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1. Situering
Met de recente aanslagen in Parijs komt weer heel veel aandacht te liggen op religie. IS-aanhangers
plegen gruwelijke daden in naam van de islam, een godsdienst die nochtans zeer vredelievend van aard
is. Moslims worden, door toenemende angst bij mensen die de islam niet kennen, heel dikwijls als
terroristen bestempeld. Waar er bij christenen een trend naar secularisatie bezig lijkt te zijn, verschijnt
de islam recent steeds vaker in de spotlights. Op een totaal foute manier, helaas.
Aan de hand van sociaalwetenschappelijk onderzoek kunnen leerlingen actuele thema’s (aanslagen in
Parijs, hoofddoekenverbod, aanvallen op de godsdienstvrijheid, …) linken aan enkele kernbegrippen:
secularisatie, postseculier, godsdienstvrijheid en indoctrinatie en er zelf een onderzoek naar voeren. Ze
leren relevante literatuur raadplegen en een onderzoeksvraag opstellen. Die onderzoeksvraag trachten
ze te beantwoorden aan de hand van interviews of enquêtes. Op het einde wordt een
onderzoeksverslag ingediend én wordt het gemaakte werk voorgesteld tijdens een mondelinge
presentatie. Aangezien het hier om groepswerken gaat, leren de leerlingen ook andere vaardigheden
zoals samenwerken, luisteren naar elkaar en samen problemen oplossen.
Deze onderzoeksopdracht richt zich op leerlingen uit de 3de graad en kadert binnen het vak
cultuurwetenschappen.

2. Oriënteren
2.1.

Vooronderzoek en afbakening van het onderwerp

Zoals reeds gezegd bij de situering komt religie steeds vaker in negatieve zin in het nieuws. Religie komt
steeds vaker naar voor als onderwerp van discussie. Als deel van het vooronderzoek krijgen leerlingen
de taak mee naar huis om informatie te zoeken over enkele kernbegrippen die gekoppeld kunnen
worden aan religie, namelijk: secularisatie, postseculier, godsdienstvrijheid en indoctrinatie.

Bij een vooronderzoek naar informatie ligt de nadruk op het verkrijgen van een
algemeen en zeer ruim beeld van het onderwerp. Meestal levert het gebruik van je
algemene zoekvaardigheden (bv. gebruik van de populaire zoekinstrumenten
zoals Google of Wikipedia) voldoende informatie op.
(Van den Berghe 2014, p. 17).

2.1.1. Werkvorm 1: mindmap maken
In de klas wordt, per begrip, aan bord een mindmap gemaakt met de informatie die leerlingen vonden
(als er geen bord aanwezig is in het klaslokaal kan dit ook op vier grote papieren genoteerd worden). De
leerkracht moet hier uiteraard bijsturen indien foute dingen aan bord verschijnen en moet ook extra
vragen stellen en bijkomende informatie geven zodat de leerlingen voldoende te weten komen over elk
begrip. Deze methode wordt gebruikt omdat er duidelijk beroep gedaan wordt op wat de leerlingen zelf
te weten gekomen zijn over het onderwerp en ze zich ook meer betrokken zullen voelen. Tegelijkertijd
zorgt de leerkracht ervoor dat er enkel juiste informatie aan bod komt. Bijkomende informatie kan dan
zijn:
Secularisatie
 Ontstaan tijdens de
Verlichting als
onderdeel van
modernisering
 rede versus religie
 de encyclopedie
van Diderot als
bedreiging voor de
geestelijkheid
 Ontkerkelijking

Postseculier
 Voorbeeld over
hoofddoeken die
weer toegelaten
worden in Turks
parlement (ook al is
Turkijke een seculiere
staat)
 postseculier
vergelijken met
seculier aan de hand
van vb. neutraliteit
ambtenaren en
hoofddoekenkwestie

Godsdienstvrijheid
 Een recht
verankerd in de
Belgische
grondwet en in
de Universele
Verklaring van de
Rechten van de
Mens, maar
wordt niet overal
nageleefd.
 Welke
godsdiensten
kennen jullie?;
welke
godsdiensten
worden in België
belijdt denken
jullie? Kan men in
België vrij een
godsdienst
kiezen? Is dit in
alle landen zo?

Indoctrinatie
 Hoe een land als
Noord-Korea
mensen
indoctrineert
 bekende
voorbeelden uit de
geschiedenis (bv.
Hitler en Stalin)

Er wordt ook gevraagd waar de leerlingen hun informatie gehaald hebben en de betrouwbaarheid van
de bronnen wordt besproken.
2.1.2. Werkvorm 2: klasdiscussie aan de hand van cartoons en nieuwsberichten
De leerkracht vraagt bij elk begrip ook welke cartoon daar volgens hen bijgeplaatst kan worden (zie
bijlage 1). Dit geldt enerzijds als een test om te zien in hoeverre de leerlingen de verschillende begrippen
al onder de knie hebben. Daarnaast zijn de cartoons een manier om de begrippen verder te
concretiseren, discussie op te wekken en de leerlingen kritisch te laten nadenken. Enkele vragen die
door de leerkracht gesteld kunnen worden:







Secularisatie
Wat wordt bedoeld
met deze cartoon?
Erkennen jullie dit?
Hoe vaak gaan jullie
naar de
kerk/moskee/…?
En jullie
grootouders?
Wat vinden jullie
van deze trend?






Postseculier
Komt deze cartoon
overeen met een
postseculiere
samenleving?
Wat loopt er fout in
deze cartoon?
Hoe kunnen religies
respectvol
samenleven
volgens jullie?

Godsdienstvrijheid
Moeten er grenzen 
zijn aan
godsdienstvrijheid?
 Moeten cartoons

die lachen met
godsdienst kunnen? 


Indoctrinatie
Zijn er verschillende
vormen van
indoctrinatie?
Kan je voorbeelden
geven?
Wat voor soort
staat is NoordKorea?

Gezien het actuele karakter van het onderwerp, toont de leerkracht ook enkele nieuwsberichten die
gelinkt kunnen worden aan één of meerdere van de kernbegrippen (zie bijlage 2). De klas wordt in vier
groepjes verdeeld: elk groepje leest een artikel, bespreken het en leggen hun artikel uit aan de
leerkracht en aan hun medeleerlingen. Ze proberen er ook bij te vermelden aan welk(e) kernbegrip(pen)
hun artikel gelinkt kan worden. Wanneer een groepje een artikel uitgelegd heeft volgt opnieuw een
klasdiscussie. Zo gaan ze verder tot elk artikel aan bod gekomen is.
Artikel
Artikel 1

Te linken aan welk begrip
Godsdienstvrijheid, vrije
meningsuiting






Artikel 2

Godsdienstvrijheid,
indoctrinatie

Artikel 3

Godsdienstvrijheid,
secularisatie, postseculier











Artikel 4

Secularisatie





Vragen
Wie kan vertellen wat er in januari 2015 gebeurd is
op de redactie van Charlie Hebdo?
Is lachen met de islam vrijheid van meningsuiting
volgens jullie?
Hoofdredacteur Biard heeft het over God als een
privéfiguur. Bij welk begrip van daarnet past dat?
Hij maakt ook de vergelijking met totalitaire
regimes, wat zegt hij daarover?
Lachen jullie wel eens met religie?
Waarom werd de blogger vermoord?
Waarom kan dat in een land als Bangladesh?
Is dit normaal?
Is in Bangladesh sprake van indoctrinatie?
Is de topman van het katholieke onderwijs voor of
tegen het hoofddoekenverbod?
Een verbod is volgens hem een uiting van …?
(secularisatie)
Hij wil ook meer moslimleerkrachten en islamles.
Wat vinden jullie daarvan?
Wat is het verschil tussen Frankrijk en Engeland wat
uiterlijke geloofskenmerken betreft?
Bij welk land leunt België het meest aan?
Vinden jullie een hoofddoekenverbod goed?
Wat toont het onderzoek aan?




Tegen 2016 zouden de kerken leeg blijven op
zondag. Is dit volgens jullie zo?
Zou dit hetzelfde zijn bij moskeebezoek?

