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leerkracht leerling



Ik heb begrepen dat de uitdrukkelijk rooms-
katholieke invalshoek mijn eigen vrijheid van 

(anders) denken niet zal belemmeren.

Ik probeer niet om ervaringen van anderen te 
‘harmoniseren’ met of oneigenlijk te doen 

inpassen in mijn eigen gedachtegoed.

Ik kan mij voorstellen dat religies zich niet 
herkennen in wat er soms over hen gezegd of 

geschreven wordt.

Ik zie een religie als vergelijkbaar met een 
taalsysteem, heel eigen en complex maar toch 
ook verbonden met de taal van andere religies.

Ik heb de Bijbel ontdekt als een blauwdruk voor 
een alternatieve wereld en als een toekomstboek.

Ik zie het vak godsdienst als een gelegenheid om 
mij te oriënteren op een zinvolle toekomst.

Ik ben mij bewust van het feit dat ik altijd al een 
bril op heb wanneer ik naar de werkelijkheid kijk.

Hoop het vak zo te 
geven dat het 
dienstbaar mag zijn 
aan de 
levensbeschouwelijke 
ontwikkeling van alle 
jonge mensen en in 
een metacontext ook 
een bijdrage mag 
leveren aan een 
samenleving die religie 
(opnieuw) leert 
waarderen als een 
hefboom voor meer 
humanitas.

32 inzichten



leerkracht leerling



Ik bezit voldoende kennis over het christelijk 
gods-, mens- en wereldbeeld en ik kan vertellen 

hoe dit in mijn eigen leven spreekt.

Ik aanvaard dat de leerling radicaal anders is 
terwijl ik zelf niet anders kan dan kijken vanuit 

mijn christologische invalshoek.

Ik houd de 3 basisdoelstellingen van het vak goed 
bij elkaar.

Ik breng mijn leerlingen in de hermeneutische 
ruimte waar zij het taalspel v/h christendom leren 

en daarin ‘geletterdheid’ ontwikkelen.

Ik probeer in de verhalen van de leerlingen 
religieuze elementen op het spoor te komen die 

in de communicatie bereflecteerd worden.

Ik heb aandacht voor de interne pluraliteit binnen 
mijn eigen en andere tradities.

Ik gebruik de Bijbel niet als een soort 
receptenboek waaruit ik willekeurig selecteer om

eigen punten te onderbouwen.

21 adviezen

Waarborgen voor een 
hermeneutisch-
communicatieve 
benadering en 
voorwaarden om de 
verhoopte inzichten 
bij de leerlingen 
mogelijk te maken.



De inzichten zweven niet in het ijle, ze hebben een  
theologische verstaanshorizon in de blauwe kolom.



binnen een zinvol didactisch proces dat spoort met                                   hedendaagse didactiek.
En ze ontwikkelen zich



Aan de basis ligt een eenvoudige vraag van waaruit vertrokken wordt. Het gaat om een soort 
van FAQ die je bij leerkrachten kan horen en waar een antwoord op hoort.



2. Welke ‘drive’ wordt van de leraar verwacht?

Ik zie hoe de passie van de leraar mij vormt om nu en straks zelf met 
iets wat mij fascineert om te gaan en op mijn beurt anderen te 
inspireren.



De drive van de leerkracht

Wij geven les 
in wie wij zijn

Complexe 
leerlingComplex vak



De drive van de leerkracht

Zelfkennis

Kennis van 
de leerlingVakkennis



De drive van de leerkracht

Wie is die 
persoon?

IntegriteitIdentiteit 



De drive van de leerkracht

Identiteit:
• Een dynamisch centraal 

punt waarop mijn 
levenskrachten 
samenkomen

Integriteit:
• Elke vorm van 

volledigheid die ik op 
dat centrale punt, op dit 
moment, kan vinden.



Be Still 2018

Loribelle Spirovski (Australië)



De drive van de leerkracht

2 x roeping

Van eldersUit je 
innerlijk 



De drive van de leerkracht

2 x roeping

Van eldersUit je 
innerlijk 

de plek waar jouw intense vreugde en de honger van de wereld elkaar ontmoeten



Helix Dhaaco 2009

Wim Delvoye (België)



2. Welke ‘drive’ wordt van de leraar verwacht?

Ik zie hoe de passie van de leraar mij vormt om nu en straks zelf met 
iets wat mij fascineert om te gaan en op mijn beurt anderen te 
inspireren.



