
Humanistisch Vormingsonderwijs 

(HVO) 

Levensvragen... 

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige 
daarvan raken levensthema's als liefde, dood, 
identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. 
Levensvragen dus.  
We hebben er niet meteen een antwoord op. 
  
In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) 
onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve 
manier.  
De leerlingen: 
 

 onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën; 
 leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden; 
 worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en 

doen; 
 en leren open te blijven staan voor de mening van anderen. 

Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan. En leren ze eigen 
waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen.  
Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en 
levensovertuiging. 

Thema’s 

Een paar voorbeelden van thema's in de loop van het HVO-jaar: anders zijn, 
buitengesloten worden, pesten, puberteit, arm en rijk, feest en verdriet, vriendschap 
enz.  
Deze thema’s komen aan de orde op het moment dat de vakdocent dat passend acht 
voor de groep. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd van de 
leerlingen.  
In de bovenbouw hebben de leerlingen wat meer inspraak in de keus van de 
thema’s. 
Ook kan het zijn dat een thema zich aandient door de actualiteit of een ervaring van 
een kind van dat moment. 

Dilemma’s 

Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk 
aandachtspunt. Het onderzoeken van morele vraagstukken maakt kinderen bewust 
van wat zij  
meer of minder waardevol vinden in het leven. Het geeft hen gelegenheid om een 
eigen waardebesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. 

Map 
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een HVO map waarin het 
schriftelijk werk en de tekeningen komen.  
Deze map krijgen ze aan het eind van het schooljaar mee naar huis. 
 

Aanmelden 

De lessen duren 45 minuten en worden één keer per week gegeven en zijn vrijwillig. 

U kunt uw kind aan het begin van een schooljaar aanmelden. 

De lessen worden dan het gehele schooljaar gevolgd. 
 
 
(zie voor meer informatie:  www.hvoprimair.nl/ouders ) 
 

 

Op de Tweemaster wordt HVO gegeven door Petra Westra. 

 

 

 

Even voorstellen: 

Ik ben Petra Westra, begonnen als groepsleerkracht in het basisonderwijs en daarin 

ongeveer 20 jaar werkzaam geweest. 

Nu werk ik al weer ruim 5 jaar als docente Humanistisch Vormingsonderwijs. 

Ik ben moeder van een puberzoon en -dochter. 

In mijn vrije tijd rijd ik graag in mijn Dafje uit 1973, wandel in de natuur en fotografeer en 

schrijf ik. 

Ik wens iedereen een goed schooljaar en mooie lessen toe! 

 

Hartelijke groet, 

Petra Westra 
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