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1 Inleiding 
 
In tegenstelling tot andere vakken in het curriculum, is het leerplan cultuurbeschouwing niet 
gebonden aan eindtermen die door de overheid moeten worden goedgekeurd.  Conform een 
afspraak tussen de onderwijsverstrekkers, willen wij wel openbare transparantie geven omtrent de 
leerinhouden die in dit vak ter sprake komen.  In de eerste plaats echter is dit leerplan als leidraad 
bedoeld voor de leraren die dit vak verzorgen. 
 

2 Jouw weg met dit leerplan 
 
Dit leerplan beschrijft een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van het eerste jaar van de eerste 
graad tot aan het tweede jaar van de derde graad.  
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Dit leerplan cultuurbeschouwing doet een beroep op je persoonlijke verbinding met de inhoud, 
misschien nog meer dan bij andere vakken. De morele en religieuze opvoeding van de jongere staat 
hier centraal.  Hiermee is iets anders bedoeld dan het naleven van morele voorschriften of het 
belijden van een bepaald geloof.  Het gaat hem om de ontwikkeling van het morele vermogen (het 
vrij voortbrengen van morele idealen) en het religieuze vermogen (zich verbonden kunnen voelen en 
weten met zijn diepere oorsprong). 
 
In verhouding tot de andere vakken is cultuurbeschouwing zeker een buitenbeentje, zowel historisch 
gezien  (hoe het vak is ontstaan in de eerste ‘Waldorfschule’) als in ons Vlaamse onderwijslandschap.  
Er is geen ‘contract’ met de overheid om bepaalde leerplandoelstellingen te bereiken, zoals dat bij 
andere vakken het geval is. Wel is er een afspraak tot maatschappelijke transparantie. Iedereen mag 
weten welke plek dit vak in onze scholen heeft. 
 
Door deze context wil dit leerplan vooral een inspiratiebron zijn.  Leerinhouden en didactische 
voorbeelden zijn bedoeld om je als leerkracht de kans te geven om zelf thuis te komen in dit 
bijzonder vak.  Wellicht is het belangrijker hoe je onderwijst dan wat je onderwijst.  Onderschat de 
grote levensvragen niet die vele jongeren kunnen overvallen. Je houding van diep respect voor die 
individuele zoektochten, en je bereidheid om als voorbeeld van een ‘wordende mens’ voor de klas te 
staan zijn doorslaggevend. Je kan weinig afdwingen in de stappen die leerlingen binnen dit vak zullen 
zetten, je kan ruimtes scheppen waarin de uniciteit van elke leerling kan oplichten en waarin hij of zij 
blijk geeft op weg te zijn naar zingeving en verbinding met de andere mensen en het ‘Andere’. 
 
In dit leerplan vind je dus meer materiaal dan je in je lessen kan brengen.  Je zult moeten kiezen, 
wellicht mettertijd ook aanvullen met eigen materiaal.  De thema’s zijn ontstaan uit ervaring van 
leerkrachten. Het is raadzaam om niet zo maar een thema over te slaan, zonder je eerlijk af te vragen 
waarom. Ga in gesprek met collega’s vakgenoten om te groeien in dit werk.  Kijk vooral hoe en 
wanneer de leerlingen zich verbinden met de vragen die je stelt. Vragen die soms heel intiem en 
doordringend kunnen zijn, vragen over hoe zich te verzoenen met het eigen leven, hoe thuis te 
komen in deze wereld (zoals Hannah Arendt het verwoordt).  Een oproep om bereid te zijn om 
menselijk leed onder ogen te zien en het verlangen op te wekken naar medeme nselijkheid (zoals 
Martin Buber het verwoordt). 

 

3 Situering 
Wie zich uitgebreid wil informeren over de positie van het vak cultuurbeschouwing binnen de 
steinerpedagogie kan veel duidelijkheid krijgen door de lectuur van de brochure ‘Levensbeschouwing 
en Steinerpedagogie’ van Hans Annoot (Rudolf Steiner Academie, november 
2011).http://www.steinerscholen.be/wp-content/uploads/2014/02/cahier_levensbeschouwing.pdf   
 
We citeren  hier enkele belangrijke passages op blz 37-38: 

 
Over het omgaan met waarheid en wereldbeschouwing in het onderwijs sprak Steiner reeds 
in 1898: “We hebben niet de opdracht onze opgroeiende generatie overtuigingen over te 
leveren. We zullen ze ertoe brengen hun eigen oordeelsvermogen, hun eigen 
begripsvermogen te gebruiken. Ze moeten leren met open ogen naar de wereld te kijken. Of 
we aan de waarheid twijfelen van wat we de jeugd overleveren of niet: daar komt het niet op 
aan.  Onze overtuigingen gelden enkel voor ons zelf. We brengen ze de jeugd bij, om hen 
daarmee te zeggen: zo zien wij de wereld, kijk toe hoe ze zich aan jullie toont. We moeten 
bekwaamheden opwekken, geen overtuigen overdragen. Niet aan onze “waarheden” moet 
de jeugd geloven, maar aan onze persoon. Dat wij zoekenden zijn, dat zullen de jongeren 
waarnemen. En op de weg der zoekenden moeten we ook hen brengen.”187  Dit bevestigt 

http://www.steinerscholen.be/wp-content/uploads/2014/02/cahier_levensbeschouwing.pdf
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enigszins wat we reeds hiervoor aanhaalden: het komt niet op de vraag aan welke inhouden 
(waarheden) we moeten aanbieden of juist vermijden om indoctrinatie te vermijden. Dat is 
niet de essentie. 
 
Een eerste voorwaarde die we in het bovengenoemde citaat uit 1898 aantreffen, is wat we de 
authenticiteit van de leraar kunnen noemen. De kinderen en jongeren moeten zich niet op 
onze ‘waarheden’ richten, maar op onze persoonlijkheid. Wat onze waarheden betreft, 
betekent dat bijvoorbeeld: spruiten deze voort uit een persoonlijke, actieve 
wereldbeschouwing of nemen we ze zelf aan op basis van één of andere autoriteit? Zijn we 
‘eerlijke zoekers’? Wat we over de mens en wereld denken is - in dit opzicht - van minder 
belang, wel of we bij dit denken waarachtigheid nastreven. 
 
Een tweede voorwaarde heeft te maken met onze houding ten aanzien van de kinderen of 
jongeren waarmee we omgaan. Slagen we erin de grootst mogelijke eerbied op te brengen 
voor de zich ontplooiende individualiteit van het kind. … 
 
…Dit brengt ons bij de derde voorwaarde, die reeds enkele malen ter sprake kwam. Slagen we 
erin “de mens te begrijpen als een in zichzelf gegronde, vrije persoonlijkheid”? Dat er ook 
zoiets als ‘socialisatie’ nodig is, dat het kind ook voeling moet krijgen met de bestaande 
levensverbanden van de tijd, de samenleving of de cultuur waarin het terecht komt, is 
evident. Maar indien men overtuigd is dat socialisatie het laatste antwoord is op de vraag 
naar de van opvoeding en onderwijs, dan verliest het onderscheid tussen geoorloofde en 
ongeoorloofde beïnvloeding elke diepere betekenis. 

 

 

4 Hoe christelijk is het steineronderwijs? 
 
De steinerpedagogie vloeit voort uit het mens- en wereldbeeld van de antroposofie, het levenswerk 
van Rudolf Steiner. Deze antroposofie gaat uit van een holistisch, spiritueel mensbeeld. De mens 
wordt gezien als burger van twee werelden: de materiële wereld en de geestelijke wereld.  Twee 
belangrijke elementen uit het antroposofische mensbeeld zijn diep christelijk  (zonder dat men zich 
daarmee bij een christelijke geloofsgemeenschap moet aansluiten).  Ten eerste erkent het in elke 
mens een goddelijke kern, die veel verder reikt dan hetgeen op het eerste zicht kan worden 
waargenomen.  Wat die mens ook uitspookt, hij blijft recht hebben om op zijn waardigheid als mens 
te worden benaderd, omwille van die goddelijke kern.  Ten tweede erkent het antroposofisch 
mensbeeld dat elke mens in ontwikkeling is. Het is uiterst belangrijk als pedagoog gevoel te leren 
krijgen voor de potenties die nog sluimeren in de leerling en die in de toekomst nog kunnen 
ontvouwen. 
 
Het antroposofisch mens- en wereldbeeld is iets dat de leraren, en bij uitstek de leraren 
cultuurbeschouwing gaandeweg zouden moeten leren kennen.1  Het helpt om met grote eerbied in 
het vak te staan én voeling te krijgen met de steinerpedagogische impuls.  Dit mens- en wereldbeeld 
is een inspiratiebron maar geen leerstof.  Soms willen twaalfde-klasleerlingen wel eens weten hoe 
Steiner naar de wereld keek, dan is enige duiding wel op zijn plek, maar het is niet de bedoeling om 
leerlingen het antroposofische mens- en wereldbeeld te laten overnemen. 
 

                                                 
1
 Het boekje „Ter verdieping van de vrijeschoolpedagogie” kan door schoolleiders voor leraren in 

steinerscholen bij de federatie steinerscholen worden aangevraagd. 
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Het loont de moeite om na te gaan hoe Steiner in de loop van zijn leven ertoe kwam om Christus een 
cruciale plek te geven in de hele mensheidsgeschiedenis, én in het persoonlijke leven van elke mens.   
 
