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Woord vooraf 

Als leerkracht godsdienst en PAV in instituut Sint-Maria in Antwerpen, merk ik dat klassen elk jaar meer divers 

worden. Buitenstaanders vinden dit soms een nadeel. Ze vragen zich af hoe ik het volhoud in een multiculturele 

school in “2060”.  

Ik ervaar het als een verrijking. Het is een plek waar jongeren de kans krijgen hun kennis op cultureel vlak uit te 

breiden op een zeer actieve manier. In de klas, op de speelplaats, aan de schoolpoort, overal komen zij in contact 

met mensen die ‘anders’ zijn.  

Het boeide mij om te onderzoeken hoeveel deze jongeren van elkaar weten. Hoe geïnteresseerd zijn ze in 

elkaar? Willen ze naar elkaars verhaal luisteren? Wat doet een ILC-project met jongeren? Kan het hen 

beïnvloeden om interesse te wekken in en nieuwsgierig te zijn naar elkaars verhaal?  

Dit project was niet mogelijk geweest zonder de hulp van mijn ouders en schoonouders die op zeer regelmatige 

basis mijn twee dochters hebben opgevangen. Dank aan mijn schoonmoeder die me wist te motiveren en te 

feliciteren met lieve kaartjes.  

Dankbaar ben ik voor de steun van mijn man, die het beste uit mezelf kan halen en me bleef overtuigen van mijn 

slaagkansen! De combinatie gezin, werk en studies was niet gemakkelijk. Zonder de steun van familie, vrienden 

en mijn man had ik dit niet kunnen verwezenlijken.  

Veel liefde en dankbaarheid voor mijn dochters die toen ik de studies startte 1,5 en 3,5 jaar waren. Dankzij hun 

flink en positief gedrag vergat ik soms mijn schuldgevoelens. Schuldgevoelens die ik had omdat ik veel 

momenten met jullie moest missen. Ik hoop dat jullie dit werk lezen wanneer jullie groot zijn en fier zijn op jullie 

omdat jullie mama hierbij hebben gesteund, ook al waren jullie zo klein.  

Dank aan de docenten van Odisee met extra aandacht voor mevr. Van Cauteren en mevr. Van Hoeymissen. Zij 

geloofden in mij en wisten precies welke woorden te sturen wanneer ik de bomen niet meer door het bos zag. 

Dank u voor de positieve, opbouwende woorden en schouderklopjes, die ik in mijn verdere carrière ga 

doorgeven aan onze jongeren. Dank u om mijn kennis uit te breiden en een voorbeeld te zijn van ongelofelijk 

gedreven, gepassioneerde docenten.  
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Kern-/trefwoorden bachelorproef 

Diversiteit, jongeren, verbinding, verhaal, levensbeschouwing, interesse, openheid, 

interlevensbeschouwelijk leren en interlevensbeschouwelijke dialoog.  

Korte samenvatting bachelorproef 

Onze samenleving wordt elke dag meer divers. We worden elke dag uitgedaagd te leven met 

verschillen. Ook op de speelplaats wordt dit duidelijk. Op de school waar ik werk, Sint-Maria te 

Antwerpen zijn er klassen waar elke leerling niet-Europese roots heeft. Wordt dit door onze leerlingen 

beschouwd als een verrijking? Zijn ze bereid om te luisteren en een stap verder te zetten, namelijk: te 

leren van elkaar?  

De levensbeschouwelijke vakken staan vanuit de politiek onder druk. Er heerst een vrees dat de lessen 

onvoldoende ‘interlevensbeschouwelijk’ zijn. Ik sluit me aan bij de opinie van de heer D. Pollefeyt en 

de reactie van leerkrachten levensbeschouwing: “veel leerkrachten van de levensbeschouwelijke 

vakken beamen dat ook als reactie op het regeerakkoord: “Interlevensbeschouwelijke dialoog, dat 

doen we toch al?”  

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of een interlevensbeschouwelijk project 

daadwerkelijk invloed heeft. Hiervoor is de onderzoeksvraag opgesteld: ‘In welke mate kan een 

project rond ILC binnen een sterk diverse klasgroep vaardigheden en attitudes inoefenen die nodig 

zijn voor het leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke samenleving?’ 

Om een antwoord te kunnen geven op de deze vraag heb ik een project uitgevoerd met verschillende 

klassen: ‘Jij en ik: wij samen!’. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren heb ik leerlingen een vragenlijst 

laten invullen voor en na het project. Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen reeds veel interesse in 

elkaar hebben. Ze zijn bereid om naar elkaars verhaal te luisteren en een stapje verder te zetten, 

namelijk: ze willen van elkaar bijleren. Ook blijkt, zoals B. Roebben stelt, dat men doorheen het 

interreligieus leren vanzelf tot een vernieuwde ontmoeting komt met zichzelf. Dit duidt erop dat 

leerlingen dankzij het project vaardigheden en attitudes aanleren en inoefenen die nodig zijn voor het 

leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke samenleving. 

Referentielijst 

Roebben, B., (2011). Scholen voor het leven: kleine didactiek van de hoop in 7 stappen. Acco. (pp. 

86-91) 

Kozyrev, F. (2006). The Roles of Dialogue in Religious Education. A Russian perspective. In Bates, D., 

Durka, G., & Schweitzer, F., (eds.), Education, Religion and Society. Essays in Honour of John M. Hull 

(pp. 215-227), London/New York: Routledge 

Roebben, B. (2000). In Mogelijkheidsvoorwaarden voor een interreligieuze dialoog, in Religieus 

opvoeden in een multiculturele samenleving. In B. Roebben,  Mogelijkheidsvoorwaarden voor een 

interreligieuze dialoog, in Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving. (p. 68). Leuven: 

Acco - leuven / Den Haag. Opgeroepen op 2019 
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D. POLLEFEYT, Uittocht en utopie. Een godsdienstpedagogiek voor een interreligieuze en 

interlevensbeschouwelijke wereld, in L. BRAECKMANS (ed.), Tussen, uittocht, zingeving en utopie. 

Beschouwingen bij het schoolvak godsdienst, Tielt, LannooCampus, 2005, p. 39-67. 

Roebben, T. M. (2018, November ). Persoonswording in de presentie van de ander. Streven 

tijdschrift . Opgehaald van https://streventijdschrift.be/persoonswording-in-de-presentie-van-de-

ander/ 

e-mailadres 

ines_duwaerts@hotmail.com 
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Inleiding 

Interlevensbeschouwelijk dialoog is een brandend thema: hoe interreligieus zijn onze lessen 

godsdienst? Kan dit beter? Hoe gaat het eraan toe in een school waar leerlingen een zeer heterogene 

culturele achtergrond hebben?  

Ik geef zelf les in instituut Sint-Maria, een stadsschool van het katholieke net, in 2060 Antwerpen. 

Onze speelplaats is gekleurd en zeer divers. Het intrigeert mij om jongeren met zoveel verschillen 

dichter bij elkaar te brengen. Is de les godsdienst het geschikte moment om deze uitdaging aan te 

gaan? En als we een interlevensbeschouwelijk project starten, heeft dit een invloed op de leerling? 

Verandert het iets? Hoe open staan de leerlingen tegenover elkaar? Zijn ze bereid te luisteren naar 

elkaar en zijn ze bereid om hun eigen verhaal te vertellen?  

Het onderzoek wordt uitgevoerd in 4 verschillende klassen van de derde graad bso. Kennis, motivatie 

en attitude wordt gemeten door een enquête voor en na het projectwerk. Via deze vragen wil ik te 

weten komen hoe ver de klas al staat. Zijn ze geïnteresseerd in elkaar? Vertellen ze graag hun verhaal? 

Tijdens het project verdiepen de leerlingen zich in verschillende levensbeschouwingen a.d.h.v. een 

groepswerk en een spel ‘rad van cultuur’. Dit spel daagt hen uit om op verhaal te komen en naar het 

verhaal van anderen te luisteren.  

Hierna volgt een introductie waar ik foto’s laat zien van verschillende levensbeschouwingen. 

Leerlingen  delen hun emoties aan de hand van emoji’s. Dit maakt het voor sommigen 

gemakkelijker om hun gevoelens te vertalen gezien enkelen taalzwak zijn. Daarna gaan de leerlingen 

in groepjes zelf op onderzoek. De belangrijkste levensbeschouwingen worden uitgediept. De 

groepjes worden samengesteld a.d.h.v. een kleurenspel. Niemand mag zijn of haar 

levensbeschouwing kiezen.  

Nadat de leerlingen hun kennis hebben verdiept, spelen we het spel: rad van cultuur.  

Na afronding van dit project laat ik de vragenlijst opnieuw invullen. Het resultaat van dit onderzoek 

wordt verder toegelicht.  
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Hoofdstuk 1 Probleemstelling - Synthese van de wetenschappelijke literatuur 

1.1 Wat is een levensbeschouwing?  

De term ‘levensbeschouwing’ wordt in verschillende betekenissen gebruikt. In de algemene zin van 

het woord betekent het volgens Van Dale: “een opvatting over het leven, zijn waarde en wezen, hoe 

het gevoerd moet worden”. 1 

Een levensbeschouwing is een bepaalde manier van omgaan met de werkelijkheid, een manier van 

omgaan met levensvragen. Zij zoekt naar een samenhangende uiteindelijke zin. 1 

Het woord ‘levensbeschouwing’ wordt vaak foutief vereenzelvigd met ‘religie’. Religie verbindt maar 

kan ook mensen als groep tegenover elkaar stellen, waardoor een dialoog hierover makkelijk 

polariseert in ‘wij-zij-denken’.2 

Een levensbeschouwing is zoals een werkwoord, een continu zoektocht en tegelijk een vraag.  

Je levensbeschouwing hangt sterk samen met je identiteit. Vertrekken vanuit iemands identiteit 

focust op het ik, en op de verschillen met de ander. Maar hoe positioneer je jezelf naar de wereld toe, 

naar je omgeving, verbind je jezelf met de ander? Vanuit welke houdingen interpreteer je het gedrag 

van de ander? Dat is levensbeschouwing. 2 

1.2 Wat is een interlevensbeschouwelijk dialoog? 

Interlevensbeschouwelijke dialoog is geen dialoog over verschillen en gelijkenissen. Het is vanuit 

verschil op zoek gaan naar datgene wat verbindend is. Iedereen is uniek en heeft in zekere zin een 

unieke levensbeschouwing, of worldview. 2 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Van Hoeymissen, H. (editie 2017-2018). Christelijke identiteit – Pluraliteit. (p. 4) 

2 Diversi-Date (28/10/2016). Denktank. Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. 

 

1.3 Hoe wordt de interlevensbeschouwlijke dialoog beleefd op Vlaamse scholen volgens D. 

Pollefeyt  

 

We leven in een multireligieuze samenleving. Ook in het onderwijs komen we tijdens de lessen rooms-

katholieke godsdienst en andere lessen steeds vaker in contact 

met jongeren met een andere levensbeschouwing.  

Religie binnen de schoolmuren wordt de laatste maanden in 

vraag gesteld. Hoort religie thuis op een school? Blijft men 

twee lesuren rooms katholieke godsdienst inrichten in 

katholieke scholen en in het gemeenschapsonderwijs?  