Artikel 5 is een extra artikel waar alle begrippen bij geplaatst kunnen worden. Het gaat over
godsdienstvrijheid, extremisme (indoctrinatie), kritiek op de scheiding van kerk en staat (secularisatie)
en eigenlijk ook over een postseculiere samenleving. Dit kan opnieuw als soort van evaluatie gebruikt
worden door de leerkracht: iedereen leest het artikel individueel en duidt aan wat volgens hen
belangrijk is. Daarna wordt het opnieuw klassikaal besproken. Hier is het belangrijk de leerlingen te
laten spreken, zodat de leerkracht een duidelijk beeld krijgt over de kennis die leerlingen hebben over
de kernbegrippen. Het kan eveneens door de leerkracht behandeld worden wanneer er tijdens de
discussie onredelijke uitspraken gedaan worden over de islam of over moslims. Hiermee kan het hele
debat over moslimextremisme genuanceerd worden, nl. door de uitspraak dat extremisme kan behoren
tot alle religies.
Op het einde wordt door de leerkracht de meest passende definitie van elk begrip opgesteld en
meegedeeld aan de leerlingen (voor voorbeelden van definities: zie bijlage 3). Ze kunnen die dan, samen
met hun notities van de klasdiscussie, gebruiken voor het groepswerk.
2.1.3. Werkvorm 3: bekend-benieuwd-bewaard
Na dit alles worden de leerlingen in groepjes verdeeld. Elk groepje gaat door middel van een variant van
‘bekend-benieuwd-bewaard’ na wat ze tot nu toe geleerd hebben en welke vragen ze zich nog stellen.
Het onderdeel ‘bekend’ was de mindmap dat klassikaal gemaakt werd. Op basis van die mindmap en de
klasdiscussie formuleren ze wat ze tot nu toe bewaard en onthouden hebben. ‘Benieuwd’ is hier de
laatste stap: welke specifieke vragen stellen ze zich nu nog? Ze kunnen zich hierbij al focussen op een
bepaalde actuele case of een bepaald begrip dat hen interesseert. Dit geldt als een eerste stap naar het
formuleren van een onderzoeksvraag.
De leerkracht moet hen hier wel al wijzen op het feit dat hun idee te onderzoeken moet zijn aan de hand
van enquêtes of interviews. Wanneer leerlingen dus de indoctrinatiepraktijken van een bepaald land
willen onderzoeken, is dit moeilijk. Je kan mensen immers niet vragen naar hun ervaringen daarmee.
Ook wanneer je aan mensen in onze samenleving vraagt wat ze van dergelijke praktijken vinden, wordt
verwacht dat iedereen tegen indoctrinatie is.
Het was wel noodzakelijk om dit deel over indoctrinatie aan bod te laten komen, om nog maar eens het
belang van godsdienstvrijheid aan te halen. Ze kunnen er eventueel later in hun literatuurstudie nog
naar verwijzen.

3. Voorbereiden
3.1.

Onderzoeksvraag formuleren

Elk groepje formuleert zelf een onderzoeksvraag, met de actuele cases, de begrippen en de cartoons die
we tijdens de oriëntatie zagen in het achterhoofd. Ze laten zich hierbij leiden door wat ze noteerden
tijdens ‘bekend-benieuwd-bewaard’. Het feit dat de vragen betrekking moeten hebben op één of
meerdere van de kernbegrippen is al een eerste afbakening van het onderzoek. Buiten die afbakening
krijgen de groepjes veel vrijheid om de inhoud van hun onderzoek te bepalen: ze kunnen zich laten
leiden door de cartoons of door de nieuwsberichten of eventueel zelf andere ideeën aanreiken.
Bij het formuleren van een onderzoeksvraag is er ook steeds een doelstelling nodig:

Aan elk onderzoek is een doelstelling verbonden. Een doelstelling geeft een
antwoord op het ‘waarom’ en belang van je onderzoek. Je vermijdt hiermee dat
een onderzoek te ruim wordt […]. Enkele mogelijke doelstellingen zijn: kennis
verzamelen, inzicht krijgen, verklaren, advies geven, aanbevelingen vinden.
Om die doelstelling onder woorden te brengen, wordt er een onderzoeksvraag (=
hoofdvraag = centrale vraag = probleemstelling) geformuleerd. Dit kan ook de
vorm aannemen van een stelling die nog niet bewezen is, dan spreekt men over
een hypothese.
(Van den Berghe 2014, p. 30).

Het formuleren van een onderzoeksvraag is niet zo simpel, maar wel heel belangrijk. Het bepaalt de rest
van je onderzoek. Enkele aandachtspunten:

Een goede hoofdvraag (of onderzoeksvraag) moet beantwoordbaar,
volledig, helder en beknopt zijn. Het formuleren gebeurt in een heldere taal
in de vorm van een vraag, met een vraagteken op het einde van de zin. Je
kunt werken met open vragen, gesloten vragen of een combinatie van
beide. Bij het gebruik van open vragen doe je aan een onderzoek dat leidt
tot ‘theorieontwikkeling’. Bij gesloten vragen werk je een hypothese uit. Dat
onderzoek leidt tot een bevestiging, nuancering of verwerping van een
theorie.
Soms is een hoofdvraag moeilijk te begrijpen. Dit kun je voorkomen door
een aantal deelvragen te gebruiken. Hierdoor specificeer je de hoofdvraag.
Deze vragen verduidelijken enkele aspecten van de hoofdvraag.
(Van den Berghe 2014, p. 32).

Religie is, zeker de laatste tijd, een zeer delicaat onderwerp. Toch is het net daarom interessant om dit
in al zijn facetten te onderzoeken. Er zijn heel veel mogelijkheden om hier onderzoek over te doen. Toch
moet voldoende rekening gehouden worden met het mogelijk gevoelige karakter van het onderwerp
religie. Let dus op bij het formuleren van de onderzoeksvraag dat er geen vooroordelen of
discriminerende uitspraken aan bod komen. Enkele voorbeelden om een idee te geven van mogelijke
onderzoekpistes:
Onderwerp
Hoofddoekenverbod,

verbod religieuze
uiterlijkheidskenmerken

Mohammed cartoons,
vrije meningsuiting




Dalend aantal
kerkbezoekers



Ideeën om te onderzoeken
Hoe gaat mijn school om met het
hoofddoekenverbod?
 wat zegt onderwijsnet, wat staat er in
het schoolreglement
 wat zeggen leerlingen (eventueel van
verschillende religies)
Wat vinden leerlingen op mijn school over
dergelijke cartoons?
eventueel vergelijking tussen verschillende
religies, verschillende leeftijden, …
Is er een verschil tussen christenen en moslims
(eventueel andere religies) wat betreft het kerkof moskeebezoek?

Kernbegrip
Godsdienstvrijheid
Secularisatie
Postseculier

Godsdienstvrijheid,
postseculier

Secularisatie



3.2.

Waarom bezoeken christenen de kerk steeds
minder?

Onderzoeksmethode kiezen

Tenslotte bepalen ze ook welke onderzoeksmethode ze zullen hanteren om tot het beste resultaat te
komen (zie uitvoering).Die keuze wordt onder andere bepaald door het doel van je onderzoek
(toetsend, beschrijvend of exploratief) en de aard van je onderzoek (kwalitatief of kwantitatief).
3.2.1. Enquête (beschrijvend/explorerend/toetsend en kwantitatief)
Bij enquêtes worden kennis, meningen en opinies verzameld op basis van een vragenlijst met
voornamelijk gesloten vragen. Bij elke vraag horen enkele antwoordcategorieën waaruit de respondent
moet kiezen (Van den Berghe, 2014, p. 42). Deze onderzoeksmethode is kwantitatief van aard. Er zullen
dus meer respondenten nodig zijn dan bij een interview.
Om onderzoek te doen naar het hoofddoekenverbod kan bijvoorbeeld gekozen worden het afnemen
van enquêtes bij medeleerlingen. Er kan dan bijvoorbeeld gevraagd worden of leerlingen vinden dat het
hoofddoekenverbod op school moet toegepast worden (ja, nee, geen mening), enzovoort. Ook
onderzoek naar het al dan niet kunnen van Mohammed cartoons kan gevoerd worden aan de hand van
enquêtes bij verschillende doelgroepen. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar kerk- of moskeebezoek.
3.2.2. Interview (beschrijvend/explorerend/toetsend en kwalitatief)
Bij een interview wordt informatie verzameld tijdens een gesprek. Aangezien het interview kwalitatief is,
zijn er minder respondenten nodig dan bij een enquête. Maar let op, dit wil niet zeggen dat een
interview afnemen makkelijk en snel gaat: het is een zeer arbeidsintensief werk (Van de Berghe, 2014, p.
42).
De onderwerpen die hierboven bij enquêtes vermeld werden, kunnen ook onderzocht worden aan de
hand van interviews. Alles hangt dus af van het soort informatie dat je wilt bekomen: kwalitatief of
kwantitatief. Bij interviews kan er dieper ingegaan worden op de antwoorden van respondenten,
waardoor een beter begrip van hun meningen en opinies mogelijk is. Enquêtes daarentegen zijn meer
gericht op kwantitatieve gegevens: cijfermateriaal.

