Deze hoge vervuilingsgraad in het onderwijs is uitsluitend organisatorisch
van aard en heeft geen gelijke tred gehouden met de feitelijk bestaande
diversiteit van opvattingen (Boef-van der Meulen & Van Kemenade, 1986).
De signatuur van de confessionele basisschool heeft vooral een wettelijke
basis; ze wordt gelegitimeerd door wettelijke regelingen. Haar representatieve basis heeft zij echter voor een gedeelte verloren. De signatuur van de
basisschool wordt allerminst door allen die bij het onderwijs betrokken zijn
in gelijke mate onderschreven. 10 · ll
Van de ouders waarvan de kinderen deelnemen aan het katholiek basisonderwijs was in 1983 81% lid van de katholieke kerk en behoorde bijna
14% tot geen enkele kerkelijke gezindte (Boef-van der Meulen & Van
Kemenade, 1986). Op katholieke basisscholen bestaat dus een aanzienlijke
niet-katholieke minderheid. Bovendien is het gerechtvaardigd om de 81%
katholieke ouders niet als een homogene groep te beschouwen. Daarop wijst
het gegeven dat niet alle ouders met kinderen op een katholieke basisschool,
ook een voorkeur voor katholiek onderwijs hebben. Van de ouders die
kinderen op een katholieke basisschool hebben en waarvan de meesten, in
welke hoedanigheid dan ook, zich als lid van de katholieke kerk beschouwen
heeft 74% ook daadwerkelijk een voorkeur voor een basisschool van een
dergelijke signatuur (Boef-van der Meulen, 1982). Een aanwijzing dat ook
binnen deze laatste groep de nodige verschillen bestaan levert het onderzoek
van Cadot en Versloot uitgevoerd in de provincie Utrecht (Cadot &
Versloot, 1987). Daaruit bleek dat 40% van de ouders die voorkeur had
voor een katholieke basisschool, geen prijs te stellen op een katholieke
vorming voor hun kind.12
Op protestants-christelijke basisscholen ligt de situatie als volgt. In 1983
bleek ongeveer 70% van de ouders lid te zijn van een protestants kerkgenootschap (42.4% nederlandse hervormd, 27.1% gereformeerd). Ongeveer 20% rekende zich tot geen enkele kerkelijke gezindte. Ruim 84% van
de ouders heeft daadwerkelijk voorkeur voor een protestants-christelijke
school en 16% van degenen die voorkeur voor een protestants-christelijke
school hebben wensen een andere dan een protestants-christelijke vorming
voor hun kinderen (Boef-van der Meulen, 1982; Boef-van der Meulen &
Van Kemenade, 1986; Cadot & Versloot, 1987).
Qua kerkelijke gezindte is de heterogeniteit op protestants-christelijke
scholen groter dan op rooms-katholieke scholen. Op protestants-christelijke
scholen zijn bovendien meer kinderen van ouders die zich niet als kerkelijk
beschouwen. De ouders die betrokken zijn bij het protestants-christelijke
basis onderwijs lijken echter, blijkens de gegevens over schoolvoorkeur en
voorkeur voor vorming, eensgezinder in hun voorkeur voor levensbeschouwelijke socialisatie in confessie van de school dan katholieken (Boef-van der
Meulen, 1982; Boef-van der Meulen & Van Kemenade, 1986; Cadot &
12

Versloot, 1987).
Waar sprake is van 'voorkeur voor richting' moet aangetekend worden dat
in de hiërarchie van schoolkeuzemotieven 'richting' pas op een derde plaats
komt. 'Afstand tot de school' en 'gepercipieerde kwaliteit van het onderwijs'
blijken verreweg de belangrijkste motieven voor schoolkeuze (Boef-van der
Meulen, 1982). Wordt 'voorkeur voor een richting' als een indicator van
verzuilingsmentaliteit beschouwd, dan dient men te bedenken dat het gewicht
van dit schoolkeuzemotief betrekkelijk gering is. Dit geldt met name voor
katholieken. Voor protestanten, vooral gereformeerden, blijkt dit minder het
geval (Pelkmans et al., 1983).
Overigens, het belang van de factor 'richting van de school' daalt indien
onderzoekers ouders zelf schoolkeuzemotieven laten genereren en hen niet,
zoals meestal gebruikelijk, in gesloten vorm een aantal schoolkeuzemotieven
voorlegt (Versloot, 1990). Omdat open vragen veel meer dan gesloten
vragen de mogelijkheid geven aan respondenten om hun 'concerns' uit te
drukken (Janssen, 1990) lijkt het er op dat het gewicht van de factor 'richting van de school' nog veel lager uitvalt dat tot nu toe aangenomen wordt.
Het bestaan van een groep ouders voor wie de signatuur van de school
betrekkelijk weinig waarde heeft, laat zich ook afleiden uit het gegeven dat
van de katholieke kerkleden, die dus voor ruim drie kwart de katholieke
basisschoolpopulatie vormt, ongeveer 35% ongelovig is. Voor nederlandse
hervormden en gereformeerden, die ongeveer voor 40%, respectievelijk
25% de bevolking van protestants-christelijke scholen vormen, liggen de
cijfers op respectievelijk 21% en 12% ongelovige kerkleden (Schreuder,
1989a).
Op basis van deze gegevens is de conclusie gerechtvaardigd dat er op
confessionele basisscholen een aanzienlijke groep ouders is, die de signatuur
van de school niet of nauwelijks onderschrijft, al laat de omvang van deze
groep zich niet exact vaststellen.
Hoe ligt de situatie voor de onderwijsgevenden? Boef-van der Meulen en
Van Kemenade spreken het vermoeden uit dat, hoewel er weinig gegevens
beschikbaar zijn, bij het aanstellen van onderwijsgevenden de identiteit van
de school weinig grenzen lijkt te stellen (Boef-van der Meulen & Van
Kemenade, 1986).
Uit een door Claassen in het schooljaar 1980-1981 uitgevoerd onderzoek
in de provincie Zuid-Holland bleek bijna 90% van de onderwijsgevenden op
katholieke basisscholen zich als katholiek te beschouwen (Claassen, 1985).
Hoewel in meerderheid tot de katholieke kerk behorend vormen deze onderwijsgevenden qua kerkelijkheid allerminst een homogene groep, ongeveer
40% is randkerkelijk. Van de door Claassen onderzochte onderwijsgevenden
vindt 75% het niet per se noodzakelijk dat de eigen kinderen een katholieke
basisschool bezoeken. Een gegeven dat er op wijst dat de verzuilingsmentaliteit onder deze onderwijsgevenden gering is.

13

Geconcludeerd mag worden dat er ook onder onderwijsgevenden werkzaam op katholieke basisscholen een aanzienlijke groep is voor wie de
signatuur van de school weinig betekenis heeft.
Op confessionele basisscholen wordt, voortvloeiend uit de signatuur van de
school, godsdienstonderwijs gegeven. Op katholieke basisscholen in opdracht
van de kerk. De legitimering van het godsdienstonderwijs lijkt vooral wettelijk en niet representatief van aard. De verplichting tol het geven van godsdienstonderwijs, alsook de legitimatie ervan, is immers direct afgeleid van de
signatuur van de basisschool die, zoals geconstateerd, voornamelijk een
wettelijke en in veel mindere mate een representatieve basis heeft. Het ontbreken van een representatieve basis voor dit vak betekent dat onderwijsgevenden, in tegenstelling tot voor dertig jaar geleden toen bij wijze van spreken alle neuzen dezelfde kant opwezen, geconfronteerd worden met een
grote diversiteit aan verwachtingen en opvattingen over dit vak.
De situatie op katholieke basisscholen wordt gecompliceerd doordat
onderwijsgevenden het godsdienstonderwijs in opdracht van de kerk
verzorgen. In laatste instantie is men verantwoording verschuldigd aan de
bisschoppen en deze staan de laatste jaren, in meerderheid, onmiskenbaar een
traditionele invulling van het godsdienstonderwijs voor (Van der Ven,
1982).13 Gezien de hierboven besproken gegevens met betrekking tot de
betrokkenheid van ouders en onderwijsgevenden op de signatuur valt te
verwachten dat de opvattingen van de bisschoppen over het godsdienstonderwijs door slechts een kleine groep ouders en onderwijsgevenden
worden onderschreven.
Al met al mag geconcludeerd worden dat er met betrekking tot het godsdienstonderwijs sprake is van een heterogene en complexe sociale omgeving.
De vlag van de confessie dekt verschillende ladingen.14
Dit alles betekent dat onderwijsgevenden werkzaam op confessionele basisscholen zich in een opmerkelijke en interessante situatie bevinden. Zij staan
voor de taak godsdienstonderwijs te verzorgen in een situatie waarin weinig
overeenstemming en vanzelfsprekendheid bestaat over zin en inhoud van dit
godsdienstonderwijs.15 Er zal gebrekkige overeenstemming zijn zowel tussen
individuen en groeperingen onderling waarmee de onderwijsgevende van
doen heeft, als tussen deze individuen en groeperingen enerzijds en de onderwijsgevende anderzijds.16 Conflicten rondom het godsdienstonderwijs liggen
voor de hand.
Doordat de onderwijsgevende krachtens zijn aanstelling op een confessionele basisschool godsdienstonderwijs moet geven, moet hij, eerder dan
anderen die niet voor een dergelijke opdracht staan, een standpunt formuleren ten aanzien van godsdienst en godsdienstonderwijs. Gezien zijn taak kan
de onderwijsgevende de reikwijdte van zijn stellingnames inzake levensbeschouwelijke thema's niet beperken tot zijn privé-domein. Tegelijkertijd
echter zijn zijn stellingnames inzake godsdienst en levensbeschouwing vooral
op persoonlijke overtuigingen gebaseerd. Dit ondanks het min of meer
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publieke karakter van zijn socialisatietaak. Gegeven de sterke individualisering van het levensbeschouwelijke domein vormen zijn privé-opvattingen het
fundament voor godsdienstige en levensbeschouwelijke positiebepaling.
Deze situatie zal nader worden onderzocht. De houding van onderwijsgevenden tegenover een openbare taak waarover weinig consensus en vanzelfsprekendheid bestaat: het geven van godsdienstonderwijs. Een taak die
bijgevolg een groot conflictpotentieel heeft. Voor stellingname tegenover
deze taak moet de onderwijsgevende zich baseren op zijn eigen overtuigingen.
Schematisch worden een drietal onderzoeksvragen onderscheiden:
1. Wat is de persoonlijke levensbeschouwing van onderwijsgevenden die in
het confessionele basisonderwijs werkzaam zijn?
2. Wat is de houding van deze onderwijsgevenden tegenover het godsdienstonderwijs?
3. Welke conflicten doen zich voor met betrekking tot het uitvoeren van het
godsdienstonderwijs?
Gezien de belangrijke functie van de individuele levensbeschouwelijke
overtuiging zal deze in het onderzoek een centrale positie innemen. Daarom
luidt de laatste onderzoeksvraag:
4. Wat is de samenhang tussen de levensbeschouwing van de onderwijsgevende enerzijds en zijn houding tegenover het godsdienstonderwijs en
conflicten die zich daarbij voordoen anderzijds?
Deze studie is als volgt opgebouwd. In het tweede hoofdstuk worden de opzet
en de uitvoering van het onderzoek besproken. In de hoofdstukken drie, vier
en vijf wordt ingegaan op respectievelijk de persoonlijke levensbeschouwing
van onderwijsgevenden, hun houding tegenover het godsdienstonderwijs en
hun relatie tot groeperingen die voor het godsdienstonderwijs belangrijk
zijn. Het daaropvolgende hoofdstuk is gewijd aan de samenhang tussen
persoonlijke levensbeschouwing enerzijds en de houding tegenover godsdienstonderwijs en de relatie tot voor het godsdienstonderwijs belangrijke
groeperingen anderzijds. In hoofdstuk zeven tenslotte wordt een samenvatting gegeven en worden conclusies geformuleerd.

NOTEN
1. Voor uitvoeriger behandeling van het begrip 'secularisatie' zie onder
meer: Nijk (1968); Lauwers (1974); Robertson (1974); Shiner (1974); Dobbelaere (1984); Dekker (1989); Laeyendekker (1989) en Tschannen (1991).
2. Voor uitgebreidere beschrijvingen zie bijvoorbeeld: Peters & Van Dam
(1987); Feiling & Peters (1988a,b); Schreuder (1989c); Peters (1990, 1993);
Felling, Peters & Schreuder (1991). Voor de betekenis die veranderingen op
het domein van godsdienst, levensbeschouwing en zingeving hebben voor de
bestudering van dit domein, zie: Dekker (1992).
3. Hier wordt uitsluitend op het organisatorische aspect van verzuiling ingegaan. Thurlings onderscheidt daarnaast niet-organisatorische aspecten als
verzuilingsgedrag en -mentaliteit (Thurlings 1978).
4. Uitgezonderd de katholieke Unie BLHP die het NKV verliet en zich verzelfstandigde.
5. Zie ook Boef-van der Meulen & Van Kemenade (1986).
6. W.I. Thomas aangehaald door Zijderveld (1982).
7. Mannheim aangehaald door Goudsblom (1985).
8. Schreuder (1989b) wijst er op dat ook het belang dat mensen toekennen
aan hun geloof of levensbeschouwing voor beslissingen in het alledaagse leven is afgenomen.
9. Voor overzichten zie bijvoorbeeld: Kop (1970); Klose (1971); Grace
(1972); Wilson (1975); Otto (1978).
10. De begrippen wettelijke basis en representatieve basis zijn gebaseerd op
Smets en Bakker die spreken over een wettelijke en representatieve legitimering van de signatuur van de school (Smets en Bakker, 1979).
11. In 1960 was nog 92% van de katholieken, 47% van de nederlandse
hervormden, 97% van de gereformeerden en 78% van de onkerkelijken van
mening dat kinderen op een school van eigen kleur moeten zitten.
12. Voor gegevens over de situatie op openbare basisscholen zie Claassen &
Van Esch (1992)
13. Zie ook bijvoorbeeld: 'Cathechesi Tradendae', 'Perspectieven voor de
katechese in Nederland' en het 'Algemeen reglement voor het katholiek
onderwijs'.
Teunissen (1992) spreekt over een toegenomen oriëntatie op orthodoxe
richtlijnen. Dit zou bijvoorbeeld blijken uit een verscherpt personeelsbeleid,
de introductie van katechese die meer op de leerstellingen is gericht en het
pogen het onderwijs op scholen directer aan de opvattingen van de kerk te
koppelen.
14. Met name in rooms-katholieke kring heeft dit geleid tot een discussie
over het onderscheidende karakter van het katholieke onderwijs. Voor een
neerslag van deze discussie zie bijvoorbeeld Van Walstijn (1988).
15. Het Katholiek Pedagogisch Centrum heeft modellen opgesteld met behulp
waarvan schoolteams meer zicht kunnen krijgen op de identiteit van de
school (Raterman, 1987). De Nederlandse Katholieke Schoolraad heeft een
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brochure uitgebracht met suggesties voor vragen die aan sollicitanten kunnen
worden voorgelegd om hun opvattingen over de signatuur van de school en
daarmee samenhangende activiteiten als het godsdienstonderwijs vast te
stellen. Deze voorbeelden illustreren het ontbreken van vanzelfsprekendheid
aangaande het godsdienstonderwijs, de signatuur van de school in het algemeen, en de hiermee gepaard gaande onzekerheid. Dat een dergelijke
onzekerheid niet over de hele linie van het confessionele onderwijs bestaat
blijkt uit de functie-eisen voor een onderwijsgevende op een school op
reformatorische basis. Van de zeven functie-eisen hebben de eerste drie
betrekking op de signatuur van de school. Zo dienen kandidaten uit overtuiging voor het protestants-christelijke onderwijs te kiezen, meelevend lid te
zijn van een van de protestants-christelijke kerken en de bijbel als Gods
woord overeenkomstig de drie formulieren van enigheid te onderschrijven.
16. Zie ook: Van der Ven, 1983, p. 581 ev.

2 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK
2.1 Van onderzoeksvraag naar variabelenschema
Aan het slot van het eerste hoofdstuk is de vraag gesteld naar de relatie tussen de persoonlijke overtuigingen aangaande godsdienst en geloven van onderwijsgevenden werkzaam op confessionele basisscholen enerzijds en hun
houding tegenover het godsdienstonderwijs en het voorkomen van conflicten
daarover anderzijds. Dit is een dusdanig brede en algemene vraag dat zij niet
onderzoekbaar is. Een onderzoekbare vraag dient beperkt te zijn. Om tot een
dergelijke vraag te komen worden de te onderzoeken thema's opnieuw
geformuleerd, in aan theorie ontleende begrippen. Aan de hand daarvan
zullen onderzoeksvariabelen worden afgeleid en geordend. Daarna zal de
onderzoeksvraag in termen van deze onderzoeksvariabelen worden geherformuleerd.
Het theoretisch uitgangspunt waarvan gebruik gemaakt wordt is de roltheorie. De waarde van begrippen uit deze onderzoekstraditie is gelegen in
het analyserende en beschrijvende vermogen en in de praktische bruikbaarheid (Van de Vliert & Visser, 1979; Wippler, 1982). Met behulp van relatief
eenvoudige begrippen kunnen complexe situaties worden onderzocht en
beschreven (Visser, 1983).
Uit de roltheorie zijn de begrippen 'sociale positie' en 'rol' voor ons van
belang. De sociale positie is de plaats die iemand in een maatschappij inneemt
in verhouding tot andere sociale posities (De Jager & Mok, 1989). De positie
van onderwijsgevenden kan omschreven worden als een grenspositie. Dit is
een positie waarbij positiebekleders bij positievervulling te maken krijgen
met bezetters van twee of meer andere posities (Rozema, Visser &
Boekestijn, 1983). Met het positiebegrip kan een statische beschrijving van
een sociaal systeem worden gegeven. De werking ervan kan het moeilijk
weergeven. Beter daartoe leent zich het aan het positiebegrip gekoppelde
begrip 'rol' dat te omschrijven is als een samenhangend geheel van verwachtingen voor, opvattingen van, anticipaties voor/van en gedragingen van een
individu in een bepaalde sociale positie.1 Met behulp van het rolbegrip
worden de dynamische aspecten van een positie beschreven.
Aan het rolbegrip onderscheiden wij drie aspecten. Deze worden gekoppeld aan de van de onderzoeksvraag afgeleide subvragen. De drie aspecten
betreffen:
1. De persoonlijkheidskenmerken van de roldrager.
2. Het taakaspect van de rol.
3. Het relatie-aspect van de rol.
In de eerste plaats de persoonlijkheidskenmerken van de roldrager, de
onderwijsgevende. De persoonlijkheidskenmerken worden toegespitst op de
vraag naar de privé-overtuigingen aangaande godsdienst en geloven van de
onderwijsgevende. Opgevat als persoonlijkheidskenmerk worden deze omschreven als de persoonlijke levensbeschouwing van de onderwijsgevende.
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Teneinde deze in kaart te brengen worden aan de privé levensbeschouwing
een drietal aspecten onderscheiden te weten: inhoud, commitment en institutionele vormgeving.2 De vraag naar de inhoud van de levensbeschouwing
van de onderwijsgevende wordt beperkt tot de vraag naar de houding van de
onderwijsgevende tegenover het christelijk geloof. Op de opvattingen van de
onderwijsgevende over niet-christelijke godsdiensten of niet-godsdienstige
levensbeschouwingen wordt niet ingegaan. Wij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de vraag hoe de persoonlijke verwerking van het christelijk
geloof doorwerkt in de professionele socialisatie in deze traditie. Voor de
institutionele vormgeving van de levensbeschouwing geldt hetzelfde. Deze
wordt beperkt tot die institutionele vormgeving die verbonden is met de
christelijke godsdienst. Niet alleen omdat wij primair geïnteresseerd zijn in
de samenhang tussen de institutionele vormgeving van het christendom en
professionele godsdienstige socialisatie, maar ook omdat voor in stitutionele
vormgeving van de levensbeschouwing nauwelijks alternatieven voorhanden
zijn.
Het tweede aan het rolbegrip te onderscheiden aspect zijn de taakelementen
van de rol: de opvattingen, de gedragingen en de attitudes ten aanzien van
deze rol. De rolopvattingen betreffen datgene wat een roldrager volgens
zichzelf in een bepaalde situatie behoort te doen; het rolgedrag heeft betrekking op hetgeen een roldrager daadwerkelijk doet; de attitude op de waardering van de rol. De begrippen worden betrokken op de elementen uit de
tweede onderzoeksvraag; de houding van de onderwijsgevende tegenover het
godsdienstonderwijs. De vraag wordt toegespitst op de opvattingen die de
onderwijsgevende heeft over het godsdienstonderwijs, hoe hij dit ten uitvoer
brengt en hoe hij het godsdienstonderwijs waardeert. In het onderzoek zullen
de opvattingen van de onderwijsgevende geordend worden met behulp van
het doelstellingsbegrip, daarin wordt uitgedrukt wat onderwijsgevenden met
behulp van het onderwijs willen bereiken (De Corte et al., 1988).
Het derde roltheoretische aspect betreft de relatie-elementen van de rol: de
verhouding van de roldrager tot de rolzenders. Rolzenders zijn groepen of
individuen die ten opzichte van de roldrager rolverwachtingen hebben. In dit
geval bijvoorbeeld ouders, collega's, enzovoorts. De rolverwachtingen betreffen hetgeen rolzenders vinden dat roldragers behoren te doen of na te
laten. Het hebben van meningsverschillen kan men als een van de aspecten
van de verhouding tussen rolzender en roldrager beschouwen.3 Met betrekking tot het onderwerp meningsverschillen wordt vooral ingaan op dragerzender conflicten. Dit is een verschil tussen de opvatting van de roldrager en
de verwachtingen van een rolzender. In ons geval het verschil tussen wat de
onderwijsgevende volgens zichzelf aan godsdienstonderwijs moet doen en
datgene wat de onderwijsgevende volgens een rolzender aan godsdienstonderwijs moet doen. Inter-zender conflicten, tegenstellingen tussen verwachtingen van verschillende rolzenders worden beknopt behandeld. Onderwijsgevenden ondervinden van deze conflicten weinig hinder (Claassen, 1985).
Bovendien conformeren roldragers zich in het geval van inter-zender conflicten meestal aan een van de conflicterende partijen, waarmee het inter20

zender conflict verandert in een drager-zender conflict (Hordijk & Van de
Vliert, 1983). Eén van de determinerende factoren voor keuze van een reizender in een inter-zender conflict is de door de roldrager gepercipieerde
legitimiteit van de verwachting (Van de Vliert, 1983). De legitimiteit van
een verwachting valt in de regel samen met de eigen opvattingen van de roldrager (Van de Vliert, 1973; Van de Vliert & Boekestijn, 1978). In het geval
van een inter-zender conflict vindt dus conformering plaats aan die reizender die dezelfde opvattingen als de roldrager heeft. Op intra-drager
conflicten, dat wil zeggen tegenstellingen tussen de opvattingen van de
roldrager en zijn gedrag, wordt niet ingegaan (Van Dijkhuizen & Winnubst,
1983). Ten aanzien van het godsdienstonderwijs komen dergelijke conflicten
op rooms-katholieke basisscholen nauwelijks voor (Claassen, 1985).
Aangaande de verhouding tussen de onderwijsgevende en rolzenders
beperken wij ons niet tot het registreren van meningsverschillen. Er komen
nog twee thema's aan de orde. Ten eerste, de oriëntatiebereidheid van de
onderwijsgevende op rolzenders: de mate waarin onderwijsgevenden inzake
het godsdienstonderwijs bereid zijn om rekening met de wensen van rolzenders te houden. Ten tweede, de kennis die onderwijsgevenden verklaren
te hebben van de verwachtingen van rolzenders aangaande het godsdienstonderwijs.
Aldus de variabelen van het onderzoek geordend hebbend, kunnen de aan het
slot van het eerste hoofdstuk gestelde vragen in termen van de geïntroduceerde variabelen geformuleerd worden. De onderzoeksvragen luiden nu
als volgt:
1. Wat is de inhoud van, het commitment met en de institutionele vormgeving van de persoonlijke levensbeschouwing van onderwijsgevenden werkzaam in het confessionele basisonderwijs?
2. Wat voor opvattingen, in de zin van doelstellingen, hebben onderwijsgevenden over de uitvoering van het godsdienstonderwijs, hoe gaan zij daarmee om, en hoe waarderen zij deze taak?
3. Hoeveel kennis heeft de onderwijsgevende van de verwachtingen van verschillende rolzenders waarmee hij in verband met het geven van godsdienstonderwijs in aanraking komt, in welke mate is hij bereid met hun wensen
rekening te houden en in welke mate doen zich meningsverschillen met hen
voor?
4. Wat is de samenhang tussen de inhoud, het commitment en de institutionele vormgeving van de persoonlijke levensbeschouwing van onderwijsgevenden enerzijds en hun doelstellingen en gedragingen en waarderingen
ten aanzien van het godsdienstonderwijs en hun kennis omtrent de verwachtingen van, hun oriëntatie op en meningsverschillen met rolzenders
anderzijds?
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2.2 Ontwikkeling en opzet van het meetinstrument
Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijk survey. De vragenlijst is
ontwikkeld in een vooronderzoek. Daaraan hebben 28 onderwijsgevenden
van rooms-katholieke basisscholen, gelijkelijk verdeeld over een meer
stedelijke en een meer landelijke omgeving, deelgenomen. Dit vooronderzoek heeft in drie ronden (met respectievelijk 10, 9 en 9 deelnemers)
plaatsgevonden. De vragenlijsten zijn telkens na invulling door de onderwijsgevenden individueel met hen besproken. Bovendien is iedere versie beoordeeld door een deskundige op het gebied van het rooms-katholieke godsdienstonderwijs.
Voor het onderzoek op protestants-christelijke scholen is een aangepaste
versie van de vragenlijst ontwikkeld. Deze is door zes onderwijsgevenden
werkzaam op protestants-christelijke scholen ingevuld en met hen besproken.
Daarnaast is deze versie beoordeeld door een deskundige op het gebied van
het protestants-christelijke godsdienstonderwijs. De ontwikkeling van de vragenlijst voor onderwijsgevenden op protestants-christelijke scholen heeft in
één ronde plaatsgevonden.
De vragenlijst
De vragenlijst is deels gebaseerd op eigen ontwerpen, deels op andere onderzoeken. De opbouw van de vragenlijst wordt summier behandeld. In schema
2.1 vindt men een overzicht en in bijlage 2, in de vorm van het codeboek,
een integrale weergave. In de bespreking van de resultaten van de diverse
onderdelen van het onderzoek zal worden ingegaan op de aan de vragenlijst
ten grondslag liggende concepten en de gehanteerde verwerkingsmethoden.
De vragenlijst is geordend aan de hand van de hoofdvariabelen van het
onderzoek.
1. De meting van de levensbeschouwing van de onderwijsgevende valt in drie
onderdelen uiteen.
1.1. De inhoud van de levensbeschouwing. Vragen zijn gesteld over het traditioneel christelijk geloof in God, de opvattingen over een hogere werkelijkheid en de gelovige levensvisie.
1.2. Het commitment van de onderwijsgevende met zijn levensbeschouwing.
Over een drietal commitment-aspecten zijn gegevens verzameld:
1.2.1. De saillantie van de levensbeschouwing.
1.2.2. Levensbeschouwelijk gedrag als communicatie over de levensbeschouwing en het zich informeren over levensbeschouwelijke kwesties.
1.2.3. Het type levensbeschouwelijke oriëntatie; is de onderwijsgevende gericht op getuigen, op geborgenheid of op voortdurende reflectie.
1.3. De betrokkenheid op institutionele godsdienstigheid als kerkelijkheid en
deelname aan rites de passage.

2. De houding van de onderwijsgevende tegenover het godsdienstonderwijs is
onderzocht aan de hand van de volgende thema's.
2.1. De doelstellingen van de onderwijsgevenden.
2 1.1 De algemene doelstelling op cognitief niveau Deze is onderzocht door
te vragen naar zijn opvattingen over socialisatie aangaande de traditionele
geloofsleer, een hogere werkelijkheid en de waarde van bijbelse verhalen.
2.1.2. De concrete doelstelling op cognitief niveau. Deze is onderzocht aan
de hand van het gebruik van religieuze referenten en de interpretatie van
Jezus Christus.
2.1.3. De algemene doelstelling op attitudinaal niveau. Gegevens zijn verzameld over geloofsbevordenng
2.2. Godsdienstig gedrag. Onderzocht is de socialisatie met betrekking tot
een ritueel aspect van godsdienstigheid' het bidden.
2 3 De waardering van onderwijsgevenden voor het godsdienstonderwijs.
3 De relatie van de onderwijsgevende tot de rolzenders is onderzocht aan de
hand van:
3 1. Het vóórkomen van meningsverschillen over het godsdienstonderwijs
met rolzenders
3 2. De mate van kennis die men heeft over de opvattingen van rolzenders
over het godsdienstonderwijs
3 3. De bereidheid bij het geven van godsdienstonderwijs rekening te houden
met rolzenders, de orientatiebereidheid van onderwijsgevenden.
In het onderzoek op rooms-katholieke scholen is gevraagd naar de verhouding tot vier rolzenders- bisschop, katechesebegeleider, schoolbestuur,
ouders en collega's. In het protestants-chnstelijke onderwijs functioneren
geen bisschop en katechesebegeleider. Omdat wij ons voor deze scholen niet
tot twee rolzenders willen beperken is op deze scholen ook naar de verhouding tot het schoolbestuur gevraagd Wij willen met deze keuze echter niet
suggereren dat de functie van het bestuur op protestants-chnstelijke scholen
gelijk zou zijn aan die van de bisschop of de katechesebegeleider binnen het
rooms-katholieke onderwijs.
4 Tenslotte zijn er achtergrondgegevens verzameld leeftijd, geslacht, groep
waaraan men lesgeeft, leidinggevende positie en dergelijke.
Er zijn twee versies van de vragenlijst: één voor het onderzoek op roomskatholieke scholen, één voor het onderzoek op protestants-chnstelijke scholen Tussen beide vragenlijsten bestaan soms terminologische verschillen. Er
is zoveel mogelijk naar gestreefd het taalgebruik in de vragenlijst aan te passen aan het taalgebruik m de betreffende denominationele cultuur, zonder
daarbij uiteraard het aspect van vergelijkbaarheid tussen beide denominaties
uit het oog te verliezen. Het belangnjkste verschil tussen beide vragenlijsten
is dat in de vragenlijst voor protestants-chnstelijke scholen sprake is van
'godsdienstige vorming' en in de vragenlijst bestemd voor rooms-katholieke
scholen van 'katechese'. Voor het overige bestaan er slechts sporadisch ter23

minologische verschillen. Deze verschillen kan de lezer vinden in het codeboek (zie bijlage 2).
Schema 2 1 Overzicht van de onderzochte concepten, subconcepten en vanabelen
Concept

Subconcept

Variabele

Persoonlijkheidskenmerken
roldrager. persoonlijke
levensbeschouwing van
onderwijsgevenden

Inhoud

Traditioneel christelijk geloof in God
Opvattingen over een hogere werkelijkheid
Gelovige zelfdefmiue

Commitment

Saillantie
Gedrag
- Informatieverzameling
- Communicatie
Levensbeschouwelijke oriëntatie
- Geborgenheid
- Getuigen
- Reflectie

Insututionele vormgeving

Kerkelijkheid
Rites de passage

Opvattingen

Algemene doelstelling cognitief
- Opvattingen over traditionele geloofsleer
- Opvattingen over hogere werkelijkheid
- Opvattingen bijbel
Concrete doelstelling cognitief
- Gebruik religieuze referenten
- Interpretatie Jezus Chnslus
Algemene doelstelling atlitudinaal
- Geloofsbevordenng

Gedrag

Bidden

Waardering

Waardering

Kennis

Kennis

Onëntauebereidheid

OnSniauebereidrietd

Meningsverschillen

Ervaren meningsverschillen
Feitelijke meningsverschillen

Taakaspecten rol
houding lol godsdienstonderwijs

Relatie-aspecten rol
verhouding lol rolzenders

2.3 Opzet en uitvoering van het veldwerk
In de oorspronkelijke opzet zou het onderzoek uitsluitend bij onderwijsgevenden van rooms-katholieke scholen worden afgenomen. Omdat resultaten
van onderzoek interessanter worden indien men kan vergelijken, is besloten
het onderzoek ook uit te voeren bij onderwijsgevenden werkzaam op prote24

stants-christelijke scholen. Mede gezien de kerk-politieke en sociaal-culturele
verschillen zou door een dergelijke vergelijking het rendement van het
onderzoek worden vergroot. De steekproef van onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen moest vanwege de tijdsplanning en het budget
van het onderzoek beperkt blijven.
Er is naar gestreefd onderwijsgevenden van rooms-katholieke scholen te
vergelijken met onderwijsgevenden van 'doorsnee' protestants-christelijke
scholen. Op deze scholen zal men in de regel onderwijsgevenden aantreffen
die, zo zij kerkelijk verbonden zijn, zich rekenen tot de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Protestants-christelijke scholen op reformatorische grondslag zijn niet bij het onderzoek
betrokken. De onderwijsgevenden werkzaam op deze scholen behoren in de
regel tot de Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt ('binnen
verband') en verschillende Gereformeerde en Oud-Gereformeerde Gemeenten.4 Het uitgesproken rechtzinnige karakter van deze scholen maakt ze
ongeschikt om ze in de beoogde vergelijking op te nemen. Wij willen roomskatholieke scholen vergelijken met 'modale' protestants-christelijke scholen.
Om met betrekking tot achtergrondvariabelen voldoende spreiding te
waarborgen is de steekproef volgens de volgende criteria gestratificeerd:
1. Homogeniteit, respectievelijk heterogeniteit van de regio's met betrekking
tot confessie. Is meer, dan wel minder dan 50% van de bevolking roomskatholiek of protestants-christelijk?
2. Urbanisatiegraad. Er is een zes-deling geconstrueerd gebaseerd op de typologie gebruikt bij de volkstelling van 1971 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 1983): a. plattelandsgemeenten; b. verstedelijkt platteland; c. forenzen-gemeenten; d. kleine steden (2000 - 30.000 inwoners); e. middelgrote
steden (30.000 - 100.000 inwoners); f. grote steden (> 100.000 inwoners).
Ook bij selectie van regio's is gebruik gemaakt van de volkstellingsgegevens van 1971. De lokaties zijn geselecteerd op gemeentelijk niveau en
zijn geografisch af te bakenen door vanaf Twente via de steden Utrecht en
Tilburg een lijn naar Nijmegen te trekken. Met de onderzoekslocatie wordt
grofweg het gebied van de bisdommen Utrecht en Den Bosch bestreken.
De werving van respondenten heeft plaatsgevonden via scholen. Deze zijn
op twee manieren benaderd: via contactpersonen (districtskatecheten) en
rechtstreeks. Rechtstreekse werving heeft plaatsgevonden op rooms-katholieke scholen waar geen districtskatecheet werkzaam is en op protestantschristelijke scholen. Voor de werving op protestants-christelijke scholen
heeft het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum een aanbevelingsbrief ter
beschikking gesteld. In de rechtstreekse werving zijn door de onderzoeker in
totaal 88 scholen benaderd, 43 protestants-christelijke en 45 rooms-katholieke. Daarvan verklaarden 52 scholen zich bereid aan het onderzoek deel te
nemen (59%). Naar denominatie verdeeld: 24 protestants-christelijke (56%)
en 28 rooms-katholieke (60%). Argumenten om niet deel te nemen waren
meestal: te grote werkdruk en het feit dat men al aan veel onderzoeken had
deelgenomen zonder er ooit nog iets van te hebben vernomen. Een enkele
school weigerde uit protest tegen het beleid van de toenmalige Minister van
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Onderwijs, Deetman. Enkele rooms-katholieke scholen weigerden uit onvrede met het bisschoppelijk onderwijsbeleid of uit angst voor eventuele door de
bisschoppen te nemen maatregelen als gevolg van de resultaten van het onderzoek.
In totaal verklaarden 106 scholen (81 rooms-katholieke, 25 protestantschristelijke) zich bereid aan het onderzoek deel te nemen. Dit betekende een
potentiële onderzoeksgroep van 842 onderwijsgevenden, waarvan 668 werkzaam op rooms-katholieke en 174 op protestants-christelijke scholen.
Het veldonderzoek is uitgevoerd in de periode september tot november
1987. Om een zo hoog mogelijk responspercentage te bereiken zijn bij
onvoldoende respons - minder dan 60% per school - herinneringsbrieven
verstuurd en scholen opgebeld. Omdat op het tijdstip van de werving de
formatie voor het schooljaar 1987-1988 bij veel scholen nog niet bekend
was, zijn uit voorzorg extra vragenlijsten toegezonden. Tijdens de telefonische herinnering is geïnformeerd naar het aantal onderwijsgevenden dat op
dat moment op de school werkzaam was. Op deze wijze kon het werkelijke
aantal potentiële deelnemers en het responspercentage zo goed mogelijk
worden benaderd. Tijdens deze telefonische herinnering bleken twee scholen
te zijn teruggekomen op hun toegezegde medewerking. In beide gevallen
betrof het scholen waarbij de directeur van de school zich bereid verklaarde
mee te werken zonder zijn team daarover te raadplegen. Deze teams bleken
achteraf niet bereid mee te werken.
De respons is als volgt. In totaal bleken er 800 potentiële deelnemers.
Daarvan heeft 65% (n=522) de vragenlijst teruggezonden. Het responsiepercentage op protestants-christelijke scholen bedroeg 68 (n=112), op
rooms-katholieke 65 (n=410). Met betrekking tot de voor de stratificatie
gehanteerde criteria zijn de meeste cellen redelijk gevuld. (Zie bijlage 1,
tabel A).

2.4 Enkele kenmerken van de onderzochte populatie
Een beschrijving van populatiekenmerken heeft in ons geval twee doelen. In
de eerste plaats inzicht te verkrijgen in de aard van de onderzochte populatie,
in de tweede plaats na te gaan in hoeverre de steekproef van protestantschristelijke scholen afwijkt van die van rooms-katholieke scholen.
Twee van de te beschrijven kenmerken hebben betrekking op de locatie
van de school: homogeniteit en urbanisatiegraad van de schoolomgeving,
twee op de positie van de onderwijsgevende binnen de school: de groep
waaraan men lesgeeft en het hebben van een leidinggevende functie, en twee
op de sociale positie van de onderwijsgevende in het algemeen: geboortejaar
en geslacht. Een overzicht vindt de lezer in tabel 2.1. 5
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Tabel 2.1 Populauekenmerken. Proiestanis-chnsielijke en rooms-katholieke scholen.
Kolompcrceniages
pc

rk

Totaal

53
47

50
50

51
49

Drrecteur/lrice
Geen directeur/mee

URBANISATIEGRAAD
Platteland
Verstedelijkt platteland
Forenzen
Stad, klem
Stad, middelgroot
Stad, groot

Totaal

14
86

14
86

14
86

12
36
31
21

12
30
41
16

12
32
39
17

46
54

46
54

46
54

GEBOORTEJAAR
22
19
18
11
13
17

13
20
22
15
14
15

15
20
21
14
14
16

Voor 1940
1940-1949
1950-1959
Na 1960

GESLACHT

GROEP
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw

rk

POSITIE

HOMOGENITEIT VAN DE REGIO
Homogeen
Heterogeen

pc

26
35
39

25
41
34

25
40
35

Man
Vrouw

Van de onderwijsgevenden is 51% afkomstig uit een homogene en 49% uit
een heterogene schoolomgeving. Naar urbanisatiegraad zijn onderwijsgevenden uit het verstedelijkt platteland en forenzengemeentes licht oververtegenwoordigd. Een kwart van de onderwijsgevenden geeft les aan de onderbouw,
40% aan de middenbouw en 35% aan de bovenbouw. Van de onderwijsgevenden heeft 14% een leidinggevende functie; zij zijn directeur of directrice
van een basisschool. Wat betreft geboortejaar heeft de spreiding van de
populatie de vorm van een normaalverdeling. Onderwijsgevenden van de
middenleeftijd, geboren tussen 1940 en 1959, zijn in de meerderheid, oudere
en jongere onderwijsgevenden, geboren respectievelijk voor 1940 en na
1960 vormen een minderheid. De verdeling naar geslacht is ongeveer
fifty-fifty, 46% van de deelnemers is man, 54% is vrouw.
Ter afsluiting twee opmerkingen. Ten eerste, de populatie is naar homogeniteit en verstedelijkingsgraad van de schoolomgeving goed gespreid. Ten
tweede, er zijn geen significante verschillen tussen protestants-christelijke en
rooms-katholieke scholen. (Criterium: chi-square waarde overschrijdt .05
marge). Hieruit volgt dat bij verschil tussen beide schooltypen op onderzoeksvariabelen de interferentie van achtergrondvariabelen kan worden uitgesloten. De achtergrondvariabelen hebben het karakter van een 'constante'.
Verschillen tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen kunnen worden toegeschreven aan de denominatie van de school.
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NOTEN
1. Deze omschrijving van het begrip rol is gebaseerd op de definitie van Ter
Heine, Visser & Van de Vliert, 1983. Deze definitie is in gewijzigd vorm
overgenomen. De auteurs gebruiken in hun omschrijving van het begrip rol
regelmatig het woord rol, terwijl dit nu juist de te omschrijven term is.
2. Een opsplitsing in een inhoudelijke, een commitment en een institutionele
component ten einde de persoonlijke levensbeschouwing 'dekkend' te
beschrijven is vrij gebruikelijk. Zie bijvoorbeeld De Hart, Feiling en Peters
(1983). Schreuder (1989b) onderscheidt tussen het 'meaning' (inhoud),
'belonging' (institutioneel) en 'salience' (commitment) niveau van de werelden levensbeschouwing.
3. De term meningsverschil wordt gebruikt en niet, zoals gebruikelijk in de
roltheorie de term conflict. Tijdens het vooronderzoek bleek de term conflict een hoge drempel te hebben. Indien men het niet met elkaar eens was
werd dit zelden als een conflict omschreven. De formulering 'verschillen van
opvattingen' sluit beter aan bij het taalgebruik waarmee in het onderwijs
over meningsverschillen wordt gesproken. Het is niet onwaarschijnlijk dal
bij gebruik van de term 'conflict' alleen die meningsverschillen gemeten
worden die reeds in de fase van slaande ruzie zijn beland. In de tekst wordt
over 'meningsverschillen' gesproken. Een term die qua gevoeligheidswaarde
tussen de termen 'conflict' en 'verschil in opvattingen' ligt. Op deze wijze
wordt het midden gehouden tussen de literatuur waar over 'conflict' wordt
gesproken en het taalgebruik in de onderzochte populatie. De hoge gevoeligheid voor de term 'conflict' kan men als een cultuurkenmerk beschouwen
(Elias, 1982). Het is geen specifiek kenmerk van het domein godsdienst of
godsdienstonderwijs.
4. Deze informatie is verstrekt door drs. W. Ytsma, die verbonden is aan het
Christelijk Pedagogisch Studiecentrum.
5. Alle analyses hebben, tenzij anders aangegeven, betrekking op alle onderwijsgevenden van protestants-christelijke en/of rooms-katholieke scholen.
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3 ONDERWIJSGEVENDEN EN HUN PERSOONLIJKE LEVENSBESCHOUWING
De persoonlijke levensbeschouwing van onderwijsgevenden vormt de uitwerking van de persoonlijkheidskenmerken van de roldrager. Drie onderdelen
van de levensbeschouwing van onderwijsgevenden zullen de revue passeren:
de inhoud, het commitment en de institutionele vormgeving.
3.1 De inhoud van de levensbeschouwing
De vraag naar de inhoud van de levensbeschouwing van de onderwijsgevende
is beperkt tot de vraag naar de houding van de onderwijsgevende tegenover
het christelijk geloof. Drie aspecten daarvan komen aan de orde: opvattingen
over de inhoud van het christelijk geloof, toegespitst op het traditioneel
christelijk geloof in God; overtuigingen met betrekking tot een hogere werkelijkheid en de vraag of de onderwijsgevende zich als gelovig beschouwt.
Traditioneel christelijk geloof in God
De zogenaamde LAM-schaal, ontworpen door Hunt (Hunt, 1972a;b; Greeley,
1972; Poythress, 1975; Orlowski, 1979) en voor gebruik in Nederland
bewerkt door Van der Lans (Van der Lans, 1989, 1990; Van der Lans, Den
Draak & Van den Munckhof, 1989; Zondag et al., 1989), is een geschikt
instrument om de opvattingen van de onderwijsgevende over de inhoud van
het christelijk geloof te beschrijven.
Met deze schaal kan een drietal typen opvattingen worden onderscheiden:
een letterlijk accepterende (L), een anti-letterlijk afwijzende (A) en een
metaforisch accepterende (M) opvatting. Dit gebeurt op basis van de
voorkeur van de respondenten voor een letterlijke, anti-letterlijke of een
metaforische interpretatie van teksten die betrekking hebben op het christelijk geloof.
In een letterlijke interpretatie worden bijbelteksten als een beschrijving
van historische of toekomstige gebeurtenissen beschouwd én wordt een positieve houding tegenover het christelijk geloof uitgedrukt. Ook in de antiletterlijke interpretatie wordt aan bijbelteksten de pretentie toegekend
beschrijvende taal te zijn. De waarheid van deze beschrijvingen wordt in
twijfel getrokken, omdat daarmee de mogelijkheid van overschrijding van
tijd-ruimtelijke grenzen wordt gesuggereerd en menselijke autonomie
ontkend. Volgens deze benadering wordt het christelijk geloof gekenmerkt
door supra-naturalisme en een asymmetrische verhouding tussen mens en het
transcendente. In de metaforische interpretatie wordt een positieve houding
tegenover het christelijk geloof uitgedrukt. Religieuze taal wordt echter niet
als een beschrijvende maar als een expressieve taaldaad beschouwd. Het gaat
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om metaforische taal, beeldspraak, in termen van Kuitert, om het zich
uitdrukken met behulp van niet-exacte taalbeelden (Kuitert, 1971; 1992). In
dit geval wordt met behulp van metaforen uitdrukking gegeven aan existentiële situaties en de verhouding tot het transcendente.
Aan de LAM-schaal liggen twee dimensies ten grondslag: beschrijvend
(letterlijk) versus metaforisch (figuurlijk) en acceptatie versus afwijzing van
het christelijk geloof. Van de vier mogelijke combinaties van deze dimensies
zijn er drie in de schaal uitgewerkt. De combinatie metaforische interpretatie
en afwijzing van het christelijk geloof ontbreekt. Hiermee wordt gesuggereerd dat afwijzing van het christelijk geloof uitsluitend gepaard kan gaan
met een anti-letterlijke opvatting over de taal waarin dit geloof zich uitdrukt
en dat een metaforische interpretatie van religieuze taal per se gepaard zal
gaan met een positieve houding tegenover het christelijk geloof. Dit standpunt is aanvechtbaar. Een combinatie van metaforische interpretatie van
teksten die betrekking hebben op het christelijk geloven en het afwijzen van
dit geloof, is alleszins voorstelbaar. Voor degenen die deze positie innemen
geldt wellicht Fausts uitspraak: "Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt
der Glaube". Ons inziens dient de LAM-schaal dient met een dergelijke optie
te worden aangevuld.'
Aan de respondent wordt gevraagd zijn voorkeur uit te spreken voor een
L-, A- of M-interpretatie. Hij moet stelling nemen in de geloofspolarisaties
van de 19de en van de 20ste eeuw (Peters & Schreuder, 1987). De geloofspolarisering van de 19de eeuw betreft het conflict tussen orthodoxie en
vrijzinnigheid. Deze vindt men in de opbouw van de LAM-schaal terug in de
tegenstelling tussen letterlijk en metaforisch. De geloofspolarisering van de
20ste eeuw worden gekenmerkt door het conflict tussen geloof en ongeloof.
Dit vindt men terug in de tegenstelling tussen letterlijk en metaforisch enerzijds en anti-letterlijk anderzijds.
Diverse auteurs hebben gewezen op een historische trend in bovenstaande
typologie, namelijk van orthodoxie via vrijzinnigheid naar secularisatie
(Stark & Glock, 1968; De Loor, 1981; De Loor en Peters, 1985). Vrijzinnigheid en modernisme vormen een overgangsfase tussen orthodoxie en
secularisatie. Aan de drie posities ligt één dimensie ten grondslag, namelijk
een steeds grotere mentale afstand ten opzichte van het traditioneel christelijk
geloof.
Deze bevinding heeft de vraag opgeroepen of deze historische dimensie
ook in de opvattingenstructuur van onze respondenten aanwezig is: is er in
het denken van de onderwijsgevenden een dimensie 'afstand ten opzichte van
het traditioneel christelijk geloof aanwezig die te ordenen is in de volgorde
letterlijk - metaforisch - anti-letterlijk? In dat geval zou de LAM-schaal,
uitgaande van de volgorde L-M-A, bij factoranalyse een één-dimensionele
oplossing of een sterke eerste factor moeten opleveren.2
In eerste instantie werd een twee-dimensionele oplossing bereikt. Eén item
(v215) vormde een afzonderlijke factor. Dit item laadde overigens ook hoog
(.60) op de eerste factor. Na verwijdering van dit item leverde factoranalyse
een oplossing met een één-dimensionele structuur op.3 Dit resultaat is een
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bevestiging van de hypothese dat aan de LAM-schaal één onderliggende
dimensie ten grondslag ligt. Gezien de opspanning aan de posities letterlijk metaforisch - anti-letterlijk en het in praktisch alle items sprake zijn van een
verhouding tot God, wordt in de schaal de mate van traditionaliteit in de
verhouding tot God uitgedrukt. De LAM-schaal meet het traditioneel christelijk geloof in God. Wellicht ten overvloede, de term 'traditioneel' heeft voor
ons uitsluitend beschrijvende en geen waarderende betekenis.
In tabel 3.1 is te zien in welke mate onderwijsgevenden dit traditioneel
christelijk geloof in God onderschrijven.4
Tabel 3.1

Traditioneel christelijk geloof in God (LAM-schaal). Prolesiants-chnstelijke en roomskatholicke scholen. Percentages en schaalscores

Var

Korte omschrijving thema*

pc-scholcn
L
M

A

rk-scholen
M
L

A

Factorlading

v223
v217
v216
v220
v218
v219
v214
v222
v221

De hemel
Geloven in God (I)
Geloven in God (II)
God als bron van het bestaan
Bidden
Heil en gcnc/.ing
Scheppingsverhaal
De bijbel
Zin van hel leven

64
23
51
66
58
48
36
33
38

2
2
4
20
2
19
5
4
13

47
25
24
21
16
14
14
11
7

17
5
13
41
9
47
10
16
34

.57
.38
.66
.70
.70
.68
.62
.65
.63

Schaal gemiddelde
Standaarddeviatie

34
75
45
14
40
33
59
63
49

2 38
.41

36
70
63
38
75
39
76
73
59

1.98
.36

Verklaarde varianuc 39.5% Alpha 80. Eta . .41, sign <.05. L · Letterlijke interpretatie, M : Metaforische interpretatie, A : Anu-lcucrlijkc interpretatie. Schaalbrcedlc 1 (laag) - 3 (hoog)
* Zie bijlage 2 voor cen volledige omschrijving

Onderwijsgevenden op rooms-katholieke scholen hangen vooral letterlijke
interpretaties aan betreffende het hiernamaals (v223) en doen dit nauwelijks
waar het een traditionele a-symmetrische relatie tot God (v221) betreft. De
metaforische interpretatie kan op een hoge populariteit rekenen bij het
scheppingsverhaal (v214) en nauwelijks bij de hemel. Teksten over het verleden worden eerder metaforisch opgevat dan teksten over de toekomst. De
anti-letterlijke interpretatie kan op weinig instemming rekenen bij het geloof
in God (v217). Een duidelijk anti-letterlijke interpretatie wordt aangetroffen
bij het thema heil en genezing (v219). De gemiddelde score indiceert dat de
onderwijsgevenden niet traditioneel zijn, noch breken met het joods-christelijke erfgoed. Zij nemen een tussenpositie in die, met een aan de protestantse
traditie ontleende term, als 'vrijzinnig' getypeerd kan worden.
Ook onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen interpreteren
met name de opvatting over de hemel letterlijk. Een meerderheid van deze
onderwijsgevenden vat het verantwoordelijkheidsthema metaforisch op
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(v217). Geloven in God wordt door hen in de eerste plaats opgevat als een
uitdrukking van verantwoordelijkheid. In het algemeen scoren anti-letterlijke
interpretaties laag, relatief het hoogst indien het gaat om de ervaring dat God
de mogelijkheid geeft er te zijn (v220) en het afkomstig zijn van heil en
genezing van de genade van God.
Door de LAM-schaal op de schaalwaarden >2.25; >1.75 >2.25; <1.75 te
trichotomiseren zijn drie groepen gevormd: zij die traditioneler georiënteerd
zijn, zij die vrijzinniger georiënteerd zijn en zij die meer afstand nemen van
het christelijk geloof in God. Op protestants-christelijke scholen is 59% van
de onderwijsgevenden traditioneel, 35% is vrijzinnig en 7% distantieert zich.
Op rooms-katholieke scholen geldt dit voor respectievelijk 17%, 61% en
22% van de onderwijsgevenden. Op protestants-christelijke scholen zijn
onderwijsgevenden dus veelal traditioneel georiënteerd, op rooms-katholieke
scholen vrijzinnig. Dit komt met name tot uitdrukking in thema's als bidden
(v218) en God als de mogelijkheidsvoorwaarde voor het bestaan (v220). In
beide gevallen wordt op protestants-christelijke scholen de traditionele
verticale dimensie sterker benadrukt dan op rooms-katholieke scholen.
Slechts een minderheid van alle onderzochte onderwijsgevenden neemt afstand van het christelijke geloof in God, op protestants-christelijke scholen
7%, op rooms-katholieke scholen iets meer, 22%. Het verschil tussen beide
scholen wordt ook uitgedrukt in het verschil in gemiddelde schaalscore en in
de èta van .41.

