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Bildung in levensbeschouwing en 
M&M 
 

Ninon Kreutzer & Krid Verbakel, vakcollege Helmond, voorjaar 2021 
 

 
1. Aanleiding  

 

Wij ervaren de lessen levensbeschouwing en M&M (volgens de methode) vaak als 
verkapte begrijpend lezen lessen. Hierbij ligt de nadruk dan op het kunnen 

reproduceren van inhoud en begrippen. Wij willen echter de leerlingen innerlijk 
verrijken, door ze actief in aanraking te laten komen met de leerstof, culturen en 
allerlei andere wereldse zaken. We missen nu de intrinsieke motivatie bij 

leerlingen.   
 

2. Onderwerp: 
 

Relatie met burgerschap: Leerlingen maken kennis met de wijde wereld, zo 

verbreden ze hun wereldbeeld en leren ze allerlei nieuwe culturen kennen. 
Daarmee ontwikkelen zij empathie en perspectief. 

 
Relatie met Bildung:  Het doel is om 'zaadjes te planten' waarmee we onze 
leerlingen hopen te ondersteunen in hun Bildung. Niet de output van de les is 

belangrijk, maar vooral de bijdrage aan de innerlijke belevingswereld van de 
leerlingen.  

Onze focus ligt voor de onderbouwleerlingen vooral op de levenssfeer Publiek-
kunst. In de publieke ruimte maken leerlingen kennis met de wijde wereld, zo 

verbreden ze hun wereldbeeld en leren ze allerlei nieuwe culturen kennen. 
Daarmee ontwikkelen zij empathie en perspectief.  
 

3. Relatie met bestaande vakken  
 

Ieder hoofdstuk van de methode LBM behandelt een tijdvak vanuit de 
geschiedenis en/of een thema vanuit de aardrijkskunde. Wij willen bij ieder 
hoofdstuk een les maken (een les kan meerdere lesuren in beslag nemen) die 

gekoppeld is aan zo'n tijdvak of thema. Dat zijn 8 lessen per schooljaar. In deze 
lesbrief geven we 1 voorbeeld, van een les over Jagers en verzamelaars, maar 

we hebben ook lessen ontwikkeld over bijv. de Oudheid en De eerste boeren. 
Voor meer informatie, neem contact op via n.kreutzer@omosghelmond.nl of 
k.verbakel@omosghelmond.nl.  

 
 

4. Doelgroep 
 
De leerlingen leren op een holistische manier met de wereld om hen heen bezig 

te zijn. Vanuit de levenssfeer publiek-kunst worden de leerlingen in contact 
gebracht met kunst, zoals schilderijen, muziek en literatuur. Dit is de ingang 

naar de publieke ruimte. In die ruimte worden leerlingen geleid naar een wereld 
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groter dan die van henzelf en naar andere culturen die zij leren te zien en 
begrijpen.  

In de nabije toekomst willen we dit concept uitrollen naar de vaksectie 
Maatschappij en de lessenserie doortrekken naar leerjaar 2. 
 

5. Leerdoelen  
 

De leerlingen leren op een holistische manier met de wereld om hen heen bezig 
te zijn. Vanuit de levenssfeer publiek-kunst worden de leerlingen in contact 
gebracht met kunst, zoals schilderijen, muziek en literatuur. Dit is de ingang 

naar de publieke ruimte. In die ruimte worden leerlingen geleid naar een wereld 
groter dan die van henzelf en naar andere culturen die zij leren te zien en 

begrijpen.  
In de nabije toekomst willen we dit concept uitrollen naar de vaksectie 

Maatschappij en de lessenserie doortrekken naar leerjaar 2. 
 
6. Toetsing 

 
De feedback die leerlingen gaan krijgen, vindt merendeels plaats vanuit 

peerfeedback, ondersteund door gerichte vragen vanuit de docent. De docent 
moedigt het zelf nadenken en reflecteren bij de leerlingen aan en stimuleert hen 
vanuit een opbouwende en positieve houding 

 
7. Werkwijze 

 
De fasen van de lessen zijn altijd: kijken/luisteren - praten - doen- 
evalueren/reflecteren. Hierbij hebben we ook in ons achterhoofd de opbouw van 

een les vanuit het directe instructiemodel en Ebbens & Ettekove (Effectief leren, 
2005). Dit om de effectiviteit van de les te ondersteunen.  

• Met de fase praten, willen wij de voorkennis activeren en de leerlingen 
leren om gerichter en met een focus te kijken naar de wereld om hen 
heen. Jezelf ontwikkelen heeft te maken met nieuwsgierigheid zegt Bieri 

(Hoe zou het zijn om ontwikkeld te zijn?, 2008).  
• Door te doen, hebben wij een holistische aanpak en ervaren leerlingen 

ook de fysieke kant. We willen de leerling van passief naar actief brengen. 
Sloterdijk (.. En denken, 2012) benoemt dit bij het onderwerp 'het 
oefenende leven'.  

• De les wordt altijd afgesloten met een reflectie. Hierbij willen we 
nogmaals terugpakken op het artikel van Bieri (Hoe zou het zijn om 

ontwikkeld te zijn?, 2008) waarin hij Bildung als zelfkennis benoemd. 
 
8. Benodigdheden 

 
Zie les 1 ‘Jagers en verzamelaars’.  