3.3.

Opstellen van onderzoeksplan, tijdsplanning, taakverdeling

3.3.1. Onderzoeksplan
Bij het maken van een onderzoeksplan geef je op basis van onder andere de onderzoeksvraag en de
doelstelling van het onderzoek een antwoord op deze 12 vragen:

1. Welk onderwerp ga je onderzoeken?
2. Waarom ga je dit onderwerp onderzoeken? (=doelstelling)
3. Waarom is je onderzoek interessant voor anderen? Voor wie in het
bijzonder? (=relevantie)
4. Wat is (momenteel) de hoofdvraag van je onderzoek?
5. In welk kennisgebied of in welk(e) vak(ken) hoort je hoofdvraag thuis?
6. Wat zijn je begrippen en vooronderstellingen? Wat is de betekenis
ervan?
7. Wat is er over het onderwerp geschreven of gepubliceerd? Gaat het
om eenduidige informatie of zijn er verschillende meningen?
8. Over welke domeinen ga je een uitspraak doen?
9. Welke domeinen ga je buiten beschouwing laten?
10. Wat is je onderzoekshypothese of in één zin momenteel de uitkomst
van je onderzoek?
11. Welke deelvragen moet je beantwoorden? In welke volgorde?
12. Hoe ga je het onderzoek uitvoeren? Welke weg of onderzoeksmethode
volg je (per deelvraag)?
(Van den Berghe, 2014, p. 35)

Voor een voorbeeld van een onderzoeksplan: zie bijlage 4.
3.3.2. Tijdsplanning
Een tijdsplanning is zeer belangrijk bij een onderzoeksopdracht. De verschillende onderdelen moeten
tijdig worden afgewerkt om zo, tegen de deadline, een mooi eindproduct af te leveren. Voor een
voorbeeld: zie bijlage 5.
Voor deze onderzoeksopdracht krijgen de leerlingen 12 weken in totaal. Er worden twee
contactmomenten met de leerkracht ingepland: één wanneer het onderwerp afgebakend is, de
tijdsplanning opgesteld en de onderzoeksmethode gekozen en één wanneer de data verzameld zijn en
het analyseren moet beginnen. Tijdens dat eerste contactmoment (ergens rond week 3 of 4)
beargumenteren de leerlingen hun onderwerp en de onderzoeksmethode die zij zullen hanteren. De
leerkracht moet dan samen met de leerlingen de haalbaarheid van het onderzoek inschatten en
eventueel bijsturen. Er kunnen praktische tips gegeven worden over hoe het onderzoek het best aan te
pakken. Na dit gesprek moeten de leerlingen in staat zijn volop met hun eigen onderzoek te starten. Bij
het tweede contactmoment zal het eigen onderzoek afgerond zijn (ergens rond week 9). Het is de
bedoeling dat de leerlingen tegen dan al een beeld hebben over hun belangrijkste resultaten. De
leerkracht geeft dan meer tips over het onderzoeksverslag en de mondelinge presentatie.

3.3.3. Taakverdeling
Bij het geven van de opdracht wordt per groepje één woordvoerder aangeduid: hij of zij staat in voor de
communicatie met de leraar.
Het vooronderzoek, het opstellen van de onderzoeksvraag en de keuze van de onderzoeksmethode
(enquêtes of interviews) moeten sowieso gezamenlijk gebeuren. Het is noodzakelijk dat de leerlingen
hier met elkaar overleggen, ideeën bespreken en concretiseren. Ook de tijdsplanning moet iedereen
samen overeen zien te komen. Wel kan er nadien één tijdswaarnemer per groepje aangesteld worden
om in het oog te houden of de voorziene planning voldoende opgevolgd wordt.
De taakverdeling bij het uitvoeren van het onderzoek hangt uiteraard af van de onderzoeksvraag en de
gekozen methode. De korte literatuurstudie die hoort bij de enquêtes of de interviews kan eventueel
nog gezamenlijk gemaakt worden, maar het kan ook opgedeeld worden.
Bijvoorbeeld: een literatuurstudie over het hoofddoekenverbod kan opgedeeld worden: iemand
gaat na wat er in de media komt over het hoofddoekenverbod, iemand gaat na wat het
standpunt is van de verschillende onderwijsnetten, iemand kijkt hoe de school dit alles toepast
en iemand vergelijkt het met andere landen (bijvoorbeeld Frankrijk en/of Engeland).
De vragen die opgesteld worden voor zowel interviews als enquêtes worden in overeenstemming
opgesteld. Het is immers belangrijk dat alle leden dezelfde vragen stellen aan hun respondenten. Bij het
uitvoeren van de interviews en enquêtes kan beslist worden dat elk groepslid een bepaald aantal
respondenten zoekt en bevraagt/interviewt.
In groepjes van 4 kunnen er bijvoorbeeld 8 interviews (2 per groepslid) of 20 enquêtes (5 per
groepslid) afgenomen worden. Het is belangrijk dat dit op voorhand goed afgesproken wordt!
Elk lid kan zijn/haar interviews of enquêtes ook analyseren, zodat alle resultaten later samen
gelegd en besproken kunnen worden.
Nadat ieder lid zijn/haar data geanalyseerd heeft, worden deze allemaal samengelegd en besproken. De
belangrijkste bevinden worden er uit gehaald. Dan kan het onderzoeksverslag geschreven worden. De
kern van de tekst wordt het best in onderlinge overeenstemming opgesteld. Voor de rest van het verslag
kan een taakverdeling gehanteerd worden.
Bijvoorbeeld: iemand schrijft een inleiding, iemand schrijft een conclusie, iemand zorgt voor een
correcte bronnenlijst en iemand zorgt voor de gehele opmaak van het onderzoeksverslag.

3.4.

Logboek

Aangezien het hier om een groepswerk gaat waar ook buiten de schoolmuren aan wordt gewerkt, is het
aangeraden een logboek bij te houden. Interessant is om dit online bij te houden, zodat elk groepslid er
in kan werken en aanduiden wat hij/zij gedaan op zelfstandige basis gedaan heeft. Ook de leerkracht
kan dit op die manier raadplegen. Wanneer er een groepsbijeenkomst plaatsvindt, dient dit logboek ook

ingevuld te worden. Dit logboek geldt ook als extra controle bij het realiseren van de tijdsplanning. Als
beide grotendeels overeenkomen zit je goed!
Vermeldt in het logboek steeds: de datum, de plaats, de begin- en eindtijd, een beknopte omschrijving
van het uitgevoerde werk en eventuele aandachtspunten voor het verdere verloop van het onderzoek
(Van den Berghe, 2014, p. 38).
Voor een blanco logboek: zie bijlage 6.

4. Uitvoeren
4.1.

Literatuurstudie

Tijdens het vooronderzoek en het afbakenen van het onderwerp werd al heel wat informatie bekeken.
Een deel van die informatie zal nuttig zijn voor de literatuurstudie van jouw onderzoek. Dit kan je dan
verder aanvullen met bijkomende informatie: wat is er al geschreven over het onderwerp (bijvoorbeeld
in de actualiteit, in de wet, in academisch onderzoek, …), wat zijn de verschillende meningen die de
ronde doen met betrekking tot het onderwerp.
De leerlingen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen iets historisch te kaderen alvorens hun onderzoek te
beginnen. Wanneer ze onderzoek willen doen naar het kerk- en moskeebezoek van medestudenten
kunnen ze als literatuurstudie de begrippen secularisatie en postseculier plaatsen in de geschiedenis,
waarna ze dan aan de hand van hun eigen onderzoek na gaan hoe het vandaag gesteld is met het kerken moskeebezoek van medeleerlingen (en eventueel hun ouders en grootouders). Een andere
mogelijkheid is een probleem wettelijk kaderen. Wanneer leerlingen iets willen doen over
godsdienstvrijheid en het lachen met moslimcartoons, kunnen ze godsdienstvrijheid situeren in de wet,
de link leggen met vrije meningsuiting enzovoort. Dit laatste kan ook bij een onderzoek naar het
hoofddoekenverbod. Een andere mogelijkheid bij dit laatste is bijvoorbeeld kijken naar wat in het
schoolreglement staat over uiterlijke religieuze kenmerken en op basis daarvan een onderzoek
opstarten.
Tijdens die literatuurstudie is het belangrijk dat je informatie vindt over wat er al geschreven is over
jouw onderwerp. Je kan op basis daarvan hypotheses testen of iets nieuws toevoegen aan bestaand
onderzoek. Op basis van de literatuurstudie kan je je hoofdvraag indien nodig zelfs nog aanpassen. Het
is niet de bedoeling dat dit een lange literatuurstudie is, het is meer een soort kader rond jouw eigen
onderzoek, waarin je begrippen verduidelijkt en eventueel historisch/wettelijk kadert. Ook linken leggen
met de actualiteit is aangeraden. Vergeet zeker ook de geziene kernbegrippen niet uit het oog.