Opvattingen over een hogere werkelijkheid
Een tweede aspect van de inhoud van de levensbeschouwing dat onderzocht
is, is het beeld dat onderwijsgevenden van God of een hogere werkelijkheid
hebben (v201). Met de vraag naar het bestaan van God of een hogere werkelijkheid wordt een van de belangrijkste thema's van het christelijk geloof aan
de orde gesteld, voor velen zelfs het centrale thema van godsdienstigheid als
zodanig (Feiling, Peters & Schreuder, 1981). Aan de onderwijsgevenden is
gevraagd welke opvattingen zij over een hogere werkelijkheid hebben. De
alternatieven zijn geordend langs de lijn theïsme, deïsme, agnosticisme en
atheïsme (Siemerink, Scheer & Van der Ven, 1980). Geloven onderwijsgevenden in een persoonlijke God, in een onpersoonlijke hogere macht of
hoger wezen, twijfelen zij aan de aanwezigheid van God, een hogere macht
of een hoger wezen of wijzen zij de voorstelling van een God, hogere macht
of een hoger wezen af? (Tabel 3.2.)
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Tabel 3.2

Opvattingen over hei beslaan van een hogere werkelijkheid (v201).
ProlcManis-chrisielijkc en rooms-kaüiolieke scholen. Kolompercentages

God (Theïsme)
Hogere machi, hoger wezen (Dcisme)
Weel niet (Agnosticisme)
Nee (Atheïsme)

pc

rk

73
18
9
-

37
42
19
2

С : .26, sign. <.05

Op rooms-katholieke scholen vat een meerderheid (42%) van de onder
wijsgevenden een hogere werkelijkheid op als een 'hogere macht' of een
'hoger wezen'. Een aanzienlijk deel (37%) geeft de voorkeur aan de term
'God'. Een minderheid (19%) twijfelt en slechts 2% zegt noch te geloven in
het bestaan van een God, noch in een hoger wezen, noch in een hogere
macht.
Op protestants-christelijke scholen heeft de overgrote meerderheid (73%)
voorkeur voor de referent 'God' om opvattingen over een hogere werkelijk
heid uit te drukken, 8% gebruikt de term 'hogere macht' of 'hoger wezen'.
Opmerkelijk is dat geen van de onderwijsgevenden op deze scholen het
bestaan van een 'hogere werkelijkheid' volstrekt afwijst. Twijfelaars zijn er
wel, zij vormen met 9% een minderheid.
Het verschil tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen
wordt uitgedrukt in een contingentiecoëfficiënt van .26. Dit verschil ontstaat
met name door de voorkeur op protestants-christelijke scholen voor de referent 'God' en de voorkeur op rooms-katholieke scholen voor de referenten
'hogere macht' en 'hoger wezen'. Als de vraag naar God aan de orde wordt
gesteld zijn onderwijsgevenden werkzaam op rooms-katholieke scholen minder traditioneel dan hun collega's op protestants-christelijke scholen.
Gelovige zelfdefinitie
Als derde aspect van de inhoud van de levensbeschouwing is de gelovige
zelfdefinitie onderzocht. Of onderwijsgevenden zichzelf als gelovig beschouwen is vastgesteld via de vraag of zij hun levensvisie als een gelovige levensvisie beschouwen (vl75, tabel 3.3). Een korte verantwoording van deze
procedure. Behalve vaststellen of een respondent zichzelf als gelovig
beschouwt willen wij ook een aantal aspecten aangaande het commitment met
dit geloof c.q. ongeloof in kaart brengen. Gebruik van de vraag 'beschouwt
u zichzelf als gelovig?', de meest gebruikelijke procedure, zou na negatieve
beantwoording, bij doorvragen over dit ongeloof tot absurde consequenties
leiden. Een vraag als 'mijn ongeloof is mij tot steun als ik het moeilijk heb'
is ongerijmd. Daarom is voor een term gekozen die zowel gelovigen als
ongelovigen van hun eigen kleur kunnen voorzien: 'levensvisie'. Na de vraag
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naar de gelovige levensvisie is een vraag als 'mijn levensvisie is mij tot steun
als ik het moeilijk heb' voor zowel zichzelf als gelovig, als voor zichzelf als
ongelovig beschouwende respondenten aannemelijk.5

Tabel 3.3

Gelovige zelfdefïnilie. Proiesianls-chnsielijke en roomskalholicke scholen (vl75). Kolompercentages

Ja
Weel mei
Nee

pc

rk

84
14
2

80
16
4

Een overgrote meerderheid van onderwijsgevenden van beide schoolsoorten
(80% of meer) beschouwt zichzelf als gelovig, een minderheid twijfelt en
nog minder respondenten beschouwen zich niet als gelovig. De eerder aangetroffen verschillen tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen treden niet op als het gaat om de gelovige zelfdefinitie van de onderwijsgevenden. Dit betekent dat onderwijsgevenden van protestants-christelijke en
rooms-katholieke scholen zich niet onderscheiden naar de mate van gelovigheid maar naar het ideeëngoed waar dit geloven betrekking op heeft.
Aldus ontstaat betreffende de inhoud van de levensbeschouwing het volgende
beeld. Zowel onderwijsgevenden van protestants-christelijke als van roomskatholieke scholen beschouwen zich in overgrote meerderheid als gelovig.
Naar inhoud van het geloof bestaan verschillen: de inhoud van het geloof van
onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen is traditioneler en
meer gericht op een persoonlijke God dan dat van onderwijsgevenden van
rooms-katholieke scholen. Het geloof van de laatsten is meer gericht op een
onpersoonlijke vorm van hogere werkelijkheid. Onderwijsgevenden van
protestants-christelijke scholen zijn traditioneler in hun opvattingen over het
christelijk erfgoed en houden er een theïstischer interpretatie op na dan hun
collega's op rooms-katholieke scholen.
Een vergelijking met uitkomsten van eerder uitgevoerd onderzoek op het
gebied van godsdienst en levensbeschouwing laat het volgende zien. Volgens
het in 1979 uitgevoerde SON-onderzoek beschouwt ongeveer 50% van de
Nederlandse bevolking zichzelf als godsdienstig (Felling, Peters & Schreuder, 1986). In ons onderzoek geldt dit voor ruim 80% van de respondenten, een verschil van ruim 30%. In ons onderzoek is de onderwijsgevenden
gevraagd of zij hun levensvisie als gelovig beschouwen, er is niet gevraagd
naar 'godsdienstigheid'. Deze termen kunnen voor respondenten een verschillende tekenwaarde hebben, waardoor beide onderzoeken niet vergelijkbaar zijn. Een dergelijk uiteenlopende wijze van formuleren lijkt toch moeilijk zo'n groot verschil te kunnen verklaren. De onderzochte onderwijsgevenden beschouwen zich vaker als gelovig dan de doorsnee Nederlander.
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Uit het ook in 1979 uitgevoerde onderzoek Opnieuw God in Nederland'
blijkt 74% van de Nederlandse bevolking in een vorm van een transcendente
werkelijkheid te geloven (Goddijn, Smits & Van Tillo, 1979). In ons geval
geldt dit voor ongeveer 80 % van de respondenten, iets meer dus.
Het gegeven dat onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen
een traditionelere en meer theïstische interpretatie van het christendom hebben dan onderwijsgevenden van rooms-katholieke scholen is overeenkomstig
het landelijk beeld. Goddijn et al. constateren dat protestanten overwegend in
een persoonlijke God geloven en katholieken in een onpersoonlijke hogere
macht. Ook Schreuder constateert op basis van uitkomsten van het in 1985
uitgevoerde SOCON-project dat protestanten een traditionelere geloofsopvatting hebben dan katholieken (Schreuder 1989). Dekker komt op basis van
materiaal van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 1980 tot eenzelfde conclusie (Dekker, 1985).6
3.2 Het commitment met levensbeschouwing
Neemt de levensbeschouwing een centrale dan wel een perifere plaats in het
bestaan van de onderwijsgevende in? Het onderscheid tussen inhoud en commitment is niet zonder belang. Uit de inhoudelijke component van de levensbeschouwing is niet afleidbaar of de levensbeschouwing al dan niet een centrale plaats in iemands leven inneemt, evenmin als uit commitment een
inhoudelijke stellingname afleidbaar is. Het commitment met de levensbeschouwing kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen. Een
drietal vormen zullen de revue passeren:
1. Saillantie van de levensbeschouwing, evalueren onderwijsgevenden hun
levensbeschouwing als belangrijk?
2. Levensbeschouwelijk gedrag, wordt commitment uitgedrukt in handelingen als communicatie over levensbeschouwing en het verzamelen van informatie over levensbeschouwelijke kwesties?
3. Levensbeschouwelijke oriëntatie, vindt levensbeschouwelijke commitment
uitdrukking in een specifiek soort stijl als getuigen, reflecteren of het ondervinden van geborgenheid?
Saillantie
In de eerste plaats wordt het belang dat onderwijsgevenden aan hun levenbeschouwing hechten onder de loep genomen. Dit is onderzocht door onder
meer te vragen naar de rol die levensbeschouwing speelt bij het nemen van
belangrijke beslissingen (vl79) en de invloed die deze heeft op politieke
opvattingen (vl81). De resultaten staan in tabel 3.4.
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Tabel 3.4

Saillantie van de (gelovige) levensvisie. Protcstanls-christehjke en rooms-kaiholieke
scholen. Percentages en schaalscores

Var

Korte omschrijving

pc
Ja

rk
Ja

Factorlading

v177
vl79
vl91
vl81
ν 193

Invloed op leven van alledag
Speelt een rol bij belangrijke beslissingen
Interesseert mij veel
Invloed op politieke opvattingen
Zonder zou leven er anders uitzien

84
65
67
76
60

66
60
54
53
51

.78
.84
.81
.70
.64

3.89
.74

3.53
.84

Schaalgemiddelde
Sumdaarddeviaoe

Verklaarde vanarme 57.4%. Alpha .80. Eia : 18, sign <.05. Ja: schaalwaardcn 4,5.
Schaalbreedtc 1 (laag) - 5 (hoog).

Onderwijsgevenden van zowel protestants-christelijke als rooms-katholieke
scholen hechten veel belang aan hun (gelovige) levensvisie. Elke uitspraak
van deze schaal wordt door meer dan de helft van onderwijsgevenden van
beide scholen onderschreven. Ook de gemiddelde schaalscore is hoog.7 Het
sterkst is de invloed van de levensbeschouwing merkbaar in het leven van
alledag (vl77), 84% van de onderwijsgevenden op protestants-christelijke
scholen en 66% van de onderwijsgevenden op rooms-katholieke scholen
stemmen in met deze uitspraak. Daarentegen verklaren veel minder onder
wijsgevenden dat hun leven er zonder levensvisie anders uit zou zien (vl93);
deze uitspraak wordt door 60% van de onderwijsgevenden werkzaam op
protestants-christelijke scholen en door 51% van de onderwijsgevenden
werkzaam op rooms-katholieke scholen onderschreven. Onderwijsgevenden
op protestants-christelijke scholen scoren in alle gevallen hoger dan onder
wijsgevenden op rooms-katholieke scholen, met name als het gaat om de
vraag naar de invloed van levensbeschouwing op politieke opvattingen
(vl81). Naar eigen zeggen zijn levensbeschouwing en politiek voor onder
wijsgevenden op protestants-christelijke scholen veel nauwer met elkaar ver
weven dan voor onderwijsgevenden op rooms-katholieke scholen. Het kleine
verschil tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen vindt
men terug in de waarde van de èta (.18).
Informatieverzameling
Hoe onderwijsgevenden zich informeren over godsdienst en levensbeschouwing (tabel 3.5), is onderzocht door bijvoorbeeld te vragen naar de frequentie van lezen en het volgen van radio-uitzendingen en televisie-programma's
over deze domeinen (v28, v29). Ook is gevraagd naar het bijhouden van
literatuur over godsdienstonderwijs (v27); ook dit kan worden beschouwd
als informatieverzameling over godsdienst en levensbeschouwing.
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Tabel 3.5

Informatieverzameling mei betrekking tot godsdienstonderwijs, godsdienst en levensbeschouwing. Proiesianls-chrisielijke en rooms-katholieke scholen. Percentages en schaalscores

Var

Korte omschrijving

v28
v29
v27
v30

Lezen over godsdienst / levensbeschouwing
ving
Radio en televisie volgen over godsdienst / levensbeschouwing
Lezen over godsdienstonderwijs
uwing
Lezingen / cursussen volgen over godsdienst / levenbeschouwing

Schaalgemiddcldc
Standaarddeviatie

pc
Ja

rk
Ja

Factorlading

46
11

31
28
22
6

.83
.70
.81
.69

2.20
.36*

2.01
.48*

32

36

Verklaarde variantic 58 1%. Alpha .75. Eia: .15, sign <.05. Ja : schaalwaarden Al. 5, *: sig nific
verschillend (<.05). Schaalbrecdlc 1 (laag) - 4 (hoog)

Het valt op dat zowel op protestants-christelijke als op rooms-katholieke
scholen een minderheid van de onderwijsgevenden zich via diverse media op
godsdienst en levenbeschouwing oriënteert, ook in het geval van gemakkelijk
toegankelijke media als radio en televisie. Gemiddeld scoren onderwijsgevenden van beide schoolsoorten niet meer dan matig.
Op rooms-katholieke scholen leest 31% van de onderwijsgevenden vaak of
regelmatig over godsdienst of levensbeschouwing; een iets kleiner percentage
onderwijsgevenden volgt vaak of regelmatig radio- en televisie-uitzendingen
over deze onderwerpen. Het volgen van lezingen en cursussen heeft een aanzienlijk hogere drempel, slechts 6% van de onderwijsgevenden doet dit vaak
of regelmatig.
Ook op protestants-christelijke scholen wordt vooral gelezen over godsdienst en levensbeschouwing en heeft het volgen van cursussen en lezingen de
hoogste drempel.
Onderwijsgevenden op protestants-christelijke scholen informeren zich
iets meer dan op rooms-katholieke scholen. Met name lezen onderwijsgevenden op protestants-christelijke scholen meer, zowel over godsdienst en
levensbeschouwing als over godsdienstonderwijs. Het geringe verschil tussen
beide schoolsoorten wordt uitgedrukt in een èta van .15.
Communicatie
De mate waarin onderwijsgevenden over hun (gelovige) levensbeschouwing
communiceren, is vastgesteld door te vragen naar de mate waarin zij over dit
onderwerp met huisgenoten, familieleden, vrienden en kennissen, en collega's praten (vl97-v200, tabel 3.6).

37

Tabel 3.6

Communicatie over de (gelovige) levensvisie Protestants-chnstelijke en rooms-katholieke
scholen. Percentages en schaalscores
PC

Var

Korte omschrijving

Ja

rk
Ja

Faclorlading

ν 197
v200
vl99
vl98

Huisgenoten
Collega's
Vrienden en kennissen
Familie

78
28
38
40

53
26
25
23

.77
.59
.70
.77

2.51

2.27

.47

.49

Schaal gemiddelde
Standaarddeviatie

Verklaarde vanarme 50.8%. Alpha .68. Eta· .20, sign <.05. Ja: schaalwaarden 4, 5.
Schaalbreedtc 1 (laag) - 4 (hoog)

Onderwijsgevenden van rooms-katholieke scholen praten vooral met huisge
noten over hun (gelovige) levensvisie. Bijna de helft echter (47%) doet dit
zelden of nooit. Met collega's, vrienden en kennissen, en familie wordt nog
minder over levensbeschouwelijke onderwerpen gesproken.
Op protestants-christelijke scholen bestaat eenzelfde patroon: met huisge
noten wordt het meeste van gedachten gewisseld, binnen de overige netwer
ken aanzienlijk minder.
Onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen praten vaker over
hun levensvisie dan hun collega's van rooms-katholieke scholen. Dit verschil
manifesteert zich met name bij huisgenoten. Opmerkelijk genoeg bestaat er
geen verschil tussen beide scholen indien het gaat om de communicatie met
collega's. De waarde van de èta (.20 ) toont dat het verschil in communicatiegedrag tussen onderwijsgevenden van beide scholen niet al te groot is.
Institutionalisering van communicatiegedrag op rooms-katholieke scholen
in de vorm van katechesebegeleiding speelt hierbij een rol. Op scholen waar
geen katechesebegeleiding is spreekt 17% van de onderwijsgevenden vaak of
regelmatig met collega's over levensbeschouwelijke zaken, op scholen die
wel begeleiding kennen doet 26% van de onderwijsgevenden dit.

Levensbeschouwelijke oriëntatie
De hierboven beschreven aspecten van commitment met de persoonlijke
levensbeschouwing betreffen 'overt' gedrag en het door de onderwijsgevenden zelf eraan toegekende belang. De levensbeschouwelijke oriëntaties
daarentegen hebben betrekking op structureel psychologische kenmerken van
de levensbeschouwing. Om deze in kaart te brengen zijn de door Derks
onderscheiden vormen van religieuze oriëntatie als uitgangspunt genomen, te
weten: 'getuigen', 'steun' en 'vragen' (Derks, 1986, 1988, 1989, 1990; Derks
& Van der Lans, 1986). Er zal aan de hand van Derks een korte schets van
de ontwikkeling van deze begrippen worden gegeven.8

38

Uitgangspunt vormt het door Allport gemaakte onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke religiositeit (Allport, 1950; Allport & Ross, 1967).
Extrinsieke religiositeit is die vorm van godsdienstigheid die fungeert als een
middel om niet-religieuze, met name sociale, doelen te bereiken. Godsdienstigheid vervult een instrumentele rol in het leven van de gelovige. Intrinsieke religiositeit is die vorm van gelovigheid die een doel in zichzelf is. De
grote hoeveelheid godsdienstpsychologische onderzoeksliteratuur waartoe dit
begrippen-paar heeft geleid ten spijt, het heeft ook aanleiding gegeven tot
veel verwarring. Deze verwarring geldt met name het begrip intrinsieke
religiositeit; het begrip is multi-interpreteerbaar en ondanks Allports uitgebreide beschrijving werd niet duidelijk wat dit begrip nu psychologisch
bezien inhoudt, aldus Derks.
Batson probeert duidelijkheid te scheppen door de dichotomie van Allport
te herformuleren aan de hand van de omgang met religieuze ervaringen
(Batson, Baker & Clark, 1973; Batson & Ventis, 1982; Batson & RaynorPrince, 1983; Batson & Schoenrade, 1991a,b). Batson onderscheidt drie
typen religieuze oriëntatie: 'religion as a means', 'religion as an end' en
'religion as a quest'. 'Religion as a means' komt overeen met het begrip
extrinsieke religiositeit. Het wordt gekenmerkt door een instrumentele
houding tegenover godsdienstigheid en de afwezigheid van religieuze ervaring. Het begrip 'religieuze ervaring' is een concept dat Batson aan de discussie rondom deze thematiek toevoegt. 'Religion as an end' en 'religion as a
quest' zijn beide gebaseerd op Allports begrip intrinsieke religiositeit. Questen end-oriëntatie hebben gemeenschappelijk dat zij een centrale rol aan de
religieuze ervaring toekennen. Hierin onderscheiden zij zich van de meansoriëntatie. Quest- en end-oriëntatie verschillen van elkaar door de wijze van
omgang met de religieuze ervaring. In de end-variant wordt het antwoord
dat in de religieuze ervaring besloten ligt beschouwd als hét antwoord op het
vragen op religieus gebied. In de quest-variant wordt het in de religieuze
ervaring besloten antwoord als een tijdelijk antwoord beschouwd, namelijk
als een aanzet tot nieuwe vragen en zoeken naar nieuwe antwoorden op religieus terrein. Godsdienstigheid volgens de quest-variant kan met een aan Van
Stralen ontleende term getypeerd worden als een 'onbestemd verblijf. Van
een verworven standpunt wordt afstand genomen, het wordt aan reflectie
onderworpen en het wordt verlaten voor een nieuw standpunt, waarna zich
een nieuwe cyclus voltrekt. Als zodanig is de quest-variant typisch modem
(Van Stralen, 1990).
Ook Batson's conceptualiseren is volgens Derks niet zonder problemen.
Zo brengt Batson nogal eens wijzigingen aan in de omschrijving van deze
begrippen en worden herhaaldelijk psychologie en theologie gecontamineerd.
Het onderscheid tussen de drie oriëntaties is mede ingegeven door Batsons
theologische positie en het is niet duidelijk wanneer hij in de rol van psycholoog dan wel in de rol van theoloog aan het werk is.9
Derks tracht de door Allport en Batson ontwikkelde begrippen uit te
zuiveren en tot de conceptuele kern ervan door te dringen. Hij onderscheidt
drie oriëntaties: 'steun', 'getuigen' en 'vragen'. Steun is volgens Derks het
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centrale element van de means-orièntatie. Het is een intrumentele omgang
met godsdienstigheid. Godsdienstigheid fungeert als steun bij bestaansproblemen. Geloven verschaft troost en gemoedsrust. De getuig-oriëntatie is
een uitwerking van de end-oriëntatie. Kenmerkend is een sterk, intrinsiek
commitment met godsdienstigheid, waarbij weinig plaats is voor de relativering van geloofswaarheden. Op grond hiervan is men bereid tot vergaande
gedragsconsequenties, zoals het aangaan van conflicten en financiële offers.
'Vragen' is het centrale element van de quest-houding. Ook hier bestaat een
sterke intrinsieke geïnvolveerdheid met het religieuze, zij het met een sterke
relativering ten opzichte van specifieke inhouden. Deze relativering, gepaard
gaande met een sterke reflectie op godsdienstigheid wordt door Derks als een
voorwaarde voor religieuze verandering en 'groei' beschouwd. Hierbij blijft
onduidelijk wat deze groei inhoudelijk bezien behelst. Kan iedere verandering in religieuze opvattingen op deze kwalificatie aanspraak maken?10
Voor ons onderzoek is gebruik gemaakt van de door Derks ontwikkelde
schalen. Daarbij zijn twee wijzigingen aangebracht. Ten eerste is de naamgeving van twee oriëntaties gewijzigd. Het betreft de steun- en de vraagoriëntatie. De steunoriëntatie is geborgenheidsoriëntatie genoemd. Ons inziens drukt dit adequater het centrale element van de betreffende geloofshouding uit. De aanduiding vraag-oriëntatie is veranderd in 'reflectieve oriëntatie'. In deze houding wordt niet om iets gevraagd alswel ergens over
nagedacht, er wordt gereflecteerd. In de items die op deze oriëntatie betrekking hebben is steeds sprake van reflectie en daarmee verbonden activiteiten
als bijvoorbeeld twijfelen.
Ten tweede hebben wij ons niet beperkt tot stijlkenmerken van godsdienstigheid maar deze verbreed tot stijlkenmerken van levensbeschouwelijk gedrag. Aan respondenten is gevraagd naar de karakteristieken van de omgang
met hun, al dan niet gelovige, levensvisie. Zo is bijvoorbeeld gevraagd of de
zekerheid die de levensvisie hen verschaft hun leven gemakkelijker maakt
(vl84, geborgenheidsoriëntatie), of ze er vriendschappen voor willen opofferen (vl80, getuigoriëntatie) en of zij twijfel noodzakelijk vinden voor de
ontwikkeling van hun levensvisie (vl82, reflectieve oriëntatie).
Evenals bij Derks worden in onze onderzoekspopulatie de drie onderscheiden oriëntaties aangetroffen.11 De totale, door drie factoren verklaarde
variantie bedraagt 63.4%. Dezelfde drie factoren worden gevonden indien
met behulp van item ν 175 drie deelpopulaties worden gevormd: uitsluitend
gelovige, uitsluitend aan hun gelovigheid twijfelende en uitsluitend zich als
ongelovig beschouwende respondenten, en factoranalyse per deelpopulatie
wordt uitgevoerd.
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Geborgenheidsoriëntatie
In welke mate ondervinden onderwijsgevenden geborgenheid ondervinden in
hun (gelovige) levensvisie (tabel 3.7)?

Tabel 3.7

Geborgenheid vinden in een (gelovige) levensvisie. Protestants-christelijke en roomskalholieke scholen. Percentages en schaalscores

Var

Копе omschrijving

vl76
ν 183
ν 192
vl88
vl84

Troosi als ik hel moeilijk heb
Verschaft gemoedsrust
Geeft zekerheid, veiligheid en geborgenheid
Steun als ik me neerslachtig voel
Zekerheid maakt mijn leven gemakkelijker

Schaalgemiddcldc
Standaarddeviaue

PC

Ja

rk
Ja

Factor
lading

67
47
46
44
33

52
46
44
38
27

.74
.77
.83
.77
.74

3.42
.91

3.18
.91

Alpha .87. Ja: schaalwaarden 4, 5. Schaalbrcedte 1 (laag) - 5 (hoog).

Zowel op protestants-christelijke als op rooms-katholieke scholen ervaren
onderwijsgevenden een matige geborgenheid van hun levensvisie, onderwijs
gevenden scoren gemiddeld. Het verschil tussen beide schoolsoorten is
onbelangrijk. Troost (vl76) is voor onderwijsgevenden van beide school
soorten het belangrijkste aspect van geborgenheid. Op dit punt zijn de ver
schillen tussen beide schoolsoorten het grootst. Op protestants-christelijke
scholen verschaft de levensbeschouwing bij 67% van de onderwijsgevenden
troost bij moeilijkheden, op rooms-katholieke scholen is dit bij 52% van de
onderwijsgevenden het geval. Het ondervinden van troost betekent niet dat
het bestaan er gemakkelijker op wordt (vl84). Dit element van de geborgen
heidsoriëntatie wordt door de onderwijsgevenden van beide schoolsoorten
het minst onderschreven. Voor degenen die in de (gelovige) levensvisie geborgenheid vinden bij bestaansproblemen is daarmee de last van bestaansproblemen nog niet verdwenen.
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Getuigoriëntatie
Hoe staat het met de bereidheid van onderwijsgevenden om te getuigen voor
hun levensvisie? Tabel 3.8 vat de informatie samen.
Tabel 3.8

Bereidheid te getuigen voor de (gelovige) levensvisie. Proteslants-christclijke en roomskalholieke scholen. Percentages en schaalscores

Var

Korte omschrijving

PC
Ja

rk
Ja

Factor
lading

vl80
І85
vl90
І86
vl95

Conflict met collega's aangaan
Financieel nadelige gevolgen ondervinden
Goede vrienden verliezen
Maatschappelijk in problemen raken
Te allen tijden er voor uitkomen

55
46
43
46
30

46
25
24
22
21

.72
.84
.76
.86
.63

3.22
.97

2.72
.98

Sc haal gemiddelde.
Standaarddeviatie

Alpha .88. Eta: .21, sign <.05. Ja: schaalwaarden 4, 5. Schaalbreedtc 1 (laag) - 5 (hoog).

De gemiddelde getuigoriëntatie van onderwijsgevenden op beide scholen
heeft een matige sterkte, de gemiddelde score ligt, net zoals bij de geborgenheidsoriëntatie, bij het schaalmidden. Bij onderwijsgevenden uit het protestants-christelijke onderwijs is de getuigoriëntatie iets sterker aanwezig dan
bij onderwijsgevenden uit het rooms-katholieke onderwijs.
Van de onderwijsgevenden op rooms-katholieke scholen is 46% bereid
over de (gelovige) levensvisie met collega's een conflict aan te gaan (vl80).
Wat de overige aspecten van de getuigoriëntatie betreft wil 75% tot 80% er
niet al te veel veren voor laten.
Ook onderwijsgevenden op protestants-christelijke scholen hebben relatief
de minste moeite met conflicten met collega's indien het gaat om uitdrukking
te geven aan de (gelovige) levensvisie. Bovendien lijken zij er meer voor
over te hebben dan hun katholieke collega's. Met name verklaren zij bereid
te zijn dieper in hun beurs te willen tasten voor (vl85) en meer
maatschappelijke consequenties te willen aanvaarden van hun (gelovige)
levensvisie. Op dit laatste punt verschillen onderwijsgevenden van beide
schoolsoorten het sterkst.
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Reflectieve oriëntatie
Tot slot de betekenis die de reflectieve oriëntatie voor de onderwijsgevenden
heeft (tabel 3.9).
Tabel 3.9

Reflectieve oriëntatie op de (gelovige) levensvisie. Proiestants-christelijke en roomskathohekc scholen. Percentages en schaalscores

Var

Korte omschrijving

pc
Ja

rk
Ja

Factorlading

vl96
vl78
vl82
vl94
vl89

Godsdienstonderwijs stimuleert lol nadenken
In alle rust nadenken
Ontwikkeling alleen mogelijk als ik regelmatig twijfel
Lees regelmatig
Op allerlei manieren een anlwoord vinden omtrent vragen

67
54
41
53
38

56
47
35
34
28

.62
.71
.68
.68
.73

3.42
.82

3.14
.87

Schaal gemiddelde
Standaarddeviatie
Alpha .78. Ja: schaalwaarden 4, 5 Schaalbrccdte 1 (laag) - 5 (hoog)

Evenals de geborgenheids- en de getuigende oriëntatie heeft de reflectieve
oriëntatie voor onderwijsgevenden op beide scholen in het algemeen een matige betekenis. Relatief veel onderwijsgevenden van beide schoolsoorten vinden het belangrijk om in alle rust over hun gelovige levensvisie na te denken
(vl78) en een meerderheid van de onderwijsgevenden van beide scholen
vindt het geven van godsdienstonderwijs stimulerend voor de (gelovige)
levensvisie (vl96). Een aanzienlijk deel van de onderwijsgevenden vindt
reflectieve activiteit aangaande de levensvisie dus belangrijk. Voor aanzienlijk minder onderwijsgevenden is daarbij sprake van een oriëntatie op het
vinden van antwoorden. Beide groepen onderwijsgevenden scoren namelijk
veel lager op de vraag of zij op allerlei manieren antwoorden zoeken op
vragen betreffende de (gelovige) levensvisie (vl89). Reflectieve activiteit op
zich is belangrijker. Zowel op rooms-katholieke als op protestants-christelijke scholen vindt een minderheid van de onderwijsgevenden twijfel een conditie voor het ontwikkelen van de levensvisie (vl82).
Bij wijze van samenvatting: hoe het commitment van de onderwijsgevenden
te kenmerken? De saillantie van de levensbeschouwing, het belang dat onderwijsgevenden er zelf aan toekennen is hoog. Het commitment met de levensbeschouwing wordt daarentegen niet gekenmerkt door specifieke gedragsvormen of een specifieke levensbeschouwelijke stijl. Met andere woorden,
karakteristiek voor de onderzochte onderwijsgevenden is dat er op evaluatief
niveau een grote geïnvolveerdheid aangaande levensbeschouwelijke zaken
bestaat en dat zij als groep geen specifieke vorm van betrokkenheid op hun
levensbeschouwing kennen.
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De verschillen tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen
zijn gering, het engagement ten aanzien van godsdienst, levensbeschouwing
en de (gelovige) levensvisie is in beide populaties ongeveer even sterk of, zo
men wil, even zwak.
Wordt de saillantiescore van de onderwijsgevenden vergeleken met die
van de gemiddelde Nederlander dan valt de score van de onderwijsgevenden
iets hoger uit (Feiling, Peters & Schreuder, 1987).12 Ook overeenkomstig
het landelijke beeld is het gegeven dat de onderwijsgevenden vooral in de
vorm van de saillantie met levensbeschouwing gecommitteerd zijn, als ook
dat protestanten meer aan hun levensvisie hechten dan katholieken (Felling
Peters & Schreuder, 1986; Peters & Schreuder, 1987).
3.3 Institutionele vormgeving van de levensbeschouwing
Als laatste onderdeel van de levensbeschouwing van de onderwijsgevenden
wordt de institutionele vormgeving ervan besproken. Evenals bij de inhoud
van de levensbeschouwing hebben wij ons beperkt tot die institutionele
vormgeving die verbonden is met de christelijke godsdienst. Twee vormen
worden nader bekeken: kerkelijkheid en deelname aan overgangsriten.
Kerkelijkheid
Kerkelijkheid is geen kwestie van alles of niets, er kunnen gradaties in
kerkelijkheid worden aangebracht (Felling, Peters & Schreuder, 1981;
Peters & Felling, 1981). De volgende onderscheidingen worden gebruikt om
de kerkelijkheid van de onderwijsgevenden in kaart te brengen: a. kernleden:
degenen die zich als lid beschouwen van een kerk (vl67), daarbinnen actief
zijn (v 169) en tweemaal per maand of vaker aan een kerkdienst deelnemen
(vl71); b. modale leden: degenen die zich als lid beschouwen van een kerk
en minimaal tweemaal per maand of vaker aan een kerkdienst van een kerk
deelnemen, с randleden: degenen die zich wel als lid beschouwen van een
kerk maar minder dan tweemaal per maand aan een dienst deelnemen, d.
onkerkelijken: degenen die zich niet meer als lid beschouwen van een kerk of
13
nooit lid geweest zijn.
Het is mogelijk om het merendeel van de respondenten (95%) in deze
cumulatieve schaal onder te brengen; een minderheid (5%) is niet schaalbaar,
hetzij omdat zij een ontbrekende score hebben, hetzij omdat zij een score
hebben die niet in deze schaal onder te brengen is. Het laatste is bijvoorbeeld
het geval indien een respondent zich niet als lid beschouwt van een kerkelijke
of godsdienstige groepering, maar wel regelmatig diensten ervan bijwoont.
De resultaten vindt men in tabel 3.10.

Tabel 3.10 Kerkelijkheid. Proicsianls-chrislclijke en rooms-katholickc scholen.
Kolomperceniages

Kernlid
Modaal lid
Randlid
Onkerkelijk

pc

rk

44
23
30
3

28
18
45
9

C: .18, sign <.05

Onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen zijn kerkelijker georiënteerd dan onderwijsgevenden van rooms-katholieke scholen, al is het
verschil gering, de contingentiecoëfficiënt bedraagt .18. Op rooms-katholieke scholen is 45% van de onderwijsgevenden randlid en 28% is kernlid.
Op protestants-christelijke scholen liggen de verhoudingen omgekeerd, ongeveer één derde is randlid en 44% is kerklid. Modale leden nemen op beide
schoolsoorten met ongeveer 20% een tussenpositie in en onkerkelijken vormen op beide scholen een minderheid. Op protestants-christelijke scholen is
de groep onkerkelijken zelfs zeer klein: 3%.
De onderzochte onderwijsgevenden blijken aanzienlijk kerkelijker dan de
Nederlandse bevolking in het algemeen, daarvan rekent 52% zich tot een
kerkgenootschap (Doom & Bommeljé, 1987). Conform de landelijke situatie
is de kerkbinding van de protestantse onderwijsgevenden sterker dan die van
katholieke (Schreuder, 1989).
Rites de passage
Deelname aan de drie overgangsriten, de institutioneel godsdienstige vormgeving van plechtigheden rond belangrijke levensmomenten als huwelijk
(vl72), geboorte (vl73) en sterven (vl74) wordt door het merendeel van de
onderwijsgevenden op prijs gesteld (tabel 3.11).
Tabel 3.11 Deelname overgangsriten. Prolcslams-chnslclijkc en roomskaïholickc scholen. Kolomperceniages

Kerkelijk huwelijk
Doop
Begrafenis / crematie
Dne overgangsriten

45

PC

rk

88
90
91
86

81
79
86
75

Op protestants-christelijke scholen bestaat nauwelijks differentiatie in deelname aan een van de riten. Op rooms-katholieke scholen wordt de deelname
aan de ceremonies rond het sterven iets vaker op prijs gesteld dan die rond
huwelijk en geboorte. Op rooms-katholieke scholen stelt 75% van de onderwijsgevenden deelname aan alle drie de overgangsceremonies op prijs, op
protestants-christelijke scholen 86%.
3.4 De samenhangen tussen de onderscheiden aspecten van de levensbeschouwing.
Om te beginnen de samenhangen zoals die bestaan op rooms-katholieke
scholen (tabel 3.12). De samenhangen worden weergegeven door middel van
pearson correlaties.14
Tabel 3.12 Samenhangen tussen de onderscheiden aspecten van de persoonlijke levensbeschouwing.
Rooms-katholieke scholen

Inhoud

Commitment

InsüluUoneel

1 LAM
2 Hogere werkelijkheid
3 Gelovige zelfdefimue
4 Saillantie
5 Informaucverzamcling
6 Communicatie
7 Geborgenheid
8 Getuigen
9 Reflectie
10 Kerkelijkheid
11 Rites de passage

1

2

.60
.42
.39
.30
20
.48
29
.32
.49
.44

.39
.33
.33
.24
.37
.21
.24
.48
.41

3

.28
.21
16
.28
.26
.31
.28

4

5

6

.40
.39
.71
.61
.71
.27
.32

.43
.22
.30
.46
.33
.18

.27
.34
.43
.18

7

8

.49
.45
.31
.31

.54
.22

9

10

.21
.18

.52

Pearson correlaties >. 15, sign <.05.

Naar inhoud van de levensbeschouwing bestaat er een sterke samenhang
tussen de score op de LAM-schaal en opvattingen over een hogere werkelijkheid. Dit zal weinig verbazen, beide hebben betrekking op de houding ten
opzichte van het traditioneel christelijk geloof in God. De relatie tussen deze
aspecten en de gelovige zelfdefinitie is aanzienlijk zwakker, de coëfficiënten
cirkelen rond .40. Een aanwijzing dat voor onderwijsgevenden werkzaam op
rooms-katholieke scholen gelovigheid en op een traditionele wijze in God
geloven wel enigszins maar niet al te sterk met elkaar verbonden zijn, zoals
al eerder geconstateerd.
De correlaties tussen de saillantieschaal en de drie levensbeschouwelijke
oriëntaties zijn sterk tot zeer sterk. Ze variëren tussen .61 en .71. De correlaties tussen de levensbeschouwelijke oriëntaties onderling zijn lager, deze
liggen tussen .45 en .54. Met andere woorden, saillantie en levensbeschouwelijke oriëntatie zijn nauwer met elkaar verbonden dan de onderscheiden
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vormen van de levensbeschouwelijke oriëntatie onderling. Dit betekent dat
een onderwijsgevende met bijvoorbeeld een sterk getuigende oriëntatie zeer
waarschijnlijk zijn levensbeschouwing belangrijk vindt, maar dat het minder
waarschijnlijk is dat hij er tevens een sterke geborgenheids of reflectieve
oriëntatie op na houdt. De samenhangen tussen informatieverzameling en
communicatie en tussen deze en de overige indicaties van commitment vallen
in het algemeen lager uit. Gedrag en de onderscheiden gedragsvormen zijn
relatief onafhankelijke commitment onderdelen.
Tussen kerkelijkheid en deelname aan de drie overgangsriten bestaat een
correlatie van .52. Naarmate onderwijsgevenden kerkelijker zijn stellen zij
deelname aan de overgangsriten meer op prijs.
De correlaties tussen de inhoudelijke metingen en de commitment metingen zijn over het algemeen zwak tot matig. Commitment en de wijze van
commitment met de levensbeschouwing heeft weinig uitstaande met de
inhoud van de levensbeschouwing. Waarmee de zin van het onderscheid
tussen beiden is geïllustreerd. Een uitschieter naar boven vormt de correlatie
van .48 tussen de geborgenheids- en de LAM-schaal. Des te traditioneler
onderwijsgevenden georiënteerd zijn des te meer geborgenheid zij in het
geloof vinden. Sterker is de band tussen de inhoud van de levensbeschouwing
en de institutionele vormgeving ervan. Dit geldt met name voor de relatie
tussen de christelijke geloofsinhouden en de institutionele vormgeving van
het christelijk geloof. Tussen institutionele aspecten en gelovige zelfdefinitie
is de samenhang lager. Dit wijst er op dat het zich als gelovig beschouwen
veel minder sterk aan een institutioneel kader gebonden is dan een eventuele
christelijke invulling van dit geloof. Institutionele vormgeving heeft te
maken met een specifieke geloofsinhoud en minder met een gelovige oriëntatie als zodanig. De samenhang tussen commitment en institutionele aspecten
is zwak, beide hebben weinig met elkaar van doen. Voor onderwijsgevenden
van rooms-katholieke scholen geldt dat commitment met de levensbeschouwing en institutionele vormgeving ervan niet met elkaar geïdentificeerd
mogen worden. Bij een groot aantal onderwijsgevenden gaat een sterke
levensbeschouwelijke geïnvolveerdheid samen met een lage institutionele
betrokkenheid. Hun levensbeschouwing heeft weinig uitstaande met gerichtheid op een levensbeschouwelijke gemeenschap.
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Hoe liggen de samenhangen voor de onderwijsgevenden van protestantschristelijke scholen (tabel 3.13)?
Tabel 3.13 Samenhangen lussen de onderscheiden aspecien van de persoonlijke levensbeschouwing.
Proiesianb-chrisielijke scholen
1
Inhoud

Commitment

Insutiuonccl

1 LAM
2 Hogere werkelijkheid
3 Gelovige ¿elfdeiiniue
4 Saillanue
S Informatieverzameling
6 Communicatie
7 Geborgenheid
8 Getuigen
9 Reflectie
10 Kerkelijkheid
11 Riles de passage

.66
.37
.20
.28

2

3

4

5

6

.36
.35
.49
.58
.37
.24

.25
.49
.51
.19

7

.32
.32
.19

.39
.31

.22

.55
.52

.46
.62

.32
.24
.28
.48

.50
.47
.68
.68
.60
.17

.48
.23
.23
.30

Pearson correlaties > 15, sign. < .05.