„Gott-Vater nicht zu finden, ist eine Krankheit; den Christus nicht zu finden, ist ein Unglück“2 (God de 
Vader niet vinden is een ziekte, Christus niet vinden is ongeluk)  
 
Steiner, die er sterk op is ingesteld om wetenschap, kunst en religie weer te verenigen, geeft het 
Christus-wezen en het mysterie van Golgotha een betekenis voor elke mens, ongeacht of hij of zij 
religieus is ingesteld of niet. 
 
Zoals  een leraar er best vanuit gaat dat er onder zijn leerlingen wellicht een groter genie aanwezig is 
dan hijzelf, zo is het voor een leraar cultuurbeschouwing niet slecht om open te staan voor nieuwe 
generaties die in sommige opzichten gevoeliger kunnen zijn voor spiritualiteit. 3 
 

 

5 Leidraad van klas 7 tot en met 12 
 

5.1 Pedagogische doelstellingen   
 

5.1.1 De innerlijke ontwikkeling van de leerling tussen 12 en 18 jaar 

 
Het is belangrijk zich bewust te herinneren dat de zevende en achtste klas pedagogisch gezien 
eigenlijk nog bij de onderbouw horen.  Stemmingen, beeldende verhalen (waaraan de leerlingen 
eigen innerlijke beelden ontwikkelen) zijn nog basiscomponenten om de leerstof aan te brengen.  
 

Ontwikkelingsfase 7e-klasser (12-13 jaar)  
 
Als 12/13-jarige gaat het kind grenzen verkennen en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Het 
kind benadert de wereld nog met een zekere onbevangenheid en verwondering. Het denken 
vanuit het gevoel en de beeldspraak horen bij deze leeftijd. Daarnaast groeien de belangstelling 
voor feitenkennis en de nieuwsgierigheid naar de wereld.  
 
Ontwikkelingsfase 8e-klasser (13-14 jaar)  
 
Van kinderlijke onbevangenheid is geen sprake meer. De leerlingen zijn op weg naar 
zelfbewustzijn en willen op eigen benen staan. Hun waarnemen wordt scherper en preciezer; ze 
streven naar kennis en rationeel inzicht. Het abstracte denken is zich aan het vormen: vooral het 
feitelijke denken, met betrekking tot wetten en formules, het meetbare en het weegbare, spreekt 
hen aan. Ze beleven genoegen aan hun ontwaakte oordeelsvermogen en geven graag hun mening 
over van alles en nog wat. Ook hun sterker wordende stemmingswisselingen duiden erop dat ze 
de stap naar de puberteit gaan maken. 

 
In de bovenbouw komt de leerling in een nieuwe levensfase,  waarin nieuwe zielenkrachten vrij 
komen.  De leraar toont met zijn ‘ik’-kracht dat er een rustpunt kan gevonden worden in de soms 
turbulente binnen- en buitenwereld. 

                                                 
2
 Rudolf Steiner 28 nov 1919, GA 194, Die Sendung Michaels. 

3
 “Spirituellen Erfahrungen und neue Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen, Wie begegnet die P ädagogik 

einem sensibler werdenden Bewusstsein?“, Herausgegeben von Andreas Neider, edition Waldorf  
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Leeftijdsfase 9e-klasser (14-15 jaar)  
 
De kindertijd is definitief voorbij. Het eigene van de persoonlijkheid komt te voorschijn. De 
jongere kan nu denkend de wereld gaan doorgronden en zich er een eigen mening over vormen. 
Het vermogen tot redeneren wordt verder ontwikkeld.   Het causale denken komt tot bloei. 
Er is veel onzekerheid en disbalans en er gaat veel invloed uit van de groep. Het vermogen om je 
eigen positie te bepalen, eigen keuzes te maken en daaraan innerlijke zekerheid te ontlenen, 
vraagt om gerichte ontwikkeling. Conflicten staan centraal. De leerstof biedt ondersteuning door 
helder en consequent richting te wijzen. Een ander kenmerk van deze leeftijdsfase is het leven in 
uitersten. In veel lessen wordt humor gebruikt als pedagogisch middel om de sfeer te verluchtigen 
en te leren relativeren. 
 
Leeftijdsfase 10e-klasser  
 
Vanaf het 15e/16e-levensjaar krijgt het eigen innerlijke leven meer kracht en vorm. De puberteit 
is grotendeels doorleefd, er ontstaat ruimte in de eigen binnenwereld en een nieuwe, innerlijke 
motivatie voor het leren. De jonge mens begint een zekere objectiviteit ten opzicht van de 
omgeving te ontwikkelen. Hij denkt in vergelijkingen. Binnen- en buitenwereld raken meer op 
elkaar afgestemd. Nuancering van de extremen en een intiemer meeleven met de processen in 
henzelf en om hen heen worden mogelijk. 
In het sociale leven ontstaat bewustzijn van het eigene van zichzelf en van de anderen in de 
groep. Er ontstaan gevoelens van vriendschap en respect voor de ander. De ontmoeting staat 
centraal. Tevens ontstaat vanuit dit gevoel openheid voor grote idealen.  
Voor de verdere ontplooiing van het oordeelsvermogen is het ontwikkelen van inzicht 
noodzakelijk. Analyse, ordening en synthese zijn een hulp bij het zelfstandig leren zien van 
samenhangen. In de natuurwetenschappelijke periodes wordt de stap gemaakt van het 
waarnemen van de verschijnselen naar de wetmatigheden daarvan. 
 
Leeftijdsfase 11e-klasser  
 
Leerlingen gaan standpunten innemen, die heftig worden verdedigd en ook snel weer kunnen 
worden losgelaten.  Er ontstaat inzichtelijk, beweeglijk denken. Karakteristiek is het wegen van 
eigen en andermans opvattingen, normen en waarden. Er ontstaat gevoel voor de eigen biografie, 
de innerlijke motivatie wordt sterker, idealen worden zichtbaar. De zeventienjarige komt aan bij 
zijn eigen innerlijke vraag. Het ervaren van eigen beperkingen waarmee je moet leren omgaan, 
kan aanvankelijk gevoelens van onmacht geven. Het gegroeide oordeelsvermogen maakt inzicht 
en keuzes mogelijk. 
 
Leeftijdsfase 12e-klasser  
 
De 17/18-jarige krijgt meer zelfstandigheid, vertrouwen in zichzelf  en zicht op zijn kwaliteiten en 
idealen. De vraag naar het wezen der dingen komt op, de jongvolwassene krijgt het vermogen 
daar zelf creatief en scheppend mee om te gaan. 
Het 12e leerjaar biedt een brede afronding van het vrijeschoolonderwijs. De ontwikkelingsstof van 
vele vakken is beschouwelijk getint en spant grote bogen. Zoekend naar een eigen oordeel 
verdiepen de leerlingen zich in diverse wereld- en maatschappijbeelden. Het denken wordt 
overzichtelijk, beweeglijk tussen polariteiten.  De jongvolwasse ne wil handelen uit inzicht en 
overzicht. 
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5.1.2 Socialisatie en subjectwording 

 
Gert Biesta stelt voor om de bedoelingen van onderwijs te bespreken in het kader van drie 
onderwijsdomeinen: kwalificatie (ontwikkelen van competenties), socialisatie (een identiteit 
ontwikkelen en burger worden in de samenleving), subjectwording (de bron ontdekken v an eigen 
unieke invulling van mens-zijn, moreel verantwoordelijk naar de ander). 
 
Het vak cultuurbeschouwing richt zich vooral op doelen van subjectwording en socialisatie.  
Sporadisch richt men zich ook wel op competentie-verwerving (bijvoorbeeld bij het schrijven van een 
scriptie of de presentatie van een werkstuk), maar dit aspect is geen prioriteit in dit vak. 
 
De ASO richting Rudolf Steinerpedagogie heeft haar Eigen Specifieke Eindtermen   (ESETs),  die men 
kan terugvinden op de site van de federatie  (www.steinerscholen.be).   Deze eindtermen laten zich 
in 9 rubrieken samenvatten: 
 

ESET     de vaardigheid om  

1 zuiver waar te nemen 

2 helder te denken 

3 met gevoel te oordelen 

4 onbevangen te onderzoeken 

5 op kunstzinnige wijze nieuwigheden te creëren 

6 concrete initiatieven vorm te geven 

7 tactvol te ondernemen 

8 in teamgeest feedback te ontvangen en te geven 

9 door zelfreflectie tot bijsturing te komen 
 

Bij de voorbereiding van de pedagogisch-didactische aanpak van een les kan men deze eindtermen in 
het zicht houden: breng ik genoeg variatie in de werkvormen zodat alle negen vaardigheden 
voldoende gevormd worden? 