 
De basis van de les, zoals omschreven, wordt verdeeld over 3 tot 4 lesuren. Het 
is mogelijk om de les uit te breiden door verder de diepte in te gaan, 

bijvoorbeeld door in te zoomen op het gebruik van symbolen, de globalisering en 
het uitsterven van primitieve stammen, etc.. De les kan zelfs als basis dienen 

voor thematisch onderwijs in een langere periode. Zo ook voor les 2, enzovoort. 
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Les 1: Jagers en verzamelaars 

 

Fase  Materiaal Lesinhoud 

Kijken en 
luisteren 

Schooltv: 
https://schooltv.nl/video

/de-steentijd-als-
stenen-konden-spreken/   

Schooltv: 
https://schooltv.nl/video

/het-ontstaan-en-de-
inrichting-van-

nederland-natuurlijk-
landschap-en-de-eerste-

bewoners-van-ons-la/  

 
Jimmy Nelson - Blink. 
And they're gone - 

YouTube 
https://www.youtube.co

m/watch?v=VIjXxCGn6s
Q  
 

(Jimmy Nelson is een 
Brits fotograaf en foto-

journalist. Hij is vooral 
bekend van zijn boek 
‘Before They Pass 

Away’, waarvoor hij  
tweeënhalf jaar de 

wereld  
over reisde en 35 
inheemse   stammen 

fotografeerde. Het 
fragment is een 

impressie van het 
fotoboek.) 

 

Voorkennis wordt opgehaald over 
de prehistorie; de tijd van jagers en 

verzamelaars.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

De leerlingen kijken naar het 
videofragment. De docent vertelt 

kort wat ze te zien gaan krijgen. De 
docent legt de link met de LBM-
methode, waar jagers en 

verzamelaars behandeld wordt in 
hoofdstuk 1. De docent bespreekt 

verder met de leerlingen wat een 
inheemse stam is (voorkennis). 
 

De docent bespreekt eventueel de 
boodschap aan het eind van het 

filmpje met de leerlingen. 

Praten ‘Befor they pass away’ 
van Jimmy Nelson  

Afbeelding 1 
 

De leerlingen krijgen op het 
digibord een afbeelding te zien uit 

het fotoboek van Jimmy Nelson.   
 

Tijdens het bekijken van de 
afbeelding maken de leerlingen 

aantekeningen: 
-Schrijf 3 dingen op die je ziet. 
-Schrijf 2 dingen op die je denkt. 

-Schrijf 1 vraag op die in je opkomt 
bij het bekijken van deze foto. 

 

https://schooltv.nl/video/de-steentijd-als-stenen-konden-spreken/
https://schooltv.nl/video/de-steentijd-als-stenen-konden-spreken/
https://schooltv.nl/video/de-steentijd-als-stenen-konden-spreken/
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-en-de-inrichting-van-nederland-natuurlijk-landschap-en-de-eerste-bewoners-van-ons-la/
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-en-de-inrichting-van-nederland-natuurlijk-landschap-en-de-eerste-bewoners-van-ons-la/
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-en-de-inrichting-van-nederland-natuurlijk-landschap-en-de-eerste-bewoners-van-ons-la/
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-en-de-inrichting-van-nederland-natuurlijk-landschap-en-de-eerste-bewoners-van-ons-la/
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-en-de-inrichting-van-nederland-natuurlijk-landschap-en-de-eerste-bewoners-van-ons-la/
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-en-de-inrichting-van-nederland-natuurlijk-landschap-en-de-eerste-bewoners-van-ons-la/
https://www.youtube.com/watch?v=VIjXxCGn6sQ&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=VIjXxCGn6sQ&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=VIjXxCGn6sQ&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=VIjXxCGn6sQ
https://www.youtube.com/watch?v=VIjXxCGn6sQ
https://www.youtube.com/watch?v=VIjXxCGn6sQ
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De docent bespreekt de 
aantekeningen van de leerlingen 

klassikaal. De docent vraagt door 
en stimuleert input van de 

leerlingen in het gesprek. 

Doen Werkstuk 

lichaamsbeschilderingen 
 
Grote vellen tekenpapier 

of een rol tekenpapier. 
Eventueel tape. 

Potlood en zwarte 
permanent marker. 
Verf of vetkrijt. 

N.a.v. afbeelding 1 attendeert de 

docent de leerlingen op de 
lichaamsschilderingen van de 
stamleden. Deze hebben vaak een 

symbolische betekenis. Waarom is 
dat en wat kunnen ze betekenen?  

De leerlingen worden in groepen 
van 3 of 4 leerlingen verdeeld. 
Iedere groep krijgt tekenmateriaal. 

De leerlingen tekenen de omtrek 
van een lichaam op groot papier 

doordat één leerling op het papier 
gaat liggen en de andere leerlingen 
van de groep de omtrek van deze 

leerling met een potlood aangeven. 
Als de omtrek goed is, tekenen ze 

die over met een zwarte permanent 
marker.  
De leerlingen gaan zelfbedachte 

lichaams-schilderingen op het 
lichaam verven of tekenen. Deze 

vormen moeten een symbolische 
betekenis hebben. De docent 

refereert aan de afbeelding op het 
digibord.  

Evalueren en 

reflecteren 

Werkstukken worden bij 

elkaar uitgestald. 

De leerlingen leggen per groep uit 

wat ze hebben gemaakt en wat de 
betekenis is van de symbolen die ze 

op het lichaam hebben 
getekend/geschilderd. 

De andere groepen mogen daar per 
groep één vraag over stellen en één 
mening over geven waar de 

presenterende groep iets aan heeft. 
Tot slot geven de leerlingen aan 

wat ze waardevol vonden tijdens de 
les. 

   

 