In grote lijnen bestaan er weinig verschillen tussen beide schoolsoorten. Ook
op protestants-christelijke scholen is de samenhang tussen oriëntatie op het
christelijk geloof en gelovige zelfdefinitie niet sterk. De samenhangen tussen
de onderscheiden commitment-aspecten zijn op protestants-christelijke scholen van dezelfde orde als op rooms-katholieke scholen, hetgeen ook geldt
voor de samenhang tussen de onderscheiden institutionele aspecten.
Ten aanzien van de samenhang tussen inhoud en relevantie van de levensbeschouwing is opvallend, dat op protestants-christelijke scholen de samenhang tussen de opvattingen over een hogere werkelijkheid, en een groot aantal wijzen van commitment aanzienlijk zwakker is dan op rooms-katholieke
scholen. Op protestants-christelijke scholen is de relatie zelfs irrelevant. De
opvattingen over een hogere werkelijkheid hangen niet samen met het commitment dat de onderwijsgevende met de levensbeschouwing heeft. Dit zou
kunnen betekenen dat de opvattingen over een hogere werkelijkheid geen
consequenties hebben voor het commitment met de levensbeschouwing. Wij
brengen in herinnering dat de correlatie tussen opvattingen over een hogere
werkelijkheid en het commitment met de levensbeschouwing ook op roomskatholieke scholen niet sterk is. Voor onderwijsgevenden op protestantschristelijke scholen is de samenhang tussen inhoud van de levensbeschouwing
en deelname aan rites de passage sterker dan voor onderwijsgevenden op
rooms-katholieke scholen. Het lijkt er op dat bij onderwijsgevenden van
rooms-katholieke scholen doop, een kerkelijk huwelijk en een kerkelijke
begrafenis of crematie minder sterk geassocieerd zijn met christelijke geloofsinhouden of gelovig zijn als zodanig, dan bij hun collega's op protestants-christelijke scholen het geval is. Kortom, bij onderwijsgevenden op
protestants-christelijke scholen hangt de inhoud van de levensbeschouwing
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meer samen met de institutionele vormgeving ervan, bij onderwijsgevenden
op rooms-katholieke scholen hangt ze meer samen met het commitment met
de levensbeschouwing.
3.5 Samenvatting
Verschillen tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen doen
zich vooral voor op de inhoudelijke dimensie van de levensbeschouwing. Zij
verschillen niet in gelovige zelfdefinitie maar in de denkbeelden, de ideeën
van dit geloof; onderwijsgevenden op protestants-christelijke scholen zijn traditioneler christelijk dan onderwijsgevenden van rooms-katholieke scholen.
In het algemeen vinden onderwijsgevenden van beide schoolsoorten hun
persoonlijke levensbeschouwing belangrijk, maar van een specifiek commitment met de levensbeschouwing in de zin van gedrag of levensbeschouwelijke
oriëntatie is geen sprake. Zowel op protestants-christelijke als op roomskatholieke scholen is een aanzienlijk deel van de onderwijsgevenden (actief)
kerkelijk betrokken. De verschillen tussen protestants-christelijke en roomskatholieke scholen die ten aanzien van commitment en institutionele vormgeving van de levensbeschouwing zijn aangetroffen zijn klein. De richting
van de gevonden verschillen is consistent; onderwijsgevenden van protestantschristelijke scholen hebben een sterker commitment en een sterkere institutionele binding.
Naar samenhang van de aan de persoonlijke levensbeschouwing onderscheiden aspecten verschillen onderwijsgevenden van beide schoolsoorten
nauwelijks van elkaar. De samenhangen tussen de onderscheiden inhoudelijke
en institutionele aspecten zijn redelijk sterk. De samenhangen tussen de
inhoudelijke en de institutionele aspecten enerzijds en het commitment-aspect
anderzijds zijn zwak. Inhoud van de levensbeschouwing en institutionele
vormgeving ervan vormen een samenhangend geheel, commitment vormt een
onafhankelijke component van de levensbeschouwing. Het betekent dat in de
onderzoeksgroep inhoudelijke aspecten (christelijke geloofsinhouden) en
institutionele aspecten (kerkelijkheid en rites de passage) nauw met elkaar
samenhangen. Het betekent ook dat bij de onderwijsgevenden christelijke
geloofsinhouden en kerkelijkheid gepaard kunnen gaan met een zwak commitment met het levensbeschouwelijk domein, en vice versa, dat weinig engagement met het christelijk geloof en kerk gepaard kan gaan met een sterke
levensbeschouwelijk commitment.
De onderzochte onderwijsgevenden zijn traditioneler en minder buitenkerkelijk dan de doorsnee Nederlander. Dit gold ook voor de door Claassen
onderzochte onderwijsgevenden van rooms-katholieke basisscholen (Claassen,
1985).15 In zekere zin ligt dit voor de hand. Het gaat om onderwijsgevenden
werkzaam op confessionele basisscholen en de signatuur van de school heeft
een selecterende functie. Het is interessant er in dit verband op te wijzen dat
ook kinderen van buitenkerkelijke ouders op confessionele basisscholen sterk
ondervertegenwoordigd zijn (Boef-van der Meulen & Van Kemenade, 1986).
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Een en ander mag echter niet verhelen dat zowel op protestants-christelijke
als op rooms-katholieke basisscholen aanzienlijke gradaties in kerkelijkheid
bestaan. Op protestants-christelijke scholen is ongeveer een derde van de
onderwijsgevenden als rand- of buitenkerkelijk te typeren. Op katholieke
scholen geldt dit voor meer dan de helft van de onderwijsgevenden. Hanteert
men kerkelijkheid als maatstaf, dan lijkt met name op rooms-katholieke scholen onder een groot deel van de onderwijsgevenden het draagvlak voor de
confessie van de school niet meer dan in naam aanwezig. Neemt men de
inhoud van de levensbeschouwing als criterium dan is het draagvlak aanzienlijk breder. Op beide schoolsoorten zijn er slechts weinig onderwijsgevenden
die zich distantiëren van het joods-christelijke erfgoed.

NOTEN
1. Voor de complexe vormen die deze problematiek aan kan nemen, zie
Luijpen (1974). Hij behandelt een scala aan vormen van afwijzing en acceptatie van metafysica, mythen en van Gods-'ontkenning' en '-bevestiging'. Een
vragenlijst die tussen al deze vormen zou pogen te differentiëren zou alleen
geschikt zijn voor afname onder theologen en filosofen. Vragenlijstonderzoek
onder niet-specialisten vraagt een zekere globaliteit.
2. Zie voor een op dit uitgangspunt gebaseerde en qua uitvoering met de
LAM-schaal vergelijkbare fundamentalisme-liberalisme schaal: Strommen et
al (1972, 107-108; 378-382).
3. Voor de constructie van de meeste te bespreken schalen is gebruik gemaakt
van een principale componenten analyse waarbij het aantal te trekken factoren is vrijgelaten. In de regel is gestreefd naar één-dimensionele oplossingen. Indien meer dan een factor getrokken werd, is de procedure herhaald op
de items van de eerste factor. Waar factoranalyse volgens een andere procedure is uitgevoerd zal dit worden vermeld.
4. Letterlijke, metaforische en anti-letterlijke interpretaties kregen respectievelijk de scores 3, 2 en 1 toegewezen. De range van de schaal loopt van 1
(minimaal traditioneel) tot 3 (maximaal traditioneel).
5. Er is de onderwijsgevenden naar hun 'levensvisie' en niet naar hun 'levensbeschouwing' gevraagd. Tijdens het vooronderzoek bleek dat de term levensbeschouwing bij respondenten het beeld oproept van een coherent en bereflecteerd systeem van opvattingen. De meeste respondenten schreven deze
kwaliteiten niet aan hun opvattingen toe. Zij ervaren deze veeleer als heterogeen en weinig bereflecteerd, een stand van zaken die voor hen beter wordt
gedekt door de term 'levensvisie' dan 'levensbeschouwing'. Voor deze thematiek zie ook: Hijmans & Hilhorst (1990).
6. Men zal wellicht opmerken dat dit niet correct is. Zo wordt denominatie
van de school met de kerkelijkheid van de onderwijsgevende geïdentificeerd.
Er zijn op de door ons onderzochte scholen een aantal buitenkerkelijke leerkrachten werkzaam en er zijn op protestants-christelijke scholen onderwijsgevenden die zich als katholiek beschouwen en vice versa. Dit zou een
vergelijking problematisch maken. Op de keper beschouwd zijn deze argumenten terecht. Er waren echter nauwelijks leden van een protestants-christelijke kerk werkzaam op een rooms-katholieke school en vice versa. Bovendien is, zoals zal blijken, het aantal buitenkerkelijke onderwijsgevenden bijzonder klein. Conclusie: er is nagenoeg overlap tussen denominatie van
school en denominatie van kerk en een vergelijking tussen beide is dus alleszins geoorloofd.
7. De informatieverzamelings- en communicatie-schalen zijn afgenomen met
een 4-puntsschaal. De waardering van de gemiddelde scores is: >2.00 laag;
>2.00 <3.00 matig; >3.00 hoog. De saillantie- en levensbeschouwelijke oriëntatie-schalen zijn afgenomen met een 5-puntsschaal. De waardering is: >2.5
laag; <2.5 >3.5 matig; >3.5 hoog.
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8. Met name Derks (1990) bevat een uitvoerig exposé over de geschiedenis
van deze begrippen.
9. Zie ook Weima's commentaar op Batsons indeling (Weima, 1989).
10. Voor een verhelderend conceptualiseren rondom begrippen als 'groei' en
'ontwikkeling' zie Van Haaften et al. (1986).
11. Bij deze analyse is gestreefd naar een drie-dimensionele oplossing. Een
als 'reflectie' geconceptualiseerd item (gl87) dat sterk op de 'getuig'
dimensie laadde is verwijderd.
12. Deze conclusie is gebaseerd op een vergelijking van de somscores van de
saillantie-schaal, zoals gebruikt in ons onderzoek en zoals gebruikt in het
SOCON-project (Felling, Peters & Schreuder, 1987). Omdat het in beide
onderzoeken om dezelfde schaal gaat,zijn de resultaten vergelijkbaar.
13. De door de auteurs aangebrachte onderscheidingen in onkerkelijkheid
zijn niet overgenomen. De groep onkerkelijken in ons onderzoek is dermate
klein dat nuanceren daarbinnen niet zinvol is.
14. De waardering van de pearson-correlaties is als volgt: <.15 irrelevant;
>.15 <.30 zwak; >.30 <.40 matig; >.40 <.50; >50 sterk <.60; > zeer sterk.
15. In het onderzoek van Claassen waren de kerkelijkheidscijfers als volgt
verdeeld: 18% kernlid; 39% modaal lid; 33% randlid en 10% buitenkerkelijk
(Claassen, 1985). Overigens zijn de onderwijsgevenden werkzaam op roomskatholieke scholen anno 1987 aanzienlijk minder kerkelijk georiënteerd dan
modale katholieken anno 1960. Voor cijfers over de situatie in 1960 zie
Schreuder (1989b).

4 ONDERWIJSGEVENDEN EN HET GODSDIENSTONDERWIJS
De houding van de onderwijsgevenden tegenover het godsdienstonderwijs,
het taakaspect van hun rol, wordt onderzocht aan de hand van hun opvattingen, gedragingen en waardering ten aanzien van deze taak. De opvattingen
van de onderwijsgevenden zijn geordend aan de hand van het doelstellingsbegrip: datgene wat onderwijsgevenden waardevol en wenselijk achten bij
leerlingen te bereiken (De Corte et al, 1988). Er wordt onderscheiden tussen
algemene en concrete doelstellingen. Algemene doelstellingen worden
gekenmerkt door een hoog abstractieniveau, een zekere vaagheid, multiinterpreteerbaarheid en een breed toepassingsgebied. De algemene doelstelling vorml het oriëntatiepunt alsook de legitimatie voor de concrete doelstelling die een grotere graad van nauwkeurigheid kent (De Corte, 1973;
Van der Ven, 1983b). De algemene doelstelling wordt op twee niveaus
onderzocht: cognitief en attitudinaal. Op cognitief niveau worden kennisinhouden aan een onderzoek onderworpen, op attitudinaal niveau de houding
die onderwijsgevenden aan leerlingen met betrekking tot deze intenties op
cognitief niveau bij willen brengen.1 Het gedragsaspect van het godsdienstonderwijs wordt in kaart gebracht aan de hand van een ritueel aspect van
godsdienstigheid, het bidden. De attitude van onderwijsgevenden ten aanzien
van deze onderwijstaak wordt beschreven aan de hand van de waardering
ervoor.
4.1 Opvattingen over het godsdienstonderwijs
4.1.1 Algemene doelstelling: cognitief
Teneinde tot een ordening te komen van de algemene doelstellingen op
cognitief niveau is gebruik gemaakt van een indeling van de socioloog Peter
Berger. 2 Deze publiceerde in 1979 het boek 'The Heretical Imperative'.
Berger stelde daarin dat in moderne samenlevingen de ondersteunende
sociale netwerken, de zogenaamde plausibiliteitsstructuren, voor traditioneel
christelijke geloofsovertuigingen instabiel zijn. Op zich geen verrassende
constatering. Verrassend wel was de indeling van de reactiemogelijkheden op
deze instabiele situatie in drie varianten, die Berger aanduidde met de termen
deductief, inductief en reductief.3
In de deductieve positie wordt de objectieve autoriteit van de religieuze
traditie centraal gesteld. Het is de positie van de orthodoxie of, indien traditionele standpunten na een periode van relativering weer worden erkend,
neo-orthodoxie. Er wordt een beroep gedaan op de onveranderlijke vorm
van een eens in de tijd vastgelegde godsdienstige traditie. Uit dit kennisgeheel
worden alle voor het heden geldende richtlijnen voor religieus handelen en
denken afgeleid. Een voorbeeld van godsdienstigheid, zoals bedoeld met de
deductieve positie, is het optreden van het merendeel van het Nederlandse
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episcopaat anno 1987, het moment van uitvoeren van het veldonderzoek.
Het centrale kenmerk van de inductieve positie is de nadruk op ervaring.
Er wordt gepoogd actuele ervaringen in relatie te brengen met de betekenissen van ervaringen die ten grondslag liggen aan de religieuze traditie. Omdat
betekenissen uit de religieuze traditie door de historische en culturele afstand
tot actuele ervaringen níet zonder meer overdraagbaar zijn, is een actualisatie, een herinterpretatie van deze betekenissen noodzakelijk. Hoever wordt
gegaan in de aanpassing van de religieuze traditie aan de moderne tijd?
Welnu, het actualiseringsproces vindt zijn grens bij de erkenning van een
zich openbarende goddelijke werkelijkheid. Het geloof in het bestaan van
God of een hogere werkelijkheid blijft onderdeel van de inhoud van de
veranderende traditie. Het 'aggiornamento', het aanpassen van de roomskatholieke traditie aan de twintigste eeuw, zoals beoogd in het Tweede
Vaticaans Concilie vormt een goede illustratie van godsdienstigheid volgens
de inductieve positie.
De reductieve positie kenmerkt zich, evenals de inductieve, door actualisatie van de religieuze traditie.4 De herinterpretatie binnen de reductieve
positie is radicaler dan die binnen de inductieve. De religieuze traditie wordt
primair beoordeeld op zijn relevantie voor maatschappelijk en individueel
welzijn, hetgeen meestal tot gevolg heeft dat alle termen met een goddelijke
referentie worden geëlimineerd of vertaald in termen met een immanente
referentie. Een voorbeeld van de reductieve positie vormt het denken van
John Robinson, zoals beschreven in zijn boek 'Honest to God' (1963).
Sinds de introductie van de typologie zijn er verschillende pogingen
ondernomen de relaties tussen de drie onderscheiden posities te bepalen, deze
in een zinvolle onderlinge samenhang te plaatsen. Van Gerwen stelt een ééndimensionele ordening voor (Van Gerwen, 1985).5 Hij plaatst daartoe de
onderscheiden posities op een continuüm en ordent ze vervolgens naar de
mate van fixatie, c.q. actualisatie of transformatie van de religieuze traditie.
De uiteinden van het continuum worden gevormd door enerzijds fixatie en
anderzijds actualisatie van de religieuze traditie. In de nabijheid van de
fixatie van religieuze traditie vindt men de deductieve positie, hier is sprake
van geen of een minimale actualisatie. De meest vergaande actualisatie vindt
men bij de reductieve positie, actualisatie is hier zo radicaal dat er geen goddelijke werkelijkheid meer wordt erkend. Een middenpositie wordt ingenomen door de inductieve positie, men actualiseert en blijft een goddelijke
werkelijkheid erkennen.
Nu zal een volledige fixatie of volledige transformatie van de religieuze
traditie alleen theoretisch voorkomen. Binnen de deductieve positie zal altijd
een moment van actualisatie aanwezig zijn; zo niet dan wordt de traditie
onvoorstelbaar. Binnen de reductieve positie zal altijd een moment van identificatie met de traditie zijn, anders wordt daarmee volledig gebroken en
heeft deze geen enkele betekenis meer. In dat geval vindt volledige distantie
van het christelijke erfgoed plaats en is er sprake van seculiere filosofie,
aldus Van Gerwen. Deze laatste positie zullen wij 'gedistantieerd' noemen.
Ideaaltypisch zijn er dus vier posities te onderscheiden, te weten: deductief,
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inductief, reductief en gedistantieerd. De eerste drie zijn varianten binnen de
christelijke traditie, in de laatste wordt met deze traditie gebroken.
Indien de vier posities tussen de polen fixatie van de christelijke traditie en
distantiêring van de christelijke traditie geplaatst, met de mate van transformatie van deze traditie als verbindend element tussen beide polen, dan
wordt de definitieve ordening: deductief - inductief - reductief - distantie.
Om met behulp van deze vier posities het cognitieve aspect van de doelstelling in kaart te brengen is de volgende procedure ontworpen. Er zijn
schalen geconstrueerd die de mening over de traditionele geloofsleer, een
hogere of goddelijke werkelijkheid en de waarde van bijbelse verhalen
meten. De meningen over deze thema's verschaffen de mogelijkheid tussen
de verschillende posities te differentiëren. De differentiatie wordt geïllustreerd aan de hand van figuur 1.
Figuur 1 Ordening stcllingnamcs
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Mening over de tradiuonclc geloofsleer
Mening over een hogere werkelijkheid
Mening over de zinvolheid van bijbelse verhalen

Ded: deducüef, Ind: inducuef. Red' reductief, Disi, disumile

De mening over de traditionele geloofsleer, eens in de tijd gefixeerde religieuze opvattingen, vormt het onderscheid tussen de deductieve en de overige posities. Het instemmen met de traditionele geloofsleer is kenmerkend
voor de deductieve positie, het afwijzen ervan voor de overige drie. De
opvattingen over een hogere of goddelijke werkelijkheid vormen het onderscheid tussen de deductieve en inductieve posities enerzijds en de reductieve
en gedistantieerde posities anderzijds. Erkenning van een dergelijke werkelijkheid is karakteristiek voor de deductieve of inductieve positie, afwijzing
ervan voor de reductieve of gedistantieerde. Met behulp van de meningen
over de zinvolheid van bijbelse verhalen, het belangrijkste corpus aan
religieuze verhalen dat het christendom kent, kunnen de drie door Berger
ontworpen posities en de gedistantieerde worden onderscheiden. Waarde
toekennen aan deze verhalen is kenmerkend voor de deductieve, inductieve
en reductieve posities, ze als weinig zinvol beschouwen is karakteristiek voor
de gedistantieerde positie.6
Eerst worden de opvattingen van onderwijsgevenden over de traditionele
geloofsleer, een hogere werkelijkheid en bijbelse verhalen besproken, daama
wordt ingegaan op de positie van onderwijsgevenden op deze typologie.7
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Traditionele christelijke leer / geloofsleer
Socialisatie betreffende de traditionele geloofsleer is ondermeer uitgewerkt
door te vragen in hoeverre onderwijsgevenden leerlingen vertrouwd willen
maken met de traditionele geloofsleer (v64) en/of onderwijsgevenden van
mening zijn dat kinderen vertrouwd gemaakt moeten met het idee van een
voor eens en altijd vastliggende goddelijke openbaring (v70). De resultaten
vindt men in tabel 4.1.
Tabel 4.1

Algemene doelstelling: cognmef. Traditioneel christelijke leer / geloofsleer. Protestantschristclijkc en rooms-kalholiekc scholen. Percentages

Var

Korte omschrijving

pc
Ja

rk
Ja

Factorlading

v64
v65
v70
v76

Zoveel mogelijk vertrouwd mee maken
Vertrouwd mee maken dat ze waardevol is
Goddelijke openbaring voor eens en altijd vastligt
Moet zoveel mogelijk bewaard blijven

37
45
51
41

31
30
23
22

.80
.91
.72
.88

Verklaarde vananuc 69 4%. Alpha .81. Ja' v64 schaalwaarde 1 ; overige variabelen schaalwaarden 1,2

Op rooms-katholieke scholen staan onderwijsgevenden in het algemeen
negatief tegenover het idee leerlingen vertrouwd te maken met de traditionele geloofsleer. Wil nog ongeveer 30% van de onderwijsgevenden leerlingen wijzen op de waardevolle aspecten van de traditionele geloofsleer
(v65), het vertrouwd maken met het gefixeerde karakter ervan wordt door
minder dan een kwart van hen gewaardeerd (v70, v76).
Op protestants-christelijke scholen zijn onderwijsgevenden positiever over
de traditionele geloofsleer, ook over het fixerende element ervan. De verschillen tussen beide schoolsoorten op vragen over het gestolde element in de
traditie zijn het grootst. Bij de vraag over het voor eens en altijd gegeven
zijn van de goddelijke openbaring is het verschil bijna 30%. Op protestantschristelijke scholen hechten onderwijsgevenden aangaande de godsdienstige
socialisatie meer aan de traditie, ook aan het minder 'rekkelijke' element
ervan dan op rooms-katholieke scholen. Toch is de ondersteuning ervoor
ook binnen protestants-christelijke scholen niet overweldigend. Telkenmale
reageert minder dan de helft van de onderwijsgevenden instemmend op de
items, item v70 uitgezonderd. Dit item heeft echter wel betrekking op het
fixerende element van de traditie.
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Hogere werkelijkheid
Aangaande het bestaan van een hogere werkelijkheid is onder meer gevraagd
naar de bereidheid kinderen vertrouwd te maken met een hogere of een
heilige werkelijkheid (v63, v72, tabel 4.2).
Tabel 4.2

Algemene doelstelling: cognitief Hogere werkelijkheid. Protestants-chnstelijke en roomskatholieke scholen. Percentages

Var

Korte omschrijving

PC
Ja

rk
Ja

Factorlading

v63
v66
v69
v75
v72

Gevoelig maken voor een hogere werkelijkheid
God in deze wereld aanwezig is
Een werkelijkheid die boven de mens uitgaat
Datgene in het leven dat naar het goddelijke verwijst
Heilige werkelijkheid

87
90
79
66
43

86
81
71
52
28

.66
.76
.78
.81
.72

Verklaarde variantic 55 9%. Alpha .77. Ja v63 schaalwaarde 1; overige vanabelen schaalwaarden 1,2

Meer dan 80% van de onderwijsgevenden van beide schoolsoorten heeft als
doelstelling kinderen gevoelig te maken voor een hogere werkelijkheid en de
aanwezigheid van God in deze wereld (v66). Vertrouwd maken met een
heilige werkelijkheid verkrijgt de minste instemming (v72) zowel binnen de
protestants-christelijke als binnen de rooms-katholieke populatie. Het in
meerderheid wel vertrouwd willen maken met een hogere werkelijkheid en
met God in deze wereld en in mindere mate met een heilige werkelijkheid
doet vermoeden dat veel onderwijsgevenden wel op een dit bestaan transcenderende dimensie willen wijzen, maar deze dimensie niet zien als een werkelijkheid die onaantastbaar is, connotaties die de term 'heilig' vaak met zich
draagt. Dat dit item ook goed past in de factor 'socialisatie met betrekking
tot de traditionele geloofsleer' bevestigt dit vermoeden.
Bijbel / bijbelse verhalen
Onderwijsgevenden is gevraagd naar hun de houding tegenover de socialisatie aangaande het belangrijkste corpus aan religieuze taal dat het joodschristelijk erfgoed kent, bijbelse verhalen. Beschouwen onderwijsgevenden
deze als waardevol (v63)? Denken ze dat kinderen er hun hele leven iets aan
zullen hebben (v74)? De antwoorden op deze vragen worden in tabel 4.3
samengevat.
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Tabel 4.3

Algemene doelstelling cogniucf Bijbel / bijbelse verhalen. Protesiants-chnstelijke en
rooms- katholieke scholen Percentages

Var

Korte omschrijving

pc
Ja

rk
Ja

Factorlading

v62
v68
v73
v67
v74

Is / zijn waardevol
Gebruiken voor menselijke waarden
Gebruiken voor diepere betekenissen in het leven
Iets vertellen over goed en kwaad
Dal kinderen er hun hele leven iels aan hebben

100
93
87
78
89

96
90
83
80
63

.58
.74
.80
.59
.71

Verklaarde vananue 47 7% Alpha .68. Ja v62 schaalwaarde 1; ovenge vanabelen schaalwaarden 1,2

Qua opvattingen over het vertrouwd maken met bijbelse verhalen lopen
protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen weinig uiteen. De meeste
onderwijsgevenden van beide schoolsoorten kunnen zich erin vinden kinderen met deze teksten vertrouwd te maken. Zowel binnen beide populaties als
tussen beide populaties vertonen de antwoorden op de vragen weinig spreiding. Alleen de vraag naar de reikwijdte van de betekenis van deze verhalen
valt uit de toon (v74). Op deze vraag wordt door onderwijsgevenden van
rooms-katholieke scholen het minst positief gereageerd en treedt het grootste
verschil tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen op. Het
wijst er op dat veel onderwijsgevenden op rooms-katholieke scholen bijbelse
verhalen belangrijk vinden, maar dat een deel van deze onderwijsgevenden
daarbij niet overtuigd is van de permanente waarde voor kinderen van deze
neerslag van de joods-christelijke traditie. Hun collega's op protestantschristelijke scholen zijn hier meer van overtuigd.
Ten einde de algemeen cognitieve doelstelling van onderwijsgevenden als
deductief, inductief, reductief, dan wel gedistantieerd te typeren is de volgende procedure toegepast. Telkens wanneer een respondent instemt met een
aan hem voorgelegde uitspraak, krijgt hij de score één toegewezen, iedere
maal dat hij niet instemt de score twee." Vervolgens is de gemiddelde score
per respondent per thema bepaald. Heeft hij een score van minder dan 1.5,
dan wordt hij geacht positief tegenover socialisatie van het betreffende thema
te staan; heeft hij een score die hoger uitvalt, dan wordt hij geacht kinderen
niet met het betreffende onderwerp vertrouwd te willen maken. Daama zijn
de respondenten conform het hierboven beschreven patroon ingedeeld.
Het is mogelijk om 93% van de respondenten volgens dit patroon in te
delen. Van de respondenten is 7% niet in te delen, óf omdat zij teveel ontbrekende scores hebben, óf omdat hun score niet conform het ge-assumeerde
patroon is. Qua schaalbaarheid zijn er geen verschillen tussen onderwijsgevenden van protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen. Ter vergelijking, bij de alternatieve antwoordpatronen varieert het percentage te
ordenen respondenten tussen de 33% en 78%.
Dit betekent dat de ordening van opvattingen in de volgorde: deductief inductief - reductief - distantie inteme geldigheid heeft. In de eerste plaats is
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het mogelijk op deze wijze een hoog percentage respondenten te ordenen,
deze ordening voldoet aan een absoluut criterium. In de tweede plaats is deze
ordening de meest aannemelijke, met behulp van deze ordening zijn meer
respondenten in te delen dan bij enig andere. In de derde plaats is ze de
meest geloofwaardige ordening; ze is namelijk conform de gepostuleerde
volgorde.9·,0
Hoe scoren de onderzochte onderwijsgevenden op de typologie (tabel 4.4)?
Tabel 4.4

Typologische indeling algemene doelstelling: cognitief. Protestantschristelijke en rooms-kalholickc scholen. Kolompercentages

Deducuef
Inductief
Reducucf
Distantie

pc

ile

39
43
18

20
48
24
8

-

C: .20, sign <.05

Naar algemeen cognitieve doelstelling is 20% van de onderwijsgevenden op
rooms-katholieke scholen als deductief te typeren, op protestants-christelijke
scholen is dit bijna tweemaal zoveel, 39%. Het merendeel van de onderwijsgevenden, 43% op protestants-christelijke en 48% op rooms-katholieke
scholen, valt als inductief te beschouwen. Op protestants-christelijke scholen
is 18% van de onderwijsgevenden reductief, op rooms-katholieke scholen
iets meer, 24%. Geen van de onderwijsgevenden op protestants-christelijke
scholen is als gedistantieerd te omschrijven, op rooms-katholieke scholen
geldt dit voor 8% van de onderwijsgevenden. In hoeverre hierbij de grotere
vertrouwdheid met bijbel en bijbelse verhalen in protestantse kring een rol
speelt, dan wel dat hierin onder onderwijsgevenden van katholieke scholen
een distantie van de joods-christelijke traditie wordt uitgedrukt is een vraag.
In hoofdstuk zes wordt op deze vraag teruggekomen.
De verschillen tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen
resulteren in een contingentiecoëfficiènt van .20. Het breukvlak tussen
protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen ligt tussen de deductieve
optie enerzijds en de overige drie opties anderzijds. Onderwijsgevenden die
de deductieve optie onderschrijven zijn op protestants-christelijke scholen
oververtegenwoordigd. Deze oververtegenwoordiging neemt het grootste
deel van het onderscheid tussen beide schoolsoorten voor haar rekening. Bij
de inductieve, reductieve en gedistantieerde optie zijn katholieke scholen
oververtegenwoordigd. De verschillen tussen de scholen nemen toe naarmate
de schaaluiteinden genaderd worden. Bij de deductieve optie bedraagt het
verschil 19%, bij de inductieve optie loopt dit terug tot 5%, daarna loopt het
voor de reductieve en gedistantieerde opties op tot 6% respectievelijk 8%.
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Verschillen tussen beide scholen treden dus vooral op in de uiteinden van het
socialisatiespectrum, het sterkst aan traditionele zijde.
4.1.2 Concrete doelstelling: cognitief
Met behulp van de door Berger geïnspireerde typologie is inzicht verkregen
in de opvattingen van de onderwijsgevenden over de algemene doelstelling
op cognitief niveau. Om inzicht te krijgen in de concrete doelstelling op
cognitief niveau en om deze te vergelijken met de algemene doelstelling is
gevraagd hoe onderwijsgevenden sommige godsdienstige thema's zouden
behandelen.
Gebruik van religieuze referenten
De eerste wijze waarop de concreet cognitieve doelstelling in kaart is
gebracht, is via het gebruik van 'religieuze' referenten. Op de vraag hoe
onderwijsgevenden het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging uitwerken
zijn alternatieven aangeboden waarin een verschillend aantal religieuze
referenten is gebruikt (v77). In één alternatief is zowel van Jezus als God
sprake, in een tweede alleen van Jezus en in een derde worden geen
religieuze referenten geformuleerd. Voor de resultaten, zie tabel 4.5. n
Tabel 4 5

Concrete doelstelling- cognitief Gebruik van religieuze referenten
(v77). Protcsianis-chrisielijke en rooms-kalholieke scholen.
Kolom percentages

Jezus en God
Jezus
Geen

pc

rk

52
40
8

13
52
36

C: .38, sign <.05.

Een minderheid (13%) van de onderwijsgevenden op rooms-katholieke
scholen maakt gebruik van het alternatief waarin van zowel Jezus als God
sprake is, 52% alleen van de referent Jezus, 36% laat bij zijn uitwerking
gebruik van religieuze referenten achterwege. Het verschil met protestantschristelijke scholen is aanzienlijk (C:.38). Op protestants-christelijke scholen
kiezen de meeste onderwijsgevenden (52%) voor het gebruik van beide
referenten, 40% voor één referent en 8% voor geen.
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Interpretatie van Jezus
De tweede uitwerking van de concreet cognitieve doelstelling heeft betrekking op de interpretatie van Jezus (v78). De aangeboden alternatieven zijn
gebaseerd op de onderscheiden algemeen cognitieve doelstellingen. Dat Jezus
in onze tijd geen betekenis meer zou hebben is een uitwerking van de gedistantieerde optie, dat Hij nog steeds als moreel voorbeeld kan gelden van de
reductieve, dat in Jezus Gods bevrijdende werkzaamheid is verschenen van
de inductieve en dat Jezus Gods zoon is die door zijn kruisdood een zoenoffer heeft gebracht van de deductieve optie. Een overzicht van de resultaten
vindt men in tabel 4.6.12
Tabel 4 6

Concreie doelstelling· cognitief. Interprete van Je/.us Christus
(v78) ProiesianLs-chnslclijkc en rooms-kaüioliekc scholen.
Kolompcrccnugcs

Gods /oon (Deductief)
Mens waann God verschenen is (Inductief)
Groot mens (ReduciieQ
Betekenisloos (Distantie)

pc

rk

40
26
34

3
17
80

C: .46, sign < 05

Slecht één van de onderwijsgevenden van rooms-katholieke scholen en geen
van de onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen koos voor het
alternatief waarin Jezus als betekenisloos wordt beschreven. Dit betekent dat
bijna alle onderwijsgevenden, ook degenen die qua ideologie als gedistantieerd te typeren zijn, voornemens zijn kinderen in positieve zin op de betekenis van Jezus te wijzen. Met welke betekenissen willen onderwijsgevenden
kinderen vertrouwd maken?
Op rooms-katholieke scholen wil een grote meerderheid (80%) zich
beperken tot de morele betekenis van Jezus, 17% kiest voor het 'bevrijdende
werkzaamheid God's'-altematief en een kleine groep onderwijsgevenden
(3%) voor het zoenoffer-perspectief.
Het verschil met protestants-christelijke scholen is groot (C:.46). In het
protestants-christelijke onderwijs kiest 40% voor het zoenoffer-perspectief,
34% voor het morele perspectief, en 17% voor het alternatief waarin Jezus
een manifestatie is van God's bevrijdende werkzaamheid. Op protestantschristelijke scholen kiezen onderwijsgevenden in meerderheid voor een
reductieve of een deductieve uitwerking, op rooms-katholieke scholen voor
een reductieve.
Onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen houden er meer
traditionele cognitieve doelstellingen op na dan onderwijsgevenden van
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rooms-katholieke scholen. Dit blijkt enigszins uit de algemene doelstelling,
maar met name uit de concrete doelstelling. Maar liefst 80% van de onderwijsgevenden werkzaam op rooms-katholieke scholen valt in het laatste
opzicht als reductief te typeren. Dit wijst er op dat veel onderwijsgevenden
op rooms-katholieke scholen die op algemeen niveau deductieve of inductieve opvattingen onderschrijven (68%), op concreet niveau reductieve
opvattingen huldigen. Slechts 20% van de onderwijsgevenden op roomskatholieke scholen onderschrijft immers een concrete uitwerking die als
deductief of inductief getypeerd is. Een verschil van 48%. Ook aan de
andere zijde van het algemeen doelstellingsspectrum tenderen onderwijsgevenden naar een reductieve concrete doelstelling. Op rooms-katholieke
scholen is 8% van de onderwijsgevenden qua algemene doelstelling gedistantieerd en minder dan 1% kiest voor een gedistantieerde uitwerking. Op
rooms-katholieke scholen zijn onderwijsgevenden op algemeen niveau veel
meer verdeeld dan op concreet niveau, aangaande de concrete doelstelling
domineert er één: de reductieve.
Overigens doen dezelfde tendenties zich op protestants-christelijke scholen
voor, zij het in zwakkere mate. Worden de onderwijsgevenden die op deze
scholen qua algemene doelstelling als deductief of inductief omschreven zijn
gesommeerd, dan komt men tot 82%. Deze onderwijsgevenden zijn in
principe bereid kinderen vertrouwd te maken met religieus transcenderende
perspectieven op de werkelijkheid. Als concrete doelstelling werkt 66% van
de onderwijsgevenden dit religieus transcendente perspectief uit, een verschil
van 16%.
4.1.3 Algemene doelstelling: attitudinaal
Teneinde het attitudinale aspect van de algemene doelstelling te beschrijven
wordt gebruik gemaakt van het begrip geloofsbevordering. Hieronder
verstaan wij de al dan niet openlijke behoefte om leerlingen een gelovige
houding bij te brengen. Deze omschrijving is identiek aan de omschrijving
die Claassen geeft van het begrip 'wervingsgericht' (Claassen, 1985, p. 117
e.V.). Wij geven de voorkeur aan het begrip 'geloofsbevordering', omdat
wervingsgericht associaties oproept met socialisatie binnen kerkelijk verband. Het gaat ons echter om een begrip waarmee de houding van onderwijsgevenden ten opzichte van het tot ontwikkeling brengen van een persoonlijk
geloof kan worden uitgedrukt. Ons inziens voldoet de term 'geloofsbevordering' daaraan beter dan de term 'wervingsgericht'. Geloofsbevordering
moet niet verward worden met indoctrinatie. De wens dat leerlingen gelovigen worden is goed verenigbaar met respect voor de keuzevrijheid van leerlingen.13
Teneinde het voorkomen van een geloofsbevorderende intentie bij onderwijsgevenden vast te stellen is hen naar hun mening gevraagd over thema's
als, mogen onderwijsgevenden invloed uitoefenen op de gelovige opvoeding

62

van ouders? (v47) en moet het godsdienstonderwijs uitsluitend neutrale
informatie bieden? (v50). De resultaten vindt men in tabel 4.7.
Tabel 4.7

Algemene doelstelling: atlitudinaal. Gcloofsbcvordcrcndc intentie. Protestants-christelijke
en rooms-katholieke scholen. Percentages en schaalscorcs

Var

Копе omschrijving

Ja

rk
Ja

Factorlading

v50
v47
v44
v41
v40
v46
v49

Neutrale informane bieden (-)
Geen invloed uitoefenen op het gelovig opvoeden door ouders (-)
School moet godsdienstige levensbeschouwing uitdragen
Leren bidden is een zaak voor ouders (-)
Vindt het belangrijk kinderen te Ieren bidden
Kinderen vertrouwd maken met de idealen van mijn geloof
In de eerste plaats geloofsverkondiging zijn

13
12
83
14
71
71
38

16
20
77
27
50
49
15

-.49
-.48
.58
-.71
.79
.68
.52

3.89
.67

3.41
.78

PC

Schaalgemiddeldc
Slandaarddcviaue

Verklaarde vananiic 38.3%. Alpha .72. Eia: 25, sign < 05. Ja: schaalwaarden 4,5. (-): negatief
geformuleerd item. Schaalbreedte 1 (laag) · 5 (hoog).

Slechts 16% van de onderwijsgevenden uit het rooms-katholiekc onderwijs
wil uitsluitend neutrale informatie wil geven. Dit betekent dat voor de
meeste onderwijsgevenden godsdienstonderwijs meer dient te zijn dan
kennisoverdracht. Ongeveer een gelijk aantal onderwijsgevenden (15%)
beaamt de uitspraak dat het godsdienstonderwijs in de eerste plaats geloofs
verkondiging dient te zijn (v49). Onderwijsgevenden op rooms-katholieke
scholen lijken hiermee aan te geven waar voor hen de grens ligt in het
engagement met betrekking tot religieuze socialisatie. Zij zijn wel bereid met
inzet te werken aan het vertrouwd maken van kinderen met godsdienst en
geloven: 77% van de onderwijsgevenden vindt dat de school een godsdiens
tige levensbeschouwing moet uitdragen (v46). De meeste onderwijsgevenden
betrachten een zekere terughoudendheid.
Op protestants-christelijke scholen is deze terughoudendheid minder
aanwezig. Daar is 38% van de onderwijsgevenden het eens met de uitspraak
dat godsdienstonderwijs in de eerste plaats geloofsverkondiging dient te zijn,
tweemaal zoveel als op rooms-katholieke scholen. Ook het belang dat onder
wijsgevenden hechten aan bidden (v40) en aan het vertrouwd maken met de
eigen gelovige idealen (v46) zijn uitdrukking van een sterkere geloofsbevorderende intentie in het protestants-christelijke onderwijs.
De balans opmakend kan blijkens de gemiddelde schaalscores de intentie
tot geloofsbevordering op protestants-christelijke scholen hoog en op roomskatholieke scholen verkerend op de grens van hoog en matig genoemd
worden. Het verschil tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke
scholen is echter niet al te groot (èta .25).

63

4.2 Bidden
Met betrekking tot het gedrag van onderwijsgevenden is een ritueel aspect
van godsdienstigheid onder de loep genomen, het bidden. Aan onderwijs
gevenden is gevraagd hoe vaak zij met de klas bidden (v39, tabel 4.8).
Tabel 4.8

Bidden (v39). Protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen.
Kolompercenlages

Iedere dag
Enkele malen per weck
Minder
С

pc

ik

84
9
7

69
11
20

15, sign. <.05

Een meerderheid van de onderwijsgevenden op zowel protestants-christelijke
als rooms-katholieke scholen, 84% respectievelijk 69%, bidt iedere dag met
de klas. Op protestants-christelijke scholen bidt 9% enkele malen per week,
op rooms-katholieke scholen 11%. Op rooms-katholieke scholen bidt 20%
van de onderwijsgevenden slechts enkele keren per maand of minder. Op
protestants-christelijke scholen is dit bij 7% van de onderwijsgevenden het
geval. Op protestants-christelijke scholen wordt vaker gebeden dan op
rooms-katholieke scholen, de verschillen zijn echter klein.
Opmerkelijk is de discrepantie tussen het aantal onderwijsgevenden dat
verklaart leren bidden belangrijk te vinden (tabel 4.7, item v40) en dat
verklaart daadwerkelijk te bidden. Op rooms-katholieke scholen vindt de
helft van de onderwijsgevenden het belangrijk kinderen te leren bidden,
terwijl op deze scholen 80% dit enkele malen per week of vaker doet, een
verschil van 30%. Ook op protestants-christelijke scholen bidden onderwijs
gevenden vaker dan dat zij verklaren het belangrijk te vinden om bidden aan
kinderen te leren; het verschil bedraagt 22%. Het onderscheid tussen onder
wijsgevenden die bidden belangrijk vinden en zij die bidden niet belangrijk
vinden is vastgesteld door het item dat deze intentie meet op de schaalwaarde
3/4 te dichotomiseren. Zij die een score van vier of meer hebben worden
geacht leren bidden belangrijk te vinden. Echter, ook indien onderwijs
gevenden die een score van drie of meer hebben geacht worden het leren
bidden belangrijk te vinden, bidden onderwijsgevenden nog steeds vaker dan
dat zij verklaren het belangrijk te vinden dit kinderen te leren. Dit geldt op
protestants-christelijke scholen voor 11% van de onderwijsgevenden, op
rooms-katholieke scholen voor 8%. Deze gegevens wijzen laten zien dat
onderwijsgevenden als zij het leren bidden ook maar enigszins van belang
achten, zij dit niet snel zullen nalaten. Vooropgesteld dat er een samenhang
tussen intentie en gedrag bestaat. Op het bestaan van een samenhang tussen
bidden en het belangrijk vinden kinderen te leren bidden, wijzen de pearson
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correlaties van .48 voor protestants-christelijke scholen en .53 voor roomskatholieke scholen.
4.3 Waardering
De waardering voor het godsdienstonderwijs vormt de indicator voor de
attitude die onderwijsgevenden tegenover deze onderwijstaak innemen. Om
dit te onderzoeken zijn vragen gesteld over hoe belangrijk onderwijsgevenden het godsdienstonderwijs vinden (v51) en of zij wellicht liever geen
godsdienstonderwijs zouden geven (v48). De resultaten vindt de lezer in
tabel 4.9.
Tabel 4 9

Waardering voor godsdienstonderwijs. Proieslanls-chnsielijke en rooms-katholiekc scholen.
Percentages en schaalscorcs

Var

Korte omschrijving

pc
Ja

rk
Ja

Faciorlading

v48
v51
v45
v42

Liever niet geven (-)
Belangrijk
Interessant
Plezierig

3
93
76
88

7
81
63
57

-.76
.81
.82
.86

4.53
.55*

4.06
.83*

Schaalgcmiddcldc
Standaarddeviatie

Verklaarde vananlic 65 9%. Alpha .80. Eia: .24, sign. <.05. Ja. schaalwaarden 4,5. (-): negatief
gclormuleerd item. Schaalbrcedle I (laag) - 5 (hoog). *' significant verschil (<.05).

Onderwijsgevenden van beide schoolsoorten hebben een hoge tot zeer hoge
waardering voor het godsdienstonderwijs. Het verschil tussen beide schoolsoorten is niet groot (èta .24). De rooms-katholieke populatie kent echter een
grotere standaarddeviatie dan de protestants-christelijke populatie. Anders
gezegd, al zijn de gemiddelde verschillen over de waardering van het
godsdienstonderwijs tussen onderwijsgevenden van beide scholen klein,
onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen zijn over deze
waardering veel eensgezinder dan onderwijsgevenden van rooms-katholieke
scholen.
Op rooms-katholieke scholen vindt 81% van de onderwijsgevenden het
een belangrijk vak, op protestants-christelijke scholen 93%. Dat onderwijsgevenden het daarmee nog niet per se plezierig (v45) of interessant (v42)
vinden, blijkt uit het percentage onderwijsgevenden dat deze vragen positief
beantwoordt. Op rooms-katholieke scholen geldt dit voor respectievelijk
57% en 63% van de onderwijsgevenden, op protestants-christelijke scholen
voor respectievelijk 88% en 76%. Onderwijsgevenden die het godsdienstonderwijs wel belangrijk, maar daarmee nog niet interessant of plezierig
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vinden treft men met name in het rooms-katholieke onderwijs aan. Slechts
7% van de onderwijsgevenden op rooms-katholieke en 3% van de onderwijsgevenden op protestants-christelijke scholen zouden liever geen godsdienstonderwijs geven.
Vergelijken wij de attitudinale doelstelling van de onderwijsgevenden
(geloofsbevordering) met de attitude die zij tegenover het godsdienstonderwijs innemen (waardering). Zowel op protestants-christelijke als op
rooms-katholieke scholen verklaren onderwijsgevenden godsdienstonderwijs
een belangrijk vak te vinden. Op protestants-christelijke scholen wordt zowel
een hoge waardering als een sterke geloofsbevorderende intentie aangetroffen. Onderwijsgevenden op rooms-katholieke scholen zijn ondanks hun
hoge waardering voor het godsdienstonderwijs terughoudender, deze onderwijsgevenden hebben minder geloofsbevorderende intenties.
Met betrekking tot het rooms-katholieke onderwijs bestaat er aangaande
waardering en geloofsbevordering weinig verschil met de resultaten van het
onderzoek van Claassen. Ook uit zijn resultaten kan een hoge waardering en
een matige geloofsbevorderende instelling afgeleid worden.14
4.4 De samenhangen tussen de onderscheiden aspecten van het godsdienstonderwijs
De samenhangen voor het rooms-katholieke onderwijs resulteren in tabel
4.10.
Tabel 4.10 Samenhangen tussen de onderscheiden aspecten van hel
godsdienstonderwijs. Rooms-katholieke scholen
1

1 Deductief/ gedistantieerd
2 Religieuze referenten
3 Interpretane Je/.us
4 Geloofsbevordering
5 Klassikaal bidden
6 Waardering

2

41
.29
.52
26
.42

3

.34
.40
.23
.33

4

5

.31
.16
.23

Pearson correlaties >.15, sign. £.05.