 

 

5.2 Grondmotieven die doorheen de inhoudelijke thema’s klinken 
 
mens worden,  

 Evenwicht in de eigen ziel  (deugden, gezondheid)  
 Wie wil ik zijn?  (idealen) 
 Burger van twee werelden 
 Tussen polariteiten   licht-donker, leven-dood, het hogere- het lagere 
 In ontwikkeling, op pad gaan, groeien 
 
samen met anderen 

 Zich verbinden met en onderscheiden van de ander / het andere  
 Diversiteit 
 Man –vrouw 
 Liefde en seksualiteit 

http://www.steinerscholen.be/
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 Moraliteit - Vrijheid – gelijkheid - broederlijkheid 
 Actuele vraagstukken van deze tijd 
 Jongeren en hun rechten 
 Riten, gebruiken, (jaar)feesten, spreuken 
 Multiculturele samenleving 
 Christendom, andere wereldgodsdiensten en hun geschriften 
 

met eerbied voor het mysterie en de zin van mijn (het) bestaan 

 Bovenmenselijke vragen , voor de geboorte, na de dood 
 Grote ervaringen van iets dat ons oversti jgt 
 Ervaringen van iets onbegrijpelijks, groters dan onszelf,  Ik in God en God in mij.  
 Het lot en de filosofische  vragen  
  (waar kom ik vandaan?  Waartoe ben ik hier? Waar ga ik heen?) 
 Onvervangbaar uniek, betekenisvol voor iemand anders 
 Biografische voorbeelden 
 
 
 

5.3 Een vormende en wekkende pedagogie 

 
Naast de vormende waarde van de leerinhouden die als ontwikkelingsstof worden behandeld, mag 
men de ‘wekkende rol’ van de leraar niet onderschatten.  In het vak cultuurbeschouwing merkt men 
bij uitstek het belang van de onderwijzende rol van de leraar.  Zoals de onderwijspedagoog Gert 
Biesta beschrijft, telt vooral de pedagogische context of ruimte waarin de leerling een appél voelt om 
zich op unieke wijze te verhouden tegenover feiten, verhalen, aspecten van de werkelijkheid die als 
leerinhoud in de klas komen.  Je voorbeeld als mens, hoe jíj een relatie zoekt tot de werkelijkheid, is 
heel belangrijk. 
 

 

5.4 Nood aan afstemming 

 
Het is sterk aan te raden om met de vakcollega’s overleg te plegen.  Dit leerplan laat vele keuzes toe, 
afstemming over wie wat kiest vermijdt grote lacunes of talrijke herhalingen. Een soort ‘leerlijn’ per 
school kan een hulpmiddel zijn. 
 
Ook afstemming binnen het lerarenteam is soms nodig: in welk vak komt een thema zoals seksuele 
voorlichting en relatievorming vooral aan de orde? Komen bepaalde historische figuren ook al niet 
aan bod in geschiedenis?  Wordt een thema uit de actualiteit niet té veel uitgemolken door 
verschillende collega’s?  

 
 

5.5 Steiners aanwijzingen 

 
Wie het spoor van Steiner zelf wil volgen kan te rade gaan in “Religieuze Oriëntatie, 
Leerplanaanwijzingen van Rudolf Steiner”, Christofoor, Zeist 2005 en nog uitgebreider in “Zur 
religiösen Erziehung, Wortlaute Rudolf Steiners als Arbeitsmaterial für Waldorfpädagogen”, 
Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 1997. 
 
Hartwig Schiller vat in het laatste boekje overzichtelijk enkele aanwijzingen samen: 
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5.5.1 Voor de klassen 5 tot en met 8   

 
De leerlingen kunnen het goddelijke in deze levensfase leren kennen door de werkende liefdeskracht 
in de wereld.  Ook de historische religie vindt hier zijn plek. 
 

1. Het levenslot van mensen 
2. Het onderscheid leren voelen tussen hetgeen me als mijn lot overkomt (als een voortvloeisel 

uit het verleden) en hetgeen me toevallig treft (als een feit dat mijn toekomst anders kleurt) 
3. Het onderscheid leren kenen tussen hetgeen men van mijn ouders erfde en hetgeen men uit 

vorige levens meebracht. 
4. Door ‘praktische’ voorbeelden kan men verduidelijken wat vorige levens kunnen betekenen. 
5. Men kan over voorgeboortelijk leven en leven na de dood spreken. 
6. De Laäkoongroep is een kunstwerk dat het zich oplossende menselijk lichaam voorstelt. 
7. De leerlingen kunnen zich in drie opeenvolgende stappen tot het goddelijke verheffen. (de 

engel als persoonlijke begeleider, de aartsengel die groepen mensen en volkeren leidt en de 
tijdgeest die in grote tijdsperiodes toonaangevend is) 

8. Het onderscheid tussen de voorchristelijke en christelijke tijd.  
9. Een benadering van het mysterie van Golgotha.  (ook aangegeven voor klas 9) 
10. Als men profeten bespreekt (= meer onderbouw) kan men beelden van Michelangelo ter 

illustratie tonen. 
11. Na een vrije lange voorbereidingstijd waarin geduid wordt wie Christus is, kan men de 

vierheid van de evangeliën bespreken. (ook aangegeven voor klas 9) 
12. Spreuken kunnen behulpzaam zijn. 

 

5.5.2 Voor de klassen 9 tot en met 12   

 
Na de beeldrijke voorstelling komt het er nu op aan met begrips- en oordeelsvorming te werken.  
Bijvoorbeeld in de samenhang tussen lot, schuld en boete.  Opmerkelijk is Steiners aanwijzing om te 
differentiëren tussen meisjes en jongens.  Bij meisjes komt het esthetische op de voorgrond: hoe 
mooi het is als een mens een moreel goed mens is. Bij jongens is het nodig om te voorstellingen te 
wekken van beheerste daadkracht toen in het religieuze en ethische. 
 
In klas 9: 

- Voorgeboorte en nadood 
- Laäkoongroep 
- Herman Grimm 
- De apostelen (vanuit het Lukas evangelie bijvoorbeeld) 
- Augustinus (zie 10e klas) en Thomas a Kempis 
- Harmonie van de evangeliën 

 
In klas 10 

- Johannes-evangelie 
- Markus-evangelie of de ‘Confessiones’ van Augustinus 

 
In klas 11 

- De lotsvraag met begrippen van schuld en boete.  Triniteit  Vader-Zoon-Geest 
- Parzival in drie fazen van het zielenleven: onschuld, twijfel, zaligheid 
- Vooral het Christendom 

 
In klas 12 
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- Geschiedenis van religies (van ethnografische religies, zoals in Egypte en Griekenland met 
hun lokale godheden, over volksreligies, zoals bij de Hebreeërs, tot universele religies, 
waarvan er in eigenlijke zin maar twee zijn: boeddhisme en christendom).  Vooral het echte 
in elk van de verschillende religies moet naar voren treden. 

- In het christendom ligt een synthese van de verschillende godsdiensten.  

 
Steiner drukt de leraren op het hart een persoonlijke verhouding tot Christus te zoeken en een 
levendig onderricht te ontwikkelen dat het gemoed van de leerlingen kan doordringen. De oude 
intellectualiteit, waarvoor het religieuze wezensvreemd was, moge overwonnen worden.  
 
 
 
 
 

 

6 De eerste graad  
 

6.1 Grondmotief: mens worden   

6.1.1 Verhalen en legenden 

 
Wij verwijzen hier naar de literatuurlijst die de Nederlandse vakgroep religieuze oriëntatie heeft 
samengesteld.     Een mooi kortverhaal van Tolstoj ‘Heeft een mens veel land nodig?’  (of ‘Hoeveel 
grond heeft een mens nodig’) brengt het thema van de overdreven hebzucht in beeld. 

 

6.1.2 Deugden 

 
In “Het grote deugdenboek (voor het onderwijs)” van Linda Kavelin Popov vind je vele 
aanwijzingen om met de leerlingen rond deugden aan de slag te gaan. 
 
Ook de parabels (bv uit het Lucasevangelie) zijn prachtige verhalen die oproepen tot ‘echt mens 
zijn’.  Deze parabels zijn vaak ook een inspiratiebron geweest voor kunstenaars (bv Rembrandt, 
glasramen in Chartres …). Soms biedt het kunstwerk een mooie ingang om de parabel met 
hartenkwaliteit te benaderen. 

 

6.1.3 Wie ben ik?  

 
Men kan met de kinderen in kaart brengen wat ze van hun ouders meekregen via de erfelijkheid, 
hoe de omgeving hen ook mee heeft gevormd, en wat ze als echt iets van zichzelf beschouwen.  

 
 

6.2 Grondmotief: samen met anderen   

6.2.1 Sociale vaardigheden 

 
 Groepsvorming van de klas. 
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 In de dierenverhalen van Toon Tellegen staat het element van ontmoeting centraal. 
Leerlingen gaan heel gretig mee in de verhalen om van daaruit naar hu eigen situatie te gaan. 

 Er kunnen vaardigheden worden geoefend om met elkaar in gesprek te gaan. Hiervoor 
kunnen de ‘tien geboden van een klasgesprek’ een hulp zijn (zie handboek Nederlands).  

 Er kan tijd gemaakt worden om thema’s te bespreken die zich op dat moment voordoen 
zoals een situatie waar de leerlingen zich aan ergeren of last van hebben, een 
pestproblematiek,… Tijdens de les cultuurbeschouwing kan tijd gemaakt worden om deze 
zaken op een rustige manier te leren uiten en ermee te leren omgaan.  