Mark Rothko, The Seagram Mural Project, 1958
Tate Modern, Liverpool



De leerkracht als Getuige, Specialist en 
Moderator



4. Wat vermijden in de omgang met de eigen Traditie? GEEN EXCLUSIVISME

• Ik ben verdraagzaam tot op het punt waar de ander 
onverdraagzaam wordt.

• Ik erken de ander in zijn radicaal anders zijn.



Sjibbolet 2007

Doris Salcedo (Colombia)



De mannen van Gilead bezetten de doorwaadbare 
plaatsen van de Jordaan. Telkens wanneer een 
Efraïmitische vluchteling hun vroeg of hij de rivier 
mocht oversteken, vroegen ze hem: ‘Kom jij uit 
Efraïm?’ Antwoordde hij van niet, dan zeiden ze 
tegen hem: ‘Zeg eens: Shibboleth.’
Zei hij: ‘Sibbolet’, en kon hij het woord dus niet goed 
uitspreken, dan grepen ze hem vast en sloegen hem 
ter plaatse dood. Van de Efraïmieten sneuvelden er 
toen tweeënveertigduizend man.
Rechters 12, 4-6
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4. Wat vermijden in de omgang met de eigen Traditie? GEEN MONO-CORRELATIE

• Ik probeer niet om ervaringen van anderen te ‘harmoniseren’ met of oneigenlijk te 
doen inpassen in mijn eigen gedachtegoed.

• Ik probeer openheid aan de dag te leggen en erkenning te geven voor uitdrukkingen 
van de binnenkant van religieuze overtuigingen.

• Ik heb begrepen dat de christelijke traditie niet goedkoop en rechtsreeks te 
koppelen valt aan menselijke ervaringen maar dat dit een grote vrije zoekruimte en 
openheid veronderstelt en het verwerven van een taal om het transcendente te 
kunnen herkennen, duiden en beleven.



4. Wat vermijden in de omgang met de eigen Traditie? GEEN PLURALISME

• Ik kan mij voorstellen dat religies zich niet herkennen in wat 
er soms over hen gezegd of geschreven wordt.

• Ik begrijp dat de werkelijkheid die religies met hun taal 
proberen aan te duiden die taal tegelijk overstijgt.



4. Wat vermijden in de omgang met de eigen Traditie? GEEN PARTICULARISME

• Ik ga ervan uit dat sommige diepe ervaringen vertaalbaar 
en vertelbaar zijn ook al behoor ik zelf niet tot de religie 
waar ze uit voortkomen.



Head nr. 2 1916

Naum Gabo (Rusland)



5. Hoe omgaan met de eigen Traditie? HERMENEUTISCH-COMMUNICATIEF

• Ik zie een religie als vergelijkbaar met een taalsysteem, heel eigen en 
complex maar toch ook verbonden met de taal van andere religies.

• Ik heb de taal leren kennen waardoorheen voor christenen God tot de 
mens spreekt.

• Ik ben er mij van bewust dat je door uiterlijke kenmerken van religies 
te vergelijken niet tot de diepe zeggingskracht ervan komt.

• Ik vraag mij af wat de beelden, woorden, symbolen die ik van het 
christendom leerde kennen zeggen over mijzelf, de wereld en het 
transcendente.



6. Ligt een Traditie vast?

• Ik erken het belang van gedachte-experimenten en van 
mogelijke interpretaties daarbij als weg tot het ontdekken 
van nieuwe inzichten uit het bestaande.



Many Spoken Words 2009

Su-Mei Tse (Luxemburg)



9. Valt alles inzake de Traditie wel te zeggen?

• Ik zie de waarde in van het ‘niet-weten’, van niet-
taligheid en ik heb ontdekt dat religieuze taal soms 
ook het zicht op het diepe kan belemmeren.



16. Hoe omgaan met andere tradities?

• Ik sta ervoor open om mij ook in het taalspel van andere 
religies te verdiepen.

• Ik aanvaard dat zoals er binnen een taalsysteem veel 
varianten en dialecten zijn, er ook binnen een religie 
pluraliteit en veelheid is.

• Ik besef hoe belangrijk religieuze taalkundige vrijheid is, ik 
gun ze anderen en probeer ze ook zelf te hanteren.



Connexion 2006

Mounir Fatmi (Marokko)



Reading between the lines 2011

Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh (België)
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