Op rooms-katholieke scholen zijn de samenhangen tussen de verschillende
metingen van de doelstelling op cognitief niveau matig tot redelijk. Een
correlatie van .41 tussen de algemeen cognitieve doelstelling - de indeling
deductief / gedistantieerd - en de concreet cognitieve doelstelling, uitgedrukt
in het gebruik van referenten is redelijk: naarmate de onderwijsgevende
meer deductief en minder gedistantieerd is georiënteerd, maakt hij meer
gebruik van religieuze referenten. De correlatie van .29 tussen algemeen
cognitieve doelstelling en de interpretatie van Jezus daarentegen is matig.
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Deze matige correlatie kan mede worden toegeschreven aan de geringe
spreiding van het Jezus-item. Het merendeel van de onderwijsgevenden kiest
voor de 'groot mens' interpretatie.
Naarmate de algemeen cognitieve doelstelling meer deductief en minder
gedistantieerd is, hebben onderwijsgevenden een sterkere geloofsbevorderende instelling alsook meer waardering voor het godsdienstonderwijs. De samenhang tussen de algemeen cognitieve doelstelling en
bidden is zwak; in het geval van een deductieve doelstelling wordt er
nauwelijks meer gebeden dan in het geval van een gedistantieerde doelstelling.
Gebruik van religieuze referenten en interpretatie van Jezus enerzijds
hangen zwak samen met geloofsbevordering en waardering voor het godsdienstonderwijs en bidden anderzijds. Slechts de waarde van de correlatie
tussen het gebruik van referenten en geloofsbevordering is redelijk sterk;
onderwijsgevenden die sterk geloofsbevorderend zijn georiënteerd maken
meer gebruik van religieuze referenten.
De samenhang tussen de geloofsbevorderende intentie en de waardering
voor het godsdienstonderwijs is sterk: naarmate een onderwijsgevende een
sterkere geloofsbevorderende intentie heeft, heeft hij ook meer waardering
voor het godsdienstonderwijs.
Het bidden vormt een relatief onafhankelijke component van het godsdienstonderwijs. De enige noemenswaardige correlatie is die met geloofsbevordering. De samenhang met waardering en de cognitieve doelstellingen,
zowel algemeen als concreet is daarentegen zwak Met andere woorden,
bidden heeft vooral te maken met de algemeen attitudinale doelstelling die
onderwijsgevenden ten aanzien van het godsdienstonderwijs hebben en
weinig met hun waardering voor dit vak of de kennisbestanden die zij willen
overdragen.
Vervolgens de samenhangen in het protestants-christelijke onderwijs (tabel
4.11).
Tabel 4.11 Samenhangen lussen de onderscheiden aspecien van hel
godsdienstonderwijs. Proiesianls-chrislclijke scholen
1

1 Deductief/gcdisunuccrd
2 Religieuze referenten
3 Interpretane Jezus
4 Geloofsbevordering
5 Klassikaal bidden
6 Waardering

2

.45
.50
.16
.30

3

.46
.27
.25

.52
.34

4

.42
.28

Pearson correlaties >.15, sign. <.05.
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Er is een behoorlijke correlatie tussen de algemeen cognitieve doelstelling,
de deductief - gedistantieerd indeling, en de concreet cognitieve doelstelling
gemeten naar de interpretatie van Jezus. Ook de samenhang tussen deze
interpretatie en het gebruik van religieuze referenten is behoorlijk. Onderwijsgevenden die dus qua algemeen cognitieve doelstelling meer deductief
zijn interpreteren Jezus op een traditionelere wijze, en degenen die Jezus
traditioneler interpreteren gebruiken ook vaker religieuze referenten. Er
bestaat echter geen noemenswaardige samenhang tussen de algemeen
cognitieve doelstelling en de concreet cognitieve doelstelling geïndiceerd
naar het gebruik van referenten: wie dus qua algemeen cognitieve doelstelling deductief is gebruikt niet per se vaker religieuze referenten dan
degenen die reductief zijn. In het rooms-katholieke onderwijs is deze laatste
samenhang sterk.
Evenals op rooms-katholieke scholen hebben de onderwijsgevenden met
een meer deductieve algemeen cognitieve doelstelling op attitudinaal doelstellingsniveau een sterkere geloofsbevorderende intentie, ook hebben zij een
hogere waardering voor het godsdienstonderwijs.
Geloofsbevordering is een redelijk geïntegreerde component; de samenhangen tussen geloofsbevordering enerzijds en cognitieve doelstellingen uitgezonderd het gebruik van religieuze referenten - en bidden anderzijds
zijn sterk. Op protestants-christelijke scholen is de relatie tussen geloofsbevordering en waardering echter aanzienlijk zwakker dan op roomskatholieke scholen. De waardering voor het godsdienstonderwijs heeft op
protestants-christelijke scholen dus weinig uitstaande met de attitudinale
intentie waarmee het godsdienstonderwijs verzorgd wordt.
Evenals op rooms-katholieke scholen heeft op protestants-christelijke
scholen het bidden vooral veel met de attitudinale doelstelling van onderwijsgevenden uitstaande, er bestaat een behoorlijke samenhang met
geloofsbevordering. De correlatie tussen bidden en de cognitieve doelstellingen is daarentegen aanzienlijk zwakker. De samenhang tussen bidden
en waardering is in het protestants-christelijke onderwijs irrelevant.
Op protestants-christelijke scholen hangt de waardering voor het godsdienstonderwijs niet meer dan zwak samen met een van de overige indicatoren. Met andere woorden, of onderwijsgevenden op protestants-christelijke
scholen het godsdienstonderwijs waarderen heeft nauwelijks met enig aspect
van het godsdienstonderwijs te maken, dit in tegenstelling tot de situatie op
rooms-katholieke scholen.
In het algemeen vallen de correlaties voor de diverse aspecten van het
godsdienstonderwijs op rooms-katholieke scholen hoger uit dan op
protestants-christelijke scholen. Deze hogere correlaties betekenen dat het
godsdienstonderwijs op rooms-katholieke scholen in het algemeen een
samenhangender geheel vormt dan het godsdienstonderwijs op protestantschristelijke scholen.

4.5 Samenvatting
Aan de hand van de vergelijking tussen het protestants-christelijke en het
rooms-katholieke onderwijs zullen de resultaten met betrekking tot het godsdienstonderwijs worden samengevat. De verschillen zijn wat de opvattingen
over de algemeen cognitieve doelstelling betreft, de indeling deductief gedistantieerd, betrekkelijk gering. Daarentegen zijn de verschillen groot als
het gaat om de concreet cognitieve doelstelling, de interpretatie van Jezus en
het gebruik van religieuze referenten. Op rooms-katholieke scholen zijn
onderwijsgevenden minder traditioneler dan onderwijsgevenden in het
protestants-christelijke onderwijs. Deze verschillen treden vooral op indien
de referent 'God' wordt gebruikt, dit gebeurt op protestants-christelijke
scholen vaker. Eenzelfde tendens bleek uit de resultaten die betrekking
hebben op de persoonlijke levensbeschouwing van onderwijsgevenden. Ook
daar bleek de referent 'God' voor onderwijsgevenden van rooms-katholieke
scholen een hogere drempel te bezitten dan voor onderwijsgevenden van
protestants-christelijke scholen. Het godsbeeld is een centraal punt waar de
denominationele culturen zich splitsen.
Daarenboven is op rooms-katholieke scholen de discrepantie tussen algemeen en de concreet cognitieve doelstelling veel groter dan op protestantschristelijke scholen. Op rooms-katholieke scholen tendeert een meerderheid
van de onderwijsgevenden, ondanks een deductieve of inductieve algemeen
cognitieve doelstelling, naar een reductieve concreet cognitieve doelstelling.
Met betrekking tot bidden, geloofsbevordering en waardering voor het
godsdienstonderwijs zijn de verschillen tussen het protestants-christelijke en
het rooms-katholieke onderwijs kleiner. Bij geloofsbevordering en waardering voor godsdienstonderwijs als indicatie voor commitment met dit vak
blijkt wederom een interessante parallel met de persoonlijke levensbeschouwing. Zowel aangaande het commitment met het godsdienstonderwijs als het
commitment met de persoonlijke levensbeschouwing verschillen onderwijsgevenden van protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen weinig
van elkaar. In beide gevallen spitsen de verschillen tussen beide culturen zich
vooral toe op inhoudelijke aspecten. Evenals bij de inhoud van de persoonlijke levensbeschouwing zijn er aangaande de cognitieve doelstellingen van
het godsdienstonderwijs, zowel op algemeen als concreet niveau, weinig
onderwijsgevenden die zich van de christelijke traditie distantiëren.
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NOTEN
1. Niet tegenstaande dat een attitude ook een cognitieve component kent,
wordt waardering als hét karakteristiek van een attitude beschouwd
(Mcquire, 1985, p. 239).
2. Zie ook Zondag (1992).
3. De verrassing was zelfs zo groot dat een 'review symposium' aan de indeling is gewijd. Zie voor een verslag: Joumal for the Scientific Study of Religion, 1981,20, 181-196.
4. Gaede (1981) merkt terecht op dat de pejoratieve term 'reductief ingegeven is door Bergers standpunt met betrekking tot deze vorm van religiositeit.
5. Voorstellen tot een multi-dimensionele ordening vindt men bij Gaede
(1981) Claassen (1985) en Van der Ven (1990).
6. Uiteraard kan tegengeworpen worden dat bijvoorbeeld waardering voor
de traditionele geloofsleer niet per se een deductieve benadering impliceert.
Waar het echter om gaat is of in de huidige sociaal-culturele situatie waardering voor de traditionele geloofsleer als een indicator voor een deductieve
benadering mag worden beschouwd. Wij menen dat deze vraag positief
beantwoord kan worden.
7. In de vragenlijst afgenomen op protestants-christelijke scholen wordt
gesproken over de 'traditioneel christelijke leer' en 'bijbel', in de vragenlijst
voor rooms-katholieke scholen over de 'traditionele geloofsleer' en 'bijbelse
verhalen'.
8. Hierdoor was het mogelijk zowel de items voorzien van een 2-puntsschaal (v62-v64) als de items voorzien van een 5-puntsschaal (v65-v70;
v72-v76) te benutten. De scores 1 en 2 van de 5-puntsschaal-items werden
beschouwd als instemming met een uitspraak. Door deze procedure wordt
gebruik gemaakt van zoveel mogelijk informatie.
9. De meest aannemelijke volgorde is die waarmee op grond van a priori
gelijke kansen de meeste respondenten kunnen worden ingedeeld. De meest
geloofwaardige volgorde is de volgorde die op grond van een theorie gepostuleerd is (Van der Ven, 1977).
10. De gevolgde procedure is identiek aan de constructie van een Guttmanschaal. De door ons geconstrueerde schaal is niet zo genoemd en niet volgens
de daarvoor geldende normen (reproduceerbaarheids- en schaalbaarheidscoëfficiënt) getoetst. Wij hadden drie items tot onze beschikking. Daarmee is
gemakkelijk een goede schaal te vormen. Met twee items wordt reeds een
perfecte schaal gevormd, één item extra verhoogt de moeilijkheidsgraad
slechts in geringe mate. Bovendien heeft één der items een te lage drempelwaarde. Een vuistregel is een drempelwaarde van 20% (Mokken, 1971). De
items betreffende de traditionele geloofsleer, hogere werkelijkheid en
bijbelse verhalen werden door respectievelijk 25%, 71% en 93% van de
respondenten instemmend beantwoord.
11. De resultaten van de 'open' antwoorden zijn buiten beschouwing gelaten.
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Op rooms-katholieke scholen heeft 5% van de onderwijsgevenden daarvan
gebruik gemaakt, op protestants-christelijke scholen 7%.
12. Ook hier zijn bij de beschrijving van de resultaten de 'open' antwoorden
buiten beschouwing gelaten. Op rooms-katholieke scholen heeft 7% van de
onderwijsgevenden daarvan gebruik gemaakt, op protestants-christelijke
scholen 5%.
13. Voor verheldering van de begrippen indoctrinatie, keuzevrijheid en
autonomie en hun verhouding tot verschillende modellen van religieuze
opvoeding zie Snik (1990): Persoonswording en opvoeding, hoofdstuk 7.
14. Deze gegevens zijn als volgt afgeleid. Indien Claassen zijn schaal die
wervingsgerichtheid meet in het midden (schaalwaarde 3) dichotomiseert, is
54% van de onderwijsgevenden als geloofsbevorderend te typeren. De
mediaan van zijn populatie ligt dus ruim boven de 3, niet ver van het gemiddelde van onze populatie dat op 3.41 ligt. De waardering is afgeleid uit het
hoge percentage onderwijsgevenden (80%) dat katechese als een nuttig vak
beschouwt.

5 ONDERWIJSGEVENDEN EN HUN RELATIE TOT ROLZENDERS
Een derde thema van onderzoek vormt de relatie van de onderwijsgevende
met een aantal voor het godsdienstonderwijs relevante rolzenders. Met de
vraag naar de relatie van onderwijsgevenden tot rolzenders wordt het derde
aan het rolbegrip onderscheiden aspect uitgewerkt; het relatie-aspect. Achtereenvolgens komen de volgende vragen aan de orde: bezit de onderwijsgevende kennis over de verwachtingen van rolzenders over het godsdienstonderwijs, is de onderwijsgevende bereid zich bij het geven van het godsdienstonderwijs op deze rolzenders te oriënteren en doen zich meningsverschillen voor over het godsdienstonderwijs?
5.1 Kennis omtrent de verwachtingen van rolzenders
In termen van de roltheorie kan de vraag naar de kennis van de onderwijsgevende over de opvattingen van anderen over het godsdienstonderwijs als
volgt geformuleerd worden: in hoeverre is de onderwijsgevende als roldrager op de hoogte van de rolverwachtingen van een aantal voor het godsdienstonderwijs relevante rolzenders?
Teneinde de aanwezigheid van deze kennis te onderzoeken is aan onderwijsgevenden gevraagd in hoeverre zij op de hoogte zijn van de opvattingen
van een aantal rolzenders over het godsdienstonderwijs (v79; v88; v97;
ν 106; vi 15). De resultaten vindt men in tabel 5.1.
Tabel 5.1

Kennis omirent verwachtingen Prulcstanu-christelijke en roomskaüiohckc scholen Schaalscorcs
pc

Bisschop (v79)
Katechesebegeleider (v88)
Schoolbestuur (v97)
Collega's (v 106)
Ouders (vl 15)

rk
2.71
3 39

3.11
3 45
2.78

3.27
2 54

Schaalbreedie 1 (weinig) - 5 (veel)

Over het algemeen zeggen onderwijsgevenden van de opvattingen van alle
rolzenders redelijk op de hoogte te zijn. Wel bestaan er verschillen tussen de
rolzenders. Op protestants-christelijke scholen zijn onderwijsgevenden van
de opvattingen van collega's beter op de hoogte dan van die van het bestuur
en omtrent de opvattingen van het bestuur is men beter geïnformeerd dan
omtrent die van de ouders. Op rooms-katholieke scholen zijn onderwijsgevenden het beste geïnformeerd omtrent de katechesebegeleider en colle-
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ga's, deze verschillen onderling nauwelijks. Over de opvattingen van de
ouders en de bisschop zijn onderwijsgevenden minder op de hoogte.1 Zowel
op protestants-christelijke als op rooms-katholieke scholen is men minder
geïnformeerd over de ouders. Met name onderwijsgevenden van roomskatholieke scholen balanceren op de rand van redelijk tot nauwelijks op de
hoogte zijn van de opvattingen van ouders.
De gebrekkige kennis omtrent hetgeen ouders voor ogen staat is wellicht
als volgt te verklaren. In het eerste hoofdstuk is er op gewezen dat de signatuur van de basisschool voor veel ouders van secundair belang is. Het is aannemelijk dat verwachtingen ten aanzien van thema's als signatuur en de daarmee samenhangende activiteiten als godsdienstonderwijs nauwelijks uitgekristalliseerd zijn, laat staan dat die verwachtingen tegenover onderwijsgevenden worden uitgesproken. Het correlaat aan de zijde van de onderwijsgevenden is onduidelijkheid aangaande de verwachtingen van ouders over het
godsdienstonderwijs. De iets grotere kennis van onderwijsgevenden werkzaam op protestants-christelijke scholen kan beschouwd worden als een consequentie van het feit dat 'richting' als schoolkeuzemotief voor protestantse
ouders een groter gewicht heeft dan voor katholieke ouders.
Aangaande de geringe kennis omtrent de verwachtingen van de bisschop
moet op het volgende gewezen worden. Sinds 1964 vormen de door het
episcopaat verstrekte teksten niet langer de leidraad voor het godsdienstonderwijs (Van Gerwen, 1985). Bovendien is sinds 1968 de bisschoppelijke
inspectie op het godsdienstonderwijs afgeschaft. Met deze beslissingen hebben de bisschoppen zich als het ware naar de marge van het domein van het
godsdienstonderwijs teruggetrokken en de vormgeving ervan meer in handen
van de onderwijsgevenden gegeven. Dit geeft onderwijsgevenden uiteraard
minder aanleiding zich omtrent de verwachtingen van de bisschoppen op de
hoogte te stellen.
Dat onderwijsgevenden van de opvattingen van collega's en de begeleider
goed op de hoogte zijn zal niet verbazen. Met collega's zal men regelmatig
alle zaken het onderwijs betreffende overleggen, dus ook het godsdienstonderwijs. Op rooms-katholieke scholen vormt het godsdienstonderwijs in de
bijeenkomsten met de katechesebegeleider zelfs het exclusieve gespreksthema, waardoor onderwijsgevenden alle gelegenheid krijgen zich omtrent
de verwachtingen van de begeleider en collega's op de hoogte te stellen.
5.2 Oriëntatie op rolzenders
Onder de oriëntatie op een rolzender wordt verstaan de mate waarin onderwijsgevenden bereid zijn met de wensen van een rolzender rekening te houden. Met andere woorden, in hoeverre laten onderwijsgevenden zich iets aan
een rolzender gelegen liggen?
Daartoe is aan de onderwijsgevenden gevraagd of zij vinden dat een rolzender het recht heeft eisen te stellen ten aanzien van het godsdienstonderwijs, het zogenaamde legitimiteitsoordeel (vl27-vl31). Of onderwijsgeven74

den verwachten dat een rolzender negatief zal reageren als zij niet aan zijn
eisen inzake het godsdienstonderwijs voldoen: de sanctieperceptie (vl32vl36) (Van de Vliert, 1983). Daarnaast zijn vragen gesteld over de cognitieve en affectieve consequenties van meningsverschillen over het godsdienstonderwijs (vl42-vl46; vl47-vl51) en de bereidheid met de wensen van de
rolzenders rekening te houden (vl52-vl56).
Per rolzender zijn op deze vragen factoranalyses uitgevoerd. Deze geven
voor elke rolzender een één-dimensionele oplossing te zien, waarbij de vraag
naar de bereidheid rekening te houden met de wensen van de rolzender telkens het hoogste laadt.2
De bespreking van de resultaten beperkt zich tot die van de gemiddelde
schaalscores (tabel 5.2). De lezer die geïnteresseerd is in de resultaten van de
factoranalyses en scores op item-niveau, kan deze vinden in bijlage 1, tabel
B-F.
Tabel 5.2

Onenialic op roUendcrs. Protcsiants-chnslelijke en roomskalhohek scholen. Schaalscores

Bisschop
Kaïechcsebcgeleider
Schoolbestuur
Collega's
Oudere

pc

rk

3.89
3.73
3.63

2.37
3.34
3.56
3.68

Schaal breedte 1 (laag) - 5 (hoog)

Op rooms-katholieke scholen zijn onderwijsgevenden met name bereid om
rekening te houden met collega's en ouders. Met de bisschop bestaat daartoe
nauwelijks bereidheid en met de katechesebegeleider is de bereidheid zwak.3
Juist rolzenders die met godsdienst en godsdienstonderwijs zijn geassocieerd - de bisschop als hoofd van het bisdom, de katechesebegeleider als ondersteuner van het godsdienstonderwijs - scoren relatief laag; de bisschop
nog lager dan de katechesebegeleider. In het geval van de bisschop is dit des
te opvallender omdat op rooms-katholieke scholen het godsdienstonderwijs
in opdracht van het episcopaat verzorgd wordt.
Door de oriëntatieschaal die betrekking heeft op de bisschop op de schaalwaarde <3 te dichotomiseren zijn twee groepen gevormd: onderwijsgevenden die bereid zijn rekening te houden met de opvattingen van de bisschop en
onderwijsgevenden die niet bereid zijn daar rekening mee te houden. Van de
onderwijsgevenden is 80% daartoe niet bereid. Dit is 20% meer dan bij de
uitkomst uit een vergelijkbare vraag in het onderzoek van Claassen, daaruit
bleek dat 60% van de onderwijsgevenden niet bereid was om met de wensen
van de bisschop rekening te houden (Claassen, 1985). Dit betekent dat de
bereidheid rekening te houden met de bisschop tussen 1981, het tijdstip van
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uitvoering van het veldwerk van het onderzoek van Claassen, en 1987, het
tijdstip van uitvoering van het veldwerk van dit onderzoek, behoorlijk is
gedaald.
Op protestants-christelijke scholen willen onderwijsgevenden met alle drie
de rolzenders in ruime mate rekening houden. In de eerste plaats met het
bestuur, daama met respectievelijk collega's en ouders.
Beide schoolsoorten hebben gemeen dat onderwijsgevenden sterk op ouders en collega's georiënteerd zijn. De verschillen tussen beide schoolsoorten doen niet ter zake.
De resultaten die betrekking hebben op de oriëntatiebereidheid op de
bisschop zijn in overeenstemming met het gegeven omtrent de geringe kennis
die onderwijsgevenden over de verwachtingen van de bisschop hebben. Het is
moeilijk zich te oriënteren op een rolzender omtrent wiens verwachtingen
weinig kennis bestaat. Om deze reden roept de oriëntatiebereidheid op de
ouders een vraag op. Onderwijsgevenden van beide schoolsoorten zijn relatief weinig op de hoogte van de opvattingen van ouders én onderwijsgevenden van beide schoolsoorten tonen een grote bereidheid om met de wensen
van ouders rekening te houden. Hoe is het mogelijk zich te oriënteren op een
rolzender over wie onderwijsgevenden relatief weinig weten? Dit resultaat
doet vermoeden dat er wel sprake is van een intentie om met de opvattingen
van de ouders rekening te houden, maar dat deze intentie nauwelijks in
praktijk gebracht kan worden omdat onderwijsgevenden door gebrek aan
kennis nauwelijks weten in welke richting zij zich moeten oriënteren.

5.3 Meningsverschillen met rolzenders
Meningsverschillen met rolzenders worden, als reeds uiteengezet in het
tweede hoofdstuk, vooral behandeld aan de hand van de het voorkomen van
drager-zender meningsverschillen: een meningsverschil tussen roldrager en
rolzender. Daarnaast is het voorkomen van inter-zender meningsverschillen,
tegenstellingen tussen de opvattingen van rolzenders onderzocht.
5.3.1 Drager-zender meningsverschillen
Dit type meningsverschil is op twee manieren onderzocht: via een directe en
via een indirecte meting (Pieterson & Zwaga, 1979). Bij een directe meting
beoordeelt de respondent zelf in welke mate hij als roldrager met een rolzender van mening verschilt. Bij een indirecte meting vergelijkt de onderzoeker de opvattingen van de roldrager met de door de roldrager gepercipieerde opvattingen van de rolzender. Met een indirecte meting kan voorkomen worden dat de roldrager het meningsverschil reduceert. Tevens is het
mogelijk de aanwezigheid van meningsverschillen vast te stellen, ook indien
deze niet als zodanig beleefd worden.
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Beide argumenten zijn ons inziens correct. Echter, vanuit een psycholo
gische optiek is juist het 'ervaren', dus het op directe wijze gemeten me
ningsverschil interessant. Interessant is niet alleen kennis omtrent het
'feitelijk' voorkomen van meningsverschillen maar ook kennis omtrent de
betekenis daarvan: wordt de verhouding tussen een onderwijsgevende en een
rolzender in termen van meningsverschil gedefinieerd? Door de onderzoeker
geconstrueerde grote tegenstellingen kunnen voor de onderwijsgevende van
weinig betekenis zijn (of inderdaad door hem worden gereduceerd), terwijl
door de onderzoeker geconstrueerde kleine verschillen juist een zware lading
kunnen hebben.
Het via de directe meting vastgestelde meningsverschil zal het 'ervaren'
meningsverschil genoemd worden, het via de indirecte meting vastgestelde
meningsverschil het 'feitelijke' meningsverschil. Het laatste is op de keper
beschouwd niet geheel correct. Het is immers mede geconstrueerd aan de
hand van een eventueel niet correcte perceptie van de opvattingen van de
rolzender door de onderwijsgevende. Aan de omschrijving 'feitelijk', zal
worden vastgehouden omdat zij in mindere mate dan het 'ervaren' menings
verschil op grond van de beoordeling van de onderwijsgevende tot stand
komt.
De meting van ervaren meningsverschillen is uitgevoerd door onderwijs
gevenden te vragen in hoeverre hun opvattingen over het godsdienstonder
wijs met die van de anderen verschillen (v83; v92; vlOl; vllO; v l l 9 ) .
Onderwijsgevenden is de mogelijkheid gegeven kenbaar te maken of zij
weten of hun opvattingen met die van de rolzender verschillen. Vormt
bekendheid met meningsverschillen een onderdeel van hun kennisbestand?
Tabel 5.3 geeft een antwoord.

Tabel 5.3

Percentage onderwijsgevenden dal op de hoogte is omtrcnl het
voorkomen ал meningsverschillen. Proicstanis-chrisielijke en
rooms-kalholieke scholen.
pc

Bisschop (v83)
Katcchesebcgclcidcr (v92)
Schoolbestuur (v 101)
Collega's (v 110)
Ouders (v 119)

rk
79
82

66
84
65

86
54

Op protestants-christelijke scholen zijn er relatief weinig onderwijsgevenden
die weten of zij met bestuur en ouders van mening verschillen. Omtrent
beide rolzenders is dit voor ongeveer 35% van de onderwijsgevenden een
vraag. Van collega's zijn onderwijsgevenden beter op de hoogte, slechts 16%
van de onderwijsgevenden weet het niet.
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Op rooms-katholieke scholen verklaren de meeste onderwijsgevenden te
weten of zij van mening verschillen met bisschop, katechesebegeleider en
collega's (79% tot 86%). Slechts 54% daarentegen weet hoe de situatie er
met de ouders voor staat.
Indien de kennis omtrent meningsverschillen met de kennis omtrent opvattingen wordt vergeleken blijkt op beide schoolsoorten overeenstemming te
bestaan tussen de gebrekkige kennis over meningsverschillen met ouders en
de relatief geringe kennis over hun opvattingen. In omgekeerde zin geldt
hetzelfde voor de collega's. Onderwijsgevenden zijn goed geïnformeerd over
hun opvattingen én over het voorkomen van meningsverschillen. Op roomskatholieke scholen geldt dit ook ten aanzien van de katechesebegeleider.
Opmerkelijk zijn de verschillen indien het om de bisschop en het schoolbestuur gaat. Zijn onderwijsgevenden op protestants-christelijke scholen over
het algemeen redelijk op de hoogte van de opvattingen van het schoolbestuur,
toch geldt voor 34% van hen dat zij niet weten of zij ermee van mening
verschillen. Eenzelfde percentage weet dit niet van de ouders, maar met de
opvattingen van de ouders zijn onderwijsgevenden slechter bekend dan met
die van het bestuur. Wellicht dat voor een deel van de onderwijsgevenden op
protestants-christelijke scholen geldt dat zij wel bevroeden wat het bestuur
voor ogen staat, maar dat deze kennis niet specifiek genoeg is om te kunnen
beslissen of zij al dan niet met het bestuur van mening verschillen.
Op rooms-katholieke scholen geldt voor de bisschop een tendens in de
andere richting. Hoewel onderwijsgevenden relatief minder goed op de
hoogte zijn van de opvattingen van de bisschop, weet bijna 80% van de
onderwijsgevenden of zij met hem van mening verschillen.
In welke mate worden door onderwijsgevenden meningsverschillen met
rolzenders ervaren (tabel 5.4)?
Tabel 5.4

Ervaren meningsverschillen Protestants-christelijke en rooms-kalholieke scholen.
Schaalscorcs en percentages
Gemiddeld
pc
rk

_
-

Bisschop (v83)
Katechesebegeleider (v92)
Schoolbestuur (v 101)
Collega's (v 110)
Ouders (v 119)

1.86
1.53
1.99

Procentueel
pc
rk
64
17

3 11
1.78

1.69
2.17

15
6
19

14
21

Percentage: verschil/groot verschil. Schaalbreedtc 1 (geen verschil) - 4 (groot verschil).

Op rooms-katholieke scholen ervaren onderwijsgevenden vooral meningsverschillen met de bisschop. Bijna tweederde van de onderwijsgevenden
meent met hem behoorlijk van mening te verschillen. Weinig meningsverschillen ervaren onderwijsgevenden daarentegen met collega's en de
katechesebegeleider, iets meer met ouders.
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Op protestants-christelijke scholen ervaren onderwijsgevenden met geen
der rolzenders grote meningsverschillen. Relatief het meest met ouders,
daarna volgen respectievelijk bestuur en collega's. Met name met collega's is,
evenals op rooms-katholieke scholen, nauwelijks sprake van het beleven van
meningsverschillen,.
Aleer het voorkomen van feitelijke meningsverschillen te bespreken, wordt
de gevolgde procedure uiteengezet. De meting van de feitelijke menings
verschillen over het godsdienstonderwijs komt tot stand door de opvattingen
van de onderwijsgevende (de roldrager) over het godsdienstonderwijs te
vergelijken met die van de rolzender. Het absolute verschil tussen beiden is
een indicatie voor de mate van meningsverschil. De opvattingen van de
onderwijsgevenden zijn bekend. Als indicator daarvoor fungeert de in het
vierde hoofdstuk beschreven algemeen cognitieve doelstelling. Naar aanlei
ding van zijn opvattingen over de traditionele geloofsleer, een hogere werke
lijkheid en bijbelse verhalen zijn deze als deductief, inductief, reductief of
gedistantieerd getypeerd. Teneinde de opvattingen van de rolzenders op
dezelfde wijze in te delen is bij hen dezelfde procedure toegepast als bij de
onderwijsgevenden. Aan de onderwijsgevende is gevraagd wat hij denkt dat
de opvattingen van de rolzenders over de genoemde thema's zijn (v80-v82;
v89-v91; v98-vl00; vl07-vl09; vll6-vll8). Deze items zijn gedichotomiseerd op de schaalwaardes gewenst/geen voorkeur en geordend volgens de in
het vierde hoofdstuk beschreven procedure. 'Weet niet' scores zijn niet in de
analyse opgenomen. In hoeverre het is gelukt de opvattingen van de rolzen
ders in de typologie onder te brengen blijkt uit tabel 5.5.
Tabel 5.5

Overzicht constructie typologie opvattingen van rol/cndcrs. Percentages
1

η
Conform model
> 1 χ missing
Niet conform model
Weet niet

2

3

4

5

410

371

112

522

522

75
5
5
15

68
8
5
19

66
4
5
25

71
6
6
17

48
7
7
38

1 bisschop, 2. kalcchcsebcgeleider, 3' bestuur, 4. collega's, 5: ouders

Het schaalbaarheidspercentage varieert van 75% voor de bisschop tot 48%
voor de ouders. Het percentage ouders dat kan worden ingedeeld is aan de
lage kant. Dit wordt veroorzaakt door het hoge aantal 'weet niet' scores. Dat
dit bij de ouders hoog uitvalt zal geen verbazing wekken. Het bleek dat
onderwijsgevenden van hun opvattingen weinig weet hebben. Het lage aantal
'weet niet' scores bij de bisschop daarentegen verbaast wel. Ook over zijn
opvattingen zeggen onderwijsgevenden immers relatief weinig te weten. Met
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15% heeft hij echter de minste 'weet niet' scores. Nu is de vraag naar de
kennis omtrent de opvattingen van de bisschop 'algemeen' geformuleerd:
'hoe goed bent u op de hoogte van de opvattingen van de bisschop?'. Wordt
onderwijsgevenden aan de hand van inhoudelijke thema's naar opvattingen
van de bisschop gevraagd, zoals bij deze meting is gebeurd, dan verklaren zij
duidelijker dan van welke rolzender ook, te weten wat de bisschop voor ogen
staat.
In de periode juist voorafgaand aan het veldwerk waren de bisschoppen in
het nieuws doordat zij publiekelijk hun onvrede over het katholieke onderwijs te kennen gaven. Zij destabiliseerden hiermee de situatie voor dit godsdienstonderwijs en creëerden voor onderwijsgevenden onduidelijkheid omtrent hetgeen zij van de bisschoppen konden verwachten. Wellicht dat voor
veel onderwijsgevenden in de vraag naar de kennis omtrent de opvattingen
van de bisschop aan deze situatie werd gerefereerd en de vraag niet in onderwijs-inhoudelijke, maar in onderwijs-politieke zin is opgevat.
De uitval wegens missing values en antwoordpatronen die niet conform
het model zijn is beperkt en varieert niet over de rolzenders.
Een overzicht van de opvattingen van de rolzenders kan men in bijlage 1,
tabel G vinden. Onze interesse gaat in de eerste plaats uit naar de meningsverschillen tussen onderwijsgevenden en rolzenders. Onderwijsgevenden en
rolzenders kunnen over maximaal drie thema's van mening verschillen: over
de traditionele geloofsleer, over een hogere werkelijkheid en over de waarde
van bijbelse verhalen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de onderwijsgevende als deductief en de rolzender als gedistantieerd is getypeerd. Per
respondent is met de formule '1 + N verschilpunten' een verschilscore
berekend. De minimale score bedraagt dus 1, de maximale 4. De resultaten
staan in tabel 5.6.
Tabel 5.6

Feitelijke meningsverschillen Proiestanis-chnsiclijkc en rooms-katholieke scholen.
Percentage onderwijsgevenden dal over >1 thema een meningsverschil heeft en schaalscores
Gemiddeld
pc
rk

Bisschop
Kaïechesebegelcidcr
Schoolbestuur
Collega's
Ouders

-

2.09
1.57

1.50
1.51
1.70

1.81
1.97

Eia

.15

Procentueel
pc
rk

-

76
45

42
41
55

56
65

С

.16

С en eia S.15, sign. <.05. Schaalbrccdic 1 (geen meningsverschil) - 4 (maximaal meningsverschil)

Op rooms-katholieke scholen bestaan de minste feitelijke meningsverschillen
met de katechesebegeleider, daarna volgen respectievelijk collega's, ouders
en bisschop. Evenals bij de ervaren meningsverschillen zijn de verschillen
tussen onderwijsgevenden en rolzenders wat betreft de bisschop het grootst.
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In het protestants-christelijke onderwijs bestaan de minste feitelijke verschillen met bestuur en collega's. Deze ontlopen elkaar minimaal. Iets meer
punten van verschil zijn er met de ouders.
Vergelijken wij feitelijke en ervaren meningsverschillen. Bij deze vergelijking dient men te bedenken dat feitelijke meningsverschillen bepaald
worden door het aantal punten van verschil en ervaren meningsverschillen
door de mate van ervaren verschil. Op rooms-katholieke scholen waar met
de bisschop de meeste feitelijke meningsverschillen bestaan, is de ervaring
van meningsverschillen ook het sterkst. Met collega's zijn er meer feitelijke
meningsverschillen dan met de katechesebegeleider. Daarentegen ervaren
onderwijsgevenden met de katechesebegeleider meer meningsverschillen dan
met collega's. Meningsverschillen met de katechesebegeleider worden
relatief zwaarder opgevat dan die met collega's.
Op protestants-christelijke scholen bestaan de meeste feitelijke meningsverschillen met de ouders. Dit correspondeert met de ervaren verschillen. Er
is geen onderscheid in de mate van feitelijk meningsverschil met het bestuur
en met collega's. Met het bestuur worden echter grotere verschillen ervaren
dan met de collega's. Meningsverschillen met het bestuur hebben een relatief
zwaardere lading dan die met de collega's. Conclusie: zowel op protestantschristelijke als op rooms-katholieke scholen worden meningsverschillen met
collega's minder snel als zodanig benoemd als meningsverschillen met andere
rolzenders.
Het percentage onderwijsgevenden dat feitelijke meningsverschillen heeft
is iedere maal hoger dan het percentage onderwijsgevenden dat een verschil
of een groot verschil van mening ervaart. Dit geldt voor alle rolzenders,
zowel in het protestants-christelijke als in het rooms-katholieke onderwijs.
Het verschil is het grootst in de verhouding tot ouders en collega's op roomskatholieke scholen, het kleinst op rooms-katholieke scholen in de verhouding
tot de bisschop. In veel gevallen waar wel feitelijke meningsverschillen voorkomen zijn onderwijsgevenden er of onbekend mee, of zij ervaren ze niet als
een meningsverschil, of zij achten ze van ondergeschikt belang.
In een door middel van interviews uitgevoerd onderzoek onder 30
onderwijsgevenden werkzaam op rooms-katholieke basisscholen rapporteerde slechts 10% van hen meningsverschillen met de bisschop (Zondag,
1990). Een groot verschil met de hier beschreven gegevens waaruit blijkt dat
64% van de onderwijsgevenden meningsverschillen met de bisschop ervaart.
Hoe dit verschil te verklaren? Wellicht uit de aard van de dataverzameling.
In het survey is de verhouding tot de bisschop door de onderzoeker aan de
orde gesteld en in het interview is het aan de respondenten overgelaten om
over rolzenders te rapporteren met wie zij van mening verschillen. In
antwoord op vragen van de onderzoeker, anders gezegd de uitgangspunten
van de onderzoeker, rapporteren onderwijsgevenden op grote schaal
meningsverschillen met de bisschop. Wordt het aan de onderwijsgevenden
overgelaten rolzenders op te voeren met wie zij van mening verschillen dan
wordt de bisschop slechts zelden genoemd. Met andere woorden, wordt
onderzocht vanuit de uitgangspunten c.q. de 'concerns' van de onderwijs-
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gevenden wie relevant is ten aanzien van meningsverschillen dan doet de
bisschop er nauwelijks toe. Conclusie: onderwijsgevenden van katholieke
basisscholen hebben op grote schaal meningsverschillen met de bisschop,
maar aan deze meningsverschillen hechten zij weinig belang. Achter de vele
uitgesproken meningen die onderwijsgevenden op rooms-katholieke scholen
over de bisschop hebben ligt een fundamenteler fenomeen verscholen. Onderwijsgevenden vinden de bisschop voor van het godsdienstonderwijs nauwelijks relevant. Dit wordt bevestigd door de geringe bereidheid zich op de
bisschop te oriënteren. In plaats van rolzender met een sterk negatieve
valentie is hij voor onderwijsgevenden als rolzender veeleer non-existent.
5.3.2 Inter-zender meningsverschillen
Het voorkomen van meningsverschillen tussen rolzenders geeft inzicht in de
homogeniteit van opvattingen omtrent het godsdienstonderwijs en verschaft
daarmee een beeld van het socio-culturele klimaat waarin de onderwijsgevende het godsdienstonderwijs moet verzorgen. Moeten onderwijsgevenden het godsdienstonderwijs verzorgen in een pluriforme situatie, dat wil
zeggen een situatie waarin tussen de rolzenders een grote diversiteit aan
opvattingen over het godsdienstonderwijs bestaat, zoals aangenomen in het
eerste hoofdstuk? Of moeten zij het godsdienstonderwijs verzorgen in een
homogene situatie, dat wil zeggen een situatie waarin tussen de rolzenders
een grote mate van overeenstemming is over hetgeen op godsdienstig gebied
overgedragen dient te worden?
De homogeniteit is vastgesteld door na te gaan in hoeverre uit de opgaven
van de onderwijsgevenden blijkt dat rolzenders in hun opvattingen over het
godsdienstonderwijs overeenstemmen. Bijvoorbeeld, zijn de opvattingen van
ouders en collega's beide als deductief getypeerd dan geldt dit als overeenstemming: zijn de opvattingen van de ouders als deductief getypeerd en die
van de collega's als inductief, dan geldt dit als een verschil, enzovoorts. Op
deze wijze is vast te stellen in hoeveel procent van de gevallen er overeenstemming bestaat en in hoeveel procent van de gevallen er verschil is. De
resultaten worden samengevat in tabel 5.7.
Tabel 5.7

Percentage overeenstemming tussen rolzenders. Proteslantschnstclijkc en rooms-katholieke scholen
pc scholen
3
4

1
2
3
4
5

Bisschop
Kaïechcscbcgcleider
Bestuur
Collega's
Ouders

rk scholen
1 2

4

25
58
61

69

13
16

82

54
40

52

Op protestants-christelijke scholen bestaat de meeste overeenstemming tussen
ouders en collega's, in 69% van de gevallen hebben zij dezelfde opvattingen
over het godsdienstonderwijs. Tussen bestuur en collega's bestaat met 58%
overeenstemming relatief de minste eensgezindheid.
Op rooms-katholieke scholen bestaat de meeste overeenstemming tussen
collega's en katechesebegeleider en tussen collega's en ouders met respectievelijk 54% en 52% overeenstemming. De mate van overeenstemming van de
bisschop met de andere rolzenders is laag tot zeer laag. Het varieert van 25%
overeenstemming met de katechesebegeleider tot 13% met collega's.
Worden protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen met elkaar
vergeleken dan bestaat op protestants-christelijke scholen meer eensgezindheid dan op rooms-katholieke scholen. De gemiddelde overeenstemming op
protestants-christelijke scholen bedraagt 63%, op rooms-katholieke scholen
31%. Wordt de bisschop buiten beschouwing gelaten dan bedraagt de gemiddelde overeenstemming op rooms-katholieke scholen 49%.
Er bestaat op protestants-christelijke scholen aanzienlijk meer homogeniteit op het gebied van de godsdienstige socialisatie dan op rooms-katholieke
scholen. Op rooms-katholieke scholen is de verhouding tot de bisschop de
grootste bron van verdeeldheid. Echter, wordt de bisschop buiten beschouwing laten dan is de verdeeldheid in het rooms-katholieke onderwijs nog
altijd groter dan in het protestants-christelijke onderwijs.
Óp basis van deze tabel kunnen twee conclusies worden getrokken. Ten
eerste. Op rooms-katholieke scholen overstijgt de mate van overeenstemming
tussen twee rolzenders nauwelijks de 50%, op protestants-christelijke scholen
de 70%. Dit houdt in dat onderwijsgevenden die met betrekking tot het godsdienstonderwijs altijd met meer dan twee rolzenders te maken hebben in een
zeer verdeelde sociale omgeving verkeren. Ten tweede. Op katholieke basisscholen wordt de verdeeldheid over het godsdienstonderwijs vooral veroorzaakt door de geringe overeenstemming tussen de bisschop en de overige
rolzenders.
In paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk is geconstateerd dat onderwijsgevenden
op rooms-katholieke scholen een sterke oriëntatiebereidheid hebben op zowel
ouders als collega's en op protestants-christelijke scholen ook op het bestuur.
De vraag die zich opdringt is: is dit mogelijk? Kunnen onderwijsgevenden
zich in sterke mate zowel op collega's, op ouders en eventueel op het bestuur
oriënteren indien de verwachtingen van deze rolzenders in veel gevallen niet
overeenstemmen?
Een vergelijking met de resultaten van Claassens onderzoek levert het
volgende beeld op. Claassen heeft zijn onderzoek op intra-drager en interzender rolconflicten toegespitst (door hem respectievelijk persoon- en intrarolconflict genoemd). Dit onderzoek is vooral gericht op ervaren dragerzender meningsverschillen en mindere op inter-zender meningsverschillen.
Toch zijn er een aantal opmerkelijke overeenkomsten. In de eerste plaats, de
door ons onderzochte onderwijsgevenden ervaren weinig drager-zender
meningsverschillen, zo ook ervaren de door Claassen onderzochte onderwijsgevenden weinig intra-drager en inter-zender conflicten. In de tweede plaats,
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zowel in het onderzoek van Claassen als in ons onderzoek worden veelvuldig
feitelijke bestaande tegenstellingen geconstateerd tussen respectievelijk rolzenders onderling, en tussen rolzenders en roldragers. In Claassens onderzoek blijven ervaren inter-zender meningsverschillen en in ons onderzoek
blijven ervaren drager-zender meningsverschillen daarbij ver achter. Met
andere woorden, pluriformiteit in de vorm van verschillen in opvattingen
tussen rolzenders onderling en tussen roldragers en rolzenders wordt slechts
in een gering aantal gevallen als conflict of meningsverschil opgevat. Onderwijsgevenden ondervinden van feitelijke tegenstellingen over het godsdienstonderwijs, in welke vorm dan ook, weinig hinder. Aan het slot van het zesde
hoofdstuk wordt op dit thema teruggekomen.
5.4 Samenvatting
De vraag is gesteld welke relatie onderwijsgevenden werkzaam op katholieke
basisscholen onderhouden met een aantal rolzenders. Geordend naar de mate
waarin een reizender geacht kan worden invloed uit te oefenen op de onderwijsgevende worden drie soorten rolzenders onderscheiden. In de eerste
plaats rolzenders over wie onderwijsgevenden goed geïnformeerd zijn,
zowel ten aanzien van hun wensen als ten aanzien van het voorkomen van
meningsverschillen, op wie onderwijsgevenden zich sterk oriënteren en met
wie zij geen of weinig meningsverschillen ervaren.4 Dit zijn de katechesebegeleider in het rooms-katholieke onderwijs en de collega's voor scholen
van beide denominaties. Deze rolzenders zijn evenals de onderwijsgevende
zelf 'professionals', dat wil zeggen een categorie beroepsuitoefenaren die via
een opleiding de beschikking heeft over een hoog kennisbestand van een
specifiek domein (Adriaansens & Zijderveld, 1981). Door deze eigenschappen en door de positie die door de onderwijsgevenden aan deze rolzenders in het rollennetwerk worden toegekend lijken zij, in potentie althans,
een sterke invloed op de gang van zaken in het godsdienstonderwijs te
kunnen uitoefenen.
In de tweede plaats worden rolzenders onderscheiden op wie onderwijsgevenden bereid zijn zich sterk te oriënteren, met wie zij weinig of geen
meningsverschillen hebben, maar omtrent wier opvattingen zij weinig kennis
hebben. Dit zijn het schoolbestuur in het protestants-christelijke onderwijs en
de ouders in beide schoolsoorten. Allen zijn op niet-professionele wijze met
het onderwijs zijn verbonden, hetzij in organisatorische zin, het schoolbestuur, hetzij in onderwijsconsumerende zin, de ouders. Het vermogen van
deze rolzenders om invloed uit te oefenen op het godsdienstonderwijs lijkt
geringer dan bij de eerste groep rolzenders. Onderwijsgevenden zijn over
hun opvattingen, met name over die van de ouders, minder geïnformeerd en
hiermee is aan een belangrijke voorwaarde niet voldaan. Ook het feit dat
ouders zich niet op een professionele status kunnen beroepen maakt hun positie als rolzender zwakker. Deze resultaten, in combinatie met het gegeven dat
de 'richting van de school' in de schoolkeuzehiërarchie van de ouders een
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lage plaats inneemt, maken niet aannemelijk dat de ouders op de onderwijsgevenden veel druk zullen c.q. kunnen uitoefenen. Van de beide rolzenders
lijkt de positie van het bestuur nog het sterkst: onderwijsgevenden zijn over
hen, in vergelijking met de ouders, beter geïnformeerd en het bestuur heeft
een sterke organisatorische positie. Als het echter om de godsdienstige c.q.
levensbeschouwelijke identiteit van de school gaat kennen schoolbesturen
veel invloed toe aan het schoolteam, meer nog dan aan zichzelf (Van Esch,
1988). Het is dus de vraag in welke mate schoolbesturen van hun positie
gebruik zullen maken.
Tot slot de reizender op wie onderwijsgevenden zich niet oriënteren over
wie zij, uitgezonderd het voorkomen van meningsverschillen, slecht zijn
geïnformeerd en waarmee zij grote meningsverschillen hebben. Het betreft
in het katholieke onderwijs de bisschop. Zijn vermogen om invloed uit te
oefenen, in de zin van het vermogen om richting te geven aan gedrag lijkt
minimaal (De Jager & Mok, 1989). Aan de sociaal-psychologische voorwaarden hiertoe lijkt nauwelijks voldaan. Ondanks het feit dat de bisschop in
godsdienstig opzicht een grote symbolische waarde heeft, is zijn positie
marginaal en antagonistisch. De enige wijze om zijn greep op het godsdienstonderwijs te verstevigen is wellicht de uitoefening van macht; in dat geval
wordt aan de onderwijsgevenden een gedrag opgedrongen dat ingaat tegen
hun opvattingen. Een voorbeeld van een dergelijk beleid is de onderwijspolitiek van de voormalige bisschop van Roermond, Mgr. Gijsen.
De verschillen tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen
met betrekking tot de gemeenschappelijke aspecten van de rolsetting zijn
irrelevant. Hét onderscheid tussen beiden typen onderwijs vormt natuurlijk
de verhouding tot de bisschop. In deze zijn beide schoolsoorten echter niet
vergelijkbaar. Het verschil overstijgt de directe situatie van het godsdienstonderwijs en heeft alles te maken met verschillen in kerkelijke cultuur tussen
de protestantse en katholieke denominatie.
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NOTEN
1. Veelzeggend is wellicht het volgende. Tijdens de pilot-study bleken veel
onderwijsgevenden niet te weten in welk bisdom en onder welke bisschop
hun school ressorteerde. Tijdens het hoofdonderzoek is aan dit kennistekort
gedeeltelijk tegemoet gekomen door bij de vraag 'hoe goed bent u op de
hoogte van de opvattingen van de bisschop?' te vermelden dat Mgr. Simonis
bisschop van het bisdom Utrecht is en Mgr. Ter Schure van het bisdom Den
Bosch.
2. In het geval van de bisschop laadde de vraag over sanctiemacht zeer laag
(.11). Sanctionering is een thema dat er met betrekking tot de oriëntatie op
de bisschop niet toe doet. Hierom is dit onderwerp niet in de schaal voor de
oriëntatie op de bisschop opgenomen.
3. De waardering van de gemiddelde scores is als volgt: <2.5 laag; >2.5 <3.5
matig; >3.5 hoog.
4. Analoog aan Van de Vlierts stelling dat alleen waargenomen verwachtingen gedrag kunnen beïnvloeden kan betoogd worden dat alleen waargenomen, dus ervaren meningsverschillen invloed uitoefenen op het vermogen
van een reizender een roldrager te beïnvloeden (Van de Vliert, 1983).