 

6.2.2 Andere volkeren 

 
De zevende en achtste klas lenen zich uitstekend voor de bespreking van volkeren. Het gaat dan 
over de kennismaking met de eigenheid van de cultuur en hun morele opvattingen en 
wereldbeschouwing. De volkskarakteristieken kunnen in beeld gebracht worden via sprookjes en 
legenden, sagen en mythen, verhalen en reisverhalen. 
Literatuur en voorbeelden ter inspiratie: 

 De reisverhalen van Sven Hedin (Sven Hedin: Van pool tot evenaar, uitg. W. De Haan, 
Zeist, 1957.) 

 De literaire schetsen van Niederhaüser (Niederhaüser: Freunde Länder – Freunde Völker, 
Verlag Freis Geistesleben, Stuttgart, 1986. 

 Biografieën van grondleggers van culturen, zoals de volkskarakteristieken van de 
Arabieren (o.a. de sprookjes van 1001 nacht) aangevuld met het leven van Mohammed en 
de ontwikkeling van zijn levenshouding tot de leer van de Islam (Grube: Charakterbilder 
ause der Geschichte und Sage, Antikwariaat). 

 De volkskarakteristieken van het Joodse volk aangevuld en geïllustreerd met het leven 
van Mozes en zijn wetten. 

 Het leven aan het begin van de tijdrekening geïllustreerd aan het leven van Christus en in 
relatie gebracht met de Joodse en Romeinse volksaard (…)  

 “Bod Pa” van Anton Quintana. 

 Wie etnografische bezienswaardigheden  (een masker, een kledingstuk, een 
gebruiksvoorwerp, een wapen  ….) van een bepaalde cultuur in de klas kan brengen heeft 
meteen een mooie aanleiding om de gebruiken en gewoontes van het desbetreffende 
volk ter sprake te brengen. 

 Als er leerlingen die zelf (of via hun ouders) afkomstig zijn van vreemde culturen, dan kan 
men kijken of een levendige getuigenis vanuit een ander deel van de wereld kan worden 
gebracht. 

 
 

6.3 Grondmotief: mysterie en zin   

6.3.1 Het lot 

 
 Naar aanleiding van de actualiteit  (‘Wat overkomt mensen’) kunnen de leerlingen iets 

opschrijven, of een tekening maken over iets dat hen overkwam. En dan kunnen open vragen 
klinken of ze het gevoel hadden dat dit puur toeval was of niet. 

 Anders dan de gedetailleerde biografiebespreking van de negende klas, kunnen in acht wel 
levensverhalen worden verteld, die soms ook mooi verfilmd zijn.  Literatuur en voorbeelden 
ter inspiratie: 
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o Afhankelijk van de rijpheid van de klas kan het leven van Gandhi worden verteld (indien 
de leerlingen in de klas jong van geest zijn is Gandhi soms iets te vroeg om te behandelen 
in de achtste klas). Dit kan in verband worden gebracht met aardrijkskunde, geschiedenis 
én de volkskarakteristieken van het Indische volk (link 7e klas). Er kan ook dieper worden 
ingegaan op zijn specifieke eigenschappen, zoals dat hij niet goed was in wiskunde 
bijvoorbeeld. De leerlingen kunnen zich hieraan spiegelen. (of hoort d it bij klas 7?) 

o Ook Martin Luther King kan worden besproken. Hij haalde zijn inspiratie bij Gandhi, dus 
het is logisch om Gandhi te bespreken alvorens Martin Luther King aan bod komt.  

o Jacques Lusseyran 
o Jean-François Champollion (ontdekker hiërogliefen) 
o Sabine Kuegler groeide op in Papoea-Nieuw-Guinea in een vijandige stam die haar vader 

als antropoloog onderzocht. Het verhaal wordt thematisch opgebouwd (voeding, eerste 
menstruatie, relaties, doden,…) waardoor mooi de link met de eigen cultuur kan worden 
gelegd. Het bevat belangrijke ankerpunten in het volwassen worden die kunnen worden 
gekoppeld aan de leefwereld van de leerlingen 

 

6.3.2 Het voorgeboortelijke leven 

 
 Met de korte parabel ‘Van een leven na de geboorte’ (makkelijk op internet) wordt het 

thema gemakkelijk ingeleid. 

 Carol Bowman beschrijft in haar boeken frappante getuigenissen van jonge kinderen die 
zaken uit hun vorige leven vertellen.  Ian Stevenson is een wetenschapper die het fenomeen 
van reïncarnatie nader bestudeert. 

 

6.3.3 De goddelijke wereld 

 
 Het boekje “Hallo meneer God… met Anna” van Fynn  geeft mooi weer hoe iemand zich op 

een natuurlijke wijze verbonden kan voelen met iets hogers.  

 Engelen en aartsengelen komen in vele verhalen en kunstafbeeldingen voor.  H. C. 
Moolenburgh startte een bevraging vanuit zijn huisartsenpraktijk en kwam tot verrassende 
resultaten. 

 Via boeken zoals ‘Oude en nieuwe mysteriën’ van Bastiaan Baan, kan men als leraar voeling 
krijgen met de omwenteling die Christus volbracht in de wijze waarop mensen ingewijd 
werden en worden in goddelijke aangelegenheden.  Men kan de leerlingen verhalen 
vertellen uit Oude (bv Mozes) en Nieuwe Testament (bv Lazarus, Paulus), om te zien hoe 
mensen tot inzicht kwamen en komen. 

 

6.3.4 De jaarfeesten 

 
 Met gepaste verhalen wordt de kernboodschap van feesten zoals Michaelsfeest, Advent, 

Kerst, Pasen, Sint-Jan  vanuit het gevoel beleefbaar. 
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7 De tweede graad  
 

7.1 Grondmotief: mens worden   

7.1.1 Gezond leven 

 
 Men kan met de leerlingen in gesprek gaan over gezonde leefgewoontes, op het vlak van 

slaap, voeding, beweging, ontspanning, gebruik van multimedia 
 

7.1.2 Mijn dromen en idealen  

 
 In sommige vestigingen worden motivatiegesprekken gehouden, om leerlingen een bewuste 

keuze te laten maken naar de derde graad.  Het is een gelegenheid om dromen en idealen 
aan bod te laten komen.   

 Men kan de leerlingen een brief aan zichzelf laten schrijven: hoe zij hun toekomst zien.  Wie 
ze willen worden, waar en hoe ze willen leven.  Deze brief kan de leraar bewaren en 
bijvoorbeeld vijf jaar later aan deze (oud-) leerlingen bezorgen. 
 

7.1.3 Mijn kwaliteiten  

 
 Planetenkwaliteiten vormen een mooie typologie die de leerlingen kunnen helpen te 

ontdekken wat ze in huis hebben en wat ze kunnen ontwikkelen.  

 
 

7.2 Grondmotief: samen met anderen   

7.2.1 Gespreksvaardigheid 

 
 Het aanbrengen van primaire vormen van gespreksvaardigheid, d.m.v. oefengesprekken, is 

een aandachtspunt op zich.  Men kan verschillende afspraken hanteren, bv dat één spreker 
opgevolgd wordt door een ander die kort samenvat wat de voorganger zei en vraagt of dat 
klopt.  Vooral het luisteren als kwaliteit en het streven naar een ware dialoog (geen debat om 
gelijk te halen) moet geoefend worden. 

 

7.2.2 Relationele en seksuele vorming 

 
 Bespreken van thema’s uit het relationele leven: 

o Vriendschap, verliefdheid, liefde 
o Rolpatronen, biologische en psychologische verschillen tussen jongen en meisje, en 

de gevolgen hiervan voor hun onderlinge relaties 
o Hetero- en homoseksualiteit 
o Aspecten van relatiekunde uit de literatuur  
o Religieuze aspecten  
o Seksualiteit, voorbehoedsmiddelen, preventie van SOA  
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Methodologische wenken: 
 Leerlingen kunnen zelf vragen noteren rond seks, daarna worden deze onderwerpen 

besproken.  

 Leerlingen kunnen zelf een onderwerp voorbereiden in het ICT-lokaal, bvb 
anticonceptie/soa’s. Dit onderwerp wordt dan per groepje voorgesteld.  

 

7.2.3 Wat jongeren bezwaart 

 
 Een aanrader is de brochure ‘Zo zit hem dat (??? Nakijken)’ gratis verkrijgbaar bij het 

kinderrechtencommissariaat.  Eventueel kan men via groepswerkjes bijzondere thema’s naar 
voren laten brengen (over jongeren wiens rechten in vraag komen te staan en dreigen 
achtergesteld, uitgesloten, gepest of gediscrimineerd te worden.)  

 Werken rond jongerencultuur, nastreven van vrijheid, na hippies de punk in Groot-
Brittannië, hedendaagse subculturen en de link naar ‘steinerschoolkinderen’…  

 Druk/angst en hoe dat een mens tot waanzin kan leiden. 
o Film “Das Experiment” samen bekijken. 

 Groepsdruk (kan ook besproken worden in gesprekken rond vriendschap)  
o “1984” van George Orwell 

 Vooroordelen 
o Er wordt aan de leerlingen gevraagd of zij zelf denken dat ze vooroordelen hebben, 

wat ze denken over discriminatie naar holebi’s, allochtonen, xenofobie. 