4.2.

Onderzoek

De volgende stap is het eigen onderzoek uitvoeren. Hieronder wat meer informatie over de
verschillende onderzoeksmethodes.

4.2.1. Enquête
Theorie (Van den Berghe, 2014, p. 54-59)
Oriënteren
 Bepaal op basis van de hoofd- en deelvragen
welke informatie je enquête moet opleveren
(leeftijd, geslacht, mening over gedrag of feit,
…) en vermeld er bij hoe je die zult meten.
 Bepaal de manier om je informatie te
verzamelen: schriftelijk, telefonisch,
persoonlijk, via een panel of online.
Voorbereiden
 Ontwerp de basis voor een goede vragenlijst.
Een goede vragenlijst:
 Is voor iedereen gelijk
 Is overzichtelijk
 Is niet te lang
 Geeft antwoord op je
onderzoeksvragen
 Bevat geen overbodige vragen
 Is neutraal, niet sturend
 Heeft een logische volgorde
 Heeft een beperkt aantal open vragen
 Stel een reeks goede vragen op:
 Eenduidig
 Enkelvoudig
 Geen dubbele ontkenning
 Objectief en onafhankelijk
 Controleer de antwoordmogelijkheden op alle
vragen
 Staan ze in logische volgorde?
 Komen alle antwoordmogelijkheden
voor?
 Zijn er geen overlappingen
 Plaats je vragen in de juiste volgorde
 Begin met eenvoudige vragen
 Moeilijke of gevoelige vragen meer
naar het midden toe
 Omschrijf de populatie van het onderzoek en
de steekproef

Voorbeeld: kerk- en moskeebezoek






Wanneer je wil weten hoe het tegenwoordig
zitmet het kerk- en moskeebezoek bij
leerlingen uit de school, kan je dat perfect
onderzoeken aan de hand van enquêtes.
Wij raden aan om voor deze opdracht gebruik
te maken van persoonlijke enquêtes bij
medeleerlingen. Deze personen zijn het
makkelijkst te bereiken.
Enkele mogelijke vragen zijn:
 Hoe vaak ga jij naar de kerk/moskee?
 Elke dag
 Minstens 1 keer per week
 Minstens 1 keer per maand
 Minstens 1 keer per jaar
 Nooit
 (Bij alle antwoorden hierboven, buiten
‘nooit’) Waarom ga jij naar de
kerk/moskee?
 Om te bidden
 Omdat het moet van mijn
ouders
 Enkel bij speciale
gebeurtenissen
 Andere, nl. …
 Gaan je ouders nog naar de
kerk/moskee?
 Ja
 Nee
 Indien ja: hoe vaak?
 Elke dag
 Minstens 1 keer per week
 Minstens 1 keer per maand
 Minstens 1 keer per jaar
 Gaan je grootouders nog naar de
kerk/moskee?
 Ja
 Nee
 Indien ja: hoe vaak?
 Elke dag
 Minstens 1 keer per week
 Minstens 1 keer per maand
 Minstens 1 keer per jaar

Uitvoeren
 Neem de enquête af bij je populatie of
steekproef. Laat de respondent duidelijk
weten:
 Van wie de enquête komt
 Wat het doel is van het onderzoek
 Wat er met de resultaten wordt
gedaan
 Beoordeel de bruikbaarheid van de informatie

Reflecteren
 Maak een reflectie over het uitvoeren van je
enquête



De populatie hier kan zijn: leeftijdgenoten van
verschillende religies. Dit is een heel grote
populatie waaruit je dan enkele mensen moet
selecteren waar je effectief je enquête bij gaat
afnemen. Om het makkelijk te maken kunnen
dit mensen uit jouw klas/school zijn.
 Je legt hierbij uit dat het om een
groepswerk gaat voor school. Je wil
nagaan hoe het gesteld is met het
kerk- en moskeebezoek van
medeleerlingen (en eventueel hun
ouders/grootouders), waarbij je
eventueel verschillen wil aanduiden
tussen verschillende religies en/of
generaties. Je vermeldt zeker dat de
resultaten enkel in het kader van deze
taak gebruikt worden en dus nergens
openbaar gemaakt zullen worden.



Wat ging goed? Want kon beter? Hoe ga ik het
volgende keer aanpakken?

4.2.2. Interview
Theorie (Van den Berghe, 2014, p. 61-64)
Oriënteren
 Bepaal op basis van de hoofd- en deelvragen
welke informatie je enquête moet opleveren
(leeftijd, geslacht, mening over gedrag of feit,
…) en vermeld er bij hoe je die zult meten.



Bepaal welke respondenten geschikt zijn voor
een interview

Voorbereiden

Voorbeeld: Mohammed cartoons




Wanneer de hoofdvraag is: ‘Hoe staan mijn
medeleerlingen tegenover cartoons die lachen
met religie?’ is het de bedoeling dat je aan de
hand van gerichte vragen een antwoord vindt
op die vraag. Je kan met voorbeelden van
cartoons werken en vragen naar hun mening
daarover. Je kan hen ook vragen naar wat
godsdienstvrijheid volgens hen betekent en of
die cartoon daartoe behoren of net niet. Het is
belangrijk dat de mening en opinie van de
respondent duidelijk naar voor komt. Bij
interviews is ook meer diepgang nodig dan bij
enquêtes. Doorvragen is hier dus zeer
belangrijk.
Voor dit onderzoek is het zeker belangrijk dat
er moslims bij de respondenten zitten,
aangezien deze cartoons voor moslims toch
vaak problematisch zijn.



Bepaal in welke mate je het interview zelf wilt
sturen (ongestructureerd, half gestructureerd
of gestructureerd)





Stel een reeks goede vragen op:
 Eenduidig
 Enkelvoudig
 Objectief en onafhankelijk
Plaats de vragen in de juiste volgorde
Maak een concrete afspraak met de
respondent
 Datum
 Uur
 Plaats
 Geschatte duur
 Onderwerp van het interview






Uitvoeren
 Enkele tips om te starten
 Kom op tijd
 Stel jezelf voor en bedank de
respondent
 Doorbreek de spanning
 Vraag of je het interview mag
opnemen. Indien niet: neem notities
 Informeer de respondent over het
interview (onderwerp, doelstelling,
geschatte tijd, …)
 Enkele tips voor de kern van het interview
 Start met een eenvoudige, open vraag
 Luister aandachtig en neem een
belangstellende houding aan
 Vraag door indien nodig
 Houdt de leiding over het interview: jij
bepaalt de structuur
 Het interview afsluiten
 Niet te bruusk
 Vraag of respondent nog iets wil
toevoegen
 Bedank de respondent voor de
medewerking
 Beoordeel de bruikbaarheid van de informatie
Reflecteren

Voor dit onderzoek raden we aan een
gestructureerd interview te doen. Het is de
bedoeling dat elk lid van het groepje een paar
mensen interviewt. Door gebruik te maken
van een gestructureerd interview zijn de
resultaten op het einde beter te vergelijken.
Enkele mogelijke vragen zijn:
 Wat vind je van deze cartoon?

 Waarom vind je dit wel/niet kunnen?
 Mogen kranten of tijdschriften dit
zomaar publiceren?
 Behoren dergelijke cartoons tot de
vrije meningsuiting volgens jou?
 Zijn deze cartoons een uiting van
godsdienstvrijheid of net niet?





Uiteraard is het belangrijk dat je de
respondent op zijn/haar gemak stelt alvorens
het interview te beginnen. Aangezien het hier
om een gevoelig thema gaat, kan je eventueel
anonimiteit garanderen.
Let als interviewer ook op dat je je eigen
meningen niet teveel laat blijken. De
respondent moet zich comfortabel voelen
zijn/haar eigen mening te vertellen zonder
beïnvloed te worden.