6 PERSOONLIJK LEVENSBESCHOUWING, GODSDIENSTONDERWIJS
EN RELATIE TOT ROLZENDERS
6.1 Een typologie van de persoonlijke levensbeschouwing
In de vorige hoofdstukken zijn enkelvoudige analyses gepresenteerd van de
variabelen persoonlijke levensbeschouwing, godsdienstonderwijs en relatie
tot rolzenders. In dit hoofdstuk worden de samenhangen tussen deze thema's
besproken. De grote hoeveelheid indices overziende dringt zich de vraag op
hoe een dergelijke analyse op te zetten zonder daarbij in een oerwoud van
samenhangen verdwaald te raken. Door middel van een tweetal ingrepen is
dit te voorkomen. In de eerste plaats door aan één van de drie thema's een
centrale plaats in de analyse toe te kennen: het aanwijzen van een zogenaamde 'principal variable' (Galtung, 1967). Als uiteengezet in het eerste hoofdstuk zal de rol van 'principal variable' vervuld worden door de persoonlijke
levensbeschouwing van de onderwijsgevenden. Dit betekent dat de analyse
geconcentreerd wordt op de samenhang tussen de persoonlijke levensbeschouwing van onderwijsgevenden enerzijds en de houding tegenover het
godsdienstonderwijs en de relatie tot rolzenders anderzijds.
Om de persoonlijke levensbeschouwing in kaart te brengen staat een elftal
metingen ter beschikking. Dit verschaft de mogelijkheid de levensbeschouwing van de onderwijsgevenden gedetailleerd te beschrijven, maar als uitgangspunt voor verdere analyse is het aantal metingen te groot. Voor het
protestants-christelijke onderwijs kunnen meer dan 200 samenhangen worden beschreven, voor het rooms-katholieke onderwijs meer dan 250; daarbij
is nog niet gesproken over constanthouden van variabelen en vergelijken
tussen scholen van beide denominaties. Een tweede ingreep die dus gepleegd
moet worden betreft een inperking van hel aantal indicatoren van de persoonlijke levensbeschouwing. Teneinde deze te reduceren is een factoranalyse uitgevoerd over de metingen van de culturele aspecten van de persoonlijke levensbeschouwing, het niveau van voorstellingen en betekenissen.
Het betreft de LAM-, saillantie-, communicatie- en informatieverzamelingschalen, de levensbeschouwelijke oriëntatie schalen en de metingen aangaande het geloof in een hogere werkelijkheid en gelovige zelfdefinitie. De
metingen die betrekking hadden op de institutionele aspecten van de levensbeschouwing: kerkelijke betrokkenheid en deelname aan rites de passage zijn
bij deze analyse uitgesloten. Teneinde in een later stadium de rol van de
institutionele aspecten, met name kerkelijkheid, apart onder de loep te kunnen nemen dienen deze als zelfstandige variabelen gehandhaafd te blijven.
Genoemde factoranalyse resulteert in een oplossing met twee dimensies.
De eerste dimensie heeft betrekking op de inhoud van de levensbeschouwing
en omvat de LAM-schaal en de metingen betreffende het geloof in een
hogere werkelijkheid en gelovige levensvisie. De tweede dimensie heeft
betrekking op de commitment aspecten van de levensbeschouwing en omvat
de communicatie-, saillantie- en informatieverzameling-schalen en de metin87

gen van de levensbeschouwelijke oriëntaties.1
De uitkomst van deze analyse zal geen verbazing wekken. Zoals uit de
tabellen 3.12 en 3.13 bleek bestaan er sterke correlaties binnen het inhoudelijke en het commitment-aspect van de levensbeschouwing en zwakke samenhangen tussen de inhoudelijke en de commitment metingen.
Om tot een betere interpretatie te komen en zo sterk mogelijke schalen te
construeren is, uitgaande van dezelfde meetinstrumenten, een factoranalyse
uitgevoerd op itemniveau. Het aantal te trekken factoren is conform de uitkomst van de eerste factoranalyse beperkt tot twee. Deze tweede factoranalyse overlapt in grote lijnen de eerste. Drie items van de steunschaal
(vl76, vl88, vl92) en een item van de informatieverzamelingschaal (v30)
laden nu hoger op de inhoudelijke dimensie, hoewel zij in vergelijking met
de overige items van de inhoudelijke dimensie de hoogste lading op de commitment dimensie hebben. Zij bestrijken een gebied dat beide dimensies
overlapt. Voor de definitieve schalen (zie tabel 6.1) is het volgende opnamecriterium gesteld. Een item moet minimaal .40 op de 'eigen' dimensie en
mag niet meer dan .19 op de 'andere' dimensie laden.
De eerste factor, die betrekking heeft op de inhoud van de levensbeschouwing, omvat uitspraken waarin sprake is van de verhouding tot God. De
onderliggende dimensie is het traditioneel christelijke geloof in God. Deze
schaal zal kortweg TRA-schaal genoemd worden. De items van de tweede
factor cirkelen allen rond de vraag naar de relevantie van de (gelovige)
levensvisie. Neemt deze een centrale dan wel een perifere plaats in het leven
in? Deze schaal zal CEN-schaal worden genoemd.
Op conceptuele gronden is onderscheiden tussen een inhoudelijk aspect en
een commitment aspect. Wordt de werkelijkheid, in dit geval de dataset,
beperkt tot twee elementen (het aantal te trekken factoren) dan is er een
grote overeenkomst met het conceptuele uitgangspunt. Het conceptuele
uitgangspunt heeft een empirische basis. Het nu bereikte resultaat vormt een
betere basis voor verdere analyse: het is een spaarzamere meting van de
persoonlijke levensbeschouwing.
Om de persoonlijke levensbeschouwing van de onderwijsgevenden in kaart
te brengen staan nu drie indicatoren ter beschikking: één die betrekking heeft
op de inhoud van de levensbeschouwing, één die betrekking heeft op het
commitment met de levensbeschouwing en één die de institutionele aspecten
van de levensbeschouwing in kaart brengt.2 Met deze instrumenten zal de
samenhang tussen levensbeschouwing en godsdienstonderwijs en de verhouding tot rolzenders worden beschreven.

Tabel 6.1

Schalen mei bcirekkmg tol de culturele aspecten van de levensbeschouwing.

Var

Korte omschrijving

Factorlading
1
2

v201
v220
v218
v222
v216
v214
v219
v223
v221
vl75
v217

Hogere werkelijkheid
God geeft mij de mogelijkheid er te zijn
Bidden is zinvol en belangrijk
De bijbel is geïnspireerd door God
Гк geloof in God
De bijbel begint met het verhaal van de schepping door God
Heil en genezing komen door de genade van God
De hemel is een vorm van toekomstig leven
Het hoogste doel is God te verheerlijken
Gelovige zeifdefinilie
Geloven in God betekent dat men zelf geen verantwoordelijkheid durft te dragen

.71
.65
.65
.64
.62
.61
.61
.60
.54
.50
.41

.17
.14
.06
.13
.07
.12
.06
.08
.19
.14
.07

vl94
vl86
vl85
ν 180
vl90
vl89
vl95
vl81
ν 178
vl97
vl82
vl93
v29
v28
vl99

Lees regelmatig over levensvisie
Maatschappelijk in problemen raken voor levensvisie
Financieel nadelige gevolgen ondervinden van levensvisie
Conflict met collega's aangaan over levensvisie
Goede vrienden vcrlicz.cn
Op allerlei manieren een antwoord vinden op vragen omtrent levensvisie
Te allen tijden uitkomen voor levensvisie
Levensvisie heeft invloed op politieke opvalüngcn
In alle rust nadenken over levensvisie
Pralen met huisgenoten over levensvisie
Omwikkeling van levensvisie is alleen mogelijk als ik regelmatig twijfel
Zonder levensvisie zou leven er anders ui Uien
Radio en televisie volgen over godsdienst / levensbeschouwing
Lezen over godsdienst / levensbeschouwing
Pralen met vrienden en kennissen over levensvisie

.13
.12
.09
.04
.16
.19
.16
.11
.18
.18
-.12
.18
.07
.18
.04

.73
.73
.72
.68
.68
.67
.64
.58
.58
.55
.52
.46
.43
.42
.41

28.4
.84

8.5
.88

Percentage verklaarde vanantie
Alpha
I: inhoud levensbeschouwing 2: commitment met levensbeschouwing

6.2 Typologische analyse
De eerste analyse heeft betrekking op de culturele aspecten van de persoon
lijke levensbeschouwing. Het institutionele aspect, in de vorm van kerkelijk
heid, zal in een latere fase aan de orde komen. Uitgangspunt van deze analyse
vormt een typologie van onderwijsgevenden. Daartoe worden onderwijs
gevenden met een relatief meer traditionele christelijke levensbeschouwing
onderscheiden van onderwijsgevenden die relatief minder op een traditioneel
christelijke levensbeschouwing georiënteerd zijn, en onderwijsgevenden voor
wie de levensbeschouwing een relatief centrale aangelegenheid is worden
onderscheiden van onderwijsgevenden voor wie de levensbeschouwing een
relatief perifere kwestie is. Voor beide dimensies is de mediaan als 'cuttingpoint' gebruikt. De mediaanwaarde van de TRA-schaal bedroeg 2.64, van de
CEN-schaal 3.00.3

Aldus is het mogelijk naar de culturele aspecten van de levensbeschouwing
vier typen onderwijsgevenden te onderscheiden. Zij die meer traditioneel
zijn ingesteld en voor wie de levensvisie een centrale plaats inneemt: de
centraal-traditionele onderwijsgevenden. Zij die een traditionelere opvatting
over de joods-christelijke erfenis hebben en voor wie de levensvisie een
meer perifere betekenis heeft: perifeer-traditionele onderwijsgevenden. On
derwijsgevenden met een niet-traditionele opvatting over de joods-christe
lijke erfenis en voor wie de levensvisie belangrijk is, deze worden centraal
modem genoemd. Tenslotte degenen die een niet-traditionele opvatting over
de inhoud van de joods-christelijke leer hebben en voor wie de levensvisie
minder belangrijk is: perifeer-moderne onderwijsgevenden. Wellicht ten
overvloede wordt opgemerkt dat het gaat om relatief traditioneel en relatief
modem, en relatief centraal en relatief perifeer. De typering van de onder
wijsgevenden heeft plaatsgevonden op basis van hun positie in de onder
zoeksgroep en niet op grond van een nominaal criterium.4
De verdeling van deze vier groepen onderwijsgevenden over protestantschristelijke en rooms-katholieke scholen staat in tabel 6.2.
Tabel 6.2

Typologie persoonlijke levensbeschouwing. Protestants-chnstelijkc
en rooms-kaiholickc scholen. Kolomperceniages en absolute aantallen

Centraal-Traditioneel
Perifeer-Traditioneel
Centraal-Modem
Perifeer-Modem

pc scholen

rk scholen

%

η

%

η

54
23
15
8

60
26
19
9

22
17
24
36

88
68
96
142

С .32, sign. <.05

De tabel geeft een samenvatting van de onderzoeksresultaten met betrekking
tot de culturele aspecten van de levensbeschouwing. In beide traditionele
groepen zijn onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen over
vertegenwoordigd, in beide moderne groepen onderwijsgevenden van
rooms-katholieke scholen. Naar de relevantie van de levensbeschouwing zijn
de verschillen tussen beide schoolsoorten kleiner.
De beide groepen moderne onderwijsgevenden op protestants-christelijke
scholen zijn klein. De groep 'centrale' onderwijsgevenden bestaat uit 16, de
groep 'perifere' onderwijsgevenden uit 9 respondenten. De lezer dient bij
beschrijving van de resultaten met deze aantallen rekening te houden: reik
wijdte en stelligheid van conclusies aangaande deze onderwijsgevenden
moeten beperkt blijven.
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6.2.1 Persoonlijke levensbeschouwing en godsdienstonderwijs
Algemeen cognitieve doelstelling
Zowel in het protestants-christelijke als in het rooms-katholieke onderwijs
bestaat een behoorlijke samenhang tussen de levensbeschouwing van onderwijsgevenden en hun ideeën over de algemeen cognitieve doelstelling (tabel
6.3). Dit blijkt uit contingentiecoëfficiënten van respectievelijk .39 en .42.5
Tabel 6.3

Algemeen cognitieve doelstelling naar levensbeschouwing. Prolestantschristclijkc en rooms-kathoheke scholen. Kolompercentages
pc scholen
Ccn Pen Cen Pen
Trad Trad Mod Mod

rk scholen
Cen Pen Cen Peri
Trad Trad Mod Mod

Deductief
Inducuef
Reducticf
DisLantic

51
42
7

42
52
5
1

Sign. <.05

С. .39

32
46
22
.

.

19
50
31
.

11
33
56
.

30
51
13
7

15
50
30
5

5
43
38
15

C: .42

Op beide schoolsoorten zijn traditionele onderwijsgevenden, met name de
'centralen' onder hen, oververtegenwoordigd bij degenen die een deductieve
doelstelling voorstaan. De moderne onderwijsgevenden op beide school
soorten zijn oververtegenwoordigd bij hen die er een reductieve of een
gedistantieerde doelstelling op na houden. Op rooms-katholieke scholen
hebben met name perifeer-moderne onderwijsgevenden een voorkeur voor
een gedistantieerde doelstelling.
In de voorkeur voor de deductieve, de reductieve en de gedistantieerde
doelstelling spelen beide levensbeschouwelijke dimensies een rol. Ten
aanzien van de inductieve doelstelling zijn de verschillen tussen de vier
groepen minder uitgesproken.
Binnen de vier onderscheiden levensbeschouwelijke vormen bestaan geen
belangrijke denominationele verschillen (bijlage 1, tabel I, kolom 3-6).
In hoofdstuk 4 bleek dat onderwijsgevenden met een gedistantieerde doel
stelling uitsluitend op rooms-katholieke scholen voorkomen. Daarbij is de
vraag gesteld of dit moet worden toegeschreven aan onbekendheid met bij
belse verhalen op rooms-katholieke scholen, dan wel aan een distantie ten op
zichte van het christendom. De voorkeur voor een gedistantieerde doelstel
ling neemt toe naarmate de levensbeschouwing van de onderwijsgevende
minder traditioneel christelijk is en minder relevantie voor hem heeft. Dit
doet vermoeden dat de voorkeur voor een gedistantieerde doelstelling zowel
uitdrukking is van distantie ten opzichte van de christelijke traditie als van
afnemende relevantie van het levenbeschouwelijke domein.
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Concreet cognitieve doelstelling: gebruik van religieuze referenten
Welke samenhang bestaat er tussen de persoonlijke levensbeschouwing en de
concreet cognitieve doelstelling opgevat als het gebruik van religieuze referenten? Tabel 6.4 geeft een samenvatting van de resultaten.
Tabel 6.4

Concreet cognitieve doelstelling: gebruik van religieuzereferentennaar
levensbeschouwing (v77). Protestants-christelijke en rooms-kalholieke
scholen. Kolompercentages
pc scholen
Cen Peri Cen Pen
Trad Trad Mod Mod

rk scholen
Cen Pen Cen Peri
Trad Trad Mod Mod

Jezus/God
Jezus
Geen

63
35
2

31
51
18

Sign <.05

C: .37

56
32
12

14
71
14

33
44
23

10
55
35

11
56
33

4
48
48

C: .33

Op rooms-katholieke scholen zijn het vooral de centraal-traditionele onderwijsgevenden die zowel van de referent God als van de referent Jezus gebruik maken. Perifeer-m ode me onderwijsgevenden vormen hun spiegelbeeld, vooral zij gebruiken geen religieuze referenten. Perifeer-traditionele
en centraal-moderne onderwijsgevenden nemen een tussenpositie in.
Het patroon op protestants-christelijke scholen wijkt op één uitzondering
na niet sterk af van dat op rooms-katholieke scholen. Op protestantschristelijke scholen maken perifeer-modemen vaker van beide referenten
gebruik dan centraal-modernen, op rooms-katholieke scholen geldt het
omgekeerde. Het gebruik van één referent treffen we op protestantschristelijke scholen met name aan bij centraal-moderne onderwijsgevenden,
op rooms-katholieke scholen onderscheidt levensbeschouwing hierin niet.
In het gebruik van religieuze referenten is behalve van een levensbeschouwelijk effect ook sprake van een denominationeel effect. Met name bij de
perifeer-traditionelen is het verschil groot, het contingentiecoëfficiënt bedraagt .45 (bijlage 1, tabel I, kolom 3-6).
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Concreet cognitieve doelstelling: interpretatie van Jezus
Hoe denken de onderscheiden groepen onderwijsgevenden Jezus-Christus
tijdens de godsdienstles uit te leggen (tabel 6.5)?
Tabel 6.5

Concreet cognitieve doelstelling: interpretatie Jezus naar levensbe
schouwing (v78) Proiesianis-christclijkc en rooms-kalholieke scholen.
Kolompcrcenlages
pc scholen
Cen Pen
Trad Trad

Godszoon
Mens waann God
verschenen is
Groot mens

55

46

26
20

23
32

Sign. < 05

С: .44

rk scholen
Cen Pen
Trad Trad

Cen Peri
Mod Mod

36
64

25
75

10

6

31
59

16
78

Cen Pen
Mod Mod

23
77

6
94

С: .34

De levensbeschouwing van de onderwijsgevende is belangrijk. Op roomskatholieke scholen hebben perifeer-moderne onderwijsgevenden voorkeur
voor een uitleg die de nadruk legt op het menselijke aspect van Jezus, dus
voor de 'groot mens' uitwerking. Centraal-traditionele onderwijsgevenden
voelen daar het minst voor, de overige twee groepen onderwijsgevenden
nemen een tussenpositie in en ontlopen elkaar weinig. Hoewel de centraaltraditionele onderwijsgevenden relatief nog de meeste voorkeur voor een
^'Gods zoon'-interpretatie aan de dag leggen, prefereren ook deze onderwijs
gevenden in meerderheid (59%) een 'groot mens' interpretatie van Jezus.
Onder de moderne onderwijsgevenden is er geen te vinden die voor de 'Gods
zoon' interpretatie voelt. De 'mens waarin God verschenen is' uitleg vindt
men met name onder beide centrale groepen onderwijsgevenden, bij de
'traditionelen' onder hen meer dan bij de 'modernen'.
Evenals op rooms-katholieke scholen geven op protestants-christelijke
scholen beide groepen moderne onderwijsgevenden de voorkeur aan de
'groot mens' visie op de Christus-figuur. De beide groepen traditionele
onderwijsgevenden prefereren de 'Gods zoon' uitleg. Geen van de moderne
onderwijsgevenden prefereert deze laatste interpretatie. Affiniteit met de
interpretatie waarin het menselijke én het goddelijke aspect van Christus
wordt benadrukt hebben met name centraal-modeme onderwijsgevenden.
Naast de persoonlijke levensbeschouwing speelt de denominatie van de
school een rol. Het in hoofdstuk vier gevonden verschil tussen beide schoolsoorten wordt vooral door beide groepen traditionele onderwijsgevenden
veroorzaakt. De contingentiecoëfficiënten bedragen .45 voor de 'centralen'
en .44. voor de 'periferen' onder hen (bijlage 1, tabel I, kolom 3-6).
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Algemeen attitudinale doelstelling
De gegevens over de relatie tussen de persoonlijke levensbeschouwing van de
onderwijsgevende en zijn algemeen attitudinale doelstelling opgevat als
geloofsbevordering staan in tabel 6.6.
Tabel 6.6

Algemeen ammainale doelstelling: geloofsbevordering naar levensbeschouwing. Prolesianis-chnsielijkc en rooms-kaiholieke scholen. Schaalscorcs
pc scholen
Cen Peri Cen Peri
Trad Trad Mod Mod Eta

rk scholen
Cen Pen Cen Peri
Trad Trad Mod Mod Eta

4.15

3.99

3.90

3.33

3.16

.53

3.47

3.39

3.01

.47

Sign. <.05, schaalbrecdtc 1 (laag) - 5 (hoog)

Aangaande geloofsbevordering bestaan, zowel op rooms-katholieke als op
protestants-christelijke scholen, behoorlijke verschillen tussen de vier levensbeschouwelijke groepen. Op beide scholen is zowel de inhoudelijke als de
commitment-dimensie van de levensbeschouwing van belang. Centraaltraditionele onderwijsgevenden hebben een sterkere geloofsbevorderende
intentie dan perifeer-traditionele, deze weer meer dan centraal-modeme, die
tot slot meer op geloofsbevordering gericht zijn dan perifeer-moderne. Op
rooms-katholieke scholen loopt de scheiding tussen een sterke en een matige
geloofsbevordering tussen de centraal-traditionele onderwijsgevenden en de
overige onderwijsgevenden, op protestants-christelijke scholen tussen de
traditionele en de moderne onderwijsgevenden.
De eerder geconstateerde sterkere geloofsbevorderende intentie van
onderwijsgevenden op protestants-christelijke scholen (hoofdstuk 4) komt
voor rekening van de perifeer-traditionele onderwijsgevenden. Voor de
overige levensbeschouwelijke groepen zijn de samenhangen tussen denominatie en geloofsbevordering te verwaarlozen (bijlage 1, tabel I, kolom
3-6).

Bidden
In tabel 6.7 staan de gegevens omtrent de relatie tussen bidfrequentie en
persoonlijke levensbeschouwing.
Tabel 6.7

Bidden (v39) naar levensbeschouwing. Proiestants-chnsielijke en roomskalholickc scholen. Kolompercentages
pc scholen
Ccn Peri
Trad Trad

Cen Peri
Mod Mod

ík scholen
Cen Peri
Trad Trad

Cen Peri
Mod Mod

Iedere dag
Enkele malen per weck
Minder

87
10
3

56
13
31

90
10
-

63
12
25

Sign. <.05

C: .42

100
-

67
22
11

76
8
16

57
13
31

C: .30

Op rooms-katholieke scholen bidden traditionele onderwijsgevenden vaker
dan moderne en onderwijsgevenden voor wie levensbeschouwing belangrijk
is vaker dan onderwijsgevenden voor wie levensbeschouwing een perifeer
domein vormt. Zowel de traditionaliteit- als de centraliteit-dimensie zijn dus
van invloed.
Op protestants-christelijke scholen speelt de traditionaliteit-dimensie dezelfde rol als op rooms-katholieke scholen. Traditioneel ingestelde onderwijsgevenden bidden vaker dan moderne onderwijsgevenden. De rol van de
centraliteit-dimensie is echter tegengesteld aan die op rooms-katholieke
scholen. Onderwijsgevenden op protestants-christelijke scholen voor wie de
levensbeschouwing een centrale waarde heeft bidden minder vaak dan onderwijsgevenden voor wie zij van perifere betekenis is.
Op rooms-katholieke scholen versterken beide dimensies elkaar, op protestants-christelijke scholen werken zij elkaar tegen. Dit is uitzonderlijk. Bij
alle eerder besproken samenhangen versterken beide dimensies elkaar, zowel
op protestants-christelijke als op rooms-katholieke scholen.
Óp protestants-christelijke scholen is de samenhang tussen levensbeschouwing en bidden behoorlijk, op rooms-katholieke scholen is deze matig. In
een eerste bespreking van het bidden (hoofdstuk vier) is geconstateerd dat op
protestants-christelijke scholen vaker wordt gebeden dan op rooms-katholieke scholen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de perifeer-traditionele
onderwijsgevenden. Voor de overige groepen onderwijsgevenden zijn denominationele verschillen niet van belang.
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Waardering
In tabel 6.8 staan de gegevens over de samenhang tussen waardering voor het
godsdienstonderwijs en de levensbeschouwing van de onderwijsgevende.
Tabel 6.8

Waardering voor godsdienstonderwijs naar levensbeschouwing. Protestantschristelijke en rooms-kathohcke scholen. Schaalscores
pc scholen
Cen Pen
Trad Trad

Cen Pen
Mod Mod Eia

rk scholen
Cen Peri
Trad Trai

Cen Peri
Mod Mod

Ей

4.63

4.44

4.48

4.20

.37

4 48

4.12

.26

4.15

3.69

Sign <.05, schaalbrccdlc 1 (laag) - 5 (hoog)

Op rooms-katholieke scholen wordt het godsdienstonderwijs het hoogst
gewaardeerd door de centraal-traditionele onderwijsgevenden, vervolgens
door de perifeer-traditionele en de centraal-moderne. Deze laatste twee
ontlopen elkaar wederom weinig. Hoewel perifeer-moderne onderwijs
gevenden relatief de minste waardering voor het godsdienstonderwijs hebben
is deze waardering ook bij hen hoog. De samenhang tussen waardering en de
aard van de levensbeschouwing is redelijk.
Op protestants-christelijke scholen is deze samenhang zwakker. Het waar
deringspatroon van de levensbeschouwelijke groepen op protestants-christe
lijke scholen is hetzelfde als dat van de levensbeschouwelijke groepen op
rooms-katholieke scholen. De hoogste waardering bestaat bij centraal-tradi
tionele onderwijsgevenden, de laagste bij perifeer-moderne. Echter, alle
groepen hebben een hoge waardering voor het godsdienstonderwijs.
De grotere waardering op protestants-christelijke scholen (hoofdstuk vier)
moet toegeschreven worden aan de perifeer-traditionele onderwijsgevenden.
Alleen bij hen is het denominationele verschil significant en voldoende rele
vant (bijlage 1, tabel I).
Samenvattend. Met betrekking tot het godsdienstonderwijs zijn de vier le
vensbeschouwelijke groepen duidelijk van elkaar onderscheiden. Beide di
mensies, traditionaliteit en centraliteit, spelen een rol. Een algemene tendens
laat zich als volgt formuleren:
centraal-traditioneel > perifeer-traditioneel > centraal-modem >
perifeer-modern
Hierin wordt uitgedrukt dat centraal-traditionele onderwijsgevenden er
eerder een deductieve algemeen cognitieve doelstelling op na houden, qua
concreet cognitieve doelstellingen Jezus eerder deductief interpreteren en
meer religieuze referenten gebruiken, vaker klassikaal bidden, een sterkere
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geloofsbevorderende intentie hebben en het godsdienstonderwijs hoger waarderen dan perifeer-traditionele onderwijsgevenden, enz. Uitzonderingen op
deze regel doen zich op protestants-christelijke scholen vaker voor dan op
rooms-katholieke scholen.
De in het vierde hoofdstuk beschreven denominationele verschillen blijven
veelal gehandhaafd. Dit betekent dat zowel individueel-levenbeschouwelijke
als sociaal-culturele variabelen in de vormgeving van het godsdienstonderwijs een rol spelen. Vooral de perifeer-traditionele onderwijsgevenden zijn
verantwoordelijk voor de verschillen tussen protestants-christelijke en
rooms-katholieke scholen. Bij 5 van de 6 metingen treden bij deze onderwijsgevenden significante verschillen tussen protestants-christelijke en
rooms-katholieke scholen op (bijlage 1, tabel I). De samenhangen bij deze
groep onderwijsgevenden zijn het sterkst. Met andere woorden, deze
onderwijsgevenden verschillen niet alleen vaak maar ook sterk van elkaar.
De minste verschillen doen zich voor bij centraal-moderne onderwijsgevenden. Bij hen komen nergens significante en relevante verschillen voor. Naarmate onderwijsgevenden van beider schoolsoorten er een modernere levensbeschouwing op na houden worden hun onderlinge verschillen met betrekking tot het godsdienstonderwijs kleiner. Met andere woorden, traditionaliteit en commitment van de levensbeschouwing van de onderwijsgevende
hangen samen met denominationeel verschil aangaande het godsdienstonderwijs. Bij dit laatste resultaat moet reserve in acht worden genomen, dit gegeven de kleine groep centraal-modeme onderwijsgevenden in de protestantschristelijke populatie.

6.2.2 Persoonlijke levensbeschouwing en de relatie tot rolzenders
Kennis omtrent de verwachtingen van rolzenders
De gegevens betreffende de samenhang tussen de persoonlijke levensbeschouwing en kennis over de verwachting van de rolzenders worden gepresenteerd in tabel 6.9.
Tabel 6.9 Kennis omirent verwachtingen van rolzenders naar levensbeschouwing. Protestantschristelijke en rooms-kalholickc scholen. Schaalscores
nc scholen
Ccn Pen
Trad Trad
Bisschop (v79)
Katbcg (v88)
Bestuur (v97)
Collega's (v 106)
Ouders (vil 5)

Cen Pen
Mod Mod

rk scholen
Cen Peri
Trad Trad

Eta

2.95
3.56
3.20
3.48
2.92

2 88
3.46
2.50

3.25
3.56
2.73

2.89
3.11
2.78

2.74
3.56
.
.
.
3.40 3.17 3.38
2.88 2.58 2.55

.20
.16
.25

Ela's >.15, *: sign. <.05. Schaalbrccdte 1 (weinig) - 5 (veci)
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2.61
3.40

Cen Peri
Mod Mod Eia
2.59
3.28
.
3.19
2.32

.18*
.20*

.29*

De levensbeschouwing van de onderwijsgevenden heeft weinig uitstaande met
de kennis die zij bezitten omtrent de opvattingen van anderen over het godsdienstonderwijs. Er is enige samenhang met de centrahteit-dimensie, de
samenhang met de traditionahteit-dimensie daarentegen is irrelevant. Op
rooms-katholieke scholen zijn 'centrale' onderwijsgevenden beter geïnformeerd over de bisschop, de katechesebegeleider en collega's dan perifere
onderwijsgevenden.
Op protestants-chnstelijke scholen zijn de gevonden samenhangen niet significant. De omvang van de protestantse populatie is hier debet aan. Bijvoorbeeld, de éta die de samenhang tussen persoonlijke levensbeschouwing en
kennis omtrent de opvattingen van de ouders uitdrukt bedraagt .25. De op
protestants-chnstelijke scholen gevonden samenhang is daarmee bijna even
hoog als die op rooms-kathoheke scholen (.29), maar niet significant. Het
patroon dat zich op protestants-chnstelijke scholen aftekent wijkt weinig af
van dat op rooms-katholieke scholen. De 'centrale' onderwijsgevenden zijn
beter op de hoogte dan de 'penfere', al zijn de verschillen soms klein.
Oriëntatie op rolzendcrs
Wat is nu de relatie tussen de persoonlijke levensbeschouwing van onderwijsgevenden en de mate waarin zij bereid zijn zich op de verschillende rolzenders te oriënteren? Tabel 6 10 geeft een antwoord.
Tabel 6 10 Onenuuc naar levensbeschouwing Protestants-christelijke en rooms katholieke
scholen Schjjlscorcs
ne scholen
Ccn Pen
Trad Trad
Bisschop
Kalbcg
Bestuur
Collegas
Ouders

.
4 03
381
3 69

Cen Pen
Mod Mod Eta

.
-

3 91 3 52
373 3 48
3 45 3 55

rk scholen
Ccn Pen
Trad Trad

Ccn Pen
Mod Mod Eta

3 14 2 34 234
3 74 3 26 3 24
3 58
3 65
3 87

26
16
18

3 84
3 93

3 52 3 57
3 60 3 70

197
3 20

42'
25"

3 26
3 53

23'
21'

Eias>15, * sign < 05 Schaalbrecdic 1 (laag) 5 (hoog)

Op rooms-katholieke scholen is de samenhang tussen de levensbeschouwing
van onderwijsgevenden en de oriëntatie op rolzenders, de bisschop uitgezonderd, zwak. Centraal-traditionele onderwijsgevenden zijn het meest bereid
met anderen rekening te houden. Hun oriëntatie op de bisschop is redelijk en
ten opzichte van de katechesebegeleider, ouders en collega's tonen zij grote
bereidheid met hen rekening te houden. Perifeer-modernen zijn het minst
bereid met anderen rekening te houden. Deze onderwijsgevenden trekken
zich van de bisschop weinig aan en hun oriëntatie op de katechesebegeleider
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en collega's is matig. Alleen de ouders lijken voor hen van belang. Perifeertraditionele en de centraal-modeme onderwijsgevenden nemen een tussenpositie in en ontlopen elkaar weinig.
Hoewel statistisch niet significant op .05 niveau is er ook op protestantschristelijke scholen sprake van enige samenhang tussen levensbeschouwing en
oriëntatiebereidheid. Wat betreft oriëntatie op het bestuur en de collega's
treft men de hoogste bereidheid aan bij de centraal-traditionele onderwijsgevenden, de laagste bij de centraal-modeme. De overige onderwijsgevenden
nemen een tussenpositie in, uitgezonderd bij de oriëntatie op de ouders. In
het geval van de ouders zijn het met name de perifeer-moderne onderwijsgevenden die zich op hen willen oriënteren, de bereidheid van de perifeertraditionele onderwijsgevenden is bij de ouders het laagst.
Meningsverschillen met rolzenders
Hoe is het kennisbestand van de verschillende levensbeschouwelijke groepen
omtrent het voorkomen van meningsverschillen met rolzenders (tabel 6.11)?
Tabel 6.11 Kennis omirenl hel voorkomen van meningsverschillen naar levensbeschouwing.
Proicslanis-christelijkc en rooms-kalholieke scholen Percentages
pc scholen
Cen Pen
Trad Trad
Bisschop (v83)
Kalbcg (v92)
Bestuur (vlOI)
Collcga's(vllO)
Ouders (vil9)

Cen Pen
Mod Mod

-

-

-

-

70
83
71

52
81
37

88
94
93

44
78
56

rk scholen
Cen Pen
Trad Trad

С

75
90

-

.27

91
72

35

77
81

-

84
54

Cen Pen
Mod Mod
86
84

-

92
54

С

76
77

-

79
43

.17
.21

С >. 15. sign <()5

Ook ten aanzien van de kennis omtrent meningsverschillen speelt op roomskatholieke scholen de levensbeschouwing van de onderwijsgevende een
ondergeschikte rol. In het geval van bisschop en katechesebegeleider doet ze
weinig ter zake en in het geval van collega's en ouders is er voor haar een
zwakke rol weggelegd. Een betere kennis omtrent deze materie bezit altijd
één of beide groepen centrale onderwijsgevenden. Evenals bij het andere
kennisonderdeel van de rolsetting - de kennis omtrent de opvattingen van de
rolzenders - zijn de verschillen niet groot maar wel consistent. Als centraal
getypeerde onderwijsgevenden zijn in het algemeen beter op de hoogte
omtrent hetgeen in het godsdienstonderwijs leeft dan als perifeer getypeerde
onderwijsgevenden.
Op protestants-christelijke scholen is de samenhang tussen levensbeschouwing en kennis omtrent meningsverschillen sterker dan op rooms-katholieke
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scholen. In het geval van de ouders is het verband redelijk (.35). Ook op
protestants-christelijke scholen is de centraliteit-dimensie het meest van
belang. Met name centraal-moderne onderwijsgevenden zijn goed geïnformeerd.6
Een beschrijving van de samenhangen tussen meningsverschillen en levensbeschouwing wordt beperkt tot de ervaren meningsverschillen (tabel 6.12).
Onze interesse gaat vooral uit naar de vraag of er een samenhang bestaat
tussen de levensbeschouwing van onderwijsgevenden en de mate waarin zij
conflicten ervaren. Daar alleen die respondenten in de analyse zijn opgenomen die op de hoogte zijn van het al dan niet voorkomen van meningsverschillen volgt eerst informatie over de omvang van de verschillende
levensbeschouwelijke groepen. Voor een exacte weergave van de aantallen
respondenten zie bijlage 1, tabel H.
Op rooms-kathoïieke scholen telt elke groep voldoende respondenten, op
protestants-christelijke scholen alleen de centraal-modernen. Er zijn weinig
respondenten van protestants-christelijke scholen uit de perifeer-moderne
groep en betreffende de kennis omtrent ouders uit de perifeer-traditionele
groep. Deze laatste twee groepen worden wel in de analyse opgenomen. Ten
aanzien van conclusies omtrent deze groepen in de protestantse populatie
dient men voorzichtig te zijn.
Tabel 6 12 Ervaren meningsverschillen naar levensbeschouwing Protestants-christelijke
en rooms katholieke scholen Schaalscorcs

Bisschop (v83)
Kaibeg (v92)
Besluur(vlOl)
Collega's (vi 10)
Ouders (vi 19)

pc scholen
Cen Pen Cen Pen
Trad Trad Mod Mod Eu

rk scholen
Cen Pen Cen Pen
Trad Trad Mod Mod Eia

1 60 1 76
151 124
182 166

2 62 2 98 3 23 3 38 39
1 73 1 59 1 72 1 93

2 42
187
2 57

·
2 75 51
186 34
2 20 36

181 180 176 1.48
1 98 2 35 2 45 2 00

18
.23

Eia > 15, sign < 05 Schaalbreedie 1 (geen verschil) - 4 (groot verschil).

Op rooms-katholieke scholen bestaat er alleen een sterke samenhang tussen
de levensbeschouwing en ervaren meningsverschillen met de bisschop. In de
verhouding tot de bisschop is zowel de traditionaliteit- als de centraliteitdimensie van belang. Traditionele onderwijsgevenden, met name centraaltraditionelen, ervaren relatief het kleinste meningsverschil en modernen,
vooral de periferen onder hen, het grootste. Dit betekent niet dat traditionele
onderwijsgevenden niet met de bisschop van mening verschillen. Geen van
de onderscheiden groepen onderwijsgevenden kan het met de bisschop
vinden. De ordening van meningsverschillen langs de lijnen van traditionaliteit en centrahteit wordt niet aan bij de overige rolzenders aangetroffen.
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In het protestants-christelijke onderwijs is de samenhang tussen meningsverschil en levensbeschouwing in het algemeen sterker dan op roomskatholieke scholen. Bij de ouders en collega's is de samenhang redelijk, bij
het schoolbestuur is ze zelfs sterk. Traditionele, met name centraaltraditionele, onderwijsgevenden ervaren weinig meningsverschillen met het
bestuur, dit in tegenstelling tot modernen, met name perifeer-modernen,
deze ervaren meer meningsverschillen. De traditionaliteit-dimensie speelt
ook een rol in de samenhang met de meningsverschillen met collega's en
ouders; moderne onderwijsgevenden verschillen vaker van mening met rolzenders dan traditionele onderwijsgevenden.
Samenvattend. In de regel is de samenhang tussen persoonlijke levensbeschouwing en de relatie tot rolzenders zwak. De vier onderscheiden levensbeschouwelijke groepen verschillen ten aanzien van de sociale aspecten in het
godsdienstonderwijs weinig van elkaar. Er zijn uitzonderingen, zoals op
rooms-katholieke scholen de verhouding tot de bisschop. De samenhang
tussen levensbeschouwing en de relatie tot de bisschop is sterker dan bij de
overige rolzenders. Bovendien is de samenhang eenduidig, ze heeft dezelfde
vorm als aangetroffen bij de samenhang tussen levensbeschouwing en godsdienstonderwijs:
centraal-traditioneel > perifeer-traditioneel > centraal-modem >
perifeer-modem
Naarmate de levensbeschouwing van de onderwijsgevenden minder traditioneel is én deze een minder centrale plaats in zijn bestaan inneemt, laten
onderwijsgevenden zich minder aan de bisschop gelegen liggen en is de
verhouding tot hem antagonistischer. Ook centraal-traditionele onderwijsgevenden verschillen behoorlijk met hem van mening en zijn maar matig
bereid om zich op hem te oriënteren. In het rooms-katholieke onderwijs is
geen enkele groep die als draagvlak voor een bisschoppelijk beleid ten
aanzien van het godsdienstonderwijs kan dienen.
In het protestants-christelijke onderwijs vormt de ervaring van meningsverschillen een uitzondering op de in het algemeen zwakke verbanden. In
zake meningsverschillen met rolzenders bestaat een redelijke tot sterke
samenhang met de levensbeschouwing. Met name de traditionaliteit-dimensie
is hiervoor verantwoordelijk. Naarmate onderwijsgevenden traditioneler zijn
ervaren zij minder meningsverschillen.
Samenhangen tussen levensbeschouwing en sociale aspecten spitsen zich in
het rooms-katholieke onderwijs toe op een bepaalde reizender: de bisschop.
In het protestants-christelijke onderwijs spitst het zich toe op één aspect van
de relatie tot rolzenders: de ervaring van meningsverschillen.