 

7.2.4 Andere culturen 

 
 Hoewel wereldreligies pas echt in de derde graad aan bod komen, kunnen de culturele 

gebruiken van bepaalde geloofsgemeenschappen hier al toegelicht worden.  Een bepaalde 
werkvorm kan de volgende zijn. Leerlingen kunnen zelf presentaties geven over de 
verschillende godsdiensten, dit zorgt voor een persoonlijke kennismaking met een religie. De 
uitdaging is dan om alle essentiële elementen aan bod te laten komen en het niet te 
oppervlakkig te laten zijn. Een middenweg kan daarom zijn om de leerlingen te laten werken 
aan een element uit een bepaalde godsdienst, bijvoorbeeld de dood. Het is ook mogelijk om 
de leerlingen eerst te laten presenteren, waarna de leerkracht dieper ingaat op een aantal 
thema’s in een reeks klasgesprekken. 

 
 

7.3 Grondmotief: mysterie en zin   

7.3.1 Biografieën 

 
In de 9e klas wordt traditioneel gewerkt rond biografieën. Ook in de eerste graad kwamen 
biografieën aan bod. Daar kwamen ze aan bod als grondleggers van culturen (7e klas) of werd 
ingegaan op hun sociale en verbindende kwaliteiten (8e klas). In de 9e klas wordt gekeken naar de 
binnenwereld van de figuren, en op welke manier hij of zij in zijn of haar leven een fundamenteel 
persoonlijk besluit heeft genomen. De 9e klasser bevindt zich immers op een leeftijd waarop zij 
ook belangrijke persoonlijke beslissingen maken. De leerlingen kunnen de biografische inhouden 
dan linken aan hun eigen leefwereld (bewust of onbewust?).  
 
Didactische werkvormen/methodologische wenken: 
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 Het kan een goed idee zijn om de leerlingen als jaarwerk een biografie van een historisch 
overleden persoon te laten bespreken. De leerkracht kan dan zelf een biografie brengen 
die als voorbeeld dient voor de leerlinge: de biografie wordt gebracht op de manier 
waarop dit ook van de leerlingen verwacht wordt (er kan bijvoorbeeld een stappenplan 
worden gevolgd). De leerkracht neemt vervolgens de lijst met biografieën door, zodat de 
leerlingen een bewuste keuze kunnen maken.  

 Het helpt de jongeren als de opbouw van een biografie een zekere structuur krijgt, die de 
leerlingen oppikken uit een klassikale bespreking van een biografie.  Zo kan men als eerste 
deeltje bijvoorbeeld de naakte opsomming van feiten uit het leven vermelden, waaruit 
dan vragen kunnen ontstaan: Hoe kon dit of dat gebeuren, van waaruit of waartoe werd 
deze of gene levenskeuze gemaakt?  Dan komt men tot grote thema’s in het leven en kan 
men aftastend een ‘rode draad’, een ‘motief’, een centraal ‘motto’ doorheen de biografie 
proberen ontdekken.  Wat dreef deze persoon?  Wat heeft hij (willen) na(ge)laten? … 

  Het kan zinvol zijn dat de leerlingen de biografieën aan elkaar presenteren in een 
spreekbeurt, op die manier wordt de horizon van de leerlingen verruimd. Leerlingen 
kunnen elkaar beoordelen op een constructieve manier, er wordt dus niet bekritiseerd, 
zodat het niet bedreigend is om te presenteren. 

 Het nadeel van het bespreken van een historisch overleden persoon is dat de bespreking 
snel clichématig kan worden. Daarom kan ervoor worden geopteerd om een levende 
persoon te kiezen die de leerling gaat interviewen. Dit kan een persoon zijn die de 
leerlinge niet kent of juist iemand die de leerling wel kent. Beide mogelijkheden hebben 
voor- en nadelen (een persoon die de leerlingen kennen kan soms te dicht staan om echte 
vragen te stellen, anderzijds kan een gekende persoon interviewen ook echt een 
verrijking zijn). 

 
Voorbeelden ter inspiratie: 

 Romero 

 Marten Luther King 

 Gandhi 
 Kaspar Hauser 

 Solszjnitsyn 

 Dag Hammerskjöld 
 Oppenheimer 

 Boris Pasternak 

 Luthuli 
 Janos Korcszak 

 Eatherby 

 Jaques Lusseyran 
 Nolan 

 C. Mendes 

 Jeanne d’Arc 
 … 

 

7.3.2 Leven en dood  

 
 Leven en dood; hoger leven; het individu en zijn levenslot; goed en kwaad in de wereld en in 

de mens 
o “Terugkeer uit de dood” van G. Ritchie  kan behandeld worden in de 10e klas. Er kan 

gewerkt worden met veel verschillende thema’s die in het boek aan bod komen. Er 
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kan zelf gefilosofeerd worden, in groepjes, en daarna worden de inzichten besproken 
in groep. 

 Leven met een handicap 

 Talenten en vaardigheden, tegenover gebreken en tekortkomingen 

 Leven na de dood; reïncarnatie  
 
 

7.3.3 De jaarfeesten 

 
De christelijke jaarfeesten kunnen in de tweede graad als thema ruim te sprake komen, hun 
ontwikkeling in de cultuurgeschiedenis, hun samenhang met het karakter van de tijd van het jaar 
waarin ze gevierd worden, hun betekenis voor de persoonlijke geestelijke ontwikkeling. 
 
Men kan in de klas de historische achtergrond van een feest duidelijk maken en duiden waar 
bepaalde gebruiken vandaan komen   (adventsspiraal, kerstboom, ster van driekoningen, 
pannenkoeken bij lichtmis, Carnavalsfeest, klokken en hazen met eieren bij Pasen, Sint-Jansvuur, 
drakenspel bij Michaël …).   

 

7.3.4 De dierenriem 

 
Vanuit de seizoenen kan worden geduid hoe sinds oudsher verbanden werde n gelegd tussen de 
natuur op aarde en in de kosmos.  Het vraagt een goede voorbereiding om met dit thema aan de 
slag te gaan. 
 
Een mooie link met het volgende thema kan worden gelegd met het schilderij ‘Het laatste 
avondmaal’ van Leonardo da Vinci. 

 

7.3.5 De apostelen 

 
De apostelen vertonen heel verschillende menselijke kwaliteiten.  Petrus, Paulus en Johannes 
beleven elk op eigen wijze de christelijke inslag.  Judas had bijzondere verwachtingen naar de 
Christusfiguur. 
 
De handelingen der apostelen geven aanle iding tot thema’s als opstanding en Heilige Geest. 
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8 De derde graad  
 

8.1 Grondmotief: mens worden   

8.1.1 Licht en donker 

 
In “Je kunt alles ook anders zien” toont Elisabeth Wellendorf hoe licht kan doorstralen in heel 
donkere situaties van menselijk leed. 

 

8.1.2 Schuld, straf, boete, berouw, genade, vergeving 

 
In “De zonnebloem” stelt Simon Wiesenthal de vraag of hij een jonge stervende nazi -officier 
vergiffenis had moeten schenken voor zijn gruweldaden. 
 
In “Een jihad van liefde”  weigert Mohamed El Bachiri de ze lfmoordterroristen van maart 2016 te 
haten omwille van hun aanslag die zijn vrouw het leven kostte.  
 
Er zijn meer getuigenissen van krachtige denkers die over dit thema getuigen. 
 

8.1.3 Vrijheid  

 
 De individuele vrijheid en de morele verantwoordelijkheid t.o.v. de maatschappelijke 

actualiteit. Het vormen van een eigen ethische houding t.o.v. verschillende vormen of 
gezichten van het kwaad (totalitair denken en handelen, terrorisme, nationalisme, fascisme, 
beroving van individuele oordeelsvorming en vrijheid, anarchisme, onverschilligheid, 
ontvluchten van de realiteit). 

 Het thema vrijheid kan vanuit volgende gezichtspunten worden besproken: 
o Vrijheid van handelen of vrijheid van denken 
o Vrijheid en bewustzijn 
o Vrijheid en lichamelijkheid 
o Vrijheid als maatschappelijk ideaal 
o Mijn vrijheid tegenover die van andere 

 In “Ik doe wat ik wil” bespreekt Mieke Mossmuller het thema vrijheid op maat van jong 
volwassenen. 

 

8.1.4 Wie ben ik: Parcival, Faust, of …?  

 
 Eigen idealen, talenten en passies kunnen in kaart gebracht worden. 

 Een competentieportfolio is daar een mogelijke vorm voor. 
 Wie ben ik? Wie wil ik zijn.  Terugblikken …. 

 
 



 

19 
Leerplan Cultuurbeschouwing   Secundair Steineronderwijs            21 juni 2017 
 

8.1.5 Spreuken 

 

Er is natuurlijk een rijkdom van spreuken die Steiner heeft opgesteld.  Ontleen eens het boek 
‘Gedichten, spreuken, meditaties’ van Steiner. 

 
(Ecce homo) 
In het hart weeft het voelen, 

 in het hoofd  straalt het denken, 
 in de leden werkt het willen. 
 Wevend in ’t stralen, 
 werkend in ’t weven, 
 stralend in ’t werken: 

dat is de mens. 
 

 

Wensen van de ziel ontkiemen, 
daden van het willen groeien, 
vruchten van het leven rijpen. 
Ik voel mijn lot, 
mijn lot vindt mij. 
Ik voel mijn ster, 
mijn ster vindt mij. 
Ik voel mijn doelen, 
mijn doelen vinden mij. 