Maak een reflectie over het afnemen van je
interview

4.3.



Wat ging goed? Want kon beter? Hoe ga ik het
volgende keer aanpakken?

Schrijven van onderzoeksverslag

Wanneer het onderzoek uitgevoerd is, is het de bedoeling dat elk groepje een onderzoeksverslag
schrijft. Dit onderzoeksverslag is een verslag van het uitgevoerde onderzoek. Het verslag moet een
duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag bevatten, alsook informatie over hoe tot dat antwoord
gekomen werd. Dit verslag komt tot stand door een proces van schrijven en herschrijven. Wees dus niet
bang om delen aan te passen, te herschrijven, enzovoort.
Het onderzoeksverslag heeft de volgende structuur (gebaseerd op Van den Berghe, 2014, p. 110-113):
Onderdelen
Kaft of
omslag
Titelpagina

Inhoudsopga
ve













Abstract





Inleiding



Uitleg
Onderwerp visueel introduceren door middel van een passende illustratie
Titel van het onderzoek
Namen van de auteurs (de groepsleden dus in dit geval)
Titel (en ondertitel) van het onderzoek
Namen van de auteurs met studierichting (klas en klasnummer)
Naam van de begeleidende leerkracht
Het kader van het rapport (in dit geval: onderzoeksverslag)
Naam en plaats van de school
Schooljaar
Overzicht van de opbouw van het onderzoeksverslag
Vermelding van de titels van de hoofdstukken, (sub)paragrafen en
decimaalnummering
Vermelding van de paginanummers
Essentie van het volledige onderzoek en de belangrijkste resultaten ervan
Dit bevat zeker:
 Onderwerpsafbakening
 Hoofdvraag
 Doelstelling
 Kern van de inhoud
 Belangrijkste conclusies
 Ongeveer 250 woorden
Een antwoord op volgende vragen:
 Wat is de aanleiding van het onderzoek?
 Wat is de hoofdvraag van het onderzoek?
 Wat is de doelstelling van het onderzoek?
 Wat is de betekenis van de belangrijkste begrippen?
 Wat zijn de deelvragen?
 Wat is de methode?
 Wat zijn de beperkingen?
 Hoe is de kerntekst opgebouwd?
 Tussen de 500 en 1000 woorden

Kerntekst



Conclusie



Bronnenlijst




Bijlage(n)



Belangrijkst en grootste onderdeel van het onderzoeksverslag
 Overzichtelijke, gestructureerde tekst
 Onderverdeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea’s
 Het werk is opgebouwd uit 2 hoofdstukken: de literatuurstudie en
het eigen onderzoekje (*)
 De hoofdstukken bestaan uit verschillende paragrafen
 De paragrafen zijn opgedeeld in alinea’s
 Verwijzingen naar de gebruikte informatiebronnen
Een conclusie bevat:
 Een herhaling van de hoofdvraag
 Het globale antwoord op de hoofdvraag
 De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek (bv. antwoorden op
deelvragen) die tot dat antwoord hebben geleid
Correct en controleerbaar overzicht van alle gebruikte informatiebronnen
Voor dit werk wordt gebruik gemaakt van het APA systeem. Dit systeem wordt vaak
gebruikt en is internationaal erkend. Voor een handig overzicht van de regels zie:
http://www.arteveldehogeschool.be/informatievaardigheden/files/Refererenvolgens
APA_25092014.pdf
Uitgebreide of gedetailleerde informatie (bv. begrippenlijst, lijst van gebruikte
afkortingen, achtergrondliteratuur, bewijsstukken, cijfermatige overzichten, tabellen,
grafieken, ...) als aanvulling bij de kerntekst

(*) De kerntekst wordt dus opgesplitst in twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is de
literatuurstudie, waarin de kernbegrippen die gelinkt kunnen worden aan het gekozen onderwerp
verduidelijkt en gekaderd worden en geplaatst worden binnen de actualiteit. Op basis van die
literatuurstudie werd de onderzoeksvraag verder bijgeschaafd. Het is dan ook noodzakelijk dat er een
duidelijke link bestaat tussen die literatuurstudie en het eigen onderzoek. Dit eigen onderzoek vormt
het tweede hoofdstuk. Hierin wordt duidelijk beschreven hoe de data verzameld werden: welke
respondenten hebben we gekozen en waarom, welke onderzoeksmethode hebben we gehanteerd en
waarom, welke vragen hebben we gesteld, enzovoort. In datzelfde deel worden uiteraard ook de
resultaten besproken.
Bij dit alles dient ook gelet te worden op een correcte spelling. Lees de tekst daarom meerdere keren na
of laat anderen dit doen.
Nog een paar richtlijnen voor de vormgeving (gebaseerd op Van den Berghe, 2014, p. 131-139):
Onderdelen
Marges
Nummering

Regelafstand
Uitlijning









Uitleg
Alle marges (bovenaan, onderaan, links, rechts) zijn cm
Plaats het paginanummer rechtsonderaan
Gebruik Arabische cijfers (1,2,3, …)
De paginanummering begint bij de inleiding: de eerste pagina van de inleiding heeft
dus paginanummer 1
De nummering loopt door tot de laatste pagina van de bijlage(n)
Regelafstand in de tekst instellen op 1,5
Uitvullen

Lettertype

Lettergrootte 



4.4.

Calibri
Gewone tekst: 11
Titels van paragrafen: 13
Titels van hoofdstukken: 16

Mondelinge presentatie

Bij de mondelinge presentatie verwachten we dat elk groepje een mondelinge presentatie geeft over
hun onderzoek. Ze geven daarbij duidelijk aan wat het onderwerp is, waarom ze dat onderwerp gekozen
hebben, wat het doel van hun onderzoek is, wat de relevantie is, hoe ze hun onderzoek hebben
aangepakt en wat de belangrijkste resultaten zijn. Ook is het belangrijk dat de link duidelijk gelegd wordt
met één of meerdere van de kernbegrippen (secularisatie, postseculier, godsdienstvrijheid en
indoctrinatie). Een PowerPoint maken mag maar moet niet. Elk groepje krijgt 10 minuten de tijd om de
presentatie te brengen.
De presentatie bestaat uit drie delen (Van den Berghe, 2014, p. 142):
Onderdeel
Inleiding




Midden



Slot



Uitleg
Een inleiding moet het publiek warm maken voor het onderwerp (hier vertelt men
wat het onderwerp is en waarom dat onderwerp gekozen werd)
Je kan dit doen aan de hand van de actualiteit, een filmpje, een citaat, een populair
misverstand, enzovoort
 Voorbeeld: wanneer het gaat over de cartoons kan je de presentatie
beginnen met cartoons en leerlingen laten stemmen: grappig of niet grappig
 Voorbeeld: wanneer het gaat over het hoofddoekenverbod kan je beginnen
met een stelling, bv. ‘Hoofddoeken moeten in alle scholen verboden worden’
en leerlingen laten aangeven: akkoord of niet akkoord
In het midden wordt de eigenlijke informatie overgedragen op een gestructureerde
manier (hier vertelt men de belangrijkste resultaten en hoe ze dat onderzoek
aangepakt hebben)
 Voorbeeld: bij onderzoek over het hoofddoekenverbod kan eerst geschetst
worden wat het onderwijsnet zegt en wat het schoolreglement zegt
 Daarna kan dit vergeleken worden met wat leerlingen zelf vinden (
Het slot is een samenvatting, besluit, synthese en toekomstvisie
 Voorbeeld: zowel onderzoeken over cartoons als onderzoeken over
hoofddoeken kunnen eindigen met een toekomstvisie in de zin van: hoe
kunnen verschillende religies respectvol samenleven?

5. Reflectie
Deze taak bevat verschillende reflectiefasen:
Soort
Selfassessment



Peerassessment





Procesevaluatie
door leerkracht



Productevaluatie 
door leerkracht

Uitleg
De leerlingen beoordelen hun eigen handelen op verschillende momenten
 Tijdens en na de contactmomenten:
 Wat heb ik tot nu toe gedaan?
 Hoe heb ik me tot nu toe gedragen in de groep?
 Waar is er plaats voor verbetering?
 Wat is al goed?
 …
 Wanneer de hele opdracht af is, volgt een algemene reflectie
De leerlingen binnen elk groepje evalueren elkaar
 Wanneer de hele opdracht af is
 Wie werkte goed mee?
 Wie was tijdig klaar met zijn/haar taken?
 Wie had veel inbreng?
 Wie was aangenaam om mee samen te werken?
 …
De leerlingen van de verschillende groepjes beoordelen elkaars presentatie
 Na de mondelinge presentaties
 Was het een interessant groepswerk?
 Werd het op een leuke manier gebracht?
 Werd er gebruik gemaakt van media?
 …
De leerkracht beoordeelt het proces
 Aan de hand van het logboek en de twee contactmomenten
 Hoe verloopt de samenwerking tot nu toe?
 Zijn er problemen?
 Zitten ze op schema?
 …
De leerkracht beoordeelt het product
 Het onderzoeksverslag
 Is er een duidelijke onderzoeksvraag?
 Werden belangrijke begrippen voldoende gekaderd in de
literatuurstudie? Werden er linken gemaakt met de actualiteit? Is
de inhoud correct?
 Werd de onderzoeksmethode correct toegepast?
 Werden de verzamelde data goed geanalyseerd?
 Is er een goede inleiding en conclusie?
 Werden de regels met betrekking tot de structuur en opmaak
correct toegepast?
 Is er een correcte spelling?
 Is er een correcte bronverwijzing?
 Is da lay-out in orde?
 De mondelingepresentatie

 Wordt het onderwerp en de keuze er van, het doel en de
relevantie verduidelijkt?
 Wordt de link gelegd met de kernbegrippen?
 Wordt de onderzoeksmethode kort toegelicht?
 Heeft de presentatie de juiste structuur?
 Wekt de inleiding de belangstelling?
 Behandelt het middenstuk de belangrijkste resultaten?
 Is er een stevige conclusie?
 Werd de tijd in het oog gehouden?
 Werd er gebruik gemaakt van media?

De leerkracht kan natuurlijk zijn/haar eigen accenten leggen naargelang wat hij/zij belangrijke
competenties vindt en op basis daarvan een beoordelingsschema opstellen. Bij de beoordeling kan de
leerkracht rekening houden met de peerevaluaties van de leerlingen.

6. Bronnen
Cruyplandt, M. (2014). Digitale didactiek lexicon. Gent: Universiteit Gent.
Van den Berghe, M. (2014). OZO! Onderzoeken doe je zo. Mechelen: Plantyn.

7. Bijlagen
Bijlage 1: Cartoons1
Secularisatie

(http://demiryurekkaan.blogspot.be/2012/10/actua-231012.html, 2013)
Postseculier

(http://www.atheistisch-seculiere-partij.nl/node/20)
1

Cartoons werden gehaald uit: Cruyplandt, M. (2014). Digitale didactiek lexicon. Gent: Universiteit Gent.

Godsdienstvrijheid

(http://verlichting-godsdienst.jouwweb.nl/, 2013)

Indoctrinatie

(http://www.spotpen.nl/kim-jong-il-dood-kim-jong-um.html)

Bijlage 2: Nieuwsberichten
Artikel 12

Hoofdredacteur Charlie Hebdo: "Mohammed-karikaturen verdedigen vrijheid
van godsdienst"

De hoofdredacteur van Charlie Hebdo heeft de omstreden karikaturen van de profeet Mohammed
verdedigd die in het Franse satirische weekblad zijn verschenen. Gérard Biard zei dat ze bijdragen aan de
verdediging van de "vrijheid van godsdienst".
"Telkens we een tekening van Mohammed maken, telkens we een tekening van profeten maken, telkens
we een tekening van God maken, verdedigen we de vrijheid van religie", zei Biard in een interview met
de Amerikaanse televisiezender NBC. Volgens NBC was dit het eerste interview dat de hoofdredacteur
aan een Amerikaans tv-station gaf sinds de aanslag van 7 januari waarbij twaalf mensen gedood werden.
"Wij zeggen dat God geen politieke of publieke figuur moet zijn. Hij moet een privéfiguur zijn. (...) Het
gaat zeker om vrijheid van meningsuiting, maar ook om vrijheid van godsdienst", aldus Biard.
Over de beslissing van sommige media om de voorpagina van het jongste nummer van Charlie Hebdo
niet te tonen, zei Biard: "We kunnen kranten die met veel moeite in totalitaire regimes verschijnen niet
verwijten dat ze geen tekening publiceren die hen ongetwijfeld in de gevangenis doen belanden en in
het slechtste geval het leven zullen kosten. Tegenover kranten die verschijnen in democratische landen
sta ik daarentegen kritisch. Het is een symbool van vrijheid van meningsuiting, van godsdienstvrijheid,

2

http://www.hln.be/hln/nl/32542/Aanslag-Charlie-Hebdo/article/detail/2186265/2015/01/18/HoofdredacteurCharlie-Hebdo-Mohammed-karikaturen-verdedigen-vrijheid-van-godsdienst.dhtml

van democratie, van laïcisme. Wanneer ze weigeren deze karikatuur te publiceren, beledigen ze het
burgerschap."
Artikel 23

Opnieuw islamkritische blogger vermoord in Bangladesh

Mensen komen samen op de plaats waar Avijit Roy, eveneens blogger, vermoord werd op 26 februari.© epa.

BANGLADESH Voor de derde keer dit jaar is in Bangladesh een blogger vermoord die kritiek had op de
islam. Ananta Bijoy Das, die zich keerde tegen de religieuze fundamentalisten in het overwegend
islamitische land, werd vanmorgen door vier mannen met machetes aangevallen. Hij stierf ter plekke,
liet de politie weten.
De 33-jarige Das werd vermoord in de plaats Sylhet in het noordoosten van Bangladesh, toen hij in een
riksja zat.
Eind februari werd Abhijit Roy in de hoofdstad Dhaka doodgestoken. Hij kreeg bekendheid met boeken
en blogs over homoseksualiteit en de filosofie van atheïsten.
Een maand later werd Washiqur Rahman eveneens in Dhaka op straat doodgestoken, vermoedelijk
eveneens omdat hij kritiek op de islam had.

3

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2318012/2015/05/12/Opnieuw-islamkritische-bloggervermoord-in-Bangladesh.dhtml

Artikel 34

Lieven Boeve: ‘Hoofddoekenverbod moet in elke school afgeschaft’
Lieven Boeve, directeur-generaal van de koepel van het katholiek onderwijs legt de
hoofddoekendiscussie weer op tafel. 'Je mag zoiets belangrijks niet aan de scholen zelf overlaten.'

© Belga

Levensbeschouwelijke tekenen moeten kunnen, vindt Lieven Boeve, de topman van het katholiek
onderwijs. 'Alle netten moeten het verbod op de hoofddoek afvoeren.' Dat berichten De Standaard en
Het Nieuwsblad maandag.
Graag meer moslimleerkrachten voor de klas. En ook over islamles in de katholieke scholen kan gepraat
worden. Helemaal in de lijn van die opvallende uitspraken zegtLieven Boeve, directeur-generaal van de
koepel van het katholiek onderwijs (VSKO), nu ook dat de kwestie van de hoofddoek dringend weer ter
sprake moet komen.

4

http://www.knack.be/nieuws/belgie/lieven-boeve-hoofddoekenverbod-moet-in-elke-school-afgeschaft/articlenormal-531807.html

'Je mag zoiets belangrijks niet aan de scholen zelf overlaten', meent Boeve. 'Het moet het voorwerp
uitmaken van een breed maatschappelijk debat.'
Hij maakt er geen geheim van zelf een tegenstander te zijn van een verbod. 'Uitingen van je
levensbeschouwing moeten kunnen', vindt Boeve. 'Dat willen wegmoffelen is een verkeerd begrepen
neutraliteit die de religie uit de publieke ruimte wil weren. Ik hou meer van de Britse aanpak, waar
ambtenaren probleemloos hun tulband dragen, dan van de Franse laïcité die ideologisch opgedrongen
is.'
Artikel 45

Zondagse kerkbezoek blijft afnemen
Het zondagse kerkbezoek blijft jaar na jaar afkalven. Uit een recente studie blijkt dat nog 5,4 procent
van de Vlamingen tussen 5 en 69 jaar wekelijks naar de zondagsmis gaat.
De cijfers komen uit de studie 'Kerkpraktijk in Vlaanderen' van politicoloog Marc Hooghe (K.U.Leuven)
die De Standaard donderdag aanhaalt. Ze is gebaseerd op tellingen van de parochiepriesters tijdens de
zondagsmissen.
De studie wijst op de continue afkalving van het zondagse kerkbezoek. In 1976 ging 36 procent van de
Vlamingen tussen 5 en 69 jaar nog wekelijks naar de zondagsmis. In 1998 was dat 13 procent.
In 2009 daalde dat aandeel dus tot 5,4 procent of 247.000 mensen. In West-Vlaanderen en Limburg
liggen de cijfers van het kerkbezoek wel een stuk hoger dan in de rest van Vlaanderen.
Hooghe legt uit dat er sprake is van een zeer gelijkmatige afname van de zondagsmis die toelaat te
voorspellen dat er jaarlijks ongeveer 0,8 procent minder kerkgangers zullen zijn. Als die trend zich
doorzet, blijven de kerken in 2016 op zondag leeg, zo luidt het.
Artikel 5 (extra)6

Pleidooi voor minder godsdienstvrijheid: ‘De neiging tot extremisme zit in alle
religies’
Moet de overheid zich afzijdig houden als het over religie gaat - de scheiding van Kerk en Staat
indachtig? 'Ze moet zich er net mee bemoeien', vindt de Britse godsdienstsocioloog Linda Woodhead.
'Onbegrensde godsdienstvrijheid speelt fundamentalisten in de kaart.'

5

http://www.knack.be/nieuws/belgie/zondagse-kerkbezoek-blijft-afnemen/article-normal-11803.html
http://www.knack.be/nieuws/wereld/pleidooi-voor-minder-godsdienstvrijheid-de-neiging-tot-extremisme-zit-inalle-religies/article-normal-630807.html
6

Linda Woodhead © Patrick Post
De Britse godsdienstsocioloog Linda Woodhead, een van 's werelds grootste religie-experts, waarschuwt
voor de gevaren van onbelemmerde godsdienstvrijheid. Gematigde stemmen worden te weinig
gehoord. 'Religies zijn van nature geneigd om extremistisch te worden', vertelt ze ons, een dag na haar
lezing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 'Mensen denken ten onrechte dat religies van nature
goed en vreedzaam zijn. Maar als er te weinig ruimte en aandacht is voor de matigende krachten, kan
elke religie extremistisch worden.'
Volgens Woodhead slaapwandelt Europa naar een situatie waarin godsdienst een wetteloos domein
wordt. 'De meest intolerante vormen van religie weten optimaal te profiteren van de godsdienstvrijheid.
Het is tijd dat de politiek zich met religie inlaat, ondanks de scheiding van Kerk en Staat.'
Geldt wat u zegt over de neiging tot extremisme en gewelddadigheid niet vooral voor de islam?
WOODHEAD: Nee, de neiging tot extremisme zit in alle religies. Extremisme ontstaat als er binnen een
religie mensen opstaan die zeggen: wij gaan het geloof zuiveren, wij zijn de ware gelovigen. Dat is een
krachtig middel om macht te verwerven. Het enige wat deze neiging in de geschiedenis kon tegengaan,
zijn de matigende krachten. Burgerlijke partijen, de staat. Maar tegenwoordig zie je dat die taak
verwaarloosd wordt. Zelfs de kerk waarin ik opgroeide, de mainstream-anglicaanse kerk, is gekaapt door
rechtse evangelicals.
Maar die blazen zichzelf niet op in een uitgaanswijk.

WOODHEAD: Extremistisch betekent niet noodzakelijk gewelddadig. De meeste fundamentalisten zijn
niet gewelddadig. Kijk naar het Jodendom: de meeste ultraorthodoxe willen alleen de heilige boeken
bestuderen.
De meeste moslims zijn geen extremisten, maar gematigde gelovigen. De jongens die aanslagen
pleegden, in Parijs en elders, zaten meestal al op een gewelddadig pad. Op het moment dat ze dan met
een extremistische vorm van religie in aanraking komen, hebben ze hun rechtvaardiging om geweld te
gebruiken. Dat ligt op zichzelf niet aan de islam.
Wie zegt 'de islam is inherent geneigd tot gewelddadigheid' vergist zich?
WOODHEAD: Extremisme is geneigd tot gewelddadigheid. En alle religies zijn geneigd tot extremisme. In
Groot-Britannië hebben we lang last gehad van gewelddadige katholieken. Toch zeiden mensen niet: 'In
wezen zijn alle katholieken zo.'
Als je zegt dat dit extremisme het ware gezicht is van de islam, doe je precies wat de IS wil. Waarom
vermoorden de extremisten mensen? Omdat ze gruwen van het bewijs dat Europa daadwerkelijk
liberaal is en positief kan zijn tegenover islam. Op wat voor locaties in Parijs sloegen ze toe? Waar
mensen samenkomen om te ontspannen. In een gemengde uitgaanswijk.
De IS houdt niet van het feit dat Syrische vluchtelingen goed worden behandeld in sommige Europese
landen. Hun verhaal is: 'Europa voert een kruistocht en wil de moslims vernietigen.' Dus hoe meer wij
zeggen: 'We vertrouwen moslims niet, de islam is inherent gewelddadig', hoe gelukkiger de IS wordt.
Het bevestigt hun beeld: de ongelovigen willen de kinderen van Allah vernietigen. Hoe meer we daarin
meegaan, hoe meer zij de agenda bepalen. Hun interpretatie van 'de ware islam' dringt binnen in de
hoofden van Europeanen.
We nemen het fundamentalistische vertoog over?
WOODHEAD: Je zegt wat zij ook zeggen: 'Wij zijn goed, jullie zijn slecht.' Fundamentalistisch, zwart-wit.
Dus de vraag is: laten we dat toe? Wie bepaalt de agenda? De IS slaagt daar tot nu toe veel te makkelijk
in. Het feit dat de Franse president François Hollande al op de avond van de aanslagen de oorlog
verklaarde aan de IS, gevolgd door andere wereldleiders, zal de terroristen buitengewoon gelukkig
hebben gemaakt. Het verheft hen tot veel meer dan een groep losgeslagen jongeren.
Het zou zo veel sterker zijn als we zouden zeggen: nee, wíj bepalen de agenda. Onze agenda is: het
verdedigen van Europese waarden. We scherpen onze buitenlandpolitiek aan en zoeken een oplossing
voor Syrië. Rustig, kalm, krachtig. Europa maakt een fout als het niet voor zijn eigen tegenverhaal gaat
staan.

U zegt: we moeten uitgaan van onze eigen, Europese waarden. Maar wat zijn dan die waarden?
Weten wij dat zelf wel?
WOODHEAD: Dat is een probleem. Sommige moslims in Europa geloven de IS-retoriek dat hier
überhaupt geen waarden zijn. Dat Europeanen zich gedragen zoals de Romeinen in de eindtijd van hun
Rijk: decadent, zonder moraal, zonder religie.
Dat sluit mooi aan bij een concept dat in het hart ligt van elk modern fundamentalisme: het traditionele
gezin moet worden verdedigd, inclusief de mannelijke controle erover. Dat in Europa traditionele
gezinsstructuren zijn opengebroken, zien zij als een ultiem teken van verval.
We moeten veel duidelijker maken dat onze manier van leven niet getuigt van een gebrek aan waarden.
Europa staat voor vrede en welvaart. Wij beschouwen vrouwen als gelijkwaardig aan mannen. Hetzelfde
geldt voor homoseksuelen. Kinderen hebben rechten. Op al die recente verworvenheden zouden we
heel trots moeten zijn. Maar zelfs onze eigen kerken zijn er niet trots op. 'Ojee,' zeggen ze, 'het gezin
stort in elkaar.' De katholieke kerk noemt feminisme 'gevaarlijk'. Vrouwenmishandeling en
kindermisbruik waren tot een paar decennia geleden ook bij ons vrij normaal. Dat is het niet meer. We
vinden het onaanvaardbaar. Dat is geen verval van waarden, maar een enorm krachtige morele
verandering. Het feminisme is daar heel belangrijk in geweest, want veel van die veranderingen
begonnen bij vrouwen die zeiden: 'Wij pikken dit niet meer.'
Wat moeten we volgens u doen?
WOODHEAD: Een oplossing is - en ik zeg dit niet alleen om meer werk te krijgen - onderzoek. Je kunt de
posities van christenen en moslims in beeld brengen, achterhalen wat ze werkelijk geloven. Op andere
terreinen is het heel normaal om goede informatie in te winnen, maar in onze omgang met religie zijn
we nog altijd heel primitief.
Hoe komt dat?
WOODHEAD: Deels doordat regeringen en beleidsmakers dachten: religie zal uitsterven, iedereen wordt
atheïst - dat was dus een vergissing. En deels doordat we geloven in godsdienstvrijheid, 'dus mogen we
ons er niet mee bemoeien'. Maar ook dat is een vergissing. Door een combinatie van medialogica,
goedbedoelde wetten en religieuze vrijheidscampagnes worden juist de fundamentalistische vleugels
van religie steeds opnieuw versterkt, terwijl de gematigde meerderheid niet gehoord wordt.
Journalisten hebben vooral interesse voor de extreme varianten.
Gezien het geweld is er een journalistieke aanleiding om die extremere varianten te belichten.
WOODHEAD: Natuurlijk. Richt je op de jongeman met de kalasjnikov. Maar doe niet alsof hij de enige is
die 'echt religieus' is. Waarom is zo'n jongen religieuzer dan je vrome tante? De meerderheid van de

Europeanen noemt zichzelf bij onderzoeken nog altijd 'christelijk'. Maar dan heet het al gauw: 'Die zijn
niet echt gelovig, ze praktiseren niet.'
We zitten in een grote religieuze transitie. We worden niet allemaal seculier. Veel mensen geloven op
een spirituele manier. Het goede leven zit voor hen in hun relatie tot het geheel, tot de natuur, de
anderen. Ik vrees dat politici hier te weinig oog voor hebben, ze luisteren enkel naar de oude stemmen.
Wie zich bezighoudt met nieuwe vormen van spiritualiteit wordt weggezet als zweverig en egocentrisch.
En dat zijn precies de stempels die traditionele kerkleiders ze graag geven. Terwijl onderzoek toont dat
deze mensen veelal zeer betrokken, bewuste burgers zijn. Juist hen hebben we nodig voor dat Europese
tegen-verhaal.
Waarom respecteren we de grote groep van gematigde moslims, gemiddelde christenen en nieuwe
spirituele gelovigen niet? Liberale, vrijzinnige religie is even echt en krachtig in het vormen van levens
als de extremistische varianten. Als je zegt dat die mensen niet 'echt' religieus zijn, neem je opnieuw de
fundamentalistische agenda over. (Marc Van Dijk)

Bijlage 3: Definities7
Secularisatie
Secularisatie slaat op het proces waarbij religie minder invloed heeft op en in de samenleving. Religie en
geloof zijn daarom niet verdwenen, ze zijn teruggedrongen tot het private niveau en staan dus minder
centraal in de samenleving. Vooral de impact van de Kerk op de maatschappij wordt kleiner, terwijl ook
steeds minder mensen zich verbonden voelen met dit instituut. In het Westen was secularisering een
middel tot modernisering tijdens de Verlichting van de 18e eeuw. In die periode stelde men zich vragen
bij religie en nam de rede de bovenhand.
Postseculier
Postseculier is een term die kan gezien worden als een gevolg van seculier. Seculier kan omschreven
worden als de wil om zo weinig mogelijk vormen van geloof publiek te maken in de maatschappij.
Geloof wordt dan teruggedrongen tot de privésfeer. Postseculier daarentegen verwijst naar een
samenleving waarin religies en secularisme op een respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan. Een
postseculiere samenleving moet dus kunnen omgaan met de blijvende aanwezigheid van religies in
seculiere samenlevingen.
Godsdienstvrijheid
Godsdienstvrijheid is één van de grondrechten in België en is één van de rechten uit de Universele
verklaring van de rechten van de mens. Het omvat het recht van iedere burger om in alle vrijheid toe te
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treden tot een godsdienst naar keuze. Het omvat echter ook het recht om in geen enkele godsdienst te
geloven en van godsdienst of overtuiging te veranderen. Daarnaast mag ook iedereen zijn godsdienst
alleen of in groep belijden door het houden van een eredienst of door het onderwijzen ervan.
Indoctrinatie
Indoctrinatie verwijst naar het inprenten van een doctrine. Een doctrine is een ideologie die door
machthebbers wordt opgedrongen aan de bevolking. Er wordt van de bevolking verwacht dat zij deze
ideologie kritiekloos aanvaarden, indien zij dit niet doen, kunnen zij gestraft worden door de
machthebbers. Indoctrinatie is dus een soort van manipulatie waarbij men als individu niet vrij is te
kiezen wat met gelooft of denkt, er wordt een bepaalde ideologie verplicht van bovenaf.

Bijlage 4: Voorbeeld onderzoeksplan
Wat?
Onderwerp

Vraag?
Welk onderwerp ga je onderzoeken?

Doelstelling

Waarom ga je dit onderwerp
onderzoeken?

Relevantie

Waarom is je onderzoek interessant
voor anderen? Voor wie in het
bijzonder?

Hoofdvraag

Wat is (momenteel) de hoofdvraag
van je onderzoek?
In welk kennisgebied of in welk(e)
vak(ken) hoort je hoofdvraag thuis?
Wat zijn je begrippen en
vooronderstellingen? Wat is de
betekenis ervan?

Kennisgebied
Vooronderstellingen
en begrippen

Beschikbare
informatie

Wat is er over het onderwerp
geschreven of gepubliceerd? Gaat het
om eenduidige informatie of zijn er
verschillende meningen?

Domeinen en
variabelen

Over welke domeinen ga je een
uitspraak doen?

Voorbeeld
Onderzoek naar de opinies van
medeleerlingen over het
hoofddoekenverbod op school
Om te weten te komen of leerlingen
het eens zijn met de huidige stand van
zaken over het hoofddoeken op school
Het onderzoek is interessant omdat in
het hele debat over hoofddoeken
zelden aan leerlingen zelf gevraagd
wordt hun mening te geven; dit is voor
de school interessant maar ook voor
het hele maatschappelijke debat
Wat zijn de opinies van leerlingen over
het hoofddoekenbeleid van de school?
Cultuurwetenschappen
Hier moet het hoofddoekenverbod
uiteraard gekaderd worden: wat zegt
de wet, wat zeggen de verschillende
onderwijsnetten, hoe past de school
het toe, …
Hier kan duidelijk verwezen worden
naar de verschillende meningen in het
debat; standpunten van verschillende
partijen; standpunten van
verschillende onderwijsnetten; ook
verschillende landen hebben er
verschillende opinies over (vb.
Frankrijk en Engeland)
Het eigen onderzoek gaat over de
toepassing van de

Beperkingen

Welke domeinen ga je buiten
beschouwing laten?

Onderzoekshypothese Wat is je onderzoekshypothese of in
één zin momenteel de uitkomst van je
onderzoek?
Deelvragen
Welke deelvragen moet je
beantwoorden? In welke volgorde?

Onderzoeksfunctie en
-structuur

Hoe ga je het onderzoek uitvoeren?
Welke weg of onderzoeksmethode
volg je (per deelvraag)?

hoofddoekenkwestie in de eigen
school en de meningen die leerlingen
hierover hebben
Het eigen onderzoek gaat niet over
brede politieke kwesties of
internationale verschillen (hoewel die
wel gebruikt kunnen worden in de
literatuurstudie)
Dit hangt af van het beleid dat de
specifieke school voert
- Wat is het beleid van de school in
verband met hoofddoeken
- Zijn de leerlingen hier tevreden over?
- Zouden ze dingen willen veranderen
en waarom?
- Behoort het dragen van een
hoofddoek tot de godsdienstvrijheid?
- Draagt de acceptatie van een
hoofddoek bij tot een postseculiere
samenleving?
-…
Keuze tussen interviews of enquêtes

Bijlage 5: Voorbeeld tijdsplanning

Bijlage 6: Blanco logboek
Logboek groepswerk
Klas:
Groepsleden:

Plaats en datum

Uitgevoerd
door

Begin- en eindtijd

Omschrijving
uitgevoerde werk

Verdere afspraken

Dit logboek dient ingevuld te worden bij elk uitgevoerd werk dat gemaakt wordt met betrekking tot het
onderzoek. Ook wanneer iemand zelfstandig aan iets werkt, dient hij/zij dit in te geven. Dit kan je
aangeven door bij uitgevoerd door ofwel de specifieke naam te noteren ofwel ‘groep’ als het een
groepsbijeenkomst betrof. Bij omschrijving van het uitgevoerde werk wordt kort genoteerd wat tijdens
dat moment verwezenlijkt werd en bij verdere afspraken wordt genoteerd wat de volgende stappen in
het onderzoek zijn.
De leerkracht moet dit logboek ook kunnen inkijken.