101

6.2.3 Een overzicht: correspondentie-analyse
Om van bovenstaande gegevens een overzicht te geven en op aanschouwelijke
wijze voor te stellen worden de resultaten van enkele correspondentieanalyses besproken. Correspondentie-analyse is een techniek waarin relaties
tussen variabelen in een twee-dimensionele ruimte, de plot, worden geprojecteerd. In deze ruimte worden de categorieën van de variabelen als punten
gepresenteerd en reflecteren de afstanden tussen de punten de verhoudingen
tussen de variabelen (Lammers & Pelzer, 1988; Lammers & Peters, 1988).
De beschrijving van deze techniek wordt beperkt tot de interpretatie van de
plot en de zogenaamde 'fit van de oplossing'. De 'fit van de oplossing' heeft
betrekking op de mate waarin een grote hoeveelheid variabelen op valide
wijze in een twee-dimensioneel vlak kunnen worden gerepresenteerd. Voor
informatie over de achtergronden wordt de lezer naar de genoemde literatuur verwezen.
In de te beschrijven plots komen twee soorten punten voor: 'groepspunten'
die de positie van de onderscheiden levensbeschouwelijke groepen weergeven
en 'eigenschapspunten' die de categorieën van de variabelen godsdienstonderwijs en relatie tot rolzenders weergeven. Voor de interpretatie van de
verhoudingen tussen deze punten bestaan de volgende regels:
a. De afstanden van de groeps- en eigenschaps-punten ten opzichte van de
oorsprong van de plot. Hoe dichter een punt bij de oorsprong staat des te
meer benadert de categorie van de variabele die door dit punt gerepresenteerd wordt de gemiddelde populatiewaarde.
b. De afstanden van de groepspunten ten opzichte van elkaar. Naarmate deze
dichter bij elkaar liggen lijken deze met betrekking tot de eigenschapspunten
meer op elkaar. Hiermee wordt aangegeven in hoeverre groepen eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Hetzelfde geldt voor de onderlinge afstanden
van de eigenschapspunten, daarmee wordt geïndiceerd in welke mate eigenschappen bij de onderscheiden groepen gemeenschappelijk voorkomen.
с De afstanden van de groepspunten ten opzichte van de eigenschapspunten.
Liggen groepspunten en eigenschapspunten aan dezelfde zijde van de oor
sprong dan bestaat er een positieve samenhang tussen beide, de eigenschap is
kenmerkend voor de betreffende groep. Naarmate beide punten verder van
de oorsprong verwijderd zijn, zijn ze sterker op elkaar betrokken. Is er
sprake van een negatieve samenhang dan liggen hun punten aan verschillende
zijden van de oorsprong. Bestaat er geen samenhang tussen een groep en een
eigenschap dan staan de punten die deze representeren, gezien als vectoren
vanuit de oorsprong, loodrecht op elkaar.
In een correspondentie-analyse worden relaties tussen variabelen in een
twee-dimensioneel veld afgebeeld. Het is de vraag of twee dimensies een
valide mogelijkheid tot representatie bieden voor de onderzochte variabelen.
Met andere woorden, hoe groot is de 'fit' van een twee-dimensionele oplos
sing? Deze wordt uitgedrukt in de 'tau-waarde'. De maximale waarde die de
tau kan bereiken is 1, hetgeen betekent dat de fit van de oplossing perfect is.
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Lammers en Pelzer hebben nergens een vast criterium voor een minimale
tau-waarde aangetroffen maar hanteren als vuistregel een minimale waarde
van .90.
Een tweetal plots wordt besproken, één van rooms-katholieke scholen
(figuur 6.1) en één van protestants-christelijke (figuur 6.2) scholen. In deze
plots zijn niet alle variabelen opgenomen. De plots zouden te omvangrijk en
onoverzichtelijk worden. Omdat onze interesse in de eerste plaats de
verschillen tussen de vier levensbeschouwelijke typen betreft worden deze
ongewijzigd opgenomen. Een beperking zal zich richten op de variabelen die
indicatoren zijn van godsdienstonderwijs en van de relatie tot rolzenders.
Een vereiste voor opname van een van deze variabelen is dat deze behoorlijk
tussen de levensbeschouwelijke groepen differentiëren. Als criterium voor
een differentiatie is gesteld of een éta of een contingentie-coëfficiënt van
minimaal .30.
De variabelen levensbeschouwelijk type, algemeen cognitieve doelstelling,
de interpretatie van Jezus-Christus, religieuze referenten en bidden zijn
zonder bewerkingen in de analyse opgenomen. De overige variabelen zijn
getrichotomiseerd. Voor geloofsbevordering, waardering voor het godsdienstonderwijs en oriëntatie op de bisschop zijn groepen van gelijke grootte
gevormd: onderwijsgevenden met respectievelijk een verhoudingsgewijs
hoge, gemiddelde en lage score. Bij de variabelen die betrekking hebben op
meningsverschillen met de rolzenders is ingedeeld op schaalscores, en wel op
de waarden: a. weet niet, b. geen of weinig verschil in opvattingen en с
verschil of groot verschil in opvattingen.
De tau-waarden van de plots voldoen ruimschoots aan het gestelde crite
rium. De tau-waarde voor de plot van protestants-christelijke scholen is .97,
de tau-waarde voor de plot van rooms-katholieke scholen .98.
De eerste te bespreken plot geeft de situatie op rooms-katholieke scholen
weer. Het godsdienstonderwijs op deze scholen wordt gekenmerkt door drie
groepen onderwijsgevenden: a. centraal-traditionele onderwijsgevenden, b.
perifeer-traditionele en centraal-moderne onderwijsgevenden en с perifeer
moderne onderwijsgevenden. Perifeer-traditionele en centraal-moderne
onderwijsgevenden representeren het modale rooms-katholieke godsdienst
onderwijs, centraal-traditionele en perifeer-moderne onderwijsgevenden
vormen de uiteinden van het spectrum. De laatste twee groepen vormen
eikaars tegenpolen en hebben de duidelijkste profielen. Centraal-traditionele
onderwijsgevenden worden gekenmerkt door een deductieve algemeen en
concreet cognitieve doelstelling, gebruik van de referenten God en Jezus, een
sterk geloofsbevorderende intentie, een hoge waardering voor het gods
dienstonderwijs, een relatief sterke oriëntatie op de bisschop en relatief
weinig meningsverschillen met hem. Perifeer-modernen vormen hun tegenpool. Zij hebben een reductieve of gedistantieerde algemeen cognitieve
doelstelling, gebruiken geen religieuze referenten, hebben een lage geloofsbevorderende intentie en een lage waardering voor het godsdienstonderwijs,
veel meningsverschillen met de bisschop en zijn weinig bereid rekening met
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Figuur 6 1 Correspondentie-analyse rooms-katholieke scholen Tau : 98
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Figuur 6 2 Correspondentie-analyse proiestants-chnstelijke scholen Tau : .97
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hem te houden. Perifeer-traditionele en centraal-modeme onderwijsgevenden hebben een matige geloofsbevorderende intentie en een matige waardering voor het godsdienstonderwijs. Door perifeer-traditionele onderwijsgevenden wordt relatief vaak gebeden en zij weten veelal niet of zij met de
bisschop van mening verschillen. Centraal-modeme onderwijsgevenden
delen met perifeer-moderne onderwijsgevenden dat zij sterk met de bisschop
van mening verschillen en zich weinig op hem oriënteren.
Hoe de situatie er in het protestants-christelijke onderwijs voorstaat kan worden opgemaakt uit figuur 6.2. De grootste differentiatie wordt aangebracht
door de dimensie traditioneel-modem. Aan de bovenzijde van de plot zijn de
traditionele onderwijsgevenden geprojecteerd. Deze zijn kenmerkend voor
het protestants-christelijke onderwijs. Aan de onderzijde de moderne onderwijsgevenden. Karakteristiek voor centraal-traditionele onderwijsgevenden
zijn deductieve concreet cognitieve en deductieve algemeen cognitieve doelstellingen, een sterk geloofsbevorderende intentie en geen of weinig
meningsverschillen met collega's en bestuur. Met de perifeer-traditionele
onderwijsgevenden hebben zij het gebruik van zowel de referenten God en
Jezus als vaak bidden gemeen. Perifeer-traditionele onderwijsgevenden
onderscheiden zich van anderen door hun houding inzake meningsverschillen. Noch van bestuur, noch van ouders of collega's bezitten zij kennis over
het voorkomen van meningsverschillen. Ook de centraal-modeme onderwijsgevenden kenmerken zich door hun houding inzake meningsverschillen. Zij
verschillen met genoemde rolzenders veelvuldig van mening. Met de perifeer-moderne onderwijsgevenden hebben deze onderwijsgevenden een lage
geloofsbevorderende intentie en een reductieve concrete doelstelling gemeen.
.Andere eigenschappen van perifeer-moderne onderwijsgevenden zijn een
reductief algemeen cognitieve doelstelling en geen gebruik maken van
religieuze referenten.
Samenvattend. In de houding van onderwijsgevenden tegenover het godsdienstonderwijs en in hun relatie met rolzenders zijn differentiaties aan te
brengen die samenhangen met de persoonlijke levensbeschouwing van de
onderwijsgevende en de denominatie van de school. Deze differentiaties zijn
in twee typen te verdelen:
a. Die welke vooral samenhangen met de persoonlijke levensbeschouwing
van de onderwijsgevende, waarbij de denominatie van de school een te
verwaarlozen rol speelt. Het betreft hier bijvoorbeeld de algemeen cognitieve doelstelling.
b. Die welke zowel met de levensbeschouwing van de onderwijsgevende als
met de denominatie van de school samenhangen. Dit gecombineerde effect
kan zich op tweeërlei wijze voordoen. Ten eerste in die zin dat zowel de
levensbeschouwing van de onderwijsgevende als de denominatie van de
school een deel van de variantie verklaren, hetgeen het geval is bij de meeste
variabelen aangaande het godsdienstonderwijs. Ten tweede in die zin dat de
levensbeschouwing slechts in één der denominaties een deelte van de varian106

tie verklaart of dat het effect van levensbeschouwing per denominatie sterk
verschilt. Levensbeschouwelijke effecten zijn in dat geval denominationeel
specifiek. Dit verschijnsel doet zich vooral voor in de relatie tot rolzenders.
6.3 Correlationele en regressie analyses
In het voorafgaande is aangetoond hoe de vier levensbeschouwelijke groepen
onderwijsgevenden zich aangaande het godsdienstonderwijs en de relatie tot
rolzenders al dan niet van elkaar onderscheiden. Daarbij is een eerste indruk
verkregen van de samenhang tussen houding tegenover het godsdienstonderwijs en de relatie tot rolzenders enerzijds en de levensbeschouwing van de
onderwijsgevende anderzijds. Het op basis van levensbeschouwing onderscheiden van vier groepen onderwijsgevenden geeft een informatieve, maar
grove indicatie van deze samenhang. Bovendien is in deze typologie slechts
een beperkt aantal variabelen opgenomen, ze zou anders te complex worden
om nog inzichtelijk te zijn. Wij willen in staat zijn het belang van de inhoudelijke en van de commitmentcomponent nauwkeuriger te bepalen en tevens
weten welke rol het institutionele aspect van de levensbeschouwing, in de
vorm van kerkelijke betrokkenheid, en achtergrondvariabelen als schoolomgeving, leeftijd, enz. spelen.
Om antwoord te geven op deze vragen zullen de resultaten van een aantal
correlationele en regressie-analyses worden gepresenteerd. In de eerste
plaats worden, door middel van pearson correlaties, enkelvoudige samenhangen besproken. Daarmee wordt duidelijk hoe sterk de samenhang tussen
de houding tegenover het godsdienstonderwijs en de relatie tot rolzenders
enerzijds en de levensbeschouwing en achtergrondkenmerken anderzijds is.
Wij willen niet volstaan met het beschrijven van de samenhang tussen
afzonderlijke variabelen maar ook de differentiële sterkte van de verschillende variabelen bepalen. Een variabele kan immers een zekere 'kracht'
ontlenen aan de gemeenschappelijke variantie met een andere 'krachtiger'
variabele. Het vaststellen van de differentiële sterkte van variabelen gebeurt
door middel van een regressie-analyse. Een regressie-analyse laat door
middel van de multiple correlaties zien in hoeverre afhankelijke variabelen
uit een set onafhankelijke variabelen voorspeld kunnen worden en wat de
bijdrage is van de verschillende onafhankelijke variabelen. Hoe groter de
bijdrage van een onafhankelijke variabele aan deze multiple correlatie des te
belangrijker is zijn bijdrage aan deze voorspelling. Hoe groter de multiple
correlatie des te beter is een afhankelijke variabele te voorspellen. Hiermee
wordt een antwoord verkregen op de volgende vragen: wat is de krachtenverhouding tussen levensbeschouwelijke en achtergrondvariabelen en wat is
de differentiële sterkte van de componenten waaruit deze variabelen zijn
samengesteld? Voor het onderdeel 'meningsverschillen over het godsdienstonderwijs' zijn ook de feitelijke meningsverschillen in de analyse opgenomen. Hiermee kan inzicht verkregen worden in welke mate de ervaren
meningsverschillen toegeschreven kunnen worden aan een feitelijk verschil
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in opvattingen. (Een overzicht van de enkelvoudige samenhangen tussen
feitelijke en ervaren meningsverschillen staat in bijlage 1, tabel J.) Alle
analyses worden afzonderlijk uitgevoerd voor protestants-christelijke en
rooms-katholieke scholen.
Godsdienstonderwijs op rooms-katholieke scholen: correlationele analyse
De bespreking van enkelvoudige samenhangen op rooms-katholieke scholen
aangaande het godsdienstonderwijs vindt plaats aan de hand van tabel 6.13.
Tabel 6.13 Correlaues van levensbeschouwing en achtcrgrondkcnmcrkcn met godsdienstonderwijs.
Rooms-katholickc scholen
Levensbeschouwing
1
2
3
Deductief/ gedistantieerd
Religieuze referenten
Beschrijving Jezus
Geloofsbcvordenng
Klassikaal bidden
Waardering

.54
.37
.36
.50
.33
44

.36
.33
.31
.41
.18
.40

AchtcrpTondkenmcrkcn
4
5
6
7

.37
.33
.18
.47
.28
.39

.18

.15

.21

.25
.18

8
.30
.24
.39
.31

9

-.16

.15

Pearson correlaties >.15, sign. <05. 1: tradtlionalileil, 2: centraliteil, 3: kerkelijkheid, 4: homo
geniteit omgeving, 5: urbanisaticgraad, 6: groep 1-8, 7: leidinggevende positie, 8: leeftijd, 9:
man/vrouw.

Van de drie levensbeschouwelijke componenten is de samenhang tussen gods
dienstonderwijs en traditionaliteit de sterkste. Een bijzonder sterke relatie
bestaat er tussen de mate van traditionaliteit van de levensbeschouwing van
de onderwijsgevende en zijn voorkeur voor een algemeen cognitieve doel
stelling. Naarmate een onderwijsgevende traditioneler is zal hij een deduc
tieve doelstelling prefereren boven een gedistantieerde. Ook hebben traditio
nelere onderwijsgevenden een aanzienlijk sterkere geloofsbevorderende
intentie en meer waardering voor het godsdienstonderwijs dan minder tradi
tionele onderwijsgevenden. Minder sterk, maar nog altijd behoorlijk, is de
samenhang tussen levensbeschouwing en de uitleg van Jezus, het gebruik van
religieuze referenten en klassikaal bidden: traditionelere onderwijsgevenden
maken vaker gebruik van religieuze referenten, beschrijven Jezus op een
orthodoxere wijze en bidden vaker.
De correlaties tussen de centraliteit van de levensbeschouwing en gods
dienstonderwijs zijn in het algemeen zwakker dan die tussen godsdienst
onderwijs en traditionaliteit maar in een aantal gevallen aanzienlijk. Met
name waardering en geloofsbevordering correleren met centraliteit: onder
wijsgevenden die hun levensbeschouwing belangrijk vinden willen het belang
van een godsdienstige levensbeschouwing professioneel overdragen en waarют

deren deze overdracht. Ook de samenhang met de algemeen cognitieve doelstelling, de indeling deductief-gedistantieerd, de beschrijving van Jezus en
het gebruik van religieuze referenten is aanzienlijk.
De samenhangen tussen godsdienstonderwijs en kerkelijkheid zijn ongeveer even sterk als die tussen godsdienstonderwijs en commitment. Kerkelijker georiënteerde onderwijsgevenden zijn meer gericht op geloofsbevordering. Dit toont aan dat geloofsbevordering, al is dit uitsluitend opgevat als
de ontwikkeling van een persoonlijk geloof, kerkelijk geïnspireerd kan zijn.
Onderwijsgevenden die kerkelijker zijn hebben meer waardering voor het
godsdienstonderwijs, zijn traditioneler ten aanzien van de algemeen cognitieve doelstelling, gebruiken meer religieuze referenten en bidden vaker
klassikaal. Kortom, wie binnen institutioneel verband met religieuze taal en
rituelen in aanraking komt zal hiervan ook vaker gebruik maken binnen de
beroepsmatige godsdienstige socialisatie.
De relatie tussen godsdienstonderwijs en achtergrondkenmerken is aanzienlijk zwakker dan die tussen godsdienstonderwijs en levensbeschouwing.
Homogeniteit van de schoolomgeving en mate van verstedelijking doen in het
geheel niet ter zake. Ook maakt het weinig uit of onderwijsgevenden aan een
hoge dan wel aan een lage groep lesgeven, met andere woorden de leeftijd
van de kinderen is nauwelijks relevant bij de aard van het godsdienstonderricht. Leidinggevende positie en geslacht doen ook weinig ter zake. De leeftijd van de onderwijsgevende speelt wel een rol van betekenis. Zo zijn oudere onderwijsgevenden meer gericht op geloofsbevordering en is hun algemeen cognitieve doelstelling en de uitwerking van Jezus traditioneler.

Relatie tot rolzenders op rooms-katholieke scholen: correlationele analyse.
Vervolgens de samenhangen tussen persoonlijke levensbeschouwing, achtergrondvariabelen en de relatie tot rolzenders. De weergave staat in tabel 6.14.
Bestudering van de correlatie-coëfficiënten tussen levensbeschouwing en
de relatie tot rolzenders laat zien dat deze aanzienlijk lager uitvallen dan die
tussen levensbeschouwing en de houding tegenover het godsdienstonderwijs.
De verbanden, zo zij al bestaan, zijn in de regel aan de zwakke kant. Met
andere woorden vanuit de levensbeschouwing valt over de houding tegenover het godsdienstonderwijs veel meer te zeggen dan over de relatie tot rolzenders.
Nu zijn persoonlijke levensbeschouwing en de houding ten opzichte van
het godsdienstonderwijs constructen van dezelfde orde. Beiden hebben zij
betrekking op levensbeschouwing. De sociale oriëntatie daarentegen heeft
betrekking op rolzenders, een construct dat, de bisschop uitgezonderd, niet
naar levensbeschouwing verwijst. Aangezien constructen van eenzelfde orde
altijd hogere correlaties opleveren dan constructen van een verschillende
orde ligt het voor de hand dat de correlaties tussen levensbeschouwing en de
houding tegenover het godsdienstonderwijs hoger uitvallen dan die tussen
levensbeschouwing en de relatie tot rolzenders.
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Tabel 6 14 Correlaties van levensbeschouwing en achiergrondkenmerken met de relatie lot rolzenders Rooms-katholickc scholen
Levensbeschouwine

1

2

IS

.22
.25

Kennis verwachungen
Bisschop
Kaïechesebegcleider
Collega's
Ouders

20

20

Oriëntatie
Bisschop
Katechescbegelcidcr
Collega's
Ouders

40
25
20
18

.38
27
26
24

18

19
17
22

Kennis meningsverschillen
Bisschop
Katechescbegelcidcr
Collega's
Ouders
Ervaren meningsverschillen
Bisschop
Katechese begeleider
Collega's
Ouders

3

Achlererondkenmerken
5
6
7
4

.15

8

9

22
.24

-.15

-.18

-45
-16

-24

39
25
18
23

.23
-16
- 17

18

-39

17

-23

-23

- 15

17
21

Pearson correlaties > 15. sign <.05 1 uadilionalilcil, 2 centralitcit 3 kerkelijkheid, 4 homogeniteit omgeving, 5 urbanisatiegraad, 6 groep 1-8, 7 leidinggevende positie, 8: leertijd, 9:
man/vrouw

Alleen bij de oriëntatie op en meningsverschillen met de bisschop komt de
levensbeschouwing van de onderwijsgevende in het geding: naarmate onderwijsgevenden traditioneler, kerkelijker en meer betrokken op hun levensvisie
zijn, zijn zij bereid meer met de bisschop rekening te houden en ervaren zij
minder meningsverschillen met hem. Naarmate de onderwijsgevende in
godsdienstig opzicht traditioneler is, is de mentale afstand tot de bisschop
kleiner.
Het onderdeel 'oriëntatie op de rolzender' onderscheidt zich van de overige indicatoren door consistente samenhangen met alle aspecten van de levensbeschouwing, hoewel deze in het algemeen zwak zijn. Alle samenhangen zijn
positief. Naarmate een onderwijsgevende traditioneler is, meer hecht aan zijn
levensbeschouwing en hij kerkelijker georiënteerd is, is hij bereid meer rekening te houden met anderen die bij het godsdienstonderwijs betrokken zijn.
Ten aanzien van de relatie tot rolzenders lijkt centratiteli de belangrijkste
levensbeschouwelijke component. Onderwijsgevenden voor wie levensbeschouwing belangrijk is zijn beter op de hoogte omtrent de opvattingen en
het voorkomen van meningsverschillen met anderen, ervaren minder
meningsverschillen met de bisschop en meer met collega's en zijn bereid
no

meer rekening te houden met de wensen van anderen. Samenhangen met
traditionaliteit en kerkelijkheid zijn over het algemeen spaarzamer en
zwakker dan die met centraliteit. Alleen in het geval van meningsverschillen
met en oriëntatie op de bisschop zijn de correlaties met traditionaliteit en
kerkelijkheid belangrijker dan die met het commitment met de levensbeschouwing.
De correlaties met de achtergrondkenmerken zijn incidenteel, inconsistent
en zwak. Schoolomgeving, sociale positie op school, leeftijd en geslacht hebben weinig uitstaande met de relatie van de onderwijsgevende met rolzenders.
Godsdienstonderwijs op protestants-christelijke scholen: correlationele analyse
In de eerste plaats een bespreking van de samenhangen tussen persoonlijke
levensbeschouwing en achtergrondkenmerken enerzijds en de houding
tegenover het godsdienstonderwijs anderzijds (tabel 6.15).
Tabel 6.15 Correlaties van levensbeschouwing en achtergrondkenmerken mei de houding tegenover hel godsdienstonderwijs ProLcsianLs-chrisiehjke scholen
Lcvcnsbcschouwine

Deductief/ gedistantieerd
Beschrijving Jezus
Religieuze referenten
Geloofsbe vordering
Bidden
Waardering

Achtergrondkenmerken

1

2

3

4

.57
.66
.44
.57
.35
.21

.24
.33
.20
.27

.31
.30
29
.34

.35
.37
.27
.36
.40
.29

-.17

.24

5

6

7

8

.17
.22

.20

.17
.32

9

.18
-.16
-.17

Pearson correlaties >.15, sign. <.05. 1: traditionaliteit, 2: centraliteit 3: kerkelijkheid, 4: homogeniteit omgeving, 5: urbanisatiegraad, 6' groep 1-8, 7: leidinggevende positie, 8: leeftijd, 9:
man/vrouw.

Ook op protestants-christelijke scholen is inzake het godsdienstonderwijs de
inhoud van de levensbeschouwing, dus de mate van traditionaliteit, het
belangrijkste onderdeel van de levensbeschouwing; dit levert de meeste en de
hoogste correlaties op. Traditioneel ingestelde onderwijsgevenden voelen
aanzienlijk meer voor zowel een deductieve algemeen cognitieve doelstelling
als een deductieve interpretatie van Jezus en zijn aanzienlijk sterker gericht
op geloofsbevordering dan minder traditioneel ingestelde onderwijsgevenden, deze samenhangen zijn hoog tot zeer hoog. Bovendien maken traditionelere onderwijsgevenden meer gebruik van religieuze referenten en bidden
zij vaker klassikaal. Ook met centraliteit en kerkelijkheid bestaat een aantal
behoorlijk sterke verbanden. Kerkelijker georiënteerde onderwijsgevenden
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hebben een sterkere geloofsbevorderende intentie en voelen meer voor een
deductieve algemene doelstelling en beschrijving van Jezus dan onkerkelijke
onderwijsgevenden. Het commitment met de levensbeschouwing hangt vooral
samen met een traditionelere interpretatie van Jezus.
Bij de achtergrondkenmerken is de rol van de homogeniteit van de schoolomgeving, dus de mate waarin de bevolking in de omgeving van dezelfde
denominatie als de school is, opmerkelijk. Met alle onderdelen van het godsdienstonderwijs bestaan veelal behoorlijk sterke verbanden. Er is sprake van
een constante factor. In een homogenere schoolomgeving zijn onderwijsgevenden traditioneler ten aanzien van algemeen en concreet cognitieve doelstellingen, sterker georiënteerd op geloofsbevordering en er wordt vaker
klassikaal gebeden. De leeftijd van de onderwijsgevende speelt een rol in de
beschrijving van Jezus. Jongere onderwijsgevenden voelen meer voor een
reductieve uitwerking, oudere voor een deductieve. In het protestantschristelijke onderwijs is, evenals in het rooms-katholieke onderwijs, de
groep waar onderwijsgevenden voor staan en dus de leeftijd van de kinderen
van ondergeschikt belang voor het godsdienstonderricht.
Relatie tot rolzenders op protestants-christelijke scholen: correlationele
analyse
De samenhang tussen levensbeschouwing en achtergrondkenmerken en de
relatie tot rolzenders wordt besproken aan de hand van tabel 6.16.
Evenals op rooms-katholieke scholen wordt op protestants-christelijke
scholen de rol van de levensbeschouwing geringer bij de relatie tot rolzenders. Het commitment met de levensbeschouwing hangt enigszins samen met
de kennis omtrent de verwachtingen en meningsverschillen met anderen.
Onderwijsgevenden voor wie de levensbeschouwing belangrijk is zijn met
name beter geïnformeerd omtrent de aanwezigheid van meningsverschillen
met ouders. Deze onderwijsgevenden zijn ook consequent sterker op anderen
georiënteerd, degenen voor wie de levensbeschouwing een relatief belangrijk
domein is hebben meer oog voor de wensen van anderen aangaande godsdienstige levensbeschouwelijke socialisatie. Tussen traditionaliteit en het
beleven van meningsverschillen over godsdienstonderwijs bestaat een negatieve samenhang. Traditionelere onderwijsgevenden ervaren minder
meningsverschillen met anderen, vooral met het bestuur. Meningsverschillen
met het bestuur hebben ook een behoorlijk negatieve correlatie met kerkelijkheid: hoe kerkelijker, des te meer onderwijsgevenden het met eens zijn
met het bestuur.
Van de achtergrondvariabelen bestaat een redelijk negatieve relatie tussen
meningsverschillen met het schoolbestuur en homogeniteit van schoolomgeving en leeftijd van de onderwijsgevende. Onderwijsgevenden die vaker met
het schoolbestuur van mening verschillen zijn jonger en werken vaker in een
heterogene omgeving, daarnaast zijn deze onderwijsgevenden, zoals reeds
beschreven, relatief minder traditioneel en minder kerkelijk georiënteerd.
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Tabel б. 16 Correlaties van levensbeschouwing en achiergrondkenmcrken mei de relatie tot reizenders. Proiesiants-chnsielijke scholen
Levcnsbcschouw in g
1
2
3
Kennis verwachtingen
Schoolbestuur
Collega's
Ouders
Oriëntatie
Schoolbestuur
Collega's
Ouders

.23

9

.27

.27

.18

8

.18

.28

Kennis meningsverschillen
Schoolbestuur
Collega's
Ouders
Ervaren meningsverschillen
Schoolbestuur
Collega's
Ouders

Achtergrondkenmcrkcn
4
5
6
7

.20
.16
.19

-.20
-.18
-.17

.16
.19
.18

.28
.33

.37
.19
.24

.19

.22
.32

-.57
-.25
-.33

-.46

-.41

-.34
-.19

-.20

Pearson correlaties >.15, sign. <.05. 1: traditionalilcit, 2: centralitcil 3: kerkelijkheid, 4: homogeniteit omgeving, 5: urbanisalicgraad, 6: groep 1-8, 7: leidinggevende positie, 8: leeftijd, 9:
man/vrouw

Voorts valt op dat er een consistent, zij het zwak verband bestaat tussen enerzijds de oriëntatie op anderen en anderzijds het geslacht van de onderwijsgevende en de groep waaraan onderwijsgevenden lesgeven. Mannen en onderwijsgevenden die les geven aan hogere groepen zijn bereid meer rekening te
houden met de wensen van anderen inzake het godsdienstonderwijs.
Godsdienstonderwijs op rooms-katholieke scholen: regressie-analyse
De resultaten van de regressie-analyses die dienen om tot een nadere afweging te komen van de gevonden samenhangen tussen persoonlijke levensbeschouwing van onderwijsgevenden werkzaam in het rooms-katholieke basisonderwijs en de houding tegenover het godsdienstonderwijs staan in tabel
6.17.
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Tabel 6.17 Bijdrage van persoonlijke levensbeschouwing en achtergrondkenmerken aan de multiple
correlaue van de houding tegenover het godsdienstonderwijs. Rooms-katholieke scholen
Lcvensbeschouwine

Deductief/ gedistantieerd
Beschrijving Jezus
Religieuze referenten
Gelcofsbevordenng
Klassikaal bidden
Waardering

1

2

53
.05
.37
.49
.32
.44

.03
.01
.04
.03
.06

3

Achtergrondkenmerken
4
6
7
5

.01
.02
.02
.05
03
03

.01

8

.39

9

Totaal

.57
47
.43
.58
.35
.53

1: traditionaliieit, 2' centraliieit 3: kerkelijkheid, 4: homogeniteit omgeving, 5: urbanisatiegraad, 6:
groep 1-8,7: leidinggevende positie, 8. leeftijd, 9: geslacht

Inzake het godsdienstonderwijs is de levensbeschouwing van de onderwijsgevende een belangrijker voorspeller dan de achtergrondvariabelen, een
resultaat dat niet zal verbazen, het was op grond van de correlaties te voorzien. De belangrijkste levensbeschouwelijke component is de inhoudelijke,
daarna volgen respectievelijk centraliteit en kerkelijkheid. Deze laatste twee
dragen weinig meer bij aan de multiple correlatie. Dit betekent dat de ideeën
van de onderwijsgevende over godsdienst en geloven veel meer dan zijn
commitment en kerkelijkheid bepalen hoe hij in het godsdienstonderwijs
staat.
Van de achtergrondvariabelen is leeftijd de krachtigste voorspeller. In het
geval van de beschrijving van Jezus gaat hier zelfs de meeste verklarende
waarde vanuit, meer zelfs dan van de inhoud van de levensbeschouwing.
Relatie tot rolzenders op rooms-katholieke scholen: regressie-analyse
Uit tabel 6.18 valt op te maken wat de best voorspellende variabele inzake
de relatie tot rolzenders is.
Ook inzake de relatie tot rolzenders is de levensbeschouwing van de
onderwijsgevende de belangrijkste factor. De meeste voorspellingen komen
hier echter voor rekening van de commitment van de onderwijsgevende.
Hoog is de verklarende waarde daarvan niet. De inhoud van de levensbeschouwing speelt alleen als indicator van de oriëntatie op en meningsverschillen met de bisschop een rol van betekenis. De inhoud van de levensbeschouwing is dus sterk in het geding bij een rolzender met een godsdienstige tekenwaarde. Bij rolzenders die deze betekenis niet hebben is het
commitment van de onderwijsgevende belangrijker: onderwijsgevenden die
levensbeschouwelijk sterk geëngageerd zijn, zijn relatief beter geïnformeerd
over hetgeen er aangaande het godsdienstonderwijs op school leeft en meer
geneigd met anderen rekening te houden.
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Tabel 6.18 Bijdrage van persoonlijke levensbeschouwing en achiergrondkenmerken aan de multiple correlane van de rclalic lol rol/cndcrs. Rooms-kalholieke scholen
Levensbeschouw ing

1
Kennis verwachtingen
Bisschop
Kalcchesebegeleider
Collega's
Ouders
Oriëntatie
Bisschop
Kaïechescbegeleider
Collega's
Ouders

Achicrpondkenmcrken

4

3

.04
.05

5

.03

6

7

.02

8

9

.20
.28

.21
.17

.38 .06 .04
.27 .06
.25
.05 .23

Kennis meningsverschillen
Bisschop
Kaïechesebegcleider
Collega's
Ouders
Ervaren meningsverschillen
Bisschop
Katechesebegeleider
Collega's
Ouders

2

.03
.05
.04

.03

.12
.24

.04
.17
.20

.47
05

.02
.02
.02

.01
.21

10

Totaal

--

.29
.33
.21
.17

--—

.48
.36
.30
.35

----

.12
.28
.17
.20

.05
.36
.45
.06

.54
.43
.50
.27

1. tradiuonaliieit. 2- centratiteli 3: kerkelijkheid. 4: homogeniteit omgeving, 5: urbanisaticgraad, 6 : groep
1-8, 7. leidinggevende positie, 8: leertijd. 9: geslacht, 10: feitelijke meningsverschillen, - : niet van toepassing

Voor de kerkelijkheid van de onderwijsgevende is ook inzake de rolzenders
slechts een bescheiden rol weggelegd. Ze levert slechts in één geval en dan
ook nog op bescheiden wijze een bijdrage. De positie van de kerk in het
rooms-katholieke onderwijs is opmerkelijk. In formeel opzicht wordt in opdracht van de kerk godsdienstonderwijs gegeven. Echter, met de bisschop als
hoofd van de kerkgemeenschap zijn onderwijsgevenden het in grote mate
oneens en zij zijn evenmin bereid om rekening met hem te houden. Daarnaast vormt kerkelijkheid in de levensbeschouwing van de onderwijsgevende
de zwakste component. In beide gevallen, zowel naar de relatie tot de bisschop als in de persoonlijke levensbeschouwing, lijkt de kerk dus een marginale positie in te nemen.
Deze gegevens betekenen een nuancering van de uitkomsten van het onderzoek van Claassen (1985). Claassen constateert dat kerkelijk geëngageerde en
zichzelf als godsdienstig beschouwende onderwijsgevenden qua houding
tegenover het godsdienstonderwijs traditioneler georiënteerd zijn en een
sterkere geloofsbcvorderende instelling hebben dan onderwijsgevenden die
minder kerkelijke of godsdienstige binding hebben. Onze resultaten bevesti115

gen dit. Het effect van kerkelijkheid wordt echter vooral veroorzaakt door
de samenhang van traditionele christelijke godsdienstigheid - de inhoud van
de levensbeschouwing - met kerkelijkheid. Kerkelijkheid op zichzelf doet er
weinig toe.
De dominantie van de opvattingen-component blijkt ook uit landelijk
onderzoek waarin de samenhang tussen geloofsopvattingen en kerkelijkheid
enerzijds en waardenoriëntaties anderzijds is onderzocht. Kerkelijkheid doet
heeft als zelfstandige factor weinig gewicht (Peters & Schreuder, 1987).
Het ervaren van meningsverschillen met katechesebegeleider en collega's
is voor het grootste gedeelte te voorspellen uit feitelijke verschillen in opvattingen met de onderwijsgevenden. Bij de ouders is de verstedelijking van de
schoolomgeving echter de belangrijkste voorspeller, in het geval van de
bisschop de inhoud van de levensbeschouwing van de onderwijsgevende.
Al met al dragen achtergrondkenmerken nauwelijks bij aan voorspelling
betreffende de relatie tot rolzenders. Slechts een enkele maal is er sprake van
enige relevantie.
Godsdienstonderwijs op protestants-christelijke scholen: regressie-analyse
Hoe staan de zaken er in het protestants-christelijke onderwijs voor? Allereerst de houding tegenover het godsdienstonderwijs. De resultaten worden
weergegeven in tabel 6.19.
Tabel 6 19 Bijdrage van persoonlijke levensbeschouwing en achtergrondkenmerken aan de multiple correlatie van de houding tegenover hel godsdienstonderwijs. Protestants-christelijke scholen
Levensbeschouwing
1 2
3
Deductief/ gedistantieerd
Religieuze referenten
Beschrijving Jezus
Gcloofsbcvordenng
Klassikaal bidden
Waardering

.56
4Э
65
61
05

Achtergrondkenmerken
4
5
6
7

8

04
.02
07

41
30

09

'

9

Totaal
.56
.43
.69
.63
.53
.39

1: tradilionalitcit, 2. centratiteli 3' kerkelijkheid, 4: homogeniteit omgeving, 5: urbanisatiegraad, 6:
groep 1-8,7 leidinggevende positie, 8" leeftijd, 9 geslacht

Ook op protestants-christelijke scholen is de inhoud van de levensbeschouwing van de onderwijsgevende de belangrijkste component. Kerkelijkheid is
in het geheel niet van belang en commitment is alleen bij het bidden de belangrijkste levensbeschouwelijke factor; in het laatste geval wordt de betekenis van de commitment echter overvleugeld door de aard van de schoolomgeving.
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Van de achtergrondvariabelen levert alleen de homogeniteit van de schoolomgeving enkele belangrijke bijdragen, zoals het geval is bij bidden en de
waardering voor de godsdienstles. Wellicht is in een homogeen protestantse
regio's bidden en waardering voor godsdienstonderwijs vanzelfsprekender
dan in heterogene gebieden. In dat geval zouden de onderwijsgevenden zich
aangaande bidden en waardering voor het godsdienstonderricht meer door
gewoonte laten leiden dan door hun eigen levensbeschouwelijke opvattingen.
Er kan ook sprake zijn van toevallige statische fluctuatie. De enkelvoudige
samenhang tussen de traditionaliteit van de levensbeschouwing enerzijds en
bidden en waardering anderzijds blijft nauwelijks achter bij die tussen homogeniteit enerzijds en bidden en waardering anderzijds. De laatste verklaring
is aannemelijk omdat veel van de correlationele samenhangen met de homogeniteit van de schoolomgeving in de regressie-analyse niet terugkeren. Het
verband tussen homogeniteit van schoolomgeving en godsdienstonderwijs is
terug te voeren op de samenhang tussen schoolomgeving en traditionaliteit
van de onderwijsgevende: in een homogene schoolomgeving werken relatief
traditionele onderwijsgevenden die relatief traditionele opvattingen over de
algemeen cognitieve doelstelling en een sterke geloofsbevorderende intentie
hebben.

Relatie tot rolzenders in het protestants-christelijke onderwijs: regressieanalyse
Tot slot de uitkomsten van de regressie-analyse van levensbeschouwing en
achtergrondkenmerken op de relatie tot rolzenders in het protestants-christelijke onderwijs (tabel 6.20).
De voorspellende waarde van de levensbeschouwing loopt aanzienlijk
terug indien het om het verklaren van de relatie tot rolzenders gaat. De commitment van de levensbeschouwing is constant van enig belang in de
verhouding tussen onderwijsgevenden en ouders, vooral in de kennis omtrent
meningsverschillen. Kerkelijkheid speelt een rol bij de oriëntatie op bestuur
en collega's. Traditionaliteit is belangrijk in het voorspellen van ervaren
meningsverschillen, met name in die met het bestuur. Feitelijke verschillen
in opvattingen tussen onderwijsgevenden en rolzenders zijn irrelevant voor
de ervaring van meningsverschillen aangaande het godsdienstonderwijs. In
alle gevallen is de inhoud van de levensbeschouwing een veel betere indicator.
Van de achtergrondvariabelen is leeftijd de belangrijkste. Leeftijd is de
beste voorspeller in de kennis die onderwijsgevenden bezitten over de opvattingen en het voorkomen van meningsverschillen met het schoolbestuur.
Wellicht kennen oudere onderwijsgevenden het bestuur beter door hun
langer staat van dienst op een school. Voor het overige is de rol van de
achtergrondvariabelen inzake de sociale aspecten praktisch te verwaarlozen.
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Tabel 6 20 Bijdrage van persoonlijke levensbeschouwing, achtergrondkenmerken en feitelijke meningsverschillen aun de muluplc correlatie van de relatie lot rolzenders. Protestants-christelijke
scholen
Levensbeschouwing
1 2 3
Kennis verwachtingen
Bestuur
Collega's
Ouders

10

20
29
.34
20

Kennis meningsverschillen
Bestuur
Collega's
Ouders

:

.20

~

.29

-

.34
.20

.40
.25

56
28
33

.40

"

38
05

Totaal

.29

.29

Orientane
Bestuur
Collega's
Ouders

Ervaren meningsverschillen
Bestuur
Collega's
Ouders

Achtergrondkenmerken
4
5 6 7 8 9

.08

.25
.38

69
.28
.43

10

1 iraditionalitcil. 2 centraliieil 3 kerkelijkheid, 4 homogeniteit omgeving, 5: urbamsauegraad, 6 groep
1-8,7 leidinggevende posiuc, 8 leeftijd, 9 geslacht, 10 feitelijke meningsverschillen, - niet van toepassing

Bij vergelijking van het protestants-christelijke en het rooms-katholieke
onderwijs vallen de overeenkomsten op. Ten aanzien van het godsdienstonderwijs is op beide schoolsoorten de voorspellende waarde van de factor
levensbeschouwing sterker dan de factor achtergrondvariabelen, waarbij de
inhoud de sterkste levensbeschouwelijke component is. Op protestants-christelijke scholen speelt van de achtergrondkenmerken de homogeniteit van de
schoolomgeving een forse rol, op rooms-katholieke scholen de leeftijd van
de onderwijsgevende.
Op beide scholen is de rol van de levensbeschouwing in de voorspelling
van de relatie tot rolzenders gering, zij het op rooms-katholieke scholen
door de vrij constante rol van de commitment groter dan op protestantschristelijke scholen. Op protestants-christelijke scholen is bij het ervaren van
meningsverschillen met alle rolzenders de traditionaliteit van de levensbeschouwing belangrijker dan feitelijke verschillen in opvattingen, een
situatie die zich op rooms-katholieke scholen bij de bisschop voordoet. In het
protestants-christelijke onderwijs is de persoonlijke godsdienstigheid van de
onderwijsgevende operationeel bij alle rolzenders, in het rooms-katholieke
onderwijs is dat alleen bij de bisschop het geval. Dit gegeven weerspiegelt
het verschil tussen beide denominaties aangaande de bronnen van 'geloofs118

dwang'.7 In de katholieke denominatie is de controle op geloof traditioneel in
handen van religieuze specialisten als de bisschop. In de protestantse wereld
is de positie van religieuze specialisten aanzienlijk zwakker en vindt de
controle op de naleving van geloof traditioneel door leken plaats. In het
geval van ervaren meningsverschillen met rolzenders die een functie hebben
c.q. gezien de traditie een functie kunnen hebben inzake de controle op
geloof, is de verklarende waarde van feitelijke meningsverschillen laag en
die van de persoonlijke godsdienstigheid hoog. Dit kan er op wijzen dat het
ervaren van meningsverschillen in deze gevallen eerder een indicatie van een
gevoeligheid voor de bronnen van naleving van godsdienstig gedrag is dan
een indicatie van het bestaan van feitelijk bestaande meningsverschillen.
6.4 De consequenties van meningsverschillen voor het godsdienstonderwijs
en de betekenis van de persoonlijke levensbeschouwing
In het voorgaande is uitvoerig aandacht besteed aan de samenhang tussen de
levensbeschouwing van de onderwijsgevende, zijn visie op het godsdienstonderwijs en zijn relatie tot rolzenders. Op de samenhang tussen de relatie
tot rolzenders en zijn visie op het godsdienstonderwijs is niet ingegaan. Eén
aspect van deze relatie zal aan de orde gesteld worden: die tussen godsdienstonderwijs en meningsverschillen over het godsdienstonderwijs. Door het
beantwoorden van deze vraag is het mogelijk kennis te verwerven over eventuele consequenties die meningsverschillen voor het godsdienstonderwijs
hebben. In tabel 6.21 wordt, door middel van pearson correlaties de situatie
voor de rooms-katholieke populatie weergegeven.
Tabel 6.21 Correlaties lussen ervaren en Генсеке meningsverschillen, en godsdienstonder
wijs Rooms-kjiholicke scholen

Deducaci / gedisianiiccrd
Religieuze referenten
Beschrijving Jezus
Geloofsbevordenng
Klassikaal bidden
Waardering

Bisschop
E
F

Kalbe g
E
F

-.44
-.34
-32
-.50
-18
-29

-31
-.38
-.31
-51
-.30
-.40

--

Collepa's
E
F

Ouders
E
F

-

—
.20

-.17
-.28

Pearson correlaties >.15, sign. <.05. E. ervaren meningsverschil, F. feitelijk menings
verschil, --: niet van toepassing

De samenhang tussen het feitelijke meningsverschil en de opvattingen van de
onderwijsgevende over de algemeen cognitieve doelstelling wordt niet be
handeld. Het feitelijke meningsverschil is vastgesteld door het verschil te
berekenen tussen de opvattingen van de onderwijsgevende over de algemeen
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cognitieve doelstelling en de door de onderwijsgevende gepercipieerde opvattingen van de rolzender daarover. Metingen van de opvattingen van de
onderwijsgevende over deze doelstelling en feitelijk meningsverschil zijn dus
gedeeltelijk gecontamineerd.
Op rooms-katholieke scholen zijn er, uitgezonderd in de verhouding tot de
bisschop, weinig samenhangen tussen zowel ervaren als feitelijke meningsverschillen en godsdienstonderwijs. Er is een matige negatieve samenhang
tussen de algemeen cognitieve doelstelling en de waardering voor het godsdienstonderwijs en het ervaren meningsverschil met de katechesebegeleider,
degenen die met de katechesebegeleider meningsverschillen ervaren, hebben
minder waardering voor het godsdienstonderwijs en eerder een gedistantieerde algemeen cognitieve doelstelling.
Ten aanzien van de bisschop zijn alle correlaties negatief, er is sprake van
een consistent patroon. Degenen die het, op welke manier dan ook, niet met
de bisschop eens zijn, zijn meer gedistantieerd georiënteerd in de algemeen
cognitieve doelstelling en de interpretatie van Jezus, bidden minder vaak,
enzovoorts. Wel bestaan er behoorlijke verschillen in de sterkte van de
samenhangen; die met bidden bijvoorbeeld is zwak. Sterker zijn de correlaties tussen het ervaren meningsverschil en de algemeen cognitieve doelstelling en geloofsbevordering, alsook tussen het feitelijke meningsverschil en
geloofsbevordering en waardering voor het godsdienstonderwijs.
De gegevens over de kracht van de onderzochte samenhangen in het
protestants-christelijke onderwijs staan in tabel 6.22.
Tabel 6.22 Corretones tussen ervaren en feitelijke meningsverschillen, en
godsdienstonderwijs. Proiesiants-christelijkc scholen

Collega's

Bestuur

Deductief/ gedisianuccrd
Religieuze referenten
Beschrijving Jezus
Geloofsbevordering
Klassikaal bidden
Waardering

Ouders

E

F

E

F

E

F

-36
-38
-.35
-.30
-.31
-.25

-

-.20

—

-.32

--

-.27
-.35

-.22
-.18

-.36

-.25

Pearson correlaties >.15, sign. <.05. E· ervaren meningsverschil F:
feitelijk meningsverschil, --: met van toepassing

In het protestants-christelijke onderwijs zijn de correlaties tussen meningsverschillen met collega's en ouders en de indicatoren van het godsdienstonderwijs zwak. Slechts de samenhang tussen de algemeen cognitieve doelstelling en het ervaren meningsverschil met ouders is matig negatief, met
andere woorden, onderwijsgevenden die meningsverschillen met ouders
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ervaren hebben een minder deductieve opvatting over de algemeen cognitieve doelstelling. In de relatie met het schoolbestuur hangen godsdienstonderwijs en meningsverschillen sterker met elkaar samen dan bij de relatie
met collega's en met ouders. Het betreft vooral de samenhang met het
ervaren meningsverschil. Bij het ervaren van meningsverschillen met het
bestuur zijn er traditionelere cognitieve doelstellingen, is er minder geloofsbevordering en waardering voor het godsdienstonderwijs en wordt er minder gebeden.
De eerste conclusie die getrokken kan worden is dat er weinig samenhang
bestaat tussen de houding tegenover het godsdienstonderwijs en meningsverschillen daaromtrent, de verhouding tot de bisschop in het roomskatholieke onderwijs en het schoolbestuur in het protestants-christelijke
onderwijs uitgezonderd. Indien er dus repercussies van meningsverschillen
op het godsdienstonderwijs zijn dan vooral in de verhouding met bisschop en
schoolbestuur. Nu is geconstateerd dat tussen godsdienstonderwijs en ervaren
meningsverschillen aan de ene kant en levensbeschouwing aan de andere kant
behoorlijke samenhangen bestaan. Ook de correlaties tussen feitelijk verschil
van mening en levensbeschouwing zijn soms redelijk: op de protestantschristelijke scholen is de pearson correlatie tussen de traditionaliteit van de
levensbeschouwing en het feitelijk meningsverschil met het schoolbestuur
-.38 en op rooms-katholieke scholen zijn de correlaties tussen feitelijke
meningsverschillen met de bisschop en traditionaliteit en kerkelijkheid respectievelijk -.52 en -.37. Bij een eventuele samenhang tussen godsdienstonderwijs en meningsverschil moet de mogelijkheid van een schijnverband
tussen beide als gevolg van de gemeenschappelijke correlatie met levensbeschouwing uitgesloten worden. Technischer uitgedrukt: er moeten partiële
correlaties berekend worden, waarbij de levensbeschouwing (dus de metingen van traditionaliteit, commitment en kerkelijkheid) constant gehouden
wordt. Blijven de correlaties tussen godsdienstonderwijs en meningsverschil
redelijk gehandhaafd dan is er sprake van een zuivere samenhang tussen
beide. Dalen de correlaties aanzienlijk dan is sprake van een geheel of
gedeeltelijk schijneffect en moeten de eerder gevonden verbanden tussen de
houding tegenover het godsdienstonderwijs en meningsverschillen daarover
toegeschreven worden aan de relatie die houding tegenover godsdienstonderwijs en meningsverschillen met levensbeschouwing hebben. De uitkomsten van deze analyses staan in tabel 6.23.
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Tabel 6.23 Partiele conelalies lussen ervaren en feitelijke meningsverschillen, en godsdienstonderwijs onder consLanihouding van de persoonlijke levensbeschouwing. Protestants-christelijke en roomskaïholiekc scholen

Deductief/ gedistantieerd
Religieuze referenten
Beschrijving Je¿us
Geloofsbevordering
Klassikaal bidden
Waardering

Bisschop

Bestuur

E

F

E

-.20

-.22

-.21
-.18
-.16
-.32

F

-.30

-.23

-.17

-.37

Partitile correlaties >.15 en sign. £.05. E: ervaren meningsverschil, F:
feitelijk meningsverschil, --: niet van toepassing

De uitkomsten van de analyses gebaseerd op partiële correlaties laten zien dat
zowel in de verhouding tot de bisschop als in de verhouding tot het bestuur
de meeste samenhangen aanzienlijk verzwakken en vele zelfs een irrelevante
waarde krijgen. Dit geldt zowel voor de relatie van het godsdienstonderwijs
met het ervaren als met het feitelijke meningsverschil. In de verhouding tot
de bisschop blijft slechts bij geloofsbevordering een matige samenhang tussen
ervaren en feitelijke meningsverschillen en godsdienstonderwijs bestaan.
Onderwijsgevenden die, op welke wijze dan ook, met de bisschop van mening verschillen zijn minder gericht op geloofsbevordering.
Op protestants-christelijke scholen is slechts bij de waardering voor het
godsdienstonderwijs sprake van een redelijke samenhang met feitelijke
meningsverschillen met het schoolbestuur. Onderwijsgevenden die 'feitelijk'
met het bestuur van mening verschillen hebben minder waardering voor het
godsdienstonderwijs. De partiële samenhang wijkt weinig af van de enkelvoudige samenhang. Voor de overige correlaties geldt dat zij na constanthouding van levensbeschouwing er nauwelijks nog toe doen.
Zo er al samenhangen tussen de houding tegenover het godsdienstonderwijs en meningsverschillen daarover zijn, hebben deze betrekking op de
attitudinale aspecten van het godsdienstonderwijs. In het protestantschristelijke onderwijs is er een relatie tussen feitelijke meningsverschillen
met het bestuur enerzijds en de waardering waarmee onderwijsgevenden het
vak verzorgen anderzijds, deze waardering is lager. In het rooms-katholieke
onderwijs is er een samenhang tussen ervaren meningsverschillen met de
bisschop en de attitudinale intenties; onderwijsgevenden zijn dan minder
gericht op geloofsbevordering, zij gedragen zich terughoudender.
Wat betekenen deze bevindingen al met al? Zij betekenen dat, zowel in het
protestants-christelijke als in het rooms-katholieke onderwijs, er nauwelijks
sprake is van een relatie tussen godsdienstonderwijs en discrepante rolopvattingen daaromtrent, hetzij feitelijke meningsverschillen, hetzij door onderwijsgevenden ervaren meningsverschillen. Meningsverschillen omtrent het
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godsdienstonderwijs corresponderen sterk met de persoonlijke levensbeschouwing van de onderwijsgevende. Slechts in uitzonderingsgevallen kan
gesproken worden van een onmiddellijke samenhang tussen meningsverschillen en godsdienstonderwijs, en in die gevallen is de aangetroffen
samenhang niet sterk. De conclusie dat meningsverschillen over het godsdienstonderwijs weinig effecten op de houding tegenover het godsdienstonderwijs hebben lijkt daarmee gerechtvaardigd. Een conclusie die bevestigd
wordt door onderzoeken van Claassen en Zondag (Claassen, 1985; Zondag,
1990). Uit het onderzoek van Claassen blijkt dat onderwijsgevenden weinig
hinder ondervinden van meningsverschillen tussen rolzenders. Uit het onderzoek van Zondag blijkt dat de meeste onderwijsgevenden zich bij het geven
van godsdienstonderwijs niet laten beïnvloeden door meningsverschillen met
rolzenders: onderwijsgevenden verzorgen het godsdienstonderwijs op een
wijze die hun goed dunkt. Het laatste gegeven en het gegeven dat de aanvankelijk gevonden samenhangen tussen godsdienstonderwijs en meningsverschillen verdwijnen als de betekenis ven de persoonlijke levensbeschouwing
voor deze samenhang wordt onderzocht, demonstreren wederom het belang
van de persoonlijke godsdienstigheid voor de houding van onderwijsgevenden tegenover het godsdienstonderwijs.