 
Mijn ziel en de wereld zijn slechts een. 

 
Het leven, het wordt lichter om mij, 
het leven, het wordt zwaarder voor mij, 
het leven, het wordt rijker in mij. 

  (Vredesdans 1924) 
 
 
Het schone bewonderen, 
het ware behoeden, 
het edele vereren, 
het goede besluiten, 
kan leiden de mens 
in zijn leven tot doelen, 
in zijn handelen tot ’t juiste, 
in zijn voelen tot vrede, 
in zijn denken tot licht; 
en leert hem vertrouwen 
op goddelijke leiding 
in alles wat is: 
in ’t wijd heelal 
in de eigen ziel. 
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8.2 Grondmotief: samen met anderen  

8.2.1 Gespreksvormen 

 
Inzicht verkrijgen in, en oefenen van gespreksvormen 

 

8.2.2 Relatiekunde 

Anders dan in de tweede graad kunnen de jongvolwassen leerlingen met meer diepgang ingaan 
op thema’s over relatievorming. 

 
 Bespreken van thema’s uit het relationele leven: 

o Vriendschap, verliefdheid, liefde 
o Seks, eros, amor, liefde 
o Rolpatronen 
o Biologische en psychologische verschillen tussen man en vrouw 
o Seksualiteit, voorbehoedsmiddelen, preventie van SOA 
o Rede en hartstocht, genot, liefde, vrijheid 
o Tederheid 
o Hetero- en homoseksualiteit 
o Teksten uit zowel antieke als moderne literatuur (voorbeelden literatuurlijst?) 
o Animus en anima 
o Trouw en vertrouwen 
o Partnerschap en huwelijk 

 rond seksualiteit: 
o Menselijke relaties 
o Waarom nog huwen? 
o Waarom nog kinderen krijgen? 
o Seksualiteit in het licht van karma 
o Voorbehoedsmiddelen 
o Sensoa 
o … 

 
 

8.3 Grondmotief: mysterie en zin   

8.3.1 Ziel en geest 

 
Vele elfde klassen gaan naar Chartres op uitstap.  Het motief van de zuivering van de menselijk 
ziel opdat het geestelijke er zou kunnen in nederdalen is een heel rijk thema dat op verschillende 
manieren kan worden belicht.  De Aristotelische deugdenleer is daar één van. 
 

8.3.2 Het goede en het kwade 

 
Films zoals ‘Die Weisse Rose’ tonen jonge helden die blijven opkomen voor menselijkheid in een 
onmenselijke samenleving. 
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8.3.3 Stamgodsdienst, volksgodsdienst, wereldgodsdienst 

 
 Het Oude Testament, Jodendom en Christendom. Dit kan gelinkt worden aan en dienen als 

voorbereiding voor Chartres (11e klas). Maar het is ook interessant om in de 12e klas een plek 
te vinden voor het christendom. 

 In “Bronnen van het Christendom”  (Bastiaan Baan,  Christine Gruwez, John Van Schaik) kan 
men zien hoe bepaalde stromingen in het christendom via bepaalde apostelen in verband 
staan met voorchristelijke bewegingen. 

 Hare Krishna 
 Boeddhisme 

o Meditatie, hier zijn interessante gesprekken en thema’s aan te verbinden.  

 Islam 

 

8.3.4 Zingeving 

 
Viktor Frankl is een meester in de weg naar zingeving, waarbij het geweten een cruciale rol speelt. 

 

8.3.5 De christelijke jaarfeesten 

 
In navolging van Steiner kan men de historische ontwikkelingen en de bovenzinnelijke betekenis 
bij elkaar brengen:  bijvoorbeeld bij twee Jezuskinderen, bij Driekoningen, bij de gebeurtenissen 
van de Goede Week. 

 

 

9 Bibliografie 
 
De bibliografie is de facto onvolmaakt.  Wij brengen hier een compilatie van drie lijsten.    

1. De oude lijst uit de oude leerplannen (van 1990 en 1993) 
2. Een fragment uit de literatuurlijst die de Nederlandse vakgroep Religieuze Oriëntatie 

verspreidt (versie 2006) 
3. Enkele recente aanvullingen 

 
Hierbij lanceren wij een uitdrukkelijke oproep aan alle CB-leraren om boeiende lectuur te delen: geef 
suggesties door aan arnout.de.meyere@steinerscholen.be , dan komen er updates van deze 
bibliografie.  Hartelijk dank. 
 
  

mailto:arnout.de.meyere@steinerscholen.be
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9.1 Bibliografie vanuit de oude leerplannen 

9.1.1 Eerste graad  (klassen 7 en 8) 

9.1.1.1 Algemeen en specifiek pedagogisch 

 

9.1.1.2 Vakspecifiek 
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9.1.2 Tweede graad  (klassen 9 en 10)  

9.1.2.1 Algemeen pedagogisch 

 

 

9.1.2.2 Specifiek vakgericht 
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9.1.3 Derde graad  (klassen 11 en 12) 

9.1.3.1 Algemeen pedagogisch 
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9.1.3.2 Thema zonde, schuld 

 
 

9.1.3.3 Thema vrijheid 
 

 

 

9.1.3.4 Thema relatiekunde 
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9.1.3.5 Thema de menselijke ziel 

 

9.1.3.6 Thema godsdiensten en apocalyps 

 

 

 

9.1.3.7 Thema randverschijnselen van het occultisme 
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9.1.3.8 Thema sprookjes 
 

 

9.1.3.9 Thema christelijke jaarfeesten 
 

 
 
 
 

9.2 Uit de literatuurlijst van de Nederlandse vakgroep Religieuze Oriëntatie  

 

9.2.1 Klas 7  

 

 Julie van de wolven -J. Craighead George (De Jonge 1994) 

 Over de rand -J. Simpson (Nijgh & van Ditmar 2000) 

 Iedere dag telt -T. Wassiljewa (Lemniscaat 1995) 
 Het achterhuis -A. Frank (Uitgeverij XL 1999) 

 Herinneringen aan Anne Frank -M. Gies (Ooievaar 2000) 

 Helden der Reformatie -E. Stickelberger (Daamen z.j.) 
 Magellan -S. Zweig (Broekman & De Meris z.j.) 

 Het geheim van de tempelridders -I. Ott (Christofoor 1994) 

 Lezen uit het Evangelie 
 Legende van Judas -E. Bock in: Keizers en apostelen (Christofoor 1992) 

 De zweetdoek van de heilige Veronica in: Christuslegenden -zie boven 

 Wie die Jünger Christus erlebten -zie boven 

 Lucas de heelmeester -Taylor Caldwell (Stok, Den Haag)  
 Biografie Schliemann: Het goud van Troje -R. Payne (Prisma pocket 1960) 

 Gieren boven de Montségur -I. Ott (Christofoor 1978) 

 De bark van de broers -H. Baumann (Christofoor 1988) 
 Ontdekking van de Noord- en Zuidpool (Nansen, Scott en Amundsen) 

 Het behouden huis -A. Hildebrand (Van Goor 1996) 

 Henry Stanley -N. Glas (Mellinger 1964) 
 Boela Matari -J. Wasserman (de Boer 1953) 

 Biografie Michiel de Ruyter bv. van: H. Lunshof (Elsevier 1960) 

 Kalahari, een verloren wereld -L. v. d .Post (Contact 1960) 
 Parsival -C. de Troyes (Christofoor 1981) 

 Parzival -W. v. Eschenbach (Vrij Geestesleven 1990) 

 Jeanne d'Arc -M. Krueck v.Poturzyn (Phoenix pocket 1963) 
 Hier stehe ich -M. Krueck v.Poturzyn (Urachhaus 1980) 

 Prins en ketter -M. Bowen (De Banier 1976) Ook uitgegeven als: De Held 
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 Dei Gratia -M. Bowen (De Banier 1976) 
 Garibaldi -M. Krueck v. Poturzyn (Phoenix pocket 1962) 

 Kalevala -E. Lönnrot (Christofoor 1981) 

 De oogen van den eeuwigen broeder -S. Zweig (De Tijdstroom 1925)* 
 Arabische verhalen bv 1001 Nacht 

 Eenlingen -H. Schlegtendal (Christofoor 1987) 

 Seltsame Jahrmarktleute -H. Hahn (Mellinger 1989) 
 Een kleine vrouw -A. Burgess (De Banier 1991) 

 Der Mann, der überlebte; George Carver und sein Werk -L. Elliot (Aussaat Verlag 1995) 

 Olivier Twist -C. Dickens (Het Spectrum 1986) 
 

9.2.2 Klas 8 

 

 Licht in mijn duisternis -H. Keller (De Ster 1998) 
 Ein Leben ohne Worte -Ein Taubstumme lernt Sprache verstehen -S. Schaller (Knaur 1992) 

 Moeder Teresa -N. Chawla (Bzztôh 1993) 

 Het leven van Harriet Tubman -A. Petry (Van der Peet z.j.) 
 Shabanu, Tochter des Windes -S. Fisher Staples (Unionsverlag 1998) 

 Het boek van Bod Pa -A. Quintana (Querido 1996) 

