Uitgangspunten leskist dialoog
Aanleiding
In 2020 maakt VOS/ABB de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs bekend. De weg die
VOS/ABB met het openbaar onderwijs in slaat, is er een waar ruimte is voor het verhaal van iedereen.
Ook de levensbeschouwelijke bronnen mogen hierbij inspiratie bieden. Het levensbeschouwelijk
onderwijs moet een plek hebben in het openbaar onderwijs. De samenwerking tussen VOS/ABB en
Arkade sluit hierbij aan. Arkade zal een leskist ontwerpen waarin voorwerpen zitten uit diverse
levensbeschouwingen, religieus en niet-religieus. Deze voorwerpen zijn de aanleiding om het gesprek
over levensbeschouwing in de klas te voeren. Kinderen herkennen voorwerpen uit hun eigen
leefomgeving en leren nieuwe levensbeschouwingen en tradities kennen.
De leskist is gebaseerd op bestaande leskisten die Arkade verhuurt. Daarmee stelt Arkade voor de
samenwerking bestaande kennis, kunde en materiaal beschikbaar ten behoeve van VOS/ABB en het
openbaar onderwijs.

Eigenaarschap
De leskist dialoog is ontwikkeld door Arkade en blijft eigendom van Arkade. VOS/ABB heeft wel
inspraak op het eindresultaat van de leskist. Zij wil graag overleg over de inhoud van de leskist en de
digitale handleiding, zodat de leskist goed aansluit bij de nieuwe kernwaarden van VOS/ABB.

Doelstellingen
-

-

Levensbeschouwelijk leren een plek geven in het openbaar onderwijs.
Leerlingen in het openbaaronderwijs leren meer over verschillende (zowel religieuze als nietreligieuze) voorwerpen uit de dialoogleskist en onderzoeken of zij zich hierin herkennen of dat
deze juist helemaal nieuw voor hen zijn.
Leerlingen gaan vanuit een open en respectvolle houding een levensbeschouwelijke dialoog
aan met hun klasgenoten over verschillende objecten uit de leskist en aanverwante thema’s.
Leerlingen verkennen actief hun eigen, persoonlijke waarden door zich te luisteren naar
verhalen van klasgenoten en verhalen vanuit de leskist.
Leerlingen maken kennis met diverse levensbeschouwelijke tradities en bijbehorende rituelen,
voorwerpen en verhalen.
Leerlingen worden geprikkeld om bepaalde waarden en verhalen in de context van de
samenleving anno nu te plaatsen of te koppelen aan een actueel voorbeeld of verhaal (bijv. de
buurt van de school, bewustwording maatschappelijke ontwikkelingen).

Verkoop van de leskisten
Arkade adviseert de kisten zo veel mogelijk te verkopen aan schoolbesturen. Op deze manier kunnen
zo veel mogelijk scholen de kist gebruiken en is het voor schoolbesturen financieel aantrekkelijker om
de kist aan te schaffen. De kosten worden immers op deze manier gespreid. Uiteraard is het voor
individuele scholen ook mogelijk om een kist aan te schaffen.
Zoals eerder overeengekomen zal in het nieuwe digitale portaal van VOS/ABB ruimte zijn voor de
verkoop van de nieuwe leskist via een tekst en doorverwijslink naar de website van Arkade.

Arkade zal eerst één prototype leskist vormgeven. Het prototype wordt ingezet om de leskist te
promoten, zoals foto’s op onze website en als ondersteuning bij de workshop tijdens het congres op
18 maart. Scholen kunnen zich inschrijven om de leskist aan te schaffen. Na de sluitingsdatum stelt
Arkade het aantal bestelde leskisten samen. In een later stadium volgt een nieuwe deadline voor
inschrijven voor een leskist.
De kisten worden geleverd met een digitale handleiding. Hierdoor is het voor een leerkracht in theorie
mogelijk om een les met de leskist zelfstandig te geven. De ervaring van Arkade leert echter dat het
werken met de leskist gemakkelijker is als de schoolteams vooraf worden meegenomen in een
training. Dit komt ook de kwaliteit van de lessen ten goede. Als een school vragen heeft over de leskist
of zij willen graag een training, komen zij – via het kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu –
in eerste instantie bij VOS/ABB terecht. VOS/ABB is dus ‘hoofdaannemer’ van de dialoogleskisten.
VOS/ABB bekijkt vervolgens waar de vraag precies over gaat en of de vraag vanuit het lidmaatschap
kan worden opgelost. Als er een vraag van een VOS/ABB-lid komt voor een training zal de vraag door
VOS/ABB worden opgepakt met Arkade en zal op maat worden gekeken wie de training zal uitvoeren
(Arkade, VOS/ABB of gezamenlijk). Als de vraag van een niet-VOS/ABB-lid komt wordt tevens
gezamenlijk en op maat bekeken wie de training gaat geven (of dat het een samenwerking wordt).

Kosten
Arkade is door de Belastingdienst benoemd tot sociaal culturele instelling en daarmee vrijgesteld van
btw.
Arkade vraagt van schoolbesturen een eenmalige investering van 430,- per leskist. De inkoopkosten
van één leskist bedragen zo’n €380,-.
Aangezien de inhouden en doelstellingen van de dialoogleskist volledig aansluiten bij de nieuwe
kernwaarden van het openbaar onderwijs biedt VOS/ABB een ledenkorting aan van 45,- euro per
leskist. Leden van VOS/ABB betalen dus 385,- voor een dialoogleskist.
Er worden verder geen andere kosten in rekening gebracht. Met bezorgkosten is echter nog geen
rekening gehouden.

Evaluatie
Om de kwaliteit van het project en de productionele haalbaarheid van de leskisten te waarborgen,
evalueert Arkade graag tijdig de samenwerking met VOS/ABB. Met instemming van beide partijen zal
hier te zijner tijd een moment voor worden ingepland.