NOTEN
1. Indien kerkelijkheid en rites de passage in de factoranalyse worden opgenomen laden deze variabelen op de inhoudelijke factor. Deze resultaten vertonen veel overeenstemming met de resultaten gevonden door De Hart,
Feiling & Peters (1983). Ook zij komen bij een factoranalyse over een veelvoud van indicatoren betreffende de persoonlijke levensbeschouwing tot een
twee-dimensionele oplossing. Een inhoudelijke dimensie die zij 'kerkelijke
godsdienstigheid' noemen en een commitment dimensie die zij 'saillantie van
de levensbeschouwelijke overtuiging' noemen.
2. Het institutionele aspect wordt beperkt tot kerkelijkheid.
3. Voor de toekenning van de scores aan respondenten zijn alle items gestandaardiseerd tot een 5-puntsschaal.
4. De term modem heeft uitsluitend beschrijvende betekenis. Voor een uiteenzetting over de complexiteit van dit begrip, zie Van Bottenburg (1990).
5. Voor een overzicht van de samenhangen, zie bijlage 1, tabel I.
6. Gegevens die bevestigd worden door onderzoek gebaseerd op interviews
met onderwijsgevenden (Zondag, 1990).
7. Zie ook Spier (1990).

7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Godsdienst en godsdienstonderwijs zijn geenszins vanzelfsprekende zaken.
Daarom moeten onderwijsgevenden werkzaam op confessionele basisscholen
zich op hun privé-overtuigingen oriënteren om hun houding tegenover het
godsdienstonderwijs te bepalen. Dit ondanks het feit dat het geven van godsdienstonderwijs een min of meer publieke taak is. In het licht van deze
situatie zijn de volgende vragen gesteld:
1. Wat is de persoonlijke levensbeschouwing van onderwijsgevenden werkzaam in het confessionele basisonderwijs?
2. Wat is hun houding tegenover het godsdienstonderwijs?
3. Hoe is hun relatie met rolzenders die voor het godsdienstonderwijs belangrijk zijn?
4. Welke functie heeft de persoonlijke levensbeschouwing voor de houding
tegenover het godsdienstonderwijs en de relatie tot rolzenders.
De antwoorden op deze vragen worden beknopt besproken. Tevens worden enkele conclusies geformuleerd en verklaringen aangereikt.
De persoonlijke levensbeschouwing van de onderwijsgevende
Verreweg de meeste onderwijsgevenden beschouwen hun levensvisie als een
gelovige levensvisie. De gelovige levensvisie van onderwijsgevenden werkzaam op rooms-kalholieke basisscholen wordt niet gekenmerkt door een
traditioneel christelijke oriëntatie, noch door een breuk met de christelijke
erfenis. Zij nemen een tussenpositie in die, met een aan de protestantse traditie ontleende term, als vrijzinnig getypeerd kan worden: ze is veelal betrokken op een algemeen transcendente werkelijkheid, minder vaak heeft ze een
theïstisch karakter. De levensvisie van onderwijsgevenden uit het protestantschristelijke onderwijs heeft een meer traditioneel c.q. theïstischer karakter.
Zowel in het protestants-christelijke als in het rooms-katholieke onderwijs
zijn er weinig onderwijsgevenden die zich qua opvattingen van het joodschristelijke erfgoed distantiëren.
Zowel onderwijsgevenden van protestants-christelijke als van roomskatholieke scholen vinden hun levensbeschouwing belangrijk. Het commitment met de levensbeschouwing neemt geen specifieke vormen aan: bij de
onderwijsgevenden werd geen voorkeur voor bepaalde levensbeschouwelijke
oriëntaties of gedragingen aangetroffen. Aangaande het commitment zijn de
verschillen tussen onderwijsgevenden van protestants-christelijke en roomskatholieke scholen gering. De verschillen wijzen bij alle indicatoren wel in
dezelfde richting. Onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen
committeren zich sterker met hun levensbeschouwing dan hun collega's van
rooms-katholieke scholen.
Het merendeel, meer dan 90 procent, van de onderzochte onderwijsgevenden beschouwt zich als lid van een kerk, zij het dat een groot deel van hen,
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met name van de katholieke onderwijsgevenden, als randkerkelijk getypeerd
moet worden.
De conclusie is dat de levensbeschouwelijke inspiratie vooral aan het
ideeëngoed van de joods-christelijke traditie wordt ontleend en in mindere
mate aan de institutionele vormgeving van deze traditie. Zowel naar opvattingen als naar institutionele vormgeving vormen onderwijsgevenden van
confessionele basisscholen een minder geseculariseerd segment van de
Nederlandse bevolking. Dit geldt zowel voor onderwijsgevenden werkzaam
op protestants-christelijke als voor onderwijsgevenden van rooms-katholieke
scholen. De signatuur van de basisschool oefent een selecterende functie uit
met betrekking tot het karakter van de levensbeschouwing van onderwijsgevenden die op deze scholen werkzaam zijn.
Wordt de levensbeschouwing van onderwijsgevenden van protestantschristelijke en rooms-katholieke scholen met elkaar vergeleken dan weerspiegelen zij de Nederlandse verhoudingen. Protestanten hebben traditionelere opvattingen, zijn kerkelijker georiënteerd en vinden hun levensbeschouwing belangrijker dan katholieken.
De houding tegenover het godsdienstonderwijs
Op het niveau van de algemeen cognitieve doelstelling van het godsdienstonderwijs laten de meeste onderwijsgevenden zich leiden door de christelijke
traditie. Slechts een klein gedeelte van de onderwijsgevenden op roomskatholieke scholen lijkt zich van het christendom te willen distantiëren. Het
merendeel van de onderwijsgevenden wil kinderen vertrouwd maken met
een transcendent perspectief op het bestaan en daarbij uitgaan van herformulering en actualisering van religieuze tradities. Wat algemeen cognitieve
doelstelling betreft bestaat er weinig verschil tussen rooms-katholieke en
protestants-christelijke scholen, al leggen onderwijsgevenden van protestantschristelijke scholen iets vaker de nadruk op het onveranderbare van de
religieuze traditie en is er onder hen geen die zich van het christelijk geloof
distantieert.
Op concreet cognitief doelstellingsniveau treden verschillen op tussen
protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen indien bij gebruik van
de referent God. De referent God wordt door onderwijsgevenden werkzaam
op protestants-christelijke scholen vaker gebruikt dan door onderwijsgevenden van rooms-katholieke scholen. Hiermee samenhangend laten onderwijsgevenden werkzaam op rooms-katholieke scholen, in tegenstelling tot
hun uitgangspunt op algemeen cognitief niveau, op het concreet cognitief
niveau een transcendente dimensie veelal buiten beschouwing. Dit in tegenstelling tot onderwijsgevenden werkzaam op protestants-christelijke scholen.
Bij hen treft men vaker op een transcendent perspectief gebaseerde uitwerkingen aan. Bijgevolg is de kloof tussen algemeen cognitieve doelstelling en
concreet cognitieve doelstelling op protestants-christelijke scholen veel kleiner dan op rooms-katholieke scholen.
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Met betrekking tot de kloof tussen de algemeen cognitieve en de concreet
cognitieve doelstelling op rooms-katholieke scholen willen wij op het volgende wijzen. Een van de vragen opgeroepen door het onderzoek van Claassen
(1985) is: hoe is het mogelijk dat onderwijsgevenden uit het roomskatholieke onderwijs gelijktijdig een inductieve optie (erkenning van een
transcendente werkelijkheid) en een reductieve optie (afwijzen van een
transcendente werkelijkheid) kunnen onderschrijven (Claassen, 1985)? Het
lijkt dat het onderschrijven van de inductieve optie betrekking heeft op de
algemeen cognitieve doelstelling en het onderschrijven van de reductieve
optie op de concrete uitwerking. In dit verband is het interessant dat Claassen
er op wees dat de ervaringskatechetische projecten die in het roomskatholieke onderwijs het meest gebruikt worden er weliswaar in principe van
uitgaan dat een transcendente dimensie ter sprake wordt gebracht, maar dat
zij alle mogelijkheden openlaten dit in de praktijk achterwege te laten. Ervan
uitgaande dat de concrete doelstelling meer nabij aan de praktijk is dan de
algemene doelstelling, wekken de onderzoeksresultaten de suggestie dat van
deze mogelijkheid op grote schaal gebruik wordt gemaakt.
Op rooms-katholieke scholen wordt het godsdienstonderwijs hoog gewaardeerd, wordt door het merendeel van de onderwijsgevenden minimaal enkele
malen per week gebeden en wordt over het algemeen met een matig geloofsbevorderende intentie gewerkt. Het laatste betekent dat onderwijsgevenden
wel met een duidelijk engagement het godsdienstonderwijs verzorgen, maar
dat zij leerlingen niet per se tot een godsdienstige levensbeschouwing willen
opvoeden.
Op protestants-christelijke scholen hebben onderwijsgevenden een sterkere
geloofsbevorderende instelling, meer waardering voor het godsdienstonderwijs en er wordt door hen vaker gebeden dan door onderwijsgevenden op
rooms-katholieke scholen. De verschillen tussen protestants-christelijke en
rooms-katholieke scholen zijn niet groot, hoewel er een consistente tendens is
dat het engagement en de activiteiten op protestants-christelijke scholen
ontplooid groter zijn dan die ontplooid op rooms-katholieke scholen.
Met betrekking tot 'geloofsbevordering' het volgende. Recentelijk is onder
het motto 'tussen leuren en leren' een discussie gevoerd of godsdienstonderwijs (c.q. levensbeschouwelijke vorming) zich moet beperken tot
'leren', dan wel of het is toegestaan te 'leuren' (Imelman et al, 1986; Van den
Burg, 1987; Olde Rikkert, 1987; Meyer, 1987a,b; Snik, 1987, 1990; Van
Grootel et al, 1989). In het geval van 'leren' beperken onderwijsgevenden
zich in het godsdienstonderwijs tot het overdragen van kennisbestanden. De
onderwijsgevende laat zijn engagement met betrekking tot deze kennisbestanden volkomen buiten spel en leerlingen bepalen volledig autonoom,
naar opzet althans, de existentiële impact hiervan. In het tweede geval, het
'leuren', laat de onderwijsgevende zijn engagement aangaande de over te
dragen kennisbestanden wel een rol spelen.1 Uit de resultaten blijkt dat zowel
op protestants-christelijke als op rooms-katholieke scholen weinig onderwijs127

gevenden zich willen beperken tot 'leren'. Het blijkt ook dat de meeste
onderwijsgevenden zich beperkingen opleggen in hun geïnvolveerdheid ten
aanzien van de godsdienstige socialisatie. Ook voor 'leuren' bestaat weinig
steun. Onderwijsgevenden willen kinderen wel iets leren, maar ze niet overtuigen.
De gegevens met betrekking tot het godsdienstonderwijs overziende dringt
zich een parallel op met de gegevens aangaande de persoonlijke levensbeschouwing van de onderwijsgevenden. In de eerste plaats: zowel met
betrekking tot de persoonlijke levensbeschouwing als met betrekking tot het
godsdienstonderwijs nemen slechts weinig onderwijsgevenden afstand van de
christelijke traditie. In de tweede plaats: een vergelijking tussen onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen en rooms-katholieke scholen
aangaande het godsdienstonderwijs laat dezelfde tendenties zien als een vergelijking tussen leerkrachten met betrekking tot de persoonlijke levensbeschouwing. In beide gevallen zijn onderwijsgevenden die werkzaam zijn op
protestants-christelijke scholen naar opvattingen - bij het godsdienstonderwijs uitgedrukt in cognitieve doelstellingen - traditioneler en is hun commitment - bij het godsdienstonderwijs uitgedrukt in waardering voor het godsdienstonderwijs en geloofsbevordering - groter dan van onderwijsgevenden
werkzaam op rooms-katholieke scholen.

Relatie tot rolzenders
Onderwijsgevenden uit het rooms-katholieke onderwijs zijn goed op de
hoogte van de verwachtingen van katechesebegeleider en collega's. De kennis
omtrent de verwachtingen van bisschop en ouders blijft daarbij fors achter.
Met de wensen van rolzenders, vooral van de ouders en met uitzondering
van de bisschop, zijn zij bereid rekening te houden. Hoewel er in veel gevallen wel feitelijke verschillen in opvattingen voorkomen over de inhoud van
het godsdienstonderwijs, ervaren slechts weinig onderwijsgevenden daar
meningsverschillen met rolzenders over. De bisschop neemt hier wederom
een uitzonderingspositie in. Niet alleen bestaan met hem de meeste feitelijke
meningsverschillen, ook ervaren onderwijsgevenden met hem het meeste
meningsverschil. Bovendien hebben bijna evenveel onderwijsgevenden feitelijke als ervaren meningsverschillen met de bisschop.
In het protestants-christelijke onderwijs hebben onderwijsgevenden een
behoorlijke kennis van de opvattingen van bestuur en collega's. Net als in het
rooms-katholieke onderwijs blijft de kennis van de verwachtingen van de
ouders daarbij achter. Onderwijsgevenden zijn bereid met de wensen van alle
rolzenders, met name het bestuur, rekening te houden en zij ervaren weinig
meningsverschillen over het godsdienstonderwijs, ondanks een veelvoud aan
feitelijke verschillen in opvattingen.
Op rooms-katholieke scholen hebben onderwijsgevenden zich van het 'bevoegd gezag', de bisschop gedistantieerd. In het rooms-katholieke onderwijs
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is niet langer de kerk, in wiens opdracht het godsdienstonderwijs wordt
gegeven, de belangrijkste rolzender. De verhouding van onderwijsgevenden
op rooms-katholieke scholen tot de bisschop betekent het falen van, de door
het merendeel van het episcopaat voorgestane, missionaire strategie. Een
strategie die onder meer gekenmerkt wordt door het benadrukken van een
hiërarchische verhouding tussen bisschop en leken (Coleman, 1978; Lechner,
1989). Het oriëntatiepunt van onderwijsgevenden in het rooms-katholieke
onderwijs ligt bij degenen die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor
de leerlingen die godsdienstonderwijs krijgen: de ouders. Hierbij doet zich
het probleem voor dat onderwijsgevenden weinig kennis hebben van de
opvattingen van de ouders. Met de individualisering van het godsdienstige,
dat mede achtergrond vormde voor dit onderzoek, is het probleem gegeven
waar onderwijsgevenden aangaande de ouders voor staan: hoe kennis te
verwerven van een grote groep, zoals de ouders, indien godsdienstigheid
vooral een individuele en dus weinig vanzelfsprekende en gemeenschappelijke aangelegenheid is? Daarbij is het de vraag of alle ouders wensen hebben. Er is op gewezen dat voor een aanzienlijke groep ouders het godsdienstonderwijs nauwelijks van belang is.
Een dergelijk probleem lijkt op protestants-christelijke scholen niet te spelen. Onderwijsgevenden in het protestants-christelijke onderwijs blijven in de
eerste plaats georiënteerd op het 'bevoegd gezag': het schoolbestuur en omtrent de opvattingen van het schoolbestuur hebben de onderwijsgevenden een
behoorlijke kennis.
Er is geconstateerd dat ervaren meningsverschillen sterk achterblijven bij het
voorkomen van feitelijke meningsverschillen. Het is de vraag of dit verschijnsel gegeven is met de historische situatie die mede aanleiding vormde
voor ons onderzoek. Namelijk, de situatie van ontzuiling en pluriformiteit
binnen de voorheen homogene zuilen. Deze pluriformiteit binnen de zuilen
vindt zijn uitdrukking in enerzijds een vergaande individualisering van de
levensbeschouwing en anderzijds in een grote tolerantie voor zowel andermans levensbeschouwing als voor de situatie van diversiteit aan levensbeschouwingen als zodanig. In de Nederlandse situatie gaat diversiteit op
cultureel niveau gepaard met een grote tolerantie op gedragsmatig niveau.
Illustratief is in dit verband dat Nederlanders gekenmerkt worden door een
hoge waardering voor persoonlijke vrijheid en een grote permissiviteit (De
Moor, 1987). Een tolerantie die wellicht een godsdienstige legitimatie kan
krijgen in de vorm van theologieën waarin de menselijke vrijheid als door
God gewaarborgd wordt beschouwd. Andere opvattingen worden dan niet
als een conflict beleefd en niet in termen van verschillen in opvattingen
gedefinieerd. De in het eerste hoofdstuk geopperde veronderstelling dat een
pluriforme situatie met betrekking tot levensbeschouwing en geloofsopvattingen aanleiding zal zijn tot meningsverschillen hieromtrent dient herzien te
worden.2 In deze vooronderstelling wordt teveel geleund op het 'diversiteit'aspect van pluriformiteit en te weinig rekenschap gegeven van het aspect
'tolerantie'. Pluriformiteit gaat in de Nederlandse situatie vergezeld van het
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beheersingsmechanisme tolerantie.
In de huidige maatschappelijke situatie vormt de distributie van macht en
niet die van religieuze opvattingen een bron van maatschappelijke tegenstellingen (Feiling et al, 1986). Hiermee valt de hoge score op de feitelijke en
ervaren meningsverschillen met de bisschop alsook de geringe kloof tussen
beide typen meningsverschil met deze reizender te verklaren. Deze gegevens
vormen in de eerste plaats een uitdrukking van een conflict om de distributie
van macht. In dit conflict staan aan de ene zijde de bisschoppen die streven
naar herstel van een machtsmonopolie op het gebied van levensbeschouwing,
godsdienst en godsdienstonderwijs. Een streven naar herstel van het machtsmonopolie dat een theologische legitimatie krijgt door te wijzen op het
sacrale karakter van het kerkelijk ambt (Schreuder, 1968). Aan de andere
zijde staan de onderwijsgevenden die streven naar een egalitaire verdeling
van macht op deze domeinen. Godsdienst en levensbeschouwing geven in de
moderne situatie veelal alleen dan aanleiding tot polarisatie indien het streven
naar een gelijkwaardige verdeling van macht doorbroken dreigt te worden.
In de verhouding tot de bisschop zijn twee andere zaken ook van belang.
In de eerste plaats. Onderwijsgevenden zijn 'professionals' (Knoers, 1986;
De Frankrijker & De Bruyne, 1985; De Frankrijker & Schellekens, 1988).
Deze professionele status maakt het voor onderwijsgevenden relatief gemakkelijk om eventuele eisen naast zich neer te leggen en conform eigen opvattingen het godsdienstonderwijs te verzorgen. Men kan zich afvragen of de
nadruk die op professionaliteit wordt gelegd terecht is. Professionaliteit heeft
immers alleen betrekking op de 'middelen' van het (godsdienst)onderwijs
niet op de 'doeleinden' ervan. Een discussie over doeleinden kan niet beslist
worden op grond van criteria die betrekking hebben op middelen. Wij
menen, in navolging van Leune, dat professionaliteit wel belangrijk is
(Leune, 1981). Een professionele status maakt de onderhandelingspositie van
de onderwijsgevenden sterker, ook indien het om zaken handelt waarover
met behulp van criteria geleverd vanuit de professie niet kan worden beslist.
Onderwijsgevenden zullen deze verworvenheid niet snel uit handen geven.
Ten tweede. Zoals reeds uiteengezet is het godsdienstige domein heden ten
dage sterk geprivatiseerd.3 Waar het het godsdienstonderwijs betreft grijpen
professionalisering en privatisering ineen. Het gaat om een professionele
behandeling van socialisatie op een domein dat sterk geprivatiseerd is. Het
netto-effect is dat beide elkaar versterken. Onderwijsgevenden kunnen
gemakkelijk conform hun eigen opvattingen het godsdienstonderwijs verzorgen, omdat zij de positie hebben van deskundigen én omdat het socialisatie
betreft op een domein dat sterk aan personen en dus aan hun eigen persoon
gebonden is. Het geven van godsdienstonderwijs is verplicht, het is een taak,
tegelijk is er een aanzienlijke ruimte deze taak volgens eigen opvattingen in
te richten. Het conflictpotentieel van de situatie waarin onderwijsgevenden
zich bevinden, als beschreven in het eerste hoofdstuk, wordt door het bestaan
van deze 'vrije ruimte' beperkt. Conflicten doen zich pas voor indien een
rolzenders in deze 'vrije ruimte' dreigt in te breken. Dit is in het roomskatholieke onderwijs het geval in de relatie tussen onderwijsgevenden en de
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bisschop.
De bisschop is de enige rolzender die met behulp van macht dreigt de
professionele status van onderwijsgevenden te doorbreken en het geïndividualiseerde karakter van godsdienst en levensbeschouwing aan te tasten. Vanuit
deze optiek wordt de conflictbeladenheid van de relatie van onderwijsgevenden uit het rooms-katholieke onderwijs met de bisschop alsook de geringe
bereidheid zich op hem te oriënteren inzichtelijk. In de aard van de relatie
met de bisschop ligt besloten dat de bereidheid 'om rekening te houden met'
een uit handen geven betekent van de zeggenschap over het godsdienstonderwijs.
Staat de redelijke bereidheid van onderwijsgevenden rekening te houden
met de wensen van de andere rolzenders niet in tegenspraak met deze verklaring? Daarin komt immers tot uitdrukking dat inspraak op het gebied van het
godsdienstonderwijs geduld wordt. Ons inziens is dit niet het geval. Juist
omdat een machtsverhouding als met de bisschoppen in de relatie met de
overige rolzenders ontbreek kan de bereidheid uitgesproken worden met hun
wensen rekening te houden. In de aard van de relatie met de overige rolzenders ligt besloten dat onderwijsgevenden beslissingen in eigen beheer houden. Dit vermoeden wordt bevestigd door de geconstateerde zwakke positie
van de ouders in de medezeggenschapsraad (Wansink, 1987). Van Esch wijst
erop dat het schoolbestuur weinig middelen ter beschikking staan om hun
opvattingen aan onderwijsgevenden op te dringen (Van Esch, 1988).4
Persoonlijke levensbeschouwing, godsdienstonderwijs en relatie tot rolzenders
De samenhang tussen persoonlijke levensbeschouwing enerzijds en de houding tegenover het godsdienstonderwijs en relatie tot rolzenders anderzijds is
onderzocht op basis van typologische, correlationele en regressie analyses. In
de typologische analyse zijn vier typen onderwijsgevenden onderscheiden:
centraal-traditionele, perifeer-traditionele, centraal-moderne en perifeermoderne onderwijsgevenden. De typologie van de persoonlijke levensbeschouwing van de onderwijsgevenden differentieert sterk ten aanzien van het
godsdienstonderwijs. Dit geldt zowel voor protestants-christelijke als roomskatholieke scholen. In het algemeen kan de verhouding tussen de vier levensbeschouwelijke typen als volgt worden omschreven:
centraal-traditioneel > perifeer-traditioneel > centraal-modem >
perifeer-modern
Deze formule dient als volgt te worden gelezen: centraal-traditionele onderwijsgevenden hebben traditionelere algemeen en concreet cognitieve doelstellingen, meer waardering voor het godsdienstonderwijs, een sterkere geloofsbevorderende attitude en bidden vaker dan perifeer-traditionele onderwijsgevenden, enzovoorts.
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Verschillen tussen het protestants-christelijke en het rooms-katholieke
onderwijs komen vooral voor rekening van perifeer-traditionele onderwijsgevenden. Centraal-moderne onderwijsgevenden van beide scholen verschillen niet van elkaar. Centraal-traditionele en perifeer-moderne onderwijsgevenden verschillen alleen ten aanzien van de concreet cognitieve doelstelling.
Van de levensbeschouwelijke componenten inhoud, commitment en kerkelijkheid is inzake het godsdienstonderwijs de inhoud van de levensbeschouwing de krachtigste voorspeller. Commitment en kerkelijkheid verdwijnen
hierbij in het niet. Hoe deze grote rol van de inhoud van de levensbeschouwing te verklaren? Er is op gewezen dat onderwijsgevenden als beroepsgroep 'professionals' zijn. Een 'professional' kan ten aanzien van een materie
die sterk geïndividualiseerd is gemakkelijk zijn eigen project realiseren. De
onderwijsgevende kan zonder al te veel weerstand conform zijn eigen opvattingen vormgeven aan het godsdienstonderwijs. Dit wordt versterkt door de
ruimtelijke situering van de onderwijssituatie: in afgesloten ruimtes, ontoegankelijk voor niet-direct betrokkenen. Voor het godsdienstonderwijs geldt
daarenboven dat de staatsinspectie geen recht heeft zich met het godsdienstonderwijs te bemoeien en dat op rooms-katholieke scholen de bisschoppelijke
inspectie in 1968 is afgeschaft. Pas in een situatie waarin andere wensen
aangaande het godsdienstonderwijs zich min of meer dwingend opdringen
wordt het commitment met levensbeschouwelijke aangelegenheden een factor
van betekenis. Het ligt in de verwachting dat in het geval van een dwingende
confrontatie met wensen van rolzenders onderwijsgevenden met een sterk
levensbeschouwelijk commitment minder snel aan deze wensen gehoor zullen
geven dan onderwijsgevenden met een zwakker levensbeschouwelijk commitment.5
Het individualiseringsargument kan ook het geringe aandeel van de kerkelijke betrokkenheid van de onderwijsgevende in de houding tegenover het
godsdienstonderwijs verklaren. In een situatie waarin godsdienstigheid een
geïndividualiseerde aangelegenheid is, doet de oriëntatie op een godsdienstige
gemeenschap er minder toe. Kerkelijkheid wordt een dimensie waarvan het
belang ondergeschikt is aan de opvattingen van de onderwijsgevende en
vormt nauwelijks nog een autonome factor.
De vier onderscheiden levensbeschouwelijke groepen verschillen met betrekking tot de relatie tot rolzenders aanzienlijk minder van elkaar dan in het
geval van het godsdienstonderwijs. De relatie tot rolzenders is vanuit de
levensbeschouwing van de onderwijsgevenden aanzienlijk minder voorspelbaar dan de houding tegenover het godsdienstonderwijs. Hierop bestaan
enkele markante uitzonderingen. In de eerste plaats de oriëntatiebereidheid
van en de ervaring van meningsverschillen met de bisschop door onderwijsgevenden van rooms-katholieke scholen. Dan gaat de hierboven aangegeven
volgorde van de levensbeschouwelijke groepen wederom op.
Centraal-traditionele onderwijsgevenden tonen meer bereidheid zich op de
bisschop te oriënteren en ervaren minder meningsverschillen met hem dan
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perifeer-traditionele onderwijsgevenden, enzovoorts. Hierbij dient men te
bedenken dat ook centraal-traditionele onderwijsgevenden zich niet veel aan
de bisschop gelegen laten liggen en met hem van mening verschillen.
De tweede uitzondering vormt het ervaren van meningsverschillen door
onderwijsgevenden van protestants-christelijke scholen met alle rolzenders.
Op protestants-christelijke scholen ervaren centraal-traditionele onderwijsgevenden in het algemeen minder meningsverschillen over het godsdienstonderwijs dan moderne onderwijsgevenden. Onderwijsgevenden op protestantschristelijke scholen voor wie de levensbeschouwing een perifeer domein
vormt zijn vaker niet op de hoogte omtrent het voorkomen van meningsverschillen dan de andere onderwijsgevenden.
Zowel op protestants-christelijke als op rooms-katholieke scholen bestaat
nauwelijks enige samenhang tussen godsdienstonderwijs en meningsverschillen daarover. Verbanden tussen beide, die toch al sporadisch zijn, worden in
de meeste gevallen veroorzaakt door een gemeenschappelijke relatie van
beide met de persoonlijke levensbeschouwing van de onderwijsgevende. Dit
betekent dat meningsverschillen over godsdienstonderwijs in de vorm van
drager-zender meningsverschillen weinig repercussies voor het godsdienstonderwijs hebben. Alleen meningsverschillen met het 'bevoegd gezag', op
protestants-christelijke scholen met het bestuur en op rooms-katholieke scholen met de bisschop, hebben gevolgen voor het godsdienstonderwijs. De consequenties ervan liggen vooral op attitudinaal niveau en niet op cognitief niveau. Op rooms-katholieke scholen lijken onderwijsgevenden zich als gevolg
van meningsverschillen met de bisschop 'meer in te houden', zij hebben een
minder sterke geloofsbevorderende intentie. Op protestants-christelijke scholen lijken meningsverschillen ten koste te gaan van de waardering die de
onderwijsgevende voor het godsdienstonderwijs heeft.
Voor een verklaring van de geringe consequenties van meningsverschillen
verwijzen wij wederom naar de reeds aangestipte professionalisering en
individualisering. Meningsverschillen over het godsdienstonderwijs hoeven
weinig repercussies te hebben omdat onderwijsgevenden zich van meningsverschillen weinig hoeven aan te trekken. Gegeven hun positie kunnen
onderwijsgevenden de eisen van anderen gemakkelijk naast zich neerleggen.
De vraag die zich al met al opdringt is waaruit in een tijdsgewricht waarin
godsdienst een geïndividualiseerde aangelegenheid is, het draagvlak c.q. het
oriëntatiepunt voor het godsdienstonderwijs moet bestaan. Moet het oriëntatiepunt gevormd worden door de opvattingen van de onderwijsgevende?
De grote voorspellende waarde van de persoonlijke levensbeschouwing
wettigt de conclusie dat het feitelijke oriëntatiepunt daardoor wordt
gevormd. In een geïndividualiseerde situatie valt redelijkerwijze ook niet te
verwachten dat niet bij de opvattingen van de onderwijsgevenden wordt
aangesloten. Echter, ligt het in een geïndividualiseerd tijdsgewricht niet voor
de hand dat er ook een minimale oriëntatie bestaat op degenen die godsdienstig worden opgevoed, de leerlingen, en daarmee op degenen die in de
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eerste plaats voor leerlingen verantwoordelijk zijn: de ouders. De groep
waar onderwijsgevenden het minste van afweten. Daarmee worden onderwijsgevenden genoodzaakt hun kennisbestand omtrent de opvattingen van de
ouders te vergroten. Hiermee is nog geen consensus tot stand gebracht.
Kennis omtrent de opvattingen van de ouders is wel een minimale voorwaarde om tot een consensus te komen. Waaruit deze consensus zou moeten
bestaan laten wij buiten beschouwing.6 Met het beantwoorden van deze vraag
zouden wij de reikwijdte van dit onderzoek overschrijden. Bovendien zouden
wij pogen de door ons geschetste culturele kaders te overstijgen: waaruit
consensus behoort te bestaan dient in een moderne samenleving in de eerste
plaats door de direct betrokkenen zelf te worden geformuleerd.

NOTEN
1. Ons inziens is de term 'leuren' te pejoratief om dit engagement adequaat
uit te drukken.
2. Ter Borg (1990) wijst erop dat in sociaal-wetenschappelijk onderzoek het
thema 'verschil' veelal centraler staat dan het thema Overeenstemming'.
3. Zowel professionalisering als privatisering kunnen beschouwd worden als
loten van dezelfde sociologische stam: 'structurele differentiatie'.
4. Hét beïnvloedingsmoment van het bestuur is de benoeming van onderwijsgevenden, aldus Van Esch (Van Esch, 1988). Dat ook dit moment aan beperkingen onderworpen is, is geïllustreerd door de benoemingsproblematiek op
het Barleausgymnasium te Amsterdam, eind jaren tachtig.
5. Wij veronderstellen hierbij een lineair verband tussen inhoud van de
levensbeschouwing en commitment met de levensbeschouwing. De waarschijnlijkheid van dit lineaire verband is elders aangetoond (Zondag, 1992).
6. Enkele, niet onomstreden, voorstellen om tot consensus te komen zijn:
a. Het argumentatiemodel (Van der Ven, 1985). In dit model wordt zoveel
mogelijk van inhouden geabstraheerd en concentreert men zich op een zo
zuiver mogelijke argumentatieve procedure.
b. Het invoeren van levensbeschouwelijke vorming in plaats van godsdienstonderwijs (zie bijvoorbeeld: Rijksen, 1985; Andree, 1989a;b, 1991; Van
Iersel, 1989; Simons, 1991). Teneinde tot een consensus te komen wordt het
object van vorming verbreed van godsdienst tot levensbeschouwing.

BULAGE 1 TABELLEN

Tabel A

Respons in absolute aantallen naar denominatie school, homogeniteit
van de regio en urbanisatiegraad

Homogeniteit regio

rk-scholen
Homogeen Heterogeen

pc-scholen
Homogeen Heterogeen

Urbanisatiegraad
Platteland
Verstedelijkt platteland
Forenzen
Stad, klein
Stad, middelgroot
Stad, groot

15
7
6
7
11
13

10
14
14
5
4
6

33
37
44
41
20
31

21
46
47
20
38
32

Tabel В

Oriëntatie op bisschop Rooms-katholieke scholen Percentages

Var

Korte omschrijving

Ja

Factorlading

vl27
vl37
vl47
vl42

Legitieme macht
Cognitieve consequenties meningsverschil
Rekening houden mei
Aflecticvc consequenties meningsverschil

35
33
12
12

.74
.77
.85
77

Verklaarde varianlic 49 3% Alpha 78 Ja sthaalwaarden 1,2

Tabel С

Oriëntatie op katcchcscbcgcleider Rooms-kalholicke scholen Percentages

Var

Korte omschrijving

Ja

Factorlading

vl41
vl51
vl31
vl36
vl26

Cognitieve consequenties meningsverschil
Rekening houden met
Legitieme macht
Sancticmathl
AlTetUevc consequenties meningsverschil

65
54
51
46
35

.73
.80
.70
.57
.76

Verklaarde varianlic 51.7% Alpha 75 Ja sthaalwaarden 1,2
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Tabel D

Oriéniaiie op schoolbestuur. Protesiants-christelijke scholen. Percentages

Var

Korte omschrijving

Ja

Factorlading

vl28
vl38
vl33
vl48
vl43

Legitieme macht
Cognitieve consequenties meningsverschil
Sancuemachl
Rekening houden met
Affectieve consequenties meningsverschil

90
78
77
52
38

.75
.69
.62
.77
.73

Verklaarde vanarme 50.7%. Alpha .74. Ja: schaalwaarden 1,2

Tabel E

Oriëntatie op collega's. Pioiestants-christelijke en rooms-katholieke scholen. Percentages

Var

Korte omschrijving

pc
Ja

rk
Ja

Factorlading

ν 139
vl49
vl29
ν 144
vl34

Cognitieve consequenties meningsverschil
Rekening houden met
Legitieme macht
Affectieve consequenties meningsverschil
Sanclicmacht

86
62
68
55
52

70
68
66
45
40

.74
.78
.62
.72
.58

Verklaarde varianlie 48.2%. Alpha .71. Ja: schaalwaarden 1,2

Tabel F

Oriëntatie op ouders. Protcstanls-christclijke en rooms-katholieke scholen. Percentages

Var

Korte omschrijving

PC
Ja

rk
Ja

Factor
lading

vl30
vl50
vl40
І35
І45

Legiucmc macht
Rekening houden met
Cognitieve consequenties meningsverschil
Sancuemachl
Affectieve consequenties meningsverschil

73
42
71
55
36

78
70
62
54
42

.61
.77
.75
.53
.69

Verklaarde vanantic 46% Alpha .69 Ja' schaalwaaidcn 1,2

Tabel G

Door onderwijsgevenden gepercipieerde opvattingen van rolzenders.
Proiestanis-chrisielijkc en rooms-katholieke scholen. Percentages

η

Deductief
Inductief
Rcducuef
Gedistantieerd
С

Bisschop
rk

KjiiSg
rk

Bestuur
PC

C0jj£g&
rk
PC

Ouders
rk
PC

305

252

74

82

289

68

184

97
2
1

69
20
11

-

23
51
23
3

-

38
32
24
5

10
34
17
19

34
36
22
7

14
29
23
33

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

.32

С >. 15, sign. <.05
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.29

Tabel H

Aantal respondenten uit verschillende levensbeschouwelijke groepen bij de analyse naar
meningsverschillen. Proiesuinis-chrisielijke en rooms-katholieke scholen. Absolute aantallen

Pen
Mod

Cen

rk scholen
Peri
Trad
Trad

Cen
Mod

Peri

.
-

58
65

75
69

104
91

pc scholen

Bisschop
Katechesebegeleider
Schoolbestuur
Collega's
Ouders

Tabel I

Cen

Pen

Trad

Trad

-

40
45
39

-

13
21
9

Cen
Mod

-

14
15
14

4
7
5

-

75
58

50
47

-

-

84
48

56
34

Overzicht samenhangen tussen godsdienstonderwijs en relatie totrolzendersen
typologie persoonlijke levensbeschouwing en denominatie school
Denominatie school

Levens
beschouwing

Deductief/ gedistanueerd
Religieuze referenten
Beschrijving Jezus
Gcloofsbevordenng
Klassikaal bidden
Waardering

Pt

rk

.39
.37
.44
.53
.42
.26

.42
33
.34
.47
.30
.37

Kennis omtrent verwachtingen
Bisschop
Katechcsebegeleider
Schoolbestuur
Collega's
Ouders

Ervaren meningsverschillen
Bisschop
Katechesebegeleider
Schoolbestuur
Collega's
Ouders

Pen

Trad

Trad

.32
.45

.45
.44
.28
.27
.23

Cen
Mod

.29

.42
.25
.23
.21

.16

.27
.35

. 17
.21

.27

.39
.51
.34
.36

,
.18
.23

.20

.30

.32

С en èta >.15 en sign. <05
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Peri

Mod

.30
.17

.18
.20

Orientane op
Bisschop
Katechcscbcgelcidcr
Schoolbestuur
Collega's
Ouders

Kennis omtrent meningsverschillen
Bisschop
Katechesebegelcider
Schoolbestuur
Collega's
Ouders

Cen

Mod

-

107
55

Tabel J

Samenhangen tussen ervaren en feitelijke meningsverschillen
Proiesianis-chnstelijke en rooms-kaihoheke scholen

Bisschop
Katcchesebegeleider
Bestuur
Collega's
Ouders
Pearson correlaties > 15. sign < 05

pc

rk

η νι
ηνι
49

45
36
η ν ι.
.45
38

33

BIJLAGE 2 VRAGENLIJST EN CODEBOEK

Tenzij anders aangegeven: missing' 0; niel van toepassing, blank
Steekproeven: 1: Proiestanls-chnsielijk; 2 Rooms-katholiek

Gegeven

Valide % /
gemiddelde
Code PC
de

Respondentnummer
Kaartnummer

0001, enz.
1

KAART!
Kol

Sipr

Var

1-4
5

1,2
1,2

6

1,2

001

Denominatie school

P.C.
RK.

1
2

1,2

002

Relatie confessie school - dominantie confessie
gemeente

>50%
<50%

1
2

53
47

50
50

1,2

003

UrbamsaDegraad gemeente

AM
Bl-2
B3
Cl-2
СЗ^
C5

1
2
3
4
5
6

22
19
18
11
13
17

13
20
22
15
14
15

9,10

1,2

004

Schoolnummcr per stratificaüecel

01

enz

11

1,2

005

Rcsponsielijd

1 week
7 weken
> 7 weken

7
8

12-14 1,2

006

Tot welke groep behoren de leerlingen van uw
eigen klas''

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

1
2
3
4
5
6
7
8

20
6
16
9
10
12
15
11

20
5
16
10
15
11
13
11

15,16 1,2

007

Hoeveel jaren was u op 1 september 1987 in
totaal werkzaam in hel basisonderwijs

xxjaar
missing

XX

13

14

99

17

1,2

008

Beni u directeur / directrice van de school1

Ja
Nee

1
2

14
86

13
87

18

1,2

009

Bent u adjunct directeur /directrice van de school7 Ja
Nee

1
2

11
89

13
87

19,20 1,2

010

Wat is uw geboortejaar'

19 xx

XX

1951 1950

21

011

Wal is uw geslachf

Man
Vrouw

1
2

46
54

1.2

141

46
54

Kol

Stpr

Var

gemiddelde
Code pc
ik

Gegeven

In welke gemeente heet ι u ujdens uw middelbare schooltijd (het langst) gewoond?

open

22

1,2

012

Dominantie confessie deze gemeente

Ja>50%
Nee < 50%

1
2

71
29

72
28

23

1,2

013

Indien 12=1

Protestant
1
Rooms-Katholiek 2

74
26

15
85

24

1,2

014

Urbanisatiegraad van deze gemeente

Al-4
Bl-2
B3
Cl-2
СЗ^
C5

1
2
3
4
5
6

19
23
12
19
7
17

14
25
10
15
12
24

25

1,2

01S

Welke opleiding heeft u
gevolgd7

Kweekschool
iie
Pedagogische academie
kleuterleidster

1
2
3

40
34
26

34
42
24

26

1,2

016

Aan wat voor een kweek
school, pedagogische
academie, opleidingsschool
voor kleuterleidster heeft u
uw opleiding ontvangen9

Rooms-kaiholickc
Proles lanis-chnsielijke
ke
Openbare
Overig bijzonder

1
2
3
4

9
87
9
3

85
4
11
2

2730

1,2

017

Wanneer heeft u uw opleiding aan kweek
school, pedagogische academie opleidings
school tot kleuterleidster gevolgd7

19xx-19xx

XXX X

Vanaf 1968

31,32 1,2

018

Hoeveel leerkrachten telt de school waarop
u werkzaam bent9

xx leerkrachten

XX

9

12

33

1,2

019

Bent u part-time werkzaam9

Ja
Nee

1
2

17
83

13
87

34

1,2

020

Wanneer is wijk waarin
school slaat overwegend
gebouwd9

1
2
3
4

1
10
25
63

3
12
22
62

35,36 1.2

021

Hoe groot schat u het percentage kinderen uit
buitenkerkelijke milieus bij u op school9

xx%
missing

XX

29

15

99

Hoe groot schal u het percentage kinderen uil
andere godsdienstige milieus dan het roomskatholieke Iprolcsiants-christelijke] bij u op
school9 (Bijvoorbeeld protcstants-chnsielijk
|rooms-katholiek], islam)

xx%
missing

11

9

99

Hoe groot schat u het percentage kinderen uu
etnische minderheden bij u op school9

xx%
missing

99

37,38 1.2

39,40 1.2

022

023

Voor 1900
Tussen 1900 -1944
Tussen 1945 - 1960
Na 1960

142

XX

XX

Kol

Var

Gegeven

41

024

Wie is bij u op school
kalechesebegeleider?