 Gro¢er-Tiger und Christian -F. Mühlenweg (Deutscher Taschenbuch 1992) 

 Eigen rechter -J. Terlouw (Lemniscaat 1998) 
 Vom Glück des Ungehorsams -Die Lebensgeschichte von H. D. Thoreau -H. Feldhoff (Beltz 1989) 

 Madame Curie -Haar leven en werk -E. Curie (Leopolds 1948) 

 Gottes Boten unter uns -W .Lindenberg (Ernst Reinhardt 1987) 
 Zo bidt de mensheid -W. Lindenberg (East-West public. 1985) 

 Marionetten in Gottes Hand -W. Lindenberg (E. Reinhardt 1972) 

 Bobik im Feuerofen -W. Lindenberg (E. Reinhardt 1983) 
 Bobik begegnet der Welt -W. Lindenberg (E. Reinhardt 1971)  

 Bobik in der Fremde -W. Lindenberg (E. Reinhardt 1971) 

 Wolodja -W. Lindenberg (E. Reinhardt 1973) 
 De brug van San Luis Rey -T. Wilder (Agathon 1980) 

 De begraven kandelaar -S. Zweig (A. de Lange 1937)* 

 Moedige metgezellen -zie boven  
 The black Heroe -H. Keller 

 Het noorderlicht -R. Crottet (Van Loghum Slaterus 1964) 
     in samenhang met Salomo (onsterfelijkheid) 

 Het teruggevonden licht -J. Lusseyran (Christofoor 1991) 
 Die Favela-Kinder -U. Craemer (Freies Geistesleben 1982) 

 Hallo meneer God met Anna -Fynn (Callenbach 1999) 

 Vliegtuig in vlammen -A. MacLean (De Boekerij 1999) 
 Abdoellah in: Klaverblad van vier -J. Ligthart 

 De kunstenmaker Pamphalon -N. Ljeskof (In den Toren z.j.) 

 Volksvertellingen van L. Tolstoi -zie boven 
 Aufbruch der Kinder 1924 -M. Krueck v.Poturzyn (Privatdruck  Freies Geistesleben) 

 Der Reiter auf dem fahlen Pferd -E. Stickelberger (Steinkopf 1963) 

 Tranen over Johannesburg -A. Paton (De Groot Goudriaan 1999) 

 Zwarte Eland spreekt -J. Neihardt (Bijleveld 1996) 
 Terug naar Oraibi -H. Johansen (Christofoor 1987) 
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 De roep van de uil -M. Craven (Strengholt 1989) 
 Het groene licht -J. de Beausobre 

 Een mensch overwon -J. de Beausobre (Ploegsma 1941) 

 Tristan en Isolde -bv J. Bédier (Prisma pocket 1979) 
 Das Tier -N.Ljeskov in: Gesammelte Werke (München 1963) 

 Het rijk der mensen in: Postvlucht naar Dakar -A. de Saint-Exupéry (Donker 1978)  

 David ontdekt de wereld -zie boven 
 Biografieën van bv Steiner, Anne Frank, Schweitzer, Nelson Mandela, enz   

 De Parel -J. Steinbeck (Salamander pocket 1977) 

 Eenlingen -zie boven 
 Een kleine vrouw -zie boven 

 Sternenstunden der Menschheit -S. Zweig (Fischer 1992) vertaald als: 

 Noodlotsuren der mensheid -S. Zweig (Wereldbibliotheek 1950) en: Lotswendingen -S. Zweig 
(Wereldbibliotheek) 

 The night of the new moon -L. v .d .Post (Londen 1970) 

 So geboren -R. Carlson (Ogham 1993) 

 Der Traum von Gralsfelden -H. Schaumberg (Ogham 1982) 
 Einst als Engel sangen -J. Whiteger (Gütersloh) 

 Du hast mich heim gesucht bei Nacht 

 Einst trug sich zu -H. v. Hinüber (Urachhaus 1973) 
 Simone Weil -A. Krogmann (Altamira 1986) 

 Het portret in: Petersburgse verhalen -N. Gogol (Meulenhof 1985) 

 De fles van Satan -R. Stevenson (Wereldbibliotheek 1955) 
 Het schot in: Russische Verhalen -A. Schot 

 verhalen van Tolstoj: De kaars, Een gevangene in de Kaukasus, De valse Coupon, Kinderjaren, 
Jongensjaren, Jeugd, Sebastopol-vertellingen 

 Biografie van Tolstoj in: Baumeister der Welt -S. Zweig (Reichner 1936) 
 Herinneringen van een Bramzijgertje -J. de Hartog (Hollandia 1990) 

 Een vreemdeling in Killnock -L. Wibberly (Sirius & Siderius 1984) 

 De jeugd van Little Tree – F.Carter (Bruna 1998) 
 

9.2.3 Klas 9 

 

 De moeder van David S. -Y. Keuls (Ambo 1996) 

 Vroeger toen ik groot was, vèrgaande herinneringen van kinderen -J. Klink (Ten Have 1994) 
 Hinkelen langs de afgrond, vijftien kinderen vertellen hun oorlog -K. David (BZZTôH 1987) 

 Engelen: als beschermers en als helpers -Moolenburgh (Ankh-Hermes 1993) 

 Een engel op je pad: honderd en één engelen -Moolenburgh (Ankh-Hermes 1991) 
 De wereld van Sofie -J. Gaarder (Fontein/ Houtekiet 1998) 

 Ik wil geen inmij meer zijn -berichten uit een autistische kerker -B. Sellin (Thoth 1993) 

 Moïra, 16 jaar en genezen van anorexia -haar dagboek -M. Müller (Indigo 2000) 
 Het goede leven -Ethiek voor mensen van morgen -F. Savater (Bijleveld 1996) 

 Goed samen leven -Politiek voor mensen van morgen -F. Savater (Bijleveld 1998) 

 Een duivelse koestering -B. Keenan (Nijgh & Van Ditmar 1993) 
 De prijs van een kind (4 jaar in de hel van de kinderprostitutie in Bangkok -M. Botte & J. Mari (De 

Kern 1994) 

 Voetsporen op het pad (Findhorn) -E. Caddy (Mirananda 1980) 

 Zeitgewissen -B. Nordmeyer (Urachhaus 1985) 
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 Meister ihres Schicksals -B. Nordmeyer (Urachhaus 1991) 
 Profile des Jahrhunderts -B. Nordmeyer (Urachhaus 1988) 

 Im Zeichen der Menschlichkeit -F. Reuschle (Urachhaus 1985) 

 Beim Schicksal zu Gast -G. Klein (Urachhaus 1986) 
 De kleine Johannes - Frederik van Eeden (in 11e  op terug komen) (Veen 1989) 

 De ongedoopte pope; 

 De verzegelde engel; 
 De schildwacht in: Romans en verhalen -N. Ljeskov (v.Oorschot 1990) 

 Das Tier -zie boven 

 Heiligenlegenden 
 Apostellegenden -H. de Weerd (Kirchner z.j.) 

 Keizers en apostelen -E. Bock (Christofoor 1992) 

 Grote Heiligen -W. Nigg (Ankh Hermes 1978) 
 Heiligenlegenden van H. Kühn 

 De grote ingewijden -E. Schuré (Gnosis z.j.) 

 Biografieën van bv. Rembrandt, Michelangelo, da Vinci 
 Uitdrijvingen en genezingen uit de Evangelieën 

 Sprookje van de groene slang en de schone lelie -zie boven 

 De man die bomen plantte -J. Giono (Van Arkel 1988) ook in: Im Zeichen der Menschlichkeit -zie 
boven 

 Verhalen van A. v. d. Leeuw 

 De tijd zal het leren -C. Nolan (Amber 1989) 

 Met mijn linkervoet -zie boven 
 Das wahre Zeitgeschehen -N. von Baditz 

 Das unsterbliche Klavir -A.en H. Carmi (Urachhaus 1996) 

 Wat gebeurde er met sergeant Massuro? (moet men enigszins  aanpassen:) -H. Mulisch (Bezige Bij) 

 De witte slang (Chinees sprookje) 
  

9.2.4 Klas 10 

 

 In een sluier gevangen -B. Mahmoody (Van Reemst 1996) 
 De beproeving -B. Saubin (De Kern 1992) 

 Sie erlebten Christus -G. Hillerdal & B. Gustafsson (Verlag die Pforte 1980) 

 Je kunt ook alles anders zien: mensen in grenssituaties -E. Wellendorf (Indigo 1998) 
 Ik (Ali) -Günther Walraff (Van Gennep 1989) 

 Dood is niet meer dood: mijn ervaringen met sterven -H. Adama van Scheltema (Vrij Geestesleven 
1988) 

 Onderweg: het leven van Elisabeth Kübler-Ross -D. Gill (Ambo 1981) 
 De cirkel van het leven: herinneringen aan leven en sterven -E. Kübler-Ross (Ambo 2000) 

 Evangelie der Harmonieën 

 Biografieën van Paulus en Augustinus, Maria Magdalena 
 Johannesevangelie (in den beginne, doop, ik ben woorden, opwekkingen) 

 Het teruggevonden licht -zie boven 

 Kaspar Hauser -H. van Manen (Vrij Geestesleven 1985) 
 Kaspar Hauser of de traagheid des harten -J. Wasserman (Wereldbiblotheek 1938) 

 Zeitgewissen -zie boven 

 Het lied van Bernadette -F. Werfel (Conserve 1991) 
 Niet begeerde reis naar Siberië -A. Amalrik (v.Oorschot 1977) 
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 Het leven na dit leven -R. Moody (Strengholt 1994) 
 Terugkeer uit de dood -G. Ritchie (Becht 1990) 

 Erlebnisse an der Todesschwelle -C. Roszell (Freies Geistesleben 1991) 

 Lessen voor levenden -E. Kübler-Ross (Ambo 1995) 
 Dood: het laatste stadium van innerlijke groei -E. Kübler-Ross (Ambo 1994) 

 Biografieën van M.L.King, Gandhi, enz. 

 bv. Gandhi -E. Easwaran (Sirius & Siderius 1983) 
 A man to match his mountains (biogr.B. Khan)-E. Easwaran (Nilgiri 1984) 

 Arabisme, islam en christendom -W. Maas (Christofoor 1992) 
 

9.2.5 Klas 11 

 

 Als een tweederangs burger -B. Echemeta (In de Knipscheer 1999) 

 Simone Weill -A. Krogmann (Lemniscaat 1970) 
 Waarom ik?! -M. Koster (Christofoor 1992) 

 Onverklaarbaar verdriet -Y.  Gershom (Indigo 1998) 

 Onder woorden -A. Walker (In de Knipscheer 1990) 
 Deugden -diverse auteurs (Meulenhoff/ Trouw 2000) 

 Liefhebben, een kunst, een kunde -over de ontplooiing tot creatief mens-zijn -E. Fromm (Bijleveld 
1973) 

 De innerlijke vrede -de Dalai Lama (Karnak z.j.) 
 Hildegard von Bingen -O. Betz (Meinema) 

 Onmogelijke herinneringen, reïncarnatiebeelden van de holocaust -Y. Gershom (Indigo 1992) 

 Leben ohne Illusion, Leben und Werk des Janusz Korczak -E. Biewend (Salzer Verlag 1974) 
 Ik hielp mijn gestorven zoon -D. Deverell (Vrij Geestesleven 1996) 

 Antroposofische weekspreuken) in: Gedichten, spreuken, meditaties -R. Steiner (Vrij 
Geestesleven1991) 

 Wereldreligies -M. Hattstein (Text Case 1997) 
 Zeitgewissen -zie boven 

 De toekomst is reeds begonnen -R. Junk (Hanno) 

 Wir erlebten Rudolf Steiner – verzameld door M. Krück v. Poturzyn (Freies Geistesleben 1980) 
 De veertig dagen van de Musa Dagh -F. Werfel (Elsevier Manteau 1981) 

 Biografieën van Elia en Johannes de Doper bv.in: Bausteine der Christengemeinschaft -H. von Skerst 

 Elias oder die Zielsetzung der Erde -R. Meyer (Urachhaus 1964) 

 strijd tussen Lucifer en Ahriman in de menselijke ziel oa in: De kleine Johannes -zie boven 
 Merkstenen -D. Hammarskjöld (Kok 1998) 

 De zonnebloem -S. Wiesenthal (Becht 1978) 

 Is dit een mens -P. Levi (Meulenhoff 1991) 
 Adam, waar ben je ? -H. Böll (Manteau 1984) 

 Freiheit durch Gewalt ? -S. Leber (Freies Geistesleben 1987) 

 Den Faden wieder aufnehmen -H. Heuwold (Freies Geistesleben 1989) 
 

9.2.6 Klas 12 

 

 Gesprek met de engelen -G. Mallasz (Lemniscaat 1991) 
 Terugblik van de engelen -G. Mallasz (Lemniscaat 1991) 

 Het verstoorde leven -E. Hillesum (Ballans 1992) 
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 Het droomlied van Olaf Åsteson -vert. H. Lammers (Vrij Geestesleven 1981) 
 Het uur U -M. Nijhoff (Bakker 1992) 

 De koning, de wijze en de nar – S.Keshavjee (Averbode - Altiora 1998) 

 Kleine leerschool van het filosofisch denken -K. Jaspers (Bijleveld 1995) 
 De Apocalypse -E. Bock (Christofoor 1990) 

 De openbaring van Johannes -Nieuwe Testament 

 Tussen Bethlehem en de Jordaan -E. Bock (Christofoor 1990) 
 Faust II -J. von Goethe (Wereldbibliotheek 1996) 

 Verhalen over voorbereiders Christus: Krishna, Boeddha, Zarathustra 

 Korte vertelling van de antichrist -W. Solowjov (Christofoor 1987) 
 De Grootinquisiteur in: De gebroeders Karamazow -F. Dostojewski (Pandora 2000) 

 Wir erlebten Rudolf Steiner – Erinnerungen seiner Schüler, verzameld door M. Krück v. Poturzyn 
(Freies Geistesleben 1980) 

 

9.2.7 Algemeen 

 Evangelieteksten voor de Handelingen -vertaling J. van Andel (VPC 1990) 

 Richtlijnen voor de Handelingen die behoren bij de religieuze oriëntatie in de vrijescholen en voor de 
vormgeving van de handelingenruimte – H.von Kügelgen/H.Hahn ( 

 Werkboek voor het godsdienstonderwijs in de vrijescholen -H. Hahn (V.P.C. 1990) 

 Het religieuze, het godsdienstonderwijs en de cultische handelingen in de wereldschoolbeweging – 
H. von Kügelgen 

 De geschiedenis van de twee Jezuskinderen – Jakob Streit 
 Alleen met het hart kun je goed zien -B. Baan (Christofoor 1996) 

 Ter verdieping van de vrijeschoolpedagogie (AVN 2006) 

 Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichts –Rudolf Steiner (GA 269) 
 Zur religiösen Erziehung – Tilde von Eiff (Bund der Freien Waldorfschulen) 

 Von der Religion des kleines Kindes -M. Heimeran (Urachhaus 1989) 

 Für die religiöse Erziehung verhalen, Band I & II – Günter von Negelen (Verlag am Goetheanum 
2006) 

 Feestdagen en vieringen; Info cd van de AOB (Algemene Onderwijs Bond) betreffende 6 
wereldgodsdiensten. Achtergronden, verhalen, doe tips en verwijzingen. 

 
 
 

9.3 Recente aanvullingen  

9.3.1 Algemene achtergrond 

 

9.3.1.1 Omtrent wekkende en vormende pedagogie 

 
 
 Andreas Neider (Hrsg),  Spirituelle Erfahrungen und neue Fähigkeiten bei Kindern und 

Jugendlichen, Wie begegnet die Pädagogik einem sensibler werdenden Bewusstsein?, Edition 
Waldorf, Stuttgart, 2015 

 Valentin Wember, Wilsopvoeding, Pentagon, 2016 
 Jan Masschelein, Maarten Simons, Apologie van de school, Een publieke zaak, Acco, 2012 

 Gert Biesta, Het prachtige risico van onderwijs, Phronese, 2015 
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 Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens, Vitamines voor groei, Ontwikkeling voeden vanuit de 
Zelf-Determinatie Theorie, Acco, 2015 

 
 

9.3.1.2 Omtrent inhouden van het vak cultuurbeschouwing 

 
 Alice Woutersen-van Weerden, De man in alle kleuren, Wat sprookjes vertellen over de geheimen 

van het leven, Vrij Geestesleven, 1999 

 Bert Voorhoeve, Beelden als inspiratiebron, een werkboek, Christofoor, Zeist, 2002 

 

9.3.2 Eerste graad (klas 7 en klas 8) 

 
 Linda Kavelin Popov, Het grote deugdenboek, Uitgeverij De Zaak, 2005 

 Robert Lawlor, Voices of the first day, Awakening in the Aboriginal Dreamtime, Inner Traditions, 
Rochester 1991 

 

9.3.3 Tweede graad (klas 9 en klas 10) 

 
 Luc Cielen, De mythische sterrenhemel, Wat de sterren van de dierenriem ons echt vertellen, 

Standaard Uitgeverij, 2009 

 Michael Ladwein, Leonardo, Het Laatste Avondmaal, Indigo, Christofoor, 2005 

 Jos Marien, Zie je al iets?, Bijbelse vertellingen voor jongeren, Averbode, 2005 

 Mohamed El Bachiri, Een Jihad van liefde, De bezige bij, Amsterdam/Antwerpen, 2017 
 

9.3.4 Derde graad (klas 11 en klas 12) 

 
 Heeft een mens veel land nodig?  (Tolstoj) 

 Rudi Vranckx, Oorlog om de geesten, Borgerhoff & Lamberigts, 2015 

 Hans Stolp en Margareta van den Brink, De bijzondere tijd waarin wij leven, Door het donker naar 
het licht, Ank-Hermes, 2004 

 Dalai Lama, Desmond Tutu, Douglas Abrams, Het boek van vreugde, HarperCollins 2016 

 Karen Armstrong, De kwestie God, de toekomst van religie, De bezige bij, 2009 

 Jacob Slavenburg en John van Schaik, Westerse esoterie en oosterse wijsheid, Ankh-Hermes, 
Deventer, 2010 

 DVD film met Engelstalige ondertiteling Rüdiger Sünner, Das Kreative Universum, Naturwissenschaft 
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