Op gemeenschapsscholen gaat men één lesuur 

“interlevensbeschouwelijke dialoog” vervangen door één 

lesuur van de levensbeschouwelijke vakken. Vandaag is de  

kritiek dat leerlingen in aparte vakjes worden gezet en op die manier eerder segregatie bevorderd 

wordt, in plaats van dialoog en verbondenheid. Dit antwoord zijn de "interlevensbeschouwelijke 

competenties" of ILC’s waartoe alle erkende instanties in Vlaanderen zich in het 

gemeenschapsonderwijs en officieel gesubsidieerd onderwijs sinds 2016 engageren. De ILC’s 

Figuur: https://dekanttekening.nl/columns/hoe-multicultureel-

zijn-we-werkelijk/ geraadpleegd op 28 oktober 2019 

https://dekanttekening.nl/columns/hoe-multicultureel-zijn-we-werkelijk/
https://dekanttekening.nl/columns/hoe-multicultureel-zijn-we-werkelijk/
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trachten de levensbeschouwelijke vakken met elkaar te verbinden en leerlingen competenties te 

laten verwerven die hen in staat stellen om met "andersgelovigen" de dialoog aan te gaan. De creatie 

van één uur “interlevensbeschouwelijke dialoog” ligt in lijn van de ILC’s en creëert een nieuwe 

opportuniteit om de interlevensbeschouwelijke dynamiek verder vorm te geven. 2 

Veel leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken beamen dat ook als reactie op het 

regeerakkoord: “Interlevensbeschouwelijke dialoog, dat doen we toch al?”  

Geen interlevensbeschouwelijke dialoog zonder de levensbeschouwingen! Hoe kan zo’n uur 

“interlevensbeschouwelijke dialoog” ingericht worden op een manier die levensbeschouwelijk en 

pedagogisch plausibel is en ook praktisch-organisatorisch haalbaar? 2 

Het "principe van de gastvrijheid" betekent dat alle levensbeschouwingen de bereidheid vertonen en 

verder ontwikkelen om zich gastvrij op te stellen ten aanzien van anders- en niet-gelovigen. 

Levensbeschouwelijke vakken zijn vandaag al lang niet meer gesloten bastions van het eigen gelijk, 

maar plaatsen waar leerlingen voorbereid worden 

om vanuit de eigen identiteit het gesprek met de 

andere aan te gaan, de bereidheid om ook de 

andere te willen kennen, erkennen, begrijpen en 

waarderen. 2 

Gastvrijheid betekent dat de andere bij de 

ontvangende levensbeschouwing "te gast" is, met 

schroom, respect, openheid, nieuwsgierigheid, 

leergierigheid, dankbaarheid, enzovoort. 3 

Gastvrijheid betekent dat men wil luisteren naar elkaars verhaal, dat 

men meer te weten wil komen over elkaar maar dat men trouw blijft 

aan zijn/ haar eigen ‘thuis’. 

____________________________________________________________________________________ 

3 Geraadpleegd op 28 oktober 2019 via https://www.kuleuven.be/thomas/nieuwsbrief/20191020/ 

Auteur: Didier Pollefeyt Gewoon Hoogleraar Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Katholieke Universiteit Leuven 

 

1.4 Interreligieus leren als voorbeeld 

Volgens Roebben B. komt interreligieus leren vanzelf tot een vernieuwde ontmoeting met zichzelf. 

Door het leerproces krijgen kinderen de kans om hun eigen religieuze ‘herkomst’ opnieuw te 

benoemen en deze voor zichzelf als nieuwe toekomst te benoemen en deze voor zichzelf als nieuwe 

‘toekomst’ te leren waarderen. 4 

Jongeren leren door dit proces zelf een standpunt in te nemen en daarvoor te willen staan.  

 

 

 

 

 

Figuur: https: 
https://www.kuleuven.be/thomas/pag

e/philemon-baucis// geraadpleegd op 

28 oktober 2019 

https://www.kuleuven.be/thomas/nieuwsbrief/20191020/
https://dekanttekening.nl/columns/hoe-multicultureel-zijn-we-werkelijk/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/philemon-baucis/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/philemon-baucis/
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In volgend schema worden de drie godsdienstpedagogische benaderingen geschetst die we binnen 

het vak r.-k. godsdienst kunnen hanteren in het licht van de actuele religieuze diversiteit. 4 

 
Leren over een religieuze 
traditie  
(learning ‘about’) 
 

 
Leren van een religieuze 
traditie door de dialoog 
(learning ‘from’) 

 
Leren vanuit een religieuze 
traditie  
(learning ‘in/through’) 
 

Verschillende visies leren 
kennen 
 

De visie van de ander leren 
waarderen 

De eigen herkomst herkennen 
en de toekomst herwaarderen 

Zakelijke competentie Sociale competentie 
 

Persoonlijke competentie 

Representatie Presentatie 
 

Presentie 

Informatie door documentatie Interpretatie door 
communicatie 
 

Confrontatie door ontmoeting 

De leraar als expert De leraar als moderator 
 

De leraar als getuige 

 

De middelste kolom wordt als het eigenlijke communicatiemoment van het leerproces in de klas 

gezien. De leraar modereert, daagt leerlingen uit om hun eigen standpunt te formuleren en maakt 

leerlingen gevoelig voor het thema.  

Dit krachtig spel van communicatie doorheen de stof, het drievoudig ‘praten’ gebeurt: met de traditie, 

met de medeleerlingen en met zichzelf – met of zonder intentionele inmenging van de leraar.  

Een andere interessante theorie van de Amerikaanse Islampedagoog Eboo Patel stelt dat een 

gezamenlijke humanitaire actie de interreligieuze dialoog tussen jongeren zal optimaliseren. Door 

‘service learning’ gaan jonge mensen samen de weg “to identify what is common between religions”, 

maar er wordt ook een veilige ruimte gecreëerd, “where each can articulate its distinct path tot hat 

place” 5.  

De Russische godsdienstpedagoog Fedor Koyzrev gaat nog een spannende stap verder. Op school 

waar zoekende jongeren elkaar tegen komen, is er een nieuwe vorm van communicatie nodig, aldus 

Kozyrev namelijk de spirituele communicatie, het spirituele gesprek. De mens – de leerling op zoek 

naar antwoorden botst in deze zoektocht op de ander die ook zoekend is. De dialoog als de 

ontmoeting met de ander wordt dan zelf een ‘source of knowledge’, een bron van kennis die opwelt 

uit de ontmoeting. Dan treffen twee zielen elkaar: ze vinden ‘elkaar’ als mogelijk antwoord op de 

levensvraag. De mogelijkheid van het antwoord primeert, niet de perfectie van het antwoord. 6 

__________________________________________________________________________________ 

3 Roebben, B., (2011). Scholen voor het leven: kleine didactiek van de hoop in 7 stappen. Acco. (pp. 86-91) 

4 Roebben, B., Godsdienstpedagogiek van de hoop (p. 160) 

5 Patel, E. (2007). Acts of faith? The story of an American muslim, the Struggle for the soul of a Generation. Boston: Beacon Press.  

6 Kozyrev, F. (2006). The Roles of Dialogue in Religious Education. A Russian perspective. In Bates, D., Durka, G., & Schweitzer, F., (eds.), Education, Religion 

and Society. Essays in Honour of John M. Hull (pp. 215-227), London/New York: Routledge 
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1.5 Link met het  geactualiseerd leerplan secundaire onderwijs r.-k. godsdienst. 

Sinds schooljaar 2019-2020 werken godsdienst leerkrachten met een nieuw leerplan. Wat de 

inhouden betreft, drong een actualisatie zich op omdat er in de tijdspanne sinds 1999 tot nu, 

fundamentele zaken zijn gegroeid die geïntegreerd moesten worden in het leerplan, zoals de 

interlevensbeschouwelijke competenties en de compatibiliteit met het project van de katholieke 

dialoogschool. 

De opbouw van het leerplan r.-k. godsdienst: 

 

In het katholieke godsdienstonderwijs is er een groeiende aandacht voor interreligieus en 

interlevensbeschouwelijk leren. Alle erkende levensbeschouwingen in Vlaanderen onderschrijven 24 

interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenwerking en verbinden ze zich ertoe 

die te implementeren. De levensbeschouwelijke veelheid die de samenleving vandaag kenmerkt, 

daagt uit tot kennis zowel van de eigen levensbeschouwing of godsdienst als tot kennis van de andere. 

Aan deze basiscompetenties worden dan vaardigheden en attitudes gekoppeld als openheid en 

interesse voor andere levensbeschouwingen, dialoogbereidheid en dialoogbekwaamheid, 

ontmoeting en tolerantie. 7  

__________________________________________________________________________________ 

7 Hitchinson, F., & Tonnard, K. (2015). Dialoog en respect: de islam binnen de katholieke godsdienstlessen in het lager onderwijs. Averbode.  
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1.5.1 Competenties interlevensbeschouwelijk dialoog (ILD) en interlevensbeschouwelijk 

samenleven (ILS) 
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Focus van deze bachelorproef ligt op de vaardigheden en attitutes van het onderdeel: Ik, mijn 

levensbeschouwing en deze van de ander. 

 

 

 

 

 

 

Vaardigheden en attitudes 

Competenties veertien en vijftien horen samen. Ook ILC nummer 6 sluit hier perfect bij aan: zien dat 

de ander anders is, empathisch zijn (begrip hebben voor mensen die 

anders zijn dan zichzelf), inlevingsvermogen, luisteren en vragen 

stellen zonder vooroordelen, nieuwsgierig en omgevingsbewust 

zijn, open minded zijn, flexibel zijn en kunnen reflecteren op het 

eigen gedrag. Bij deze competentie is dialoog in evenwaardigheid 

belangrijk, ook al heeft iemand anders een totaal andere mening, 

dan nog kan ik hem beluisteren en proberen te begrijpen waarom hij 

of zij zo denkt. De leerling kan en wil luisteren en leren van de ander. 

Het gaat hier om een dialoog tussen leerling en leeftijdsgenoten. De 

taak van de leerkracht is hier vooral moderator zijn.  

 

1.6 Wat is het doel van interlevensbeschouwelijke competenties?  

Het doel van de interlevensbeschouwelijke competenties ligt in hun inspiratiegrond. De veelheid aan 

levensbeschouwingen die de scholen bevolken bieden een kans om kinderen, jongvolwassenen en 

leerkrachten te oefenen in samenleven. De dialoog heeft tot doel op een open manier een gezonde 

interesse en nieuwsgierigheid voor anderen te wekken bij kinderen/jongeren.  

__________________________________________________________________________________ 

De Interlevensbeschouwelijke Competenties (ILC). Geraadpleegd op 2/11/2019 via https://www.kuleuven.be/thomas/page/interlevensbeschouwelijk-leren/. 

 

1.7 Pluralisme in de Bijbel 

Onderstaande bijbelperikoop – het mythische verhaal van de Toren van Babel – past als 

vanzelfsprekend binnen een ILC les. De menselijke hoogmoed, de hybris, ligt aan de basis van de 

(religieuze) diversiteit. Willen we de dialoog bevorderen, zal iedere bevolkingsgroep zich nederig 

moeten opstellen. 

Bron abeelding: blog.teleosleaders.com  

Bron afbeelding: 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/interlevensbesch

ouwelijke-competenties/ 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/interlevensbeschouwelijk-leren/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/interlevensbeschouwelijke-competenties/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/interlevensbeschouwelijke-competenties/
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Gen. 11, 1-9: Alle mensen op aarde spraken één taal en gebruikten dezelfde woorden. 2 Nadat ze uit het 

oosten weggetrokken waren, vonden ze een vlakte in Sinear en vestigden zich daar. 3 Zij zeiden tegen 

elkaar: 'Kom, laten wij tegels maken en ze harden in het vuur.' De tegels gebruikten zij als bouwstenen, 

met asfalt als specie. 4 Nu zeiden ze: 'Laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in 

de hemel reikt; dan krijgen wij naam en worden wij niet over de aardbodem verspreid.' 5 Toen de HEER 

neerdaalde om de stad en de toren die de mensen bouwden, te zien, 6 zei Hij: 'Nu zijn ze één volk en 

spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij nu doen is nog maar een begin; later zal geen enkel plan van hen 

meer te stuiten zijn. 7 Laten Wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer 

verstaat wat de ander zegt.' 8 En de HEER dreef hen vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over, 

en er kwam een einde aan de bouw van de stad. 9 Daarom noemt men die stad Babel, want de HEER 

heeft daar verwarring gebracht in de taal van alle mensen, en hen vandaar over de hele aardbodem 

verspreid. 