Niemand
Districtskaiecheet
Pastor
Anders

1
2
3
4

11
63
23
4

42

025

Indien g 24 = 2,3 of 4: Volgt u deze
begeleiding mei belangstelling?

Ja
Min of meer
Nee

1
2
3

50
41
9

1,2

026

Hoeveel cursussen mei betrekking tol kaïechcsc / Geen
godsdienstige vorming heeft u na uw opleiding
Een
lol onderwijzeres) gevolgd?
Meer dan een

1,2

027

45

1,2

028

46

1,2

029

47

1,2

030

Hoc vaak leest u artikelen, tijdschriften of boeken met betrekking tot
kaïechese/ godsdienstige vorming?
Hoc vaak leest u artikelen, tijdschriften of boeken met betrekking tol
godsdiensten levensbeschouwing?
Hoe vaak volgt u radio- of l.v.-uitzendingen met betrekking tol
godsdienst en levensbeschouwing ?
Hoc vaak woont u lezingen bij of volgt u cursussen met betrekking
tot godsdienst en levensbeschouwing?
Vaak
Regelmatig
Soms
Nooit

43

Stpr

Valide %/
K*"iiWf1tte
Code pc
rk

1
2
3

79
15
6

73
15
12

2.65

2.8'

2.54

2.7:

2.65

2.7'

3.36

3.5!

1
2
3
4

Men kan op verschillende manieren kalcchcsc/godsdiensüge vorming geven. We maken hier een onderscheid
tussen de zogenaamde ingeroosterde kalcchcsc/godsdicnslige vorming en de incidentele kaïechese/godsdiensügi
vorming. Met de eerste worden de lesujden bedoeld die voor de kalcchese/godsdiensligc vorming zijn ingeroos
lerd. Mei het laatste wordt bedoeld de katechese/godsdicnstige vorming die men kan geven, wanneer tijdens an
dere lessen vragen aan de orde komen die met kaïechese/godsdiensiigc vorming ie maken hebben.

49

1.2

031

Hoc geeft u in het algemeen Zowel incidenteel als ingeroostered
kaïechesc/godsdicnsiigc
Alleen incidenteel
Alleen ingeroosterd
vorming?

1
2
3

82
0
18

86
5
9

1,2

032

Indien 031 = 1 of 2: Hoc
vaak geeft u incidentele
katcchcsc/godsdicnsugc
vorming?

1
2
3
4

25
27
36
12

17
36
36

XXX

117 55

033

Bijna iedere dag
Enkele keren per week
Enkele keren per maand
Minder

5052

1,2

Hoeveel minuten besteedt u gemiddeld per week, xxx minuten
met inbegnp van eventuele incidentele kaïechese/ missing
godsdienstige vorming, aan katechese/godsdiensstige vorming? (Exclusief voorbereiding)

5355

1,2

034

Hoeveel minuten besteed u gemiddeld per week
xxx minuten
aan de voorbereiding van katechese/godsdicnstige missing
vorming?

56

2

035

Vinden voorbereidingen op eerste communie en
vormsel binnen schoolverband plaats?

143

Nee
Gedeeltelijk
Ja

11

999

xxx
999

46

19

6
44
50

Kol

Stpr

Var

Gegeven

57

1.2

036

Houdt u zelf een gods
dienstige dagopening''

58

1.2

037

Houdt u vieringen'

59

1,2

038

Indien g42 = 2 Hoe vaak per
jaar1

60

1,2

039

Bidt u met de klas?

Valide % /
BtmnMfffi
Code pc
rk
1
2
3
4
5

75
14
5
0
5

58
13
3
8
18

Noe
Ja

1
2

9
91

14
86

χ maal per jaar
£9

χ
9
84
9
5
1
1

69
11
4
6
10

Iedere dag
Enkele keren per week
Enkele keren per maand
Enkele keren per jaar
Nooit

Iedere dag
Enkele keren per week
Enkele keren per maand
Enkele keren per jaar
Nooit

1
2
3
4
5

KAART2
M
5

1,2
1,2

0001, enz.
2

Respondentnummer
Kaartnummer

Kunt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande uitspraken eens of oneens bent?
6

040

7

041

8
9

042
043

10

044

11
12

045
046

13

047

14
15
16
17

2
2
2
2

048
049
050
051

6-17

1

040051

Ik beschouw hel als een belangrijke kant van mijn kaïecheiische taak
kinderen te leren bidden
Kinderen leren bidden is een zaak van de ouders, daar bemoei ik me liever
niet mee
Ik vind hctp!c7icngom katcchese te geven
Ik vind het een vervelende zaak. dat je hel niet in de hand hebt, of kinderen
straks ¿uilen geloven
Ik vind dat de school naar de ouders toe een godsdienstig levensbeschouwing
moet uitdragen
Ik vind het interessant om katcchese te geven
Ik vind hel belangrijk kinderen vertrouwd ie maken met de idealen van mijn
gclool
ΟΓ kinderen gelovig worden opgevoed is iets dat alleen de ouders aangaat,
daar mag ik geen invloed op uitoefenen
Ik zou liever geen kaïechese geven
Ik vind dal kaïechese in de eerste plaats geloofsverkondiging behoort te zijn
Katechese moet vooral neutrale informatie bieden
Ik vind kaïechese belangrijk
Als steekproef 2.040-051 Katechese=godsdicnstige vorming
Eens
Oneens

144

1

2.01

2.62

4.01

3.50

151
3.95

214
3.99

1.60

1 92

1 88 2.25
2.03 2.61
3 97

3 63

4.82
3.07
3 94
1.33

4.40
3 88
3.74
1.77

Kol

S mr

Var

Valide % /
gemiddelde
Code pc
rk

Gegeven

Van vijf vakken die op hei rooster van de basisschool voorkomen hebben we er een aantal, telkens in een
combinatie van twee, bij elkaar gezet Wilt u voor elk van de combinaties aangeven welk van de twee genoemde vakken u het belangrijkste vindt7 (Ongeacht of hel vak op het rooster van uw klas voorkomt).
18

1,2

052

19

1,2

053

Rekenen
Kaïechese/godsdicnsuge vorming

5
3

59
41

90
10

Kunstzinnige vorming
Geschiedenis

4
2

32
68

35
65

1,2

1,2

054

Geestelijke stromingen
Katechesc/godsdicnsugc vorming

1
3

18
82

31
69

21

1,2

055

Rekenen

5
4

88
12

91
9

Geschiedenis

1
2

14
86

18
82

Kunslyinnigc vorming

22

1,2

056

Geestelijke stromingen

23

1,2

057

Geschiedenis
Katechesc/godsdiensuge vorming

2
3

33
67

66
34

24

1,2

058

Kunstzinnige vorming
Geestelijke stromingen

4
1

55
45

45
36

25

1,2

059

Geschiedenis
Rekenen

2
5

5
95

9
91

26

1,2

060

Rekenen
Geestelijke stromingen

5
1

94
6

93
7

27

1,2

061

Kunst/innige vorming
Kalcthesc/godsdicnsuge vorming

4
3

12
88

33
67

WIJ willen nu graag uw opvattingen weten over een aantal onderwerpen waarover in verband met de katechese/
godsdienstige vorming regelmatig wordt gesproken Deze onderwerpen zijn a bijbelse verhalen/de bijbel, b.
een 'hogere werkelijkheid', с de iradiüonelc geloofsleer/christelijke leer.
28

1,2

062

Over de vraag of je kinderen moet proberen vertrouwd te maken met bijbelse verhalen/de
bijbel /ijn de meningen verdeeld Er /ijn mensen die zeggen dat bijbelse verhalen/de bijbel voor de twintigste eeuw geen waarde meer hebben/heeft, er zijn mensen die twijfelen
aan de waarde van bijbelse verhalen/de bijbel en er zijn mensen die zeggen dat bijbelse
verhalen/de bijbel wel degelijk waardevol zijn/is Wal is nu uw mening in deze kwestie?
Vindt u het in principe wenselijk ie proberen kinderen ermee vertrouwd te maken dat bijbelse verhalen/de bijbel waardevol zijn/is7
Ja
1
100 96
Nee
2
0
4

145

Valide ft/
remKfttflde
Kol

Stpr

Var

Gegeven

Code pc

29

1,2

063

WIJ willen u nu een vraag stellen over de plaals van een "hogere werkelijkheid'binnen de
kaiechese/godsdiensuge vorming. Veel mensen zijn van mening dal het leven niet beperkt is tot mensen, dieren, planten en dingen. ZIJ geloven dat er iels is dat daarboven uit
gaat, een hogere macht, een hoger wezen, hel heilige, iets goddelijks of God. Vindt u het
in principe wenselijk te proberen te maken voor een 'hogere werkelijkheid'?
Ja
Nee

30

1,2

064

1
2

87
13

rie

86
14

WIJ willen nu ingaan op de plaats van de traditionele geloofsleer/christelijke leer binnen
de katcchese/godsdicnsügc vorming Onder de traditionele geloofsleer/christelijke leer verslaan wij hier een manier van geloven die een vaste vorm heeft en die men met zo min
mogelijk veranderingen van generatie op generaüe wil overdragen. Vmdl u hel in principe
wenselijk te proberen kinderen zoveel mogelijk vertrouwd ie maken met de traditionele
geloofsleer/christelijke leer?
Ja
1
37
31
Nee
2
63
69

Ook de volgende vragen hebben betrekking op hetgeen u in verband mei de katechcse/godsdienstige vorming
wenselnk vindt Het gaal hierbij om wat u in principe wenselijk vindt (ongeacht of u hel doet).
31

2

065

32
33

2
2

066
067

34

2

068

35
36

2
2

069
070

37

2

071

38
39

2
2

072
073

40

2

074

41

2

075

42

2

076

3142

1

065
076

Kinderen ermee vertrouwd maken dal de traditionele geloofsleer zeer
waardevol is
Kinderen er gevoelig voor te maken dat God in deze wereld aanwezig is
Kinderen er vertrouwd mee maken dat bijbelverhalen iels vertellen over

2.88

3.24

1.36
1.83

1.7S
1.80

1.42

1.51

1.85
2.62

2.05
3.40

2.69

2.39

2.65
1.53

3.26
1.73

1.43

2.22

2.01

2.51

3.03

3.50

goed en kwaad

Bijbelverhalen gebruiken om kinderen gevoelig te maken voor menselijke
waarden
Kinderen gevoelig maken voor een werkelijkheid die boven de mens uitgaat
Kinderen er vertrouwd mee maken dal de Goddelijke openbaring voor eens
en voorallijd vasi ligi
Overdragen dal kinderen/ich kriusch tegenover de tradiuonele geloofsleer
moeien opstellen
Kinderen vcrirouwd maken mei een heilige werkelijkheid
Bijbelverhalen gebruiken om kinderen gevoelig ie maken voor diepere
betekenissen in hel leven
Proberen kinderen er vertrouwd meemaken dal ?ij aan bijbelse verhalen
hun hele leven iets hebben
Kinderen gevoelig maken voor datgene in hel leven dat naar het Goddelijke
verwijst
Kinderen er vertrouwd mee maken dal de traditionele geloofsleer zoveel
mogelijk bewaard moei blijven
Als steekproef 1 065-076. Traditionele geloofsleer = traditionele
christelijke leer. Bijbelse verhalen = bijbel
Ja
Nee

146

1
5

Уа1Юе%/
gemiddelde
Code pc
ik

Kol

Stpr

Var

Gegeven

43

1,2

077

Stel, u behandelt het verhaal van de 'wonderbaarlijke spijziging'. Als u moest kiezen uit
onderstaande mogelijkheden, wat zou u willen proberen de kinderen van dit evangeliever
haal over te brengen?
Er is overvloed voor iedereen als wij in navolging van Jezus naar
Gods stem luisteren en delen met anderen
Er is overvloed voor iedereen als wij in navolging van Jezus delen
met anderen
Er is overvloed voor iedereen als wij delen met anderen
Anders

44

1,2

078

2

079

48

12

2

37

49

3
4

7
7

34
5

Stel, tijdens de katcchcsc/ godsdienstige vorming wordt over Jezus gesproken. Als u
moest kie/en uil onderstaande mogelijkheden, mei welke betekenis zou u willen proberen
de kinderen vertrouwd ie maken?
Jezus leefde ongeveer 2000 jaar geleden Tegenwoordig leven wij in
een andere wereld en heeft hij geen betekenis meer.
Jezus was een grool mens die anderen tot hel goede wilde brengen.
Hij kan daarom nog steeds als voorbeeld gelden
Jezus is een mens in wiens doen en laten Gods bevrijdende
werkzaamheid op heel bijzondere wijze is verschenen.
Jezus is Gods zoon. Hij heeft door zijn kruisdood een zoenoffer
gebracht.
Anders

44

1

Hoe goed beni u op de hoogte van de opvattingen heel goed
van de bisschop over de kaïechese?
goed
redelijk
nauwelijks
niet

1

0

0

2

31

76

3

25

16

4

37

3

5

7

5

1
2
3
4
5

3.29

Op de voorgaande bladzijden hebben wc gevraagd hoe u in verband met de kaïechese denkt over bijbelse verhalen, een 'hogere werkelijkheid' en de traditionele geloofsleer. Nu willen wc graag weten wat u denkt dat de bisschop weiuelijk vindl len aanzien van dc/c onderwerpen.
De bisschop vindl hel wenselijk dal ik probeer kinderen ...
46

2

080

. . er vertrouwd mee ie maken dal bijbelse
verhalen waardevol zijn

gewenst
geen voorkeur
mei gewenst
weet met

1
2
3
4

85
3
0
12

47

2

081

. gevoelig ie maken vooreen 'hogere
werkelijkheid'

gewenst
geen voorkeur
met gewenst
weet met

1
2
3
4

84
3
0
12

48

2

082

... zoveel mogelijk vertrouwd ie maken mei de
traditionele geloofsleer

gewenst
geen voorkeur
niet gewenst
weel met

1
2
3
4

88
2
0
10

147

Valide % /
gemiddelde
Code pc
rk

Kol

Stpr

Var

Gegeven

49

2

083

In hoeverre verschillen uw opvattingen over de
kaïechcse met die van de bisschop9

weel met

1

geen verschil
klein verschil
verschil
groot verschil

2
3
4
5

21

411

Indien 083 = 3,4, of 5 Waar heeft dit verschil in opvattingen betrekking op't
50

2

084

De plaats van bijbelse verhalen binnen de
kaïechcse

ja
nee

1
2

14
86

51

2

085

De plaats van een hogere werkelijkheid binnen de ja
kdtcthese
nee

1
2

34
66

52

2

086

De plaats van de traditionele geloofsleer binnen de ja
katechese
nee

1
2

90
10

53

2

087

Anders

1
2

12
88

54

2

088

Hoc goed bent u op de hoogte van de opvattingen heel goed
van de kaïechcscbegeleider over de katechese''
gced
redelijk
nauwelijks
niet

1
2
3
4
5

261

ja
nee

Nu willen we graag weten wal u denkl dal de katechcscbcgeleidcr wenselijk vindt ten aanzien van bijbelse verhalen, een hogere werkelijkheid en de iradiuonele geloofsleer
De katechesebcgcleidcr vindt hei wenselijk dal ik probeer kinderen .
55

089

er vertrouwd mee te maken dal bijbelse
verhalen waardevol /ijn

gewenst
geen voorkeur
met gewenst
weet met

1
2
3
4

90
5
1
4

56

090

gevoelig ie maken voor een hogere
werkelijkheid

gewenst
geen voorkeur
niet gewenst
weet met

1
2
3
4

65
16
5
14

57

091

zoveel mogelijk vertrouwd te maken met de
traditionele geloofsleer

gewenst
geen voorkeur
niet gewenst
weel met

1
2
3
4

21
32
33
14

58

092

In hoeverre verschillen uw opvatungen over de
katechese mei die van de katccncscbcgclcider7

weet met

1

18

geen verschil
klein verschil
verschil
groot verschil

2
3
4
5

148

27

УаМе%/
Kol

Stpr

Var

gCTWftrvtöf·
Code pc
rk

Gegeven

Indien 092 = 3,4 of 5 Waar heeft dit verschil in opvattingen betrekking op?
59

2

093

De plaats van bijbelse verhalen binnen de
katechesc

ja
nee

1
2

25
75

60

2

094

De plaats van een hogere werkelijkheid binnen de ja
katechese
nee

1
2

37
63

61

2

095

De plaats van de traditionele geloofsleer binnen de ja
katechese
nee

1
2

53
47

62

2

096

Anders

1
2

11
89

63

1

097

Hoe goed bent u op de hoogte van de opvattingen heel goed
van hel schoolbestuur over de godsdienstige
goed
vorming''
redelijk
nauwelijks
met

ja
nee

1
2
3
4
5

2.89

Op de voorgaande bladzijden hebben we gevraagd hoe u in verband met de godsdienstige vorming denkt over de
bijbel, een 'hogere werkelijkheid' en de traditionele christelijke leer Nu willen we graag weten wat u denkt dat
het schoolbestuur wenselijk vindt ten aan/icn van de/e onderwerpen Indien het standpunt van het schoolbestuur iniem verdeeld is hoeft u alleen aan te geven wat u denkt dal een meerderheid wenselijk vindL
het schoolbestuur vindt hel wenselijk dal ik probeer kinderen ._
64

I

098

er vertrouwd mee te maken dal de bijbel
waardevol is

gewenst
geen voorkeur
niet gewenst
weet niet

1
2
3
4

96
0
0
4

65

1

099

gevoelig te maken voor een 'hogere
werkelijkheid

gewenst
geen voorkeur
mei gewenst
weet niet

1
2
3
4

68
13
2
17

66

1

100

zoveel mogelijk vertrouwd te maken met de
traditionele christelijke leer

gewenst
geen voorkeur
met gewenst
weet met

1
2
3
4

62
18
6
14

67

1

101

In hoeverre verschillen uw opvattingen over de
godsdienstige vorming met die van hel
schoolbestuur

weet met

1

34

geen verschil
klein verschil
verschil
groot verschil

2
3
4
5

2 86

Indien 101 = 3,4 of 5 Waar hcefl du verschil in opvattingen betrekking op'
68

1

102

De plaats van de bijbel binnen de godsdienstige
vorming

149

ja
nee

1
2

11
89

Valide * /
Kol

Stpr

Var

Gegeven

Code PC

69

1

103

De plaais van een hogere werkelijkheid binnen de ja
godsdicnuge vorming
nee

1
2

24
76

70

I

104

De plaais van de traditionele christelijke leer
binnen de godsdienligc vorming

J¡»
nee

1
2

85
15

71

1

105

Anders

ja
nee

1
2

9
91

rk

KAART 3
1-4
5

1,2
1,2

6

1,2

106

Respondentnummer
Kaartnummer

0001, enz.
3

Hoe goed beni u op de hoogle van de opvalüngen heel goed
van uw collega's over de kaïechese/godsdiensuge goed
vorming1
redelijk
nauwelijks

1
2
3
4

2 55

2 73

Nu willen we graag weien wal u denkt dat uw collega's wenselijk vinden ten aanzien van bijbelse verhalen/de
bijbel, een hogere werkelijkheid en de traditionele geloofsleer/christelijke leer Indien de standpunten van uw
collega s iniem verdeeld ¿ijn hoefl u alleen aan te geven wat u denkt dal een meerderheid wenselijk vindt.
Mijn collega s vinden het wenselijk dal ik probeer kinderen ...
7

10

1,2

107

er vertrouwd mee te maken dat bijbelse
vcrhalcn/dc bijbel waardevol /ijn/is

gewenst
geen voorkeur
niet gewensl
weet niet

1
2
3
4

93
5
1
1

74
19
3
4

1,2

108

gevoelig le maken vooreen hogere
werkelijkheid

gewensl
geen voorkeur
niel gewensl
weel niet

1
2
3
4

61
23
5
11

43
33
12
12

1,2

109

/oveel mogelijk vertrouwd te maken met de
traditionele geloofsleer/christelijke leer

gewenst
geen voorkeur
mei gewensl
weet niet

1
2
3
4

37
33
19
10

11
34
42
13

1,2

110

In hoeverre verschillen uw opvattingen over de
kaïcchcsc / godsdienstige vorming met die van
uw collega s

weet met

1

16

14

geen verschil
klein verschil
verschil
grool verschil

2
3
4
5

2 53

26

14
86

20
80

Indien 110 = 3,4 of 5 Waar hccfl du verschil in сpvallingcn betrekking op'?
II

1,2

lil

De plaais van bijbelse verhalen / de bijbel binnen ja
de kalcchcsc/godsdicnsligc vorming
nee

150

1
2

Kol

Stpr

Var

Gegeven

Valide % /
gemiddelde
Code PC
rk

12

1,2

112

De plaats van een hogere werkelijkheid binnen de ja
kaïechese / godsdienstige vorming
nee

1
2

19
81

39
86

13

1.2

113

De plaats van de traditionele geloofsleer/
christelijke leer binnen de kaïechese/
godsdienstige vorming

ja
nee

1
2

81
19

65
35

14

1.2

114

Anders

ja
nee

1
2

10
90

16
84

15

1,2

115

Hoe goed bent u op de hoogte van de opvattingen heel goed
van de ouders over de kaïechese / godsdienstige
goed
vorming'
redelijk
nauwelijks
niet

1
2
3
4
5

3 22

3 46

Nu willen we graag weten wat u denkt dal de ouders wenselijk vinden ten aanzien van bijbelse verhalen/de bijbel, een hogere werkelijkheid en de traditionele geloofsleer/christelijke leer Indien de standpunten van de ouders intern verdeeld zijn hoeft u alleen aan te geven wat u denkt dal een meerderheid wenselijk vindL
De ouders vinden het wenselijk dat ik probeer kinderen ...
16

1,2

116

er vertrouwd mee ie maken dat bijbelse
verhalen/de bijbel waardevol zijn / is

gewenst
geen voorkeur
niet gewenst
weet met

1
2
3
4

84
9
0
7

53
24
1
22

17

1,2

117

gevoelig te maken voor een'hogere
werkelijkheid

gewenst
geen voorkeur
niet gewenst
weet met

1
2
3
4

55
20
6
19

34
30
5
31

18

1,2

118

¿oveel mogelijk vertrouwd te maken met de
traditionele geloofsleer /christelijke leer

gewenst
geen voorkeur
niet gewenst
weet met

1
2
3
4

27
45
5
23

15
34
14
37

19

1,2

119

In hoeverre verschillen uw opvattingen over de
kaïechese / godsdienstige vorming met die van
de ouders

weet niet

35

46

299

3 17

geen verschil
klein verschil
verschil
groot verschil

Indien 119 = 3 4 of 5 Waar heeft dit verschil in opvattingen betrekking op 7
20

1,2

120

De plaats van bijbelse verhalen/de bijbel binnen
de kaïechese/godsdicnsuge vorming

ja
nee

20
80

25
75·

21

1,2

121

De plaats van een hogere werkelijkheid binnen de ja
kaïechese / godsdienstige vorming
nee

31
68

33
67

151

Valide*/
retnutiffirtï
Code pc
ik

Kol

S юг

Var

Gegeven

22

1,2

122

De plaats van de traditionele geloofsleer/
ja
nee
christelijke leer binnen de katechese/godsdienstige nee
vorming

1
2

67
33

67
33

23

1.2

123

Anders

1
2

22
78

25
75

ja
nee

WIJ hebben hierboven gesproken over hetgeen u en anderen met betrekking tot de katechese/godsdienstige vorming wenselijk vinden We willen u dezelfde onderwerpen nog eens voorleggen, maar nu willen we ze bekijken vanuit de praktijk van de katechese/godsdienstige vorming. We zijn nu geïnteresseerd in wat u tijdens de
katechese/godsdienstige vorming doel. Doet u tijdens de katechese/godsdienstige vorming wel eens het volgende''
Tijdens de kalcchcsc / godsdienstige vorming probeer ik kinderen ...
24

1,2

124

er vertrouwd mee te maken dat bijbelse vcrhalcn/dc bijbel waardevol

1.50

1.97

2.14
2.98

2.55
3.62

/ijn / is

25
26

1,2
1,2

125
126

gevoelig te maken voor een'hogere werkelijkheid'
.. zoveel mogelijk vertrouwd te maken met de traditionele geloofsleer/
christelijke leer
Vaak
1
Nooit

5

Vindt u dal onderstaanden het recht hebben eisen te stellen mei betrekking tot katechese/godsdienstige vorming''
27

2

127

Bisschop

28
29
30
31

1
1,2
1,2
2

128
129
130
131

Schoolbestuur
Collega's
Ouders
Kaïechesebegeleider

3.06
1.53

ja

2.24
2.03

nee

2.24
1.88
2 73

Verwacht u dat onderstaanden negatief zullen reageren indien u met voldoet aan wat zij wenselijk vinden ten
aanzien van de katechese/godsdienstige vorming9
32
33

2
1

132
133

Bisschop
Schoolbestuur

34
35
36

1,2
1,2
2

134
135
136

Collega's
Ouder,
Kaïcchcscbegclcider

1.74
ja

180
2.50
2.36

2.84
2.40
268

Zet het u aan het denken indien uw opvatungen over de katechese/godsdienstige vorming met die van onderstaanden verschillen''
37
38
39
40
41

2
1
1,2
1.2
2

137
138
139
140
141

Bisschop
Schoolbestuur
Collega's
Ouders
Kauxhcscbcgclcider

3.39
ja
nee

152

1.82
1.60
1.90

2.10
2.34
2.27

Kol

Stpr

Var

Valide %l
gemiddelde
Code pc
rk

Gegeven

Hoe vindt u het indien uw opvattingen over de katcchese/godsdienstige vorming met die van onderstaanden
verschillen?
42
43
44
45
46

2
1
1,2
1.2
2

142
143
144
145
146

4.17

Bisschop
Schoolbestuur
Collega's
Ouders
Katechesebegelcider

heel vervelend

1

-

-

niet vervelend

5

2.89
2.61
2.94

2.81
2.83
3.08

In welke mate bent u bereid rekening te houden met de wensen van onderstaanden met betrekking tot de katechese/godsdicnsuge vorming?
47
48
49
50
51

2
1
1,2
1,2
2

147
148
149
150
151

Bisschop
Schoolbestuur
Collega's
Ouders
Katechesebegelcider

3.89
veel rekening

1

weinig rekening

2.46
2.30
2.55

5

2.22
2.14
2.51

Verwacht u hel met onderstaanden in de toekomst in sterkere male oneens te zijn over de kaïechese/godsdiensUge vorming?
52
53
54
55
56

2
1
1,2
1,2
2

152
153
154
155
156

Bisschop
Schoolbestuur
Collega's
Ouders
Kauxhesebegeleider

2.08
ja

1

-

-

nee

5

4.51
4.59
4.44

4.24
4.06
4.07

Indien uw opvattingen over de katechesc/godsdicnsiige vorming met die van anderen verschillen, hoe reageert u
dan?
57

1,2

157

58

1,2

158

59
60

1,2
1,2

159
160

61
62

1,2
1,2

161
162

63

1,2

163

64

1,2

164

Ik probeer in een gesprek te zoeken naar een oplossing die ieders
opvattingen weerspiegelt (A
Ik probeer een tussenweg te vinden door gedeeltelijk aan mijn eigen
opvattingen vast te houden en gedeeltelijk toe te geven aan de opvattingen
van anderen (B
Ш geel toe aan de opvattingen van anderen (C
Ik houd vast aan mijn eigen opvattingen en probeer deze iedere maal zo
goed mogelijk uil te leggen (D
Ik houd vast aan mijn eigen opvattingen en ga desnoods een conflict aan
Ik praat er niet over, ik laai mijn eigen opvattingen en die van anderen (E
voor wal /e /ijn (F
Anders (G
beslist wel
1

Aan welke wijze van reageren (157-163) geeft
u de voorkeur?

153

beslist met

5

A
В
С
D
E
F
G

1
2
3
4
5
6
7

2.40

2.62

2.75

2.79

4.40
2.44

4.23
2.64

3.73
3.77

3.74
3.57

1.

1.39

35
28
1
29
0
5
2

33
30
1
24
2
9
3

Valide % /
gemiddelde
Code PC
ik

Kol

Stpr

Var

Gegeven

65

1,2

165

Indien dat mei lot een oplossing leidt, wat zou
dan uw reactie zijn?

A
В
С
D
E
F
G

1
2
3
4
5
6
7

19
20
0
21
8
29
2

12
24
0
26
8
28
3

66

1,2

166

Zijn (waren) uw ouders lid van een kerk
of godsdienstige groepering?

Beiden
Alleen vader
Alleen moeder
Geen van beiden

1
2
3
4

92
0
6
2

97
1
1
1

67

1,2

167

Beschouwt u zichzelf als lid
van een kerk of een gods
dienstige groepering.
Zo ja, welke''

Rooms Katholieke Kerk
Nederlandse Hervormde Kerk
Gereformeerde Kerk
Anders
Geen enkele

1
2
3
4
5

2
57
33
5
3

89
1
0
2
8

68

1,2

168

Indien g 167 = 5:
Beschouwde u zich vroeger
als lid van een kerk of een
godsdienstige groepering?

Nee
Rooms Katholieke Kerk
Nederlandse Hervormde Kerk
Gereformeerde Kerk
Anders

1
2
3
4
5

33
0
33
33
0

6
94
0
0
0

69

1,2

169

Indien 167 = 1,2, 3 of 4. Bent u actief lid van
groepen of kerkelijke verenigingen?

ja
nee

1
2

52
48

38
62

70

1,2

170

Voelt u zich verwant met andere niel-godsdiensüge levensbeschouwelijke stromingen?

nee
ja

1
2

69
31

74
26

71

1,2

171

Hoc vaak bezoekt u diensten Minstens 3 keer per maand
van een kerk of een godsOngeveer 2 keer per maand
dienstige groepering?
Minder dan 2 keer per maand
Eens in de 2 - 3 maanden
Minder dan dne keer per jaar
Nooit

1
2
3
4
5
6

42
26
14
10
6
3

27
20
16
21
16
1

Respondentnummer
Kaartnummer

0001, enz.
4

KAART4

5

1,2
1.2

WIJ willen u nu enkele vragen stellen over kerkelijk huwelijk, doop en kerkelijke begrafenis of kerkelijke crematie
6
1,2
172 Stel dat u nu zou trouwen, zou u zelf dan
ja
1
88
81
kerkelijk willen trouwen?
nee
2
8
11
weet niet
4
3
8
7

1,2

173

Als u (nog) kinderen zou krijgen zou u die willen ja
laten dopen?
nee
weet niet

154

1
2
3

90
5
5

79
10
11

Kol

Stpr

Var

Gegeven

Valide % /
gemiddelde
Code pc
rk

8

1,2

174

Zou u zelf een kerkelijke begrafenis of kerkelijke ja
cremane op pnjs stellen?
nee
weet niet

1
2
3

91
5
S

86
7
8

Er volgen nu een aan lal vragen over uw levensvisie. Hieronder verstaan we de ideeën die u heeft over de zin
van het leven, de dingen u belangrijk vindt in het leven, uw opvattingen over goed en kwaad, enz.
9

1,2

175

Beschouwt u zelf uw levensvisie als een gelovige ja
levensvisie?
weet niet
nee

1
2
3

84
14
2

80
16
4

Wij willen u nu een aantal uitspraken voorleggen die betrekking hebben op wat uw (gelovige) levensvisie
voor u betekent

IO
II
12

1.2
1,2
1.2

176 Mijn levensvisie is mij lot steun en troost als ik het moeilijk heb
177 Mijn levensvisie heeft invloed op mijn leven van alledag
178 Ik heb er behoefte aan om regelmatig in alle rust na te denken over mijn

13

1,2

179 Als ik belangrijke beslissingen neem, speelt mijn levensvisie daarbij

2.09
1.79
2.44

2.49
2.26
2.67

1.%

2.35

2.50

2.74

1.96
2.89

2.65
3.03

2.72
2.95

2.74
3.16

2.71

3.34

3.40

2.71

4.13

4.13

1.08
2.81

1.17
3.09

2.83

3.46

levensvisie

14

1,2

180

15
16

1,2
1,2

181
182

17
18

1,2
1,2

183
184

19

1,2

185

20

1.2

186

21

1,2

187

22
23

1,2
1,2

188
189

24

1,2

190

25
26

1,2
1.2

191
192

27
28
29
30

1,2
1,2
1,2
1.2

193
194
195
196

een rol
Ik moet voor mijn levensvisie uitkomen, ook al zou ik daardoor in
conflict komen met mijn collega's
Mijn levensvisie heeft invloed op mijn politieke opvattingen
Voor mij is ontwikkeling van mijn levensvisie alleen maar mogelijk
als ik regelmatig twijfel
Mijn levensvisie verschaft mij gemoedsrust
De zekerheid die mijn levensvisie mij biedt, maakt mijn leven
gemakkelijker
Ik moet mijn levensvisie verdedigen, ook al zou dal financieel nadelige
gevolgen voor mij hebben
Ik moet voor mijn levensvisie uitkomen, ook al zou ik daardoor
maatschappelijk in de problemen raken
De voorschriften van mijn levensvisie zijn mij soms een blok aan
mijn been
Ik heb steun aan mijn levensvisie als ik me neerslachtig voel
Ik probeer op allerlei manieren een antwoord ie vinden op vragen die mijn
levensvisie betreffen
Ik moet voor mijn levensvisie uitkomen, ook al zou ik daardoor goede
vrienden dreigen ie vcrlic/cn
Mijn levensvisie is iels, dal me veel interesseert
Mijn levensvisie geeft mij een gevoel van zekerheid, veiligheid
en geborgenheid
Als ik geen levensvisie had, zou mijn leven er anders uitzien
Ik lees regelmatig over /aken die met levensvisie te maken hebben
Ik moei ten alle lijden voor mijn levensvisie uitkomen
Hel geven van katechcse/godsdienslige vorming stimuleert mij tot
voortdurend nadenken over wal eigenlijk mijn levensvisie is
helemaal van toepassing

1

helemaal niet van toepassing

5

155

2.18 2.40
2.54 2.74
2.26
2.64
3.13
2.11

2.56
2.96
3.43
2.49

Kol

Stpr

Var

Valide *•/
gemiddelde.
Code pc
rie

Gegeven

Hoe vaak praat u mei de volgende personen over uw (gelovige) levensvisie?
vaak
regelmatig
soms
nooit

1
2
3
4

1.89
2.57
2.66
2.76

2.41
2.88
2.82
2.80

31
32
33
34

1.2
1.2
1.2
1.2

197
198
199
200

Huisgenoten
Familieleden
Vrienden en kennissen
Collega's

35

1,2

201

WIJ willen u nu enkele vragen stellen over uw persoonlijke opvattingen over het beslaan
van een 'hogere werkelijkheid'. Gelooft u persoonlijk in het bestaan van een tiogere wer
kelijkheid'? Bestaat er volgens u een hogere macht of hoger wezen, iets goddelijks of een
God?
Nee, er bcsiaai noch cen hogere macht of en hoger wezen,
noch cen God
Ik weet niet of er een hogere macht, hoger wezen of God bestaat
Ja, er bestaat een hogere macht of hoger wezen
Ja, er bestaat een God

1
2
3
4

9
18
73

19
42
37

36

1,2

202

Indien 201 = 1 of 2: Heeft u vroeger ooit
ja
geloofd in een hogere macht, een hoger wezen of nee
een God.'

1
2

89
11

81
19

37

1,2

203

Indien 202 = 2' Is er iets ш uw leven dal een
vergelijkbare plaats inneemt9

1
2

0
100

69
31

38

1,2

204

Indien 201 = 3 of 4: Volgens u bestaat er iets dat deze wereld te boven gaat. Heeft u daar
cen bepaald beeld bij of een bepaald gevoel bij?

39

1,2

205

nee
ja

Ik heb daar noch een bepaald beeld, noch een bepaald gevoel bij
Ik heb daar wel cen bepaald beeld of een gevoel bij

1
2

34
66

38
62

Hoc vaak bidt u"»

1
2
3
4
5

72
19
3
4
3

53
23
13
8
3

iedere dag
enkele keren per weck
enkele keren per maand
enkele keren per jaar
nooit

Wij willen u nu vragen waardoor u m uw leven zoal beïnvloed wordt. Hieronder staan een aantal bronnen
waardoor men beïnvloed kan worden Wilt u aangeven hoeveel invloed de/e in uw leven hebben?
40
41
42
43
44
45
46

1,2
1,2
1,2
1.2
1,2
1,2
1,2

206
207
208
209
210
211
212

1.54
2.09
3.78
2.13
3.12
1.82
1.50

Opvoeding (1
Hogere macht of God (2
Toeval (3
Aangeboren karaktereigenschappen (4
Politieke stelsels, maatschappijstructuren (5
Persoonlijke keu/e en wilskracht (6
Anders (7
veel invloed
weinig invloed

156

I

1.55
2.91
3.28
1.98
3.04
1.78
1.57

Valide % /
Bemiddelde
rie
Code pc

Kol

Stpr

Var

Gegeven

47

1,2

213

Welk van deze (206-212) heeft de meeste invloed in uw leven?

1
2
3
4
5
6
7

33
17
1
14
0
28
8

36
6
2
IS
2
32
6

Als laatste onderdeel van deze vragenlijst volgt een aantal uitspraken die betrekking hebben op bijbelse en
klassiek-christelijke teksten Zoals bekend geeft met iedereen aan zulke uitspraken dezelfde uitleg. Wij willen
graag weten wal deze uitspraken voor u betekenen. Na iedere uitspraak staan dne manieren afgedrukt waarop
deze uitspraak opgevat wordt Wilt u die interpretatie omcirkelen die u hel meest aanspreekt. Deze keuze betekent niet dat u het uitdrukkelijk oneens bent met de andere intcrprctaiie-mogelijkheden, maar dal u hei meest
instemt mei de door u omcirkelde interpretatie.
48

1,2

214

De bijbel begint met hei verhaal, dal vertelt hoe God alles geschapen heeft
Du verhaal drukt voor mij eerbied en verwondering uit, die het
heelal met alles wat er is, bij mij oproepen
Dit verhaal betekent, dat in het begin alles door God uit hel mets
gemaakt is
Du verhaal zegt mij weinig, want het is met ie njmen met wetenschappelijke bevindingen

49

1,2

215

1,2

216

1,2

217

76

1

36

14

2

S

10

3

66

61

I

22

13

2

12

26

3

45

63

2
1

4
51

13
24

Ik geloof in God, de almachtige schepper van hemel en aarde
Du betekent voor mij, dat alles wat bestaat mij mei eerbied vervult
en dat ik mij erin geborgen voel
Dc/c uitspraak betekent voor mij het vasthouden aan een illusie
De¿e uitspraak betekent dat alles wat bestaat door God geschapen is
en dat alle mensen Gods schepselen zijn

51

59

Hel bijbelse scheppingsverhaal is waarschijnlijk gebaseerd op een van de vroegere BabyIonische mythen.
Voor mij drukt hel bijbelse scheppingsverhaal de scheppende en
verlossende kracht van God uu
Hei scheppingsverhaal uu de bijbel is geheel oorspronkelijk. Het
vertelt hoc God hel heelal en de mens uil niets geschapen heefl
Als men eenmaal weet dat de meeste godsdiensten een soortgelijk
scheppingsverhaal hebben, is het moeilijk om aan het bijbelse
verhaal waarde te hechten

50

3

Geloven in God is een leken, dat men met zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen beslaan durft te dragen
Mee eens, wani geloven in God is een vlucht voor problemen
Niel mee eens, wam door de wooiden "geloven in God" wordt voor
mij uitgedrukt dal men verantwoordelijkheid voell en aanvaardt
tegenover hei leven
Niet mee eens, wam door te geloven geefi God juist kracht om
problemen op ie lossen

157

2
3

2
75

5
70

1

23

25

gemiddelde
Code pc
rie

Kol

Sipr

Var

Gegeven

52

1,2

218

Ik vind bidden zinvol en belangrijk
Ja, want bidden is voor mij een goede manier om mijzelf innerlijk
tol rust ie brengen en gevoelens van eerbied en verwondering naar
boven le laten komen
Jd, want bidden is spreken lol God en met God
Ncc, waru door ie bidden zou ik me inbeelden dat er iemand is die
naar me luistert

53

1,2

219

3

40

75

1
2

58
2

15
9

Heil en genezing van de mens komen lol stand door de genade die God schenkt
Mee eens, de bijbel zegt duidelijk dat de mens gerechtvaardigd en
1
verlost wordt door God en Gods genade
Du is voor mij een manier om te /eggen, dal de mens alleen verlost 3
wordt door gehoor te geven aan de signalen die uit de menselijke
gemeenschap komen
Niel mee eens, voor zover er van heilen genezing gesproken mag
2
worden, kunnen die alleen lol stand komen als de mensen daartoe
zeir hel initiatief nemen

54

1,2

220

1,2

221

14

33

39

19

47

3

14

38

1

66

21

2

20

41

Het is mijn ervaring, dat God mij de mogelijkheid geeft er te zijn
Deze uitspraak betekent voor mij dat ik mijn bestaan als een
mystene ervaar
Deze uitspraak wil /eggen dal God bestaat en dal ik door hem
geschapen ben
De/c uitspraak kan ik niet beamen, omdat ik de ervaring, waarvan
hier gesproken wordt, niel ken

55

48

Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en in Hem geluk te vinden
Du betekent voor mij dat de mens pas werkelijk geluk kan vinden, 3
dis hij mei zijn aandacht genchl blijft op de waarden van mens en
natuur
Ja, wdnt God heeft de mens geschapen en verwacht dat de mens zich 1
in Zijn dienst stelt
Ncc, de mens moei /elf een /in aan hei leven zien te geven Daarvan 2
hangi af of men gelukkig wordi

56

1,2

222

49

59

38

7

13

35

2

63

73

3

4

16

1

33

11

De bijbel is geïnspireerd door God
De/e uitspraak heefi weinig waarde als je weel dat de bijbel op
gelijke wijze lol stand is gekomen als andere boeken die voor de
mensheid van belang zijn
Voor m IJ wordt hiermee uitgedrukt dal de bijbel een bijzonder boek
is dal ons veel kan leren over de mens en zijn verlangen naar het
hogere

Dat betekent dal de schrijvers van de bijbel bij hun werk door een
bovcnndtuurlijkc kracht geleid werden

158

Valide % /
Kol

Scpr

Var

Gegeven

57

1,2

223

De hemel is een vorm van beslaan in een toekomstig leven

Code pc

Nee, de hemel verwijst naar een vorm van bestaan in dit leven,
3
namelijk wanneer mensen iets van het koninkrijk Gods realiseren
Nee, ik geloof mei in een hemel; er is geen bewijs voor een leven
2
na de dood
Ja, de hemel is een vorm van bestaan in een toekomstig leven, waar 1
WIJ degenen die ons dierbaar zijn terugzien

ik

34

36

2

17

64

47
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SUMMARY
Religion is one of the main subsystems in a culture. In the psychology of religion, the way in which individuals relate to various religious traditions is
studied along with the role of these traditions in their behavior. One of the
main aims in the psychology of religion today, is to analysze the way in
which people react tot changes in the area of religion.
In the pillarized society of the past, a great deal of homogeneity existed
within religious groups. Society has recently become more pluralized, and as
a result of this pluralization, religion has become a largely individual, private affair.
In denominational primary schools (e.q., roman-catholic or protestant
schools) pluralism also exists on a small scale. All of the teachers at these
schools are required to teach religion and a wide range of opinions about religion are represented within a single school. Although teachers are not religious professionals and possibly have no religious affiliation at all, they are
expected to teach religion. In roman-catholic schools it is in fact, directly demanded by the church itself.
Such situations therefore constitute an interesting context for the study of
reactions to religious pluralism. Whether teachers want to or not, they must
take a view on religion. They are confronted with the opinions of other teachers and parents, for example, who have alternative opinions on religious
education. And they often operate in a potentially high-conflict situation
therefore.
Given the religious pluralism present in society and school today, the teacher is forced to rely on his own private convictions for guidance in the public domain. The questions in this study, therefore, were:
1. What are the private religious convictions of teachers working at denominational primary schools?
2. What are their attitudes towards religious education?
3. How do they relate to those who are also involved in the teaching of religion?
4. How are their opinions about religious education and their relations to the
social surroundings influenced by their private religious convictions?
To investigate these, data were gathered in the fall of 1987 from 522 teachers at denominational primary schools: 410 at roman-catholic schools and
112 at protestant schools.
The main results were as follows. Most teachers regarded themselves as people with religious convictions and, more specifically, christian beliefs. Only
a minority of the teachers departed from the christian tradition. Teachers
working at protestant schools were more theistic and more traditional then
teachers working at roman-catholic schools. The teachers generally evaluated
their world-view as important, but their reliance on this world-view did not
take specific forms such as witnessing, reflecting or protection. The majority
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of the teachers belonged to a church, but many were found to be non-practising members.
As far as the general aims of religious education, most of the teachers
viewed their goal as familiarizing their pupils with a transcendent perspective of reality. This was often achieved through the reformulation or reinterpretation of religious traditions. In this respect the teachers at protestant
schools hardly differed from the teachers at roman-catholic schools. One
finds more concrete elaboration of the transcendent perspective by teachers
in the protestant schools than by teachers in the roman-catholic schools. In
the roman-catholic schools transcendence is in fact often denied on the concrete level, and a large gap between the goal of religious education and the
operationalisation of this goal therefore exists.
In both roman-catholic and protestant schools, the teachers were found to
highly value the teaching of religion. In both type of schools, however, the
motivation to instill religious convictions was moderate.
With regard to the social context of religious education, teachers know the
expectations of the different role senders (bishop, counselor, schoolboard,
colleques and parents) reasonably well. One is prepared to consider their desires, and their are reportedly few conflicts. The one exception to this pattern is the bishop at roman-catholic schools. Teachers at these schools report
a great deal of conflict with him and are not open to his opinions.
A strong relation exists between a teacher's personal convictions about religion and the way in which he teaches the subject. The content of his convictions proved to be the most important factor in his teaching, while involvement with his world-view and his relation to the church proved to be of minor importance.
Teachers with more traditional christian convictions also had an more traditional view of religious education on both the general and the concrete level. Religious education was also highly valued by them, and instillment of
religious convictions was viewed as a major goal.
With respect to relations to role senders, the function of the teachers personal religious convictions was found to be much weaker. Two remarkable
exeptions to this were as follows. First, at romancatholic schools, more traditional teachers were more willing than less traditional teachers, to consider
the expectations of the bishop and had fewer conflicts with him. Second, at
protestant schools, more traditional teachers generally had fewer conflicts
with all role senders than less traditional teachers.
Conflicts about the teaching of religion were found to have few repercussions for the teaching of the subject. Rather, the teacher's personal convictions were once again found to be of central importance to his teaching of
religion.
An explanation for the dominance of the teachers personal convictions in
their teaching can be based on two concepts. The first concept is the 'privatisation of religion'. Religious convictions and behavior have become an extre172

mely private matter. The second concept is 'professionalisation' Primary
school teachers are professional educators, which means that they can act largely according to their own opinions. The teaching of religion involves professional socialisation with regard to a highly private matter. In other words,
two autonomypromoting factors are joined and teachers are in the teaching
of religion free to follow their personal convictions.
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