Mogelijke stellingen die gebruikt kunnen worden na het lezen en bespreken van de tekst: 

• Alle religies zijn complementair, ze vullen elkaar aan en vertellen iets over het goddelijke 

• Of je nu christen, jood of boeddhist bent, het maakt niet veel uit. Als je maar goed leeft. 

• Het maakt wel een verschil wat je gelooft. Je hele visie op de werkelijkheid is anders. 

__________________________________________________________________________________ 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Mc. 8,27). Geraadpleegd op 2/11/2019 via https://www.kuleuven.be/thomas/page/wie-zeggen-de-mensen-dat-ik-ben/ 

 

1.8 Katholieke dialoogschool 

1.8.1 Toekomstperspectieven voor het vak godsdienst en de katholieke dialoogschool 

Tijdens de studiedag op 12 januari 2016 stond de relatie tussen de katholieke dialoogschool en het 
vak godsdienst centraal. Welke plaats heeft het vak godsdienst in de katholieke dialoogschool? Wat 
wordt er van de godsdienstleerkracht verwacht? Hoe kan de (godsdienst)leerkracht zich verhouden 
tot dit project? Hoe wordt er omgegaan met de verschillende (levensbeschouwelijke of religieuze) 
stemmen in de katholieke dialoogschool en het vak godsdienst? 
 
Sprekers: Christa Damen & Jürgen Mettepenningen 
Katholieke dialoogschool en het vak rooms-katholieke godsdienst: van theorie naar praktijk 
Synthese van de lezing: 

• Katholiek dialoog is geen nieuw project, het heeft wel een nieuwe naam en dynamiek 
aangepast aan de tijd en diversiteit van vandaag en morgen: uitbouwen tot een unieke 
katholieke dialoogschool.  

• Hoe kan je als r.-k.-godsdienstleerkracht hiermee omgaan? Het is niet enkel de taak van de 
leraren godsdienst maar van de ganse school. Er dient een draagvlak te zijn. Mensen vormen 
en uitdagen om de christelijke inspiratie toekomst te geven.  

• Het vak r.-k.-godsdienst is niet bedoeld om nieuwe katholieken te creëren, wel om elke 
leerling te steunen bij het versterken van de eigen levensbeschouwelijke identiteit.  

• Tijdens de dialoog moet de katholieke stem aan bod komen: katholieke dialoog.  

• Elke levensbeschouwelijke stem mag aan bod komen maar aan de andere kant moet in ieder 
thema of debat de christelijke stem te horen zijn.  

• Openheid voor allen maar iedereen moet zich ervan bewust zijn deel te nemen aan een 
christelijk pedagogisch project.  

• Katholieke dialoogschool: allemaal zinzoekers al dan niet met een uitgesproken godsdienstig 
profiel.  
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• r.-k.-godsdienst als vak is geen catechese. Godsdienstonderwijs ontwikkelt zich in de klas op 
een dialogale manier waarbij de stem van de afwezige en aanwezige levensbeschouwelijke 
tradities spreekrecht krijgt. We kunnen van een moslim een zelfbewustere moslim maken, 
van een humanist een zelfbewustere humanist, enzovoort.  

• In de dialoog kunnen we het leven met elkaar leven en delen.  
__________________________________________________________________________________ 
Toekomstperspectieven voor het vak godsdienst en de katholieke dialoogschool. Geraadpleegd op 2/11/2019 via 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-studiedag-onderwijs-2016/. 

Videodatabank. Katholieke dialoogschool en rooms-katholieke godsdienst - Lezing Christa Damen & Dr. Jürgen Mettepenningen. Geraadpleegd op 2/11/2019 
via https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/view/213733/. 

 
 
 

 

 

 

  

https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-studiedag-onderwijs-2016/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/view/213733/
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1.9 Tips bij het geven van interculturele lessen 

Bij het geven van interculturele lessen kan men best een aantal aandachtspunten in het achterhoofd 
houden. Het tijdschrift ‘Klasse’ formuleerde enkele interessante tips om het beste uit je multiculturele 
klas te halen. Hieronder licht ik kort de verschillende tips toe die in het tijdschrift besproken werden. 
Deze tips werden algemeen pedagogisch geformuleerd, maar gaan zeker ook op voor lessen rooms-
katholieke godsdienst.  
  
1. Als leerkracht is het noodzakelijk om nieuwsgierig te zijn naar de achtergrond van de kinderen uit 
je klas. Je moet hen de kans bieden om te vertellen over hun eigen leefwereld. Kinderen met een 
andere achtergrond, maken tijdens het weekend bijvoorbeeld heel vaak andere zaken mee dan 
diegene die ons bekend zijn. Probeer daarom als leerkracht oor te hebben voor verhalen van kinderen 
over de religieuze feesten, de plaatsen waar ze bidden enz. Zorg ervoor dat er openheid in de klas 
heerst en leerlingen ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen.  
  
2. Zorg ervoor dat het religieuze een plaats krijgt in de klas. Het hoofddoel van de lessen rooms-
katholieke godsdienst is om leerlingen te helpen in het bouwen aan een eigen religieuze identiteit. 
Daarom is het noodzakelijk om aandacht te hebben voor de religieuze identiteit van élk kind. Hang 
daarom een religieuze feestkalender op in de klas. Wanneer een leerling een religieus feest viert, kan 
je hier in de klas aandacht voor hebben. Je kan het kind erover laten vertellen door foto’s of kledij mee 
te brengen. Het kind kan een typisch gebed opzeggen of een lied laten beluisteren.                                                                   
 
3. Heb oog en oor voor de positieve waarden die in het leven van elk kind centraal staan. Stel steeds 
waarden zoals gemeenschapszin en liefdevolle verbondenheid in het leven van kinderen centraal. 
Deze waarden zijn in elke religie zeer belangrijk. Er zijn heel wat belangrijke waarden die we in iedere 
godsdienst terugvinden: zorg voor een oudere broer of zus, gastvrijheid, delen bij feesten, …  
  
4. Zorg ervoor dat de kinderen hun religie een plaats kunnen geven in de klas. Je kan de leerlingen 
foto’s laten meebrengen van hun familie en met de hele groep een familiemuur opbouwen. Op deze 
familiemuur kunnen de kinderen verhalen en betekenissen schrijven, de oudere kinderen kunnen een 
stamboom opbouwen, jongere leerlingen kunnen een tekening maken, … Belangrijk is dat bij het 
maken van deze familiemuur de kinderen heel wat positieve aspecten van elke godsdienst zullen 
ontdekken. Ze leren elkaars religie waarderen en leren er respect voor op te brengen.  
  
5. Soms zijn de ouders of grootouders van kinderen uit een kleurrijke klas afkomstig uit een ander 
land. Je kan de leerlingen betekenisvolle voorwerpen uit dit land laten meebrengen en hen hierover 
laten vertellen. Ook is het waardevol om een spreker in de klas uit te nodigen. Zo kan je bijvoorbeeld 
een grootouder uitnodigen om de klas wat meer te laten vertellen over het land waaruit hij afkomstig 
is, over de godsdienst, over de religieuze feesten waaraan hij/ zij deelneemt, …  
  
6. Wanneer de kinderen en leerkracht belangstelling tonen voor de thuistaal van een kind, zal het 
welbevinden van die leerling hoger zijn. Je kan kinderen met een andere thuistaal smakelijk laten 
zeggen in die taal, een gebed laten horen. De kinderen zullen zich geapprecieerd en gewaardeerd 
voelen in hun eigenheid.   
  
Probeer er dus voor te zorgen dat elk kind zich thuis voelt in jouw klas. Probeer een veilige sfeer te 
creëren waarin kinderen uit verschillende religies met elkaar in dialoog kunnen treden. Laat de 
leerlingen op een respectvolle manier kennismaken met elkaars religieuze gebruiken en gewoontes.  
  
Volgend citaat van Brigitte Puissant illustreert duidelijk de taak van leerkracht in een multireligieuze 
klas: “Laat vooral je eigen veronderstellingen, waarden en normen los en stel je nieuwsgierig, open en 
geïnteresseerd op voor wat kinderen en ouders te bieden hebben”. Als godsdienstleerkracht vind ik 
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deze citaat niet correct. Je moet je juist bewust worden van je eigen identiteit, je eigen waarden en 
normen van daaruit in dialoog gaan.  Je mag geen vooroordelen hebben.  
 
Ga verder dan de Marokkaanse koekjes of het thee zetten. Toon belangstelling voor de betekenissen 
die kinderen en ouders geven aan gebeurtenissen , familierelaties en ervaringen. Geef dat een plek in 
je hart én in je klas.” 
(Citaat van Puissant Brigitte. Uit Klasse 2013: Artikel ‘Haal het beste uit je multiculturele klas.’) 12 
_______________________________________________________________________________ 
12 Puissant, B. (2013). Haal het beste uit je multiculturele klas. Geraadpleegd op 30/10/2019 via http://www.klasse.be/leraren/32175/haal-het-beste-uit-je-

multiculturele-klas-11tips/http://www.klasse.be/leraren/32175/haal-het-beste-uit-je-multiculturele-klas-11-tips/ 

 

Vanuit deze probleemstelling, ben ik op zoek gegaan naar een passende onderzoeksvraag om dit 

thema verder uit te diepen. Voor het uitvoeren van dit onderzoek probeerde ik een duidelijk 

onderzoeksdoel voor ogen te houden. Hieronder licht ik kort toe welk onderzoeksdoel ik doorheen 

mijn proces centraal stelde. Ook zal ik mijn onderzoeksvraag en deelvragen formuleren waarmee ik 

probeerde om dit onderzoeksdoel te bereiken 

 

1.10 Onderzoeksdoel 

Inoefenen van interlevensbeschouwelijke vaardigheden en attitudes binnen sterk diverse 

klasgroepen. 

 

1.11 Onderzoeksvraag 

‘In welke mate kan een project rond ILC binnen een sterk diverse klasgroep vaardigheden en attitudes 

inoefenen die nodig zijn voor het leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke 

samenleving?’ 

 

1.12 Deelvragen 

‘In welke mate kan een project rond ILC bijdragen aan een groeiende interesse voor elkaars verhaal?’ 
 
‘In welke mate kan een project rond ILC de empathie bij lln bevorderen om naar leeftijdsgenoten te 
luisteren met een andere levensbeschouwing?’ 
 
‘Kan een project rond ILC bij leerlingen bijdragen aan een groeiende interesse in het 
levensbeschouwelijk perspectief van klasgenoten?’  
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Hoofdstuk 2 de uitvoering - het praktijkonderzoek 

2.1 De onderzoeksvraag 

‘In welke mate kan een project rond ILC binnen een sterk diverse klasgroep vaardigheden en attitudes 

inoefenen die nodig zijn voor het leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke 

samenleving?’ 

 

2.2 De hypothese 

Wanneer leerlingen deelnemen aan dit project, zullen ze niet alleen hun kennis over elkaars 

godsdienst verruimen, maar ook vaardiger zijn in het voeren van de interlevensbeschouwelijke 

dialoog en een meer positieve houding cultiveren ten aanzien van de diversiteit.  

 

2.3 Uitvoering 

Bij dit onderzoek werd een lessenreeks voor de derde graad uitgewerkt rond ‘de vijf wereldreligies’. 

Deze lessenreeks bestaat uit 4 lesuren die te geven zijn in het vijfde en zesde middelbaar. 

Concreet wordt het lesproject gedragen door volgende leermiddelen:  

1. Enquête vooraf 

2. PowerPoint 

3. Gelamineerde kaartjes met verschillende emoji’s 

4. Werkbundel ‘De vijf wereldreligies:’ jodendom’ 

5. Werkbundel ‘De vijf wereldreligies:’ christendom 

6. Werkbundel ‘De vijf wereldreligies:’ islam’ 

7. Werkbundel ‘De vijf wereldreligies:’ hindoeïsme’ 

8. Werkbundel ‘De vijf wereldreligies:’ boeddhisme’ 

9. Alternatieve opdracht voor het tweede jaar van de derde graad - differentiatie 

10. Spel: ‘Rad van cultuur’ 

11. Enquête afronding 

Bijlagen 4 t.e.m. 8 bevatten deze verschillende lessenreeksen met bijhorende fiches met 

achtergrondinformatie. Ook de kopieerbladen die bij de verschillende lessen horen, werden hieraan 

toegevoegd. 

De leerlingen starten met het invullen van de enquête: vooraf.  

Volgende vragen worden gesteld:  

Ken je elkaars volledige naam?  ja nee 

Ken je de culturele achtergrond van je klasgenoten?  ja  nee 

Interesse in elkaar is belangrijk. ja  nee 

Vertel jij graag jouw verhaal?  ja nee 

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten?  ja  nee 

Geloof jij in God?  ja nee 

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?  ja nee 

Zijn verschillende religies in de klas een verrijking?  ja nee 

 



Bachelorproef | Inés duwaerts 
 

 
  - 20 - 

Werkvormen en impulsen om de onderzoeksdoelstelling te realiseren 

Lessenreeks: ongeveer 4 lesuren 

Instap 

De leerkracht toont foto’s en kunstwerken (zie Pt-bijlage 2) en vraagt leerlingen waarover het gaat. 

De foto’s gaan over verschillende levensbeschouwingen. Leerlingen krijgen allen een emotie: lachend 

gezichtje, neutraal gezichtje, verdrietig gezichtje (zie bijlage 3). Bij elke foto tonen ze de emotie die 

zij voelen en proberen ze onder woorden te brengen waarom ze zich zo voelen bij een foto.  Ze krijgen 

drie groene kaartjes. Deze drie kaarten moeten ze gebruiken wanneer ze een gevoel willen delen. De 

groene kaartjes mogen maar drie keer ingezet worden! Op deze manier komt iedereen even veel aan 

het woord.  

  

 

Opdracht  

De leerlingen ontdekken de verschillende levensbeschouwingen. Ze worden in groepjes verdeeld. 

Elke leerling krijgt een kleur van de leerkracht. Wanneer alle kleuren zijn uitgedeeld, gaat de leerling 

op zoek naar zijn/haar partners. Wanneer die gevonden zijn, gaan ze zoeken welke 

levensbeschouwing bij hun kleur past. Elk groepje bespreekt de levensbeschouwing en gaat a.d.h.v. 

de werkbundel op onderzoek. Zie bijlagen 4 t.e.m. 8 werkbundel Boeddhisme, Christendom, 

Hindoeïsme, Islam en Jodendom.  
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Spel 

1. Als voorbereiding op een rustig spel, mediteren we 5 minuten. De klassen zijn dit reeds 

gewoon.  

We baseren deze meditatie op oefeningen die aangereikt worden door David Dewulf in 

Mindfulness voor jongeren. Meditatie met denken en voelen.   

https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/ 

2. De leraar maakt een grote cirkel van hout en een rad om aan te 

draaien. Dit is dan het leermiddel dat we ‘het rad van cultuur’ 

noemen. Al het gebruikte materiaal, is gerecycleerd of 

gevonden op een autosloopplaats. Er is niets nieuws voor 

aangekocht.  

De cirkel is ingedeeld in vakken met kleuren. Een leerling draait aan 

het rad en neemt een vraag (bijlage 12. Vragenkaartjes: rad van 

cultuur) die past bij die kleur en beantwoordt de vraag.  Als ze/hij zelf 

niet wil antwoorden of nieuwsgierig is naar het antwoord van een 

andere leerling mag ze/hij de vraag doorgeven. Elke leerling krijgt 

één joker om een vraag door te geven of om een vraag niet te 

beantwoorden (bijlage 11. Joker: rad van cultuur). 

 

 

  

 

https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/
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3. Vragen werden ingedeeld in categorieën: feesten, vragen over relaties, vragen over leven en 

dood, beeld van god, heilige boeken… (bijlage 12. Vragenkaartjes: rad van cultuur) 

 

• Geloof jij in een God?  

• Wat is volgens jou een atheïst?  

• Zijn er klasgenoten van wie je de levensbeschouwing 

niet kent? Vraag het aan 1 iemand.  

• Wat is een levensbeschouwing?  

• Welke levensbeschouwingen ken jij?  

• Twijfel je soms over je geloof? Zo ja, hoe ga je daarmee 

om?  

• Wat is de levensbeschouwing van de persoon die tegenover jou zit?  

• Wat is de levensbeschouwing van de persoon die rechts naast jou zit?  

• Wat is de levensbeschouwing van de persoon die links naast jou zit?  

• Wat is de levensbeschouwing van de oudste leerling van de klas?  

• Wat is de levensbeschouwing van de jongste leerling van de klas?  

• Wat houdt het Suikerfeest in?  

• Waarom vieren we Kerstmis?  

• Wat herdenken we met Allerheiligen en Allerzielen?  

• Teken het symbool van Hindoeïsme?  

• Som twee joodse feesten op en leg er één uit.  

• Wat is het verschil tussen Katholieke en Protestantse christenen?  

• Hoe heet de paus?  

• Hoe heet de belangrijkste profeet van moslims. 

• Hoe noemt men Jezus in de Koran?  

• Naar welk feest van eender welke levensbeschouwing wil jij graag gaan?  

• Wat is jouw lievelingsfeest? Leg uit.  

• Mag jij seks hebben voor je huwelijk?  

• Mag jij trouwen met iemand van een andere levensbeschouwing?  

• Elke levensbeschouwing heeft een kijk op zaken van leven en dood. Hoe sta jij tegenover 

abortus?  

• Vind je dat euthanasie legaal moet zijn voor iedereen?  

• Wat vind jij dat er veranderd mag worden aan jouw geloof?  

• Als je een andere levensbeschouwing moet kiezen, welke kies je dan en waarom?  

• Zeg een gebed op of spreek een wens uit.   

• Wat is volgens jou de mooiste levensbeschouwing en waarom?  

• Wat kan je levensbeschouwing nog leren van andere levensbeschouwingen?  

• Is er volgens jou leven na de dood? Leg uit waarom je zo denkt.  

• Stel dat je gelooft in reïncarnatie. Als welk dier reïncarneer jij?  

 

4. Na dit spel wordt de enquête nog eens ingevuld: ronde 2 (bijlage 1. Enquêtes). Op basis van 

de resultaten van de enquêtes wordt het onderzoek gevoerd en kunnen we besluiten trekken.  
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2.4 Beginsituatie van de verschillende klasgroepen waarbij dit project is uitgevoerd 

Op het instituut Sint-Maria heerst een spijbel en stiptheid problematiek. De school zet verschillende 

stappen om dit probleem op te lossen: nauw contact met de ouders, CLB inschakelen, leerlingen laten 

nablijven. Dit is de reden waarom niet alle leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld. 

Enkel de leerlingen die aanwezig waren wanneer ‘Ronde 1’ van de enquête werd afgenomen, konden 

ook deelnemen aan ‘Ronde 2’. 

Omwille van de privacywetgeving heb ik de namen van de leerlingen onzichtbaar gemaakt.  

 

6 Publiciteit Grafiek en 6 Etalage en Standendecoratie – 16 leerlingen aanwezig 

Het is een heterogene groep met vijf EX-OKAN leerlingen. Er heerst wel een positieve, constructieve 

sfeer met interesse en respect voor elkaar.  

6ESD 

 

6PG 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

5 Haarzorg A 

Dit is een klasgroep met veel moslimleerlingen. Ze staan wel open voor dialoog en ze zijn zeer 

geïnteresseerd. Het is niet gemakkelijk voor de enige jongen van de groep. Hij is eerder introvert en 

teruggetrokken.  

5HZa 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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5 Publiciteit Grafiek A en 5 Etalage en Standendecoratie 

Deze klasgroep is zeer heterogeen. Ook op het vlak van godsdiensten heerst er veel verschil: getuige 

van Jehova, moslims, christenen, atheïsten, een boeddhist en zoekenden. Ik merk wel tijdens de 

godsdienstlessen dat zij bereid zijn om te luisteren naar elkaar en zo weinig mogelijk te oordelen.  

5PGa

 

 

5ESD 

__________________________________________________________________________________ 

5 Publiciteit en Grafiek B en 5 Haarzorg B 

Dit is de moeilijkste klasgroep waar soms het haantjesgedrag van een aantal jongens overheerst en 

de klas domineert. Het is een moeilijke groep omdat hun leefwerelden ver uit elkaar liggen. Ik merk 

ook dat de meisjes van Haarzorg zich aanstellen tegenover de jongens van 5 Publiciteit Grafiek. Het 

niveau is ook zeer verschillend: 3 M-decreet leerlingen, leerlingen die van 4KSO en 4TSO moeten 

noodgedwongen één klasgroep vormen. Eén leerling heb ik nog nooit gezien: die verblijft in een 

gesloten jeugdinstelling (foto zonder gezicht omdat hij op 2 september afwezig was en nog niet naar 

school is gekomen).  

Deze groep vormt een uitdaging om dit project mee uit te voeren.  

5PGb 

 

 

5HZb 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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2.5 Resultaten per klas verduidelijkt met grafieken en toelichting 

 

 

In 6 Publiciteit Grafiek en 6 Etalage Standendecoratie vinden alle leerlingen verschillende religies in 

de klas een verrijking. Wat opvalt is dat na het project, minder leerlingen twijfelen over hun eigen 

levensbeschouwing. De helft van de leerlingen gelooft niet in God. Het project heeft geen invloed op 

het geloof in God. Het valt op dat leerlingen van deze groep graag naar het verhaal van klasgenoten 

luisteren. Daarnaast vertellen ze ook graag hun eigen verhaal. Hier is een lichte stijging na het project. 

Voor het project vertellen negen leerlingen graag hun verhaal, na het project vijf leerlingen. Acht 

leerlingen vinden interesse in elkaar belangrijk, na het onderzoek vinden elf leerlingen interesse in 

elkaar belangrijk. Voor het project denken acht leerlingen de culturele achtergrond van elkaar te 

kennen, na het project denken negen leerlingen de culturele achtergrond van elkaar te kennen. Twee 

van de zestien leerlingen kennen elkaars volledige naam.   

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ken je elkaars volledige naam?

Ken je de culturele achtergrond van je klasgenoten?

Interesse in elkaar is belangrijk

Vertel jij graag jouw verhaal?

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten?

Geloof jij in God?

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?

Zijn verschillende religies in de klas een verrijking?

RONDE 1 - 6PG en 6ESD - 15 lln

nee ja

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ken je elkaars volledige naam?

Ken je de culturele achtergrond van je klasgenoten?

Interesse in elkaar is belangrijk

Vertel jij graag jouw verhaal?

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten?

Geloof jij in God?

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?

Zijn verschillende religies in de klas een verrijking?

RONDE 2 - 6PG en 6ESD - 15 lln

nee ja
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Alle leerlingen van 5 Haarzorg A vinden verschillende religies in de klas een verrijking. Eén leerling 

twijfelt voor het project over zijn/ haar eigen levensbeschouwing, na het project twijfelt geen enkele 

leerling aan zijn/ haar levensbeschouwing. Voor het project is er één leerling die niet in God gelooft, 

na het project gelooft de ganse klasgroep in God. Voor het project is er één leerling die niet graag 

luistert naar het verhaal van zijn/ haar klasgroep. Na het project luistert de ganse klas graag naar het 

verhaal van klasgenoten. Voor het project zijn er drie leerlingen die hun eigen verhaal niet graag 

vertellen, na het project tellen we nog 1 leerling. Alle leerlingen vinden  interesse in elkaar belangrijk 

van voor de start van het project. Voor het project zeggen vijf leerlingen de culturele achtergrond van 

elkaar niet te kennen, na het project worden dit zes leerlingen. Voor het project kennen zeven 

leerlingen elkaars volledige naam niet, na het project worden dit er zeven.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ken je elkaars volledige naam?

Ken je de culturele achtergrond van je klasgenoten?

Interesse in elkaar is belangrijk

Vertel jij graag jouw verhaal?

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten?

Geloof jij in God?

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?

Zijn verschillende religies in de klas een verrijking?

RONDE 1 - 5 haarzorg A - 9 lln

nee ja

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ken je elkaars volledige naam?

Ken je de culturele achtergrond van je klasgenoten?

Interesse in elkaar is belangrijk

Vertel jij graag jouw verhaal?

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten?

Geloof jij in God?

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?

Zijn verschillende religies in de klas een verrijking?

RONDE 2 - 5 haarzorg A - 9 lln

nee ja



Bachelorproef | Inés duwaerts 
 

 
  - 27 - 

 

 

Alle leerlingen vinden verschillende religies in de klas een verrijking. Vier leerlingen twijfelen voor het 

project aan hun levensbeschouwing, dit verandert niet na het project. Voor het project zijn er twee 

leerlingen van de twaalf die niet in God geloven. Na het project is dit nog één leerling. Eén leerling 

luistert niet graag naar het verhaal van klasgenoten, dit verandert niet na het project. Wat opvalt in 

deze groep is dat negen leerlingen niet graag hun eigen verhaal vertellen, na het project zijn dit er nog 

zeven. Voor het project vinden drie leerlingen het niet belangrijk om interesse te hebben in elkaar, na 

het project vindt de ganse klas het belangrijk om interesse te hebben in elkaar. Zes leerlingen kennen 

de culturele achtergrond van klasgenoten niet, dit verandert niet. Elf leerlingen kennen elkaars 

volledige naam niet, na het project is er één leerling die de volledige namen van de ganse klasgroep 

kent.  

0 2 4 6 8 10 12

Ken je elkaars volledige naam?

Ken je de culturele achtergrond van je klasgenoten?

Interesse in elkaar is belangrijk

Vertel jij graag jouw verhaal?

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten?

Geloof jij in God?

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?

Zijn verschillende religies in de klas een verrijking?

Ronde 1 - 5PGa en 5ESD - 11 lln

nee ja

0 2 4 6 8 10 12

Ken je elkaars volledige naam?

Ken je de culturele achtergrond van je klasgenoten?

Interesse in elkaar is belangrijk

Vertel jij graag jouw verhaal?

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten?

Geloof jij in God?

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?

Zijn verschillende religies in de klas een verrijking?

Ronde 2 - 5PGa en 5ESD - 11 lln

nee ja
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Alle leerlingen van deze klasgroep vinden verschillende religies in de klas een verrijking. Voor het 

project twijfelen vier leerlingen over hun eigen levensbeschouwing, na het project worden dit vijf 

leerlingen. Het geloof in God stijgt of daalt niet: tien leerlingen van de veertien geloven in God. Voor 

het project luisteren er twee leerlingen niet graag naar elkaars verhaal, na het project luisteren ze allen 

graag naar elkaars verhaal. Voor het project zijn er tien leerlingen die niet graag hun eigen verhaal 

vertellen, na het project zijn dit nog acht leerlingen. Voor het project vinden vijf leerlingen het niet 

belangrijk om interesse te hebben in elkaar, na het project is dit nog maar één leerling. Voor het 

project kennen zes leerlingen de culturele achtergrond van elkaar niet, na het project worden dat twee 

leerlingen. Tien leerlingen kennen voor het project elkaars volledige naam niet, na het project negen 

leerlingen.   

0 2 4 6 8 10 12 14

Ken je elkaars volledige naam?

Ken je de culturele achtergrond van je
klasgenoten?

Interesse in elkaar is belangrijk

Vertel jij graag jouw verhaal?

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten?

Geloof jij in God?

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?

Zijn verschillende religies in de klas een verrijking?

RONDE 1 - 5PGb en 5HZb - 12 lln

nee ja

0 2 4 6 8 10 12 14

Ken je elkaars volledige naam?

Ken je de culturele achtergrond van je klasgenoten?

Interesse in elkaar is belangrijk

Vertel jij graag jouw verhaal?

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten?

Geloof jij in God?

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?

Zijn verschillende religies in de klas een verrijking?

RONDE 2 - 5PGb en 5HZb - 12 lln

nee ja
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2.6 Samenvatting en synthese van de resultaten grafisch voorgesteld 
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2.7 Samenvatting en synthese van de resultaten van de ganse groep 
1. Na het project is er een stijging van twee leerlingen die elkaars volledige naam kennen.  

2. Vier leerlingen zijn meer te weten gekomen over elkaars culturele achtergronden. 

3. Na het project is er een stijging met tien leerlingen die interesse in elkaar belangrijk vinden.  

4. Na het project is er een stijging met twee leerlingen die graag hun verhaal vertellen.  

5. Na het project luisteren 45 leerlingen graag naar het verhaal van klasgenoten, dit is een stijging met 

drie leerlingen. 

6. In 5HZa geloven alle leerlingen in een God. Als we alle gegevens van alle klassen optellen, geloven na 

het project 36 van de 47 leerlingen in een God. Dat is 77%. Ook hier merken we een lichte stijging: van 

72% naar 77%.  

7. Bijna alle groepen (behalve 5PGa en 5ESD) kennen een daling wat betreft het twijfelen aan de eigen 

levensbeschouwing na het project.   

Na het project zijn er vier leerlingen minder die twijfels hebben over hun levensbeschouwing.   

8. Alle leerlingen die hebben deelgenomen aan het project, vinden de aanwezigheid van 

verschillende religies in een klasgroep een verrijking. 

 

2.8 Relativiteit van de resultaten 

Wanneer de enquêtes werden afgenomen merkte ik dat leerlingen op elkaars blad keken. Dit 

beïnvloedt misschien het antwoord op bepaalde vragen. Een voorbeeld hiervan is de vraag of je 

gelooft in God. In sommige klassen heb ik het gevoel dat het ‘hot’ is om in God te geloven. Het gaat 

hier vooral over moslimleerlingen. Ik merkte dit tijdens de eerste ronde, de tweede ronde heb ik 

ervoor gezorgd dat het werd afgelegd zoals een test: ze mochten niet kijken op elkaars blad. Als we 

dat resultaat bekijken, blijkt toch dat een groot gedeelte van de groep gelooft in God.  

We hebben op onze school veel anderstalige leerlingen, ik heb geprobeerd de vragen zo goed 

mogelijk uit te leggen, maar toch vermoed ik dat leerlingen soms snel ‘ja’ of ‘nee’ aanduiden ook al 

hebben ze de vraag niet begrepen. Er is dus een verhoogd risico op verkeerde interpretatie van de 

vragen. 
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Hoofdstuk 3 Besluit en discussie: bespreking van eigen resultaten in vergelijking tot de 
literatuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Besluit en discussie 

3.1.1 Verband tussen de literatuurstudie en de resultaten van het project 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘In welke mate kan een project rond ILC 

binnen een sterk diverse klasgroep vaardigheden en attitudes inoefenen die nodig zijn voor het leven 

in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke samenleving?’ 

Hiervoor is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd op basis van een project en enquêtes. 

Uit de resultaten van de enquêtes is gebleken dat alle 47 leerlingen verschillende religies in de klas 

een verrijking vinden. Het “principe van gastvrijheid” wordt in deze klassen duidelijk toegepast: alle 

levensbeschouwingen vertonen de bereidheid om verder te ontwikkelen en om zich gastvrij op te 

stellen ten aanzien van anders- en niet-gelovigen. Gastvrijheid betekent dat de andere bij de 

ontvangende levensbeschouwing "te gast" is, met schroom, respect, openheid, nieuwsgierigheid, 

leergierigheid, dankbaarheid, enzovoort. 1 

Vier jongeren twijfelen na het project niet meer over hun eigen levensbeschouwing. Hiermee kunnen 

we de bevindingen van B. Roebben bevestigen: interreligieus leren draagt vanzelf bij tot een 

vernieuwde ontmoeting met zichzelf. Door het leerproces krijgen kinderen de kans om hun eigen 

religieuze ‘herkomst’ opnieuw te benoemen en deze voor zichzelf als nieuwe toekomst te benoemen 

en deze voor zichzelf als nieuwe ‘toekomst’ te leren waarderen. 2 

Jongeren leren door dit proces zelf een standpunt in te nemen en daarvoor te willen staan. We kunnen 

vaststellen dat voor sommige leerlingen het project twijfels over de eigen levensbeschouwing 

wegneemt. 
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Met dit project wilden we onderzoeken of een ILC project invloed heeft op vaardigheden en attitudes 

die nodig zijn voor het leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke samenleving. Als we 

de resultaten bekijken, merken we een stijging: ‘luister jij graag naar het verhaal van een klasgenoot?’, 

wat wil zeggen dat leerlingen bereid zijn om naar elkaar te luisteren, dat deze attitude zelfs groeit 

doorheen het project. Ook al heeft iemand anders een totaal andere mening, dan nog kan ik luisteren 

en proberen te begrijpen waarom hij of zij zo denkt. De leerling kan en wil luisteren en leren van de 

ander. 

 

3.1.2 Gevolg voor het onderwijs. Hoe moeten we rekening houden in het onderwijs met deze 

conclusies?   

Dit onderzoek bewijst dat de klassen waarmee ik dit project heb uitgevoerd reeds erg open tegenover 

elkaar staan. De klassen zijn superdivers maar ook super open. De leerlingen zijn als sponzen die ook 

op spiritueel vlak willen groeien. Ze zijn bereid om te leren van elkaar, naar elkaar te luisteren en hun 

eigen verhaal te doen. Het eigen verhaal doen blijkt voor veel leerlingen moeilijker dan naar elkaar te 

luisteren.  

Het onderwijs moet rekening houden met de diversiteit van scholen, maar deze diversiteit is geen 

handicap. Dit project toont aan dat men met verschillende levensbeschouwingen wel kan samenleven 

en ‘samenleren’, sterker nog: leerlingen zijn geïnteresseerd in elkaar en bereid om van elkaar te leren. 

Laten we als scholen en godsdienstleerkrachten de vooroordelen achter ons laten en open staan voor 

het wonder van de ander. 
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Bijlage 1. Enquêtes 

Bijlage 2. Inleiding project: Power Point foto’s en video’s 

Bijlage 3. Emoji’s 

Bijlage 4. Werkbundel Boeddhisme 

Bijlage 5. Werkbundel Christendom 

Bijlage 6. Werkbundel Hindoeïsme 

Bijlage 7. Werkbundel Islam 

Bijlage 8. Werkbundel Jodendom 

Bijlage 9. Verbetersleutel puzzel 

Bijlage 10. Hartjes: rad van cultuur 

Bijlage 11. Joker: rad van cultuur 

Bijlage 12. Vragenkaartjes: rad van cultuur 

Bijlage 13. Alternatieve opdracht 6bso 

Bijlage 14. Lesvoorbereidingen 
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NAAM  PUNTEN 

KLAS  Leraar: 

DATUM  

LERAAR I. Duwaerts Zelfevaluatie: 

Studie         0       1       2 

Kennis        0       1       2 VAK godsdienst 

TAAK 

Nummer: .......... 

TOETS 

Nummer: .......... 

Remediëring: 

 

Ja/Nee 

 
 

Beantwoord volgende vragen.  

RONDE 1 

 

Ken je elkaars volledige naam?  
  ja nee 

Ken je de culturele achtergrond van je klasgenoten?  
  ja nee 

Interesse in elkaar is belangrijk. 
  ja nee 

Vertel jij graag jouw verhaal?  
  ja nee 

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten? 
   ja nee 

Geloof jij in God?  
  ja nee 

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?  
  ja nee 

Zijn verschillende religies in de klas een  
verrijking?  
  ja nee 

 

  

Bijlage 1. Enquêtes 
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NAAM  PUNTEN 

KLAS  Leraar: 

DATUM  

LERAAR I. Duwaerts Zelfevaluatie: 

Studie         0       1       2 

Kennis        0       1       2 VAK godsdienst 

TAAK 

Nummer: .......... 

TOETS 

Nummer: .......... 

Remediëring: 

 

Ja/Nee 

 
 

Beantwoord volgende vragen.  

RONDE 2 

 

Ken je elkaars volledige naam?  
  ja nee 

Ken je de culturele achtergrond van je klasgenoten?  
  ja nee 

Interesse in elkaar is belangrijk. 
  ja nee 

Vertel jij graag jouw verhaal?  
  ja nee 

Luister jij graag naar het verhaal van klasgenoten? 
   ja nee 

Geloof jij in God?  
  ja nee 

Twijfel je soms over je eigen levensbeschouwing?  
  ja nee 

Zijn verschillende religies in de klas een  
verrijking?  
  ja nee 
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Power Point: instap jongeren en levensbeschouwingen 

 

 

 

 

Bijlage 2. Inleiding project Power Point 
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Bijlage 3. Emoji’s 
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De   vijf wereldreligies 

I. Duwaerts 

 

  

 

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………… 

Klas: …………………………………………………………………………………………………………… 

Bijlage 4. Werkbundel Boeddhisme 
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Boeddhisme          /20 

“Als je denkt dat je te klein bent om een verschil  

te maken, probeer dan eens te slapen met een mug  

op je slaapkamer”. 

Vul hier de namen van de groepsleden in 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

Opdracht 1             

Kennis van alle wereldreligies is belangrijk. Gedurende dit schooljaar gaan we dit thema nog uitdiepen. Als 

voorbereiding maken jullie in groep de puzzel van de wereldreligies op de laatste pagina. Schrijf op de 

voorpagina de namen van de 5 wereldreligies bij het juiste symbool.  

 

Opdracht 2                    /20 

Beantwoord onderstaande vragen over het boeddhisme.  

Om de antwoorden te vinden surf je naar: https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies Tip: bekijk de 

filmpjes! 

Opgelet! Je werkt ENKEL op deze website.  

1) Waarom is boeddhisme ‘hot’? Leg uit.          /2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Waar gaat het boeddhisme over en wat leert de zenleraar?       /3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Wie was Boeddha?            /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) Wat is mindfulness? Tegen wat helpt het? Geef 2 voorbeelden.      /3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Wie was Boedhha? Leg uit in 3 volwaardige zinnen.        /3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) Het boeddhisme gaat uit van vier nobele of edele waarheden. Som ze op.    /4 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Wat betekent Nirvana? Geef een synoniem.         /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Wie is de Dalai Lama? Leg uit.           /2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Waarom ontving de Dalai Lama in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede?      /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kenmerk Hindoeïsme 

 

Boeddhisme 

 

Jodendom  

 

Christendom 

 

Islam 

 

God/ 

Goden 

   .  

Open- 

baring 

     

 

Leer  

 

 

 

 .   

Leef- 

regels 

    

 

 

 

 

 

 

Rich- 

tingen 

  

 

 

 

   

Organi- 

satie 
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De   vijf wereldreligies 

I. Duwaerts 

 

  

 

 

 

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………… 

Klas: …………………………………………………………………………………………………………… 

Bijlage 5. Werkbundel Christendom 
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Christendom          /20  

“Heb God lief boven alles  

en uw naaste (de medemens) als uzelf”. 

Vul hier de namen van de groepsleden in 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

 

Opdracht 1             

Kennis van alle wereldreligies is belangrijk. Gedurende dit schooljaar gaan we dit thema nog uitdiepen. Als 

voorbereiding maken jullie in groep de puzzel van de wereldreligies op de laatste pagina. Schrijf op de 

voorpagina de namen van de 5 wereldreligies bij het juiste symbool.  

Opdracht 2                    /20 

Beantwoord onderstaande vragen over het christendom.  

Om de antwoorden te vinden surf je naar: https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies Tip: bekijk de 

filmpjes! 

Opgelet! Je werkt ENKEL op deze website.  

1) Waarom zijn mensen gescheiden van God?         /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Wat bedoelt men met: het kind van Maria is “verwekt”? Leg uit.      /2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Waar en wanneer leefde Jezus?           /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Wat predikt Jezus voornamelijk?           /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5) Uiteindelijk veroordelen de Romeinen Jezus, op aandringen van de joodse geestelijken, tot de dood 

door kruisiging. Jezus is dan ongeveer 33 jaar oud. Drie dagen na zijn dood is zijn graftombe opeens leeg. 

Wat is er volgens christenen met Jezus gebeurd?         /2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Waarom denken wetenschappers dat Jezus echt heeft geleefd? Verklaar.     /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Som 6 boeken van het Nieuwe Testament op.         /3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Welke vormen van Christendom zijn er? Som er 3 op.        /3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9) Wie gaat er volgens christenen naar de hel en wie naar de hemel? Wie is er in de hel en wie in de 

hemel?              /4 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10) Waarom vinden veel mensen het christendom ouderwets en intolerant? Leg 2 oorzaken uit.  /2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Kenmerk Hindoeïsme 

 

Boeddhisme 

 

Jodendom  

 

Christendom 

 

Islam 

 

God/ 

Goden 

   .  

 

Open- 

baring 

     

 

 

Leer  
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Leef- 

regels 
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tingen 
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De   vijf wereldreligies 

I. Duwaerts 

 

  

 

 

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………… 

Klas: …………………………………………………………………………………………………………… 

Bijlage 6. Werkbundel Hindoeïsme 
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Hindoeïsme          /20  

“Je hoeft geen geld te bezitten om waardig te zijn”. 

 

Vul hier de namen van de groepsleden in 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

Opdracht 1             

Kennis van alle wereldreligies is belangrijk. Gedurende dit schooljaar gaan we dit thema nog uitdiepen. Als 

voorbereiding maken jullie in groep de puzzel van de wereldreligies op de laatste pagina. Schrijf op de 

voorpagina de namen van de 5 wereldreligies bij het juiste symbool.  

Opdracht 2                   /20 

Beantwoord onderstaande vragen over het hindoeïsme.  

Om de antwoorden te vinden surf je naar: https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies Tip: bekijk de 

filmpjes! 

Opgelet! Je werkt ENKEL op deze website.  

1) Hoe noemen Hindoes hun geloof en wat betekent het?       /2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Wat betekent reïncarnatie?           /1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Wat betekent ‘karma’?            /1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Som de drie belangrijkste goden van Hindoes op.        /3 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Waarom hebben Hindoegoden op plaatjes vaak meerdere hoofden en armen?    /2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) In welk boek vind je lofzangen aan goden en godinnen en regels voor rituelen en spreuken van het 

Hindoeïsme?              /1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Welk dier is heilig voor de hindoes en zullen ze dus nooit eten?      /1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) In de hindoemaatschappij zijn mensen van oudsher verdeeld in vier groepen, ofwel kasten. Som deze 

kasten op.              /4 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9) Wat wordt er bepaald door de kaste? Geef 2 voorbeelden.       /1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10) Dankzij wie is het systeem van kaste afgeschaft in India?       /1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11) Wat is de rol van vrouwen volgens traditionele hindoes? Som er 3 op.     /3 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Kenmerk Hindoeïsme 

 

Boeddhisme 

 

Jodendom  

 

Christendom 

 

Islam 

 

God/ 

Goden 
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De   vijf wereldreligies 

I. Duwaerts 

 

  

 

 

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………… 

Klas: …………………………………………………………………………………………………………… 

Bijlage 7. Werkbundel Islam 
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Islam         /20  

“Allah belast geen ziel dan volgens  

wat Hij haar heeft gegeven.  

Allah zal na moeilijkheden gemak schenken.” (Koran, 65:7) 

Vul hier de namen van de groepsleden in 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

Opdracht 1             

Kennis van alle wereldreligies is belangrijk. Gedurende dit schooljaar gaan we dit thema nog uitdiepen. Als 

voorbereiding maken jullie in groep de puzzel van de wereldreligies op de laatste pagina. Schrijf op de 

voorpagina de namen van de 5 wereldreligies bij het juiste symbool.  

 

Opdracht 2                   /20 

Beantwoord onderstaande vragen over het boeddhisme.  

Om de antwoorden te vinden surf je naar: https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies Tip: bekijk de 

filmpjes! 

Opgelet! Je werkt ENKEL op deze website.  

1) Wie is de profeet Mohammed? Leg uit in minstens 3 zinnen.       /3 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Wie was volgens moslims de eerste en de laatste profeet?       /2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) De islam herkent ook Jezus als profeet. Hoe noemen zij hem?       /1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4) Wat was de bijnaam van Mohammed en wat betekent het?       /2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Wanneer kom je in het paradijs? Wat moet je daarvoor doen?       /2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) De belangrijkste (leef)regels voor moslims zijn de vijf zuilen. Som ze op.     /5 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Hoe heet het belangrijkste islamitisch feest?         /1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Wat is de Sharia?  Leg uit in minstens 3 zinnen.         /3 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9)  Wie is Malala? Leg kort uit voor wat zij zich inzet.       /1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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De   vijf wereldreligies 

I. Duwaerts 

 

  

 

 

 

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………… 

Klas: …………………………………………………………………………………………………………… 

Bijlage 8. Werkbundel Jodendom 



Bachelorproef | Inés duwaerts 
 

62 
 

Jodendom         /20  

“If you want to meet a princess,  

make yourself into a prince”. 

– Rabbijn Dov Heller -  

Vul hier de namen van de groepsleden in 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

Opdracht 1             

Kennis van alle wereldreligies is belangrijk. Gedurende dit schooljaar gaan we dit thema nog uitdiepen. Als 

voorbereiding maken jullie in groep de puzzel van de wereldreligies op de laatste pagina. Schrijf op de 

voorpagina de namen van de 5 wereldreligies bij het juiste symbool.  

 

Opdracht 2                   /20 

Beantwoord onderstaande vragen over het jodendom.  

Om de antwoorden te vinden surf je naar: https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies Tip: bekijk de 

filmpjes! 

Opgelet! Je werkt ENKEL op deze website.  

1) Wat is het verschil tussen joden en Joden? Leg uit in minstens 3 zinnen.     /3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Wat is de ‘sjabbat’?            /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Hoe noemt de spirituele leider van joden?         /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) Wie zijn de 3 aartsvaders van joden?               /1,5 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Eén van de belangrijkste elementen van die Joodse geschiedenis is de exodus. De Hebreeuwse Bijbel 

beschrijft deze uittocht. Vat dit samen in ongeveer 6 zinnen.       /6 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Hoe heet het helig boek van de joden?          /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Door de eeuwen worden Joden gezien als vreemdelingen en heerst er haat jegens het volk. Vanaf de 

19de eeuw wordt er een term gebruikt. Welke?         /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Wat wil de diaspora zeggen?           /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Waarom zijn joden het doelwit van de nazi’s? Som minstens 4 redenen op.    /4 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) Geef een ander woord voor de Holocaust.              /0,5 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kenmerk Hindoeïsme 

 

Boeddhisme 

 

Jodendom  

 

Christendom 

 

Islam 

 

God/ 

Goden 

Veelgodendom met Brahma als 

opperwe-zen en Sjiva en Visnu 

als belangrijkste nevengoden. 

Ook incarnaties van Goden b.v. 

Krisna. 

Geen God in de gebruikelijke 

betekenis 

Er is één God: JHWH Er is één God, in drie 'Personen' 

(zijnswijzen): Vader, Zoon en 

Geest. Christus (de Zoon) is de 

incarnatie van God op aarde. 

Er is één God: Allah (= Dé God). 

Open- 

baring 

Komt van de Goden en hun 

incarnaties. De openbaring niet 

afgesloten. 

Net als de Bhoeddha dient ieder 

mens voor zich zelf tot het ware 

inzicht te komen.  

Via Mozes en de profeten, 

neergelegd in de Tora (en 

bij uitbreiding in Tenach en 

Talmoed) 

Via Mozes, de profeten, Jezus 

(middels evangelisten en 

apostelen) tot ons gekomen en 

neergelegd in de Bijbel (Joodse 

Tenach plus Nieuwe Testament) 

Op Mohammed ingesproken door 

de Aarstengel Gabriël en door de 

laatste letterlijk opgetekend in de 

Koran. 

Leer Grondgedachten: 

(1) Karma: uitwerking daden 

houdt niet op bij de dood, 

(2) Dharma: plicht die de mens 

moet nakomen conform zijn 

plaats in de samenleving (kaste), 

(3) Samsara: kringloop in 

wedergeboorten. 

De leer is erg rekbaar en 

aanpasbaar aan de 

omstandigheden. 

Centrale filosofie: het leven is 

een illusie. Geen Dharma 

(kasten). Vier waarheden: 

(1) Leven is lijden, 

(2) oorzaak lijden is het begeren, 

(3) Begeren moet worden 

overwonnen,  

(4) Middel daartoe is het 8-

voudige pad. 

Eindoel is de verlichting en 

verlossing uit het rad der 

wedergeboorten. 

Er is één God, schepper van 

hemel en aarde. 

De mens wordt op zijn 

daden aangesproken. Van 

Israel wordt meer geëist. 

Er is één God, schepper van 

hemel en aarde. 

God heeft een liefdeband met 

alle mensen door Jezus Christus. 

De mens wordt ook op zijn daden 

aangesproken. 

Er is één God en God en 

Mohammed is zijn (laatste) 

profeet. 

De mens is Gods knecht en wordt 

op zijn daden aangesproken. 

Leef- 

regels 

Sterk bepaald door het Dharma. 

Respecteer de regels van de 

kaste en volg plicht tot 

liefdadigheid na. Koester geen 

verlangens. 

Volg gevoelen van algemeen 

medeleven met mens, mensheid 

en schepping. Schakel 

verlangens uit. Er gelden geen 

beperkingen door het 

kastenstelsel.  

Geboden voor het dagelijks 

leven (kosjer). Sabbat en 

feesten (gedenken) 

centraal. 

De 10 geboden. Er is geen 

rangorde in de geboden, 

alles moet worden 

nageleefd. 

De 10 geboden (zie Jodendom). 

begrip "naaste’ tot niet-

volksgenoten. Relativering van 

de Joodse wetten en verbreding 

in de Bergrede (Mattheus). 

 

Algemeen: het goede doen (wel 

afwijzing alcohol en kanspelen). 

De 5 zuilen zijn: 

(1) reciteren belijdenis 

(2) dagelijks ritueel gebed 

(3) verplichte armenbijdrage 

(4) vasten = ramadan 

(5) bedevaart Mekka 

Bijlage 9. Verbetersleutel puzzel 
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Rich- 

tingen 

Vaag en talrijk. Diverse Goden 

hebben hun eigen groepen 

aanhangers. 

- Hinayana: verlossing voor 

weinigen 

– Mahayana: verlossing voor 

velen weggelegd. Kent een 

oerbhoeddha = God, 

Bodhisatvas = helpers en 

Matreia = Messias. Vroeger en 

nu veel sekten, w.o. Zen-

Boeddhisme. 

Orthodoxe naast liberale 

richtingen, van streng 

conservatief tot zeer 

vrijzinnig. 

- Katholieke- (RK-, Anglicaans), - 

Oosters Orthodoxe en  

- Protestante Kerken (Lutherse, 

Calvinistisch, Doperse, vrijzinnige 

en andere richtingen) 

Sji’íten (o.a. Iran), volgelingen van 

neef Ali in opvolgingskwestie en 

Soennieten (o.a. Saoedi Arabië). 

Daarnaast sterk mystieke richting 

Soefi’s (India). 

Organi- 

satie 

Rond priesterkaste (Brahmanen) 

en tempels. Geen centraal 

leergezag. Er is wel een 

wereldfederatie van Hindoes. 

Hinayana kent geen duidelijke 

organisatie (kent wel concilies). 

Mahayana heeft een soort 

kerkstructuur. 

Losse organisatie, geen 

centraal leergezag. De 

orthodoxe richtingen 

kennen een 

Opperrabbinaat in 

Jeruzalem. 

De RK- Angl.- en de Orthodoxe 

kerken kennen een centraal 

kerkmodel met bisschoppen en 

paus/patriarch. De Prot. kennen 

veelal een plat kerkmodel 

rondom de locale gemeenten 

Geen centraal leergezag en geen 

centrale organisatie. Wel centraal 

punt: Mekka (oriëntatie, 

bedevaart). Locaal grootheden als 

(Groot)-moefti’s en Ayathollas. 
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Bijlage 10. Hartjes: rad van cultuur 



Bachelorproef | Inés duwaerts 
 

- 68 - 
 

 

 

 

 

  

JOKER 

 

 

JOKER 

 

 

JOKER 
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JOKER 

 

 

JOKER 

 

 

Bijlage 11. Joker: rad van cultuur 
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  Geloof jij in een God? Wat is de 

levensbeschouwing van de 

persoon die links naast jou 

zit? 

Wat is volgens jou een 

atheïst? 
Wat is de 

levensbeschouwing van de 

oudste leerling van de klas? 

 

Zijn er klasgenoten van wie 

je de levensbeschouwing 

niet kent? Vraag het aan 1 

iemand. 

Wat is de 

levensbeschouwing van de 

jongste leerling van de klas? 

 

Wat is een 

levensbeschouwing? 

Wat houdt het Suikerfeest 

in? 

Bijlage 12. Vragenkaartjes: rad van cultuur 
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  Welke 

levensbeschouwingen ken 

jij? 

Waarom vieren we 

Kerstmis? 

Twijfel je soms over je 

geloof? Zo ja, hoe ga je 

daarmee om? 

Wat herdenken we met 

Allerheiligen en Allerzielen? 

Wat is de 

levensbeschouwing van de 

persoon die tegenover jou 

zit? 

Teken het symbool van 

Hindoeïsme? 

Wat is de 

levensbeschouwing van de 

persoon die rechts naast jou 

zit? 

Som 2 joodse feesten op en 

leg er 1 uit. 
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  Wat is het verschil tussen 

Katholieke en Protestantse 

christenen? 

Hoe heet de paus? 

Hoe heet de belangrijkste 

profeet van moslims. 
Hoe noemt men Jezus in de 

Koran? 

Naar welk feest van eender 

welke levensbeschouwing 

wil jij graag gaan? 

Wat is jouw lievelingsfeest? 

Leg uit. 

Mag jij seks hebben voor je 

huwelijk? 

Mag jij trouwen met iemand 

van een andere 

levensbeschouwing? 
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Elke levensbeschouwing 

heeft een kijk op zaken van 

leven en dood. Hoe sta jij 

tegenover abortus? 

Als je een andere 

levensbeschouwing moet 

kiezen, welke kies je dan en 

waarom? 

Wat vind jij dat er veranderd 

mag worden aan jouw 

geloof? 

Zeg een gebed op of spreek 

een wens uit. 

Wat is volgens jou de 

mooiste levensbeschouwing 

en waarom? 

Wat kan je 

levensbeschouwing nog 

leren van andere 

levensbeschouwingen? 

Is er volgens jou leven na de 

dood? Leg uit waarom wel/ 

niet. 

Stel je gelooft in 

reïncarnatie. Als welk dier 

reïncarneer jij? 
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ISLAM 

Moslims eten heel graag zoet. Leg aan de klas uit waarom zij graag zoet eten en zorg dat jullie de klas 

kunnen trakteren op dit lekkers. Jullie krijgen hiervoor een budget van €10.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CHRISTENDOM 

Kies samen met jouw groepje een parabel uit het Nieuwe Testament. Jullie bereiden een toneel voor. 

Je wordt door de leerkracht beoordeeld op de kwaliteit van jullie toneel. Doe het zo goed mogelijk! 

Laat de leerkracht indien nodig, jullie begeleiden.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BOEDDHISME 

Boeddhisten trainen hun ganse leven om zich los te maken van verlangens. Om dit te kunnen, 

mediteren zij erg veel. Meditatie is ook in het Westen een echte hype. Bereid met jullie groep een 

meditatie voor die ongeveer 10 minuten duurt. Je doet dit samen met de klas.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HINDOEISME 

Reïncarnatie betekent de wedergeboorte van de ziel. Hindoes geloven dat je ziel opnieuw geboren 

kan worden. Dit gebeurt dan in een nieuw lichaam. Het is de bedoeling dat je door karma in je 

volgende leven een beter persoon wordt. 

Geef de klas minstens 4 voorbeelden van acties waarvan jullie denken dat het goed is voor je karma! 

Toon dit aan de hand van korte filmpjes, getuigenissen, eigen ervaringen,… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JODENDOM 

Zoek op internet bekende Joden. Stel er minstens 4 voor aan de klas. Vertel wie ze zijn, wat ze doen, 

wat hen inspireert, of ze orthodoxe joden zijn en waar ze wonen. 

Bijlage 13. Alternatieve opdracht 6bso 
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Verkorte lesvoorbereiding 
complementaire stage (stage 6) – 
lessenreeks 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

①  verkenningsstage ③ begeleide stage ⑤ schoolstage 

②  instapstage  ④ expertstage ❻ complementaire stage 

 

STAGE-INVULLING BSO-stage van 3 SP 

 

STAGEPLAATS Instituut Sint-Maria NAAM STUDENT Inés Duwaerts 

ONDERWIJSVAK Godsdienst MAIL STUDENT 
Ines.duwaerts@student.odisee.
be 

NAAM DOCENT  H. Van Hoeymissen DATUM 11/10/2019 

NAAM VAKMENTOR A. Van Leemput MAIL VAKMENTOR anke_van_leemput@hotmail.com 

KLAS (AANTAL LLN) 5HZa – 11 lln LOKAAL D201 

ONDERWERP Jij en ik: wij samen. 

 

REFLECTIE VOORAF 

Mijn werkpunten/aandachtspunten  
Vooraf in te vullen door de student 
Op het einde van vorig schooljaar heb ik leerlingen mij laten evalueren. Volgens de leerlingen spreek ik soms te luid. Dat is 
iets waar ik aan wil werken.  

Hoe ga ik deze werkpunten aanpakken? 

Proberen stiller te praten.  

 

LEERPLAN  https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/ 

Competenties interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) en 

interlevensbeschouwelijk samenleven (ILS) 

(verspreid over 4 lesuren) 

KENNIS 

De leerling ontdekt en verwoordt 

Bijlage 14. Lesvoorbereidingen 

mailto:Ines.duwaerts@student.odisee.be
mailto:Ines.duwaerts@student.odisee.be
https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/
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8 de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

10 gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen. 

VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES 

De leerling 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, 

ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 

5 gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen 

levensbeschouwing. 

13 respecteert het bestaan van levensbeschouwingen. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere 

levensbeschouwing. 

15 verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van 

anderen. 

17 gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere 

levensbeschouwingen. 

BEGINSITUATIE  - verschillende leerlingen komen uit het BuSO 

- Dafina haar vader is overleden 

- Selatin is de enige jongen in de klas 

- Dina is een EX-OKAN leerling 

- het is een zeer luidruchtige klas 

- ze komen wel eens te laat binnen tussen het vijfde en het zesde 

lesuur  

DOELSTELLINGEN  De lln kunnen: 

- eigen associaties maken met beelden over levensbeschouwingen; 

- zelfstandig de opdrachten verwerken over levensbeschouwingen; 

De lln zijn bereid om: 

- gevoelens te delen i.v.m. levensbeschouwingen;  

- te luisteren naar verhalen van anderen over levensbeschouwingen. 

MATERIAAL  • Beamer 

• PC 

• OLC of iPad Pro devices 
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• Emoji’s 

• Gekleurde kaartjes (gevoel + groepswerk) 

• Zelfgemaakt spel: rad van cultuur 

• Power point: jongeren en levensbeschouwingen 

• Werkblaadjes wereldreligies 

• Lijm (puzzel) 

• JBL geluidsbox (meditatie) 

GERAADPLEEGDE WERKEN  Geactualiseerd leerplan:  

https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/ 

geraadpleegd op vrijdag 4 oktober: 

https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies 

De Mindfulness App 

   

https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/
https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies
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LESFASE TITEL + TIMING 

Instap: afleggen van een enquête.  

Welke gevoelens wekken deze beelden bij jou op? 30 minuten 

DOELSTELLINGEN 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere levensbeschouwing. 

AANPAK 

De lln vullen individueel de enquête ‘ronde 1’ in.  

De leerkracht toont foto’s. De lln tonen bij elke foto de emoji die bij hun gevoel past bij het zien van de foto. De lln 

krijgen 3 groene kaarten die ze mogen/ moeten inzetten wanneer ze een gevoel willen delen.  

 

 

LESFASE TITEL + TIMING 

Groepswerk: verschillende levensbeschouwingen. 100 minuten 

DOELSTELLINGEN 

De leerling ontdekt en verwoordt 

8 de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

10 gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen. 

AANPAK 

Elke leerling krijgt een gekleurd kaartje. Lln gaan op zoek naar hun groepsleden (dezelfde kleur). In de klas hangen 

of liggen 5 foto’s van de wereldreligies. Achter de foto hangt een kleur. Het groepje met die kleur zal zich verdiepen 

in deze religie.  

Puzzelopdracht. Ze maken in groep de puzzel van de verschillende wereldreligies. In groep beantwoorden ze 

vragen. Antwoorden die ze niet kennen mogen ze op internet opzoeken.    

 

LESFASE TITEL + TIMING 

Spel: Rad van cultuur! 60 minuten 

afleggen van een enquête. 10 minuten 

DOELSTELLINGEN 
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De leerling 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 

5 gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen levensbeschouwing. 

13 respecteert het bestaan van levensbeschouwingen. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere levensbeschouwing. 

15 verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van anderen. 

17 gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

AANPAK 

Als voorbereiding op een rustig spel, mediteren we 5 minuten.  

https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/ of De Mindfulness App. 

SPEL 

We zitten in een kring.  

De cirkel is ingedeeld in vakken. Op elk vak staat een nummer met een bijhorende vraag. Een leerling draait aan het 

rad en beantwoordt de vraag.  Als ze zelf niet wil antwoorden of nieuwsgierig is naar het antwoord van een andere 

leerling mag ze de vraag doorgeven. Elke ll krijgt 2 blauwe kaartjes (om een vraag door te geven) en 2 paarse (om 

een vraag niet te beantwoorden).  

De lln vullen individueel de enquête ‘ronde 2’ in.  

 

 

 

 

https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/


Lerarenopleiding Secundair Onderwijs  
Campus SINT-NIKLAAS 

Hospitaalstraat 23  
9100 Sint-Niklaas 

 0032 (0)3 780 89 04 

 

Verkorte lesvoorbereiding complementaire stage (stage 6)  79 
  

Verkorte lesvoorbereiding 
complementaire stage (stage 6) – 
lessenreeks 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

①  verkenningsstage ③ begeleide stage ⑤ schoolstage 

②  instapstage  ④ expertstage ❻ complementaire stage 

 

STAGE-INVULLING BSO-stage van 3 SP 

 

STAGEPLAATS Instituut Sint-Maria NAAM STUDENT Inés Duwaerts 

ONDERWIJSVAK Godsdienst MAIL STUDENT 
Ines.duwaerts@student.odisee.
be 

NAAM DOCENT  H. Van Hoeymissen DATUM 10/10/2019 

   17/10/2019 

NAAM VAKMENTOR A. Van Leemput MAIL VAKMENTOR anke_van_leemput@hotmail.com 

KLAS (AANTAL LLN) 5ESD en 5PGa 18 leerlingen LOKAAL D201 

ONDERWERP Jij en ik: wij samen. (project van 4 lesuren) 

 

REFLECTIE VOORAF 

Mijn werkpunten/aandachtspunten  
Vooraf in te vullen door de student 
Op het einde van vorig schooljaar heb ik leerlingen mij laten evalueren. Volgens de leerlingen spreek ik soms te luid. Dat is 
iets waar ik aan wil werken.  

Hoe ga ik deze werkpunten aanpakken? 

Proberen stiller te praten.  

 

LEERPLAN  https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/ 

Competenties interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) en 

interlevensbeschouwelijk samenleven (ILS) 

(verspreid over 4 lesuren) 

KENNIS 

mailto:Ines.duwaerts@student.odisee.be
mailto:Ines.duwaerts@student.odisee.be
https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/
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De leerling ontdekt en verwoordt 

8 de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

10 gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen. 

VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES 

De leerling 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, 

ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 

5 gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen 

levensbeschouwing. 

13 respecteert het bestaan van levensbeschouwingen. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere 

levensbeschouwing. 

15 verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van 

anderen. 

17 gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere 

levensbeschouwingen. 

BEGINSITUATIE  Jeremias, Cassandra, Jesus, Anpukkumaran & Oliwia zijn ex-okan lln.  

Anpukkumaran is nieuw op onze school en komt uit het Buso.  

Anpukkumaran is zwak tot zeer zwak begaafd (een reële lQ score dat 

tussen het betrouwbaarheidsinterval 62-83 ligt).   

Een zeer heterogene groep met lln van verschillende culturele 

achtergronden.  

DOELSTELLINGEN  De lln kunnen: 

- eigen associaties maken met beelden over levensbeschouwingen; 

- zelfstandig de opdrachten verwerken over levensbeschouwingen; 

De lln zijn bereid om: 

- gevoelens te delen i.v.m. levensbeschouwingen;  

- te luisteren naar verhalen van anderen over levensbeschouwingen. 

MATERIAAL  • Beamer 

• PC 

• OLC of iPad Pro devices 
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• Emoji’s 

• Gekleurde kaartjes (gevoel + groepswerk) 

• Zelfgemaakt spel: rad van cultuur 

• Power point: jongeren en levensbeschouwingen 

• Werkblaadjes wereldreligies 

• Lijm (puzzel) 

GERAADPLEEGDE WERKEN  Geactualiseerd leerplan:  

https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/ 

geraadpleegd op vrijdag 4 oktober: 

https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies 

   

https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/
https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies
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LESFASE TITEL + TIMING 

Instap: afleggen van een enquête.  

Welke gevoelens wekken deze beelden bij jou op? 30 minuten 

DOELSTELLINGEN 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere levensbeschouwing. 

AANPAK 

De lln vullen individueel de enquête ‘ronde 1’ in.  

De leerkracht toont foto’s. De lln tonen bij elke foto de emoji die bij hun gevoel past bij het zien van de foto. De lln 

krijgen 3 groene kaarten die ze mogen/ moeten inzetten wanneer ze een gevoel willen delen.  

 

 

LESFASE TITEL + TIMING 

Groepswerk: verschillende levensbeschouwingen. 100 minuten 

DOELSTELLINGEN 

De leerling ontdekt en verwoordt 

8 de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

10 gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen. 

AANPAK 

Elke leerling krijgt een gekleurd kaartje. Lln gaan op zoek naar hun groepsleden (dezelfde kleur). In de klas hangen 

of liggen 5 foto’s van de wereldreligies. Achter de foto hangt een kleur. Het groepje met die kleur zal zich verdiepen 

in deze religie.  

Puzzelopdracht. Ze maken in groep de puzzel van de verschillende wereldreligies. In groep beantwoorden ze 

vragen. Antwoorden die ze niet kennen mogen ze op internet opzoeken.    

 

LESFASE TITEL + TIMING 

Spel: Rad van cultuur! 60 minuten 

afleggen van een enquête. 10 minuten 

DOELSTELLINGEN 

De leerling 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 
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5 gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen levensbeschouwing. 

13 respecteert het bestaan van levensbeschouwingen. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere levensbeschouwing. 

15 verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van anderen. 

17 gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

AANPAK 

Als voorbereiding op een rustig spel, mediteren we 5 minuten.  

https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/ of De Mindfulness App. 

SPEL 

We zitten in een kring.  

De cirkel is ingedeeld in vakken. Op elk vak staat een nummer met een bijhorende vraag. Een leerling draait aan het 

rad en beantwoordt de vraag.  Als ze zelf niet wil antwoorden of nieuwsgierig is naar het antwoord van een andere 

leerling mag ze de vraag doorgeven. Elke ll krijgt 2 blauwe kaartjes om een vraag door te geven die hij/zij niet wil 

beantwoorden .  

De lln vullen individueel de enquête ‘ronde 2’ in.  

 

 

 

 

  

https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/
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Verkorte lesvoorbereiding 
complementaire stage (stage 6) – 
lessenreeks 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

①  verkenningsstage ③ begeleide stage ⑤ schoolstage 

②  instapstage  ④ expertstage ❻ complementaire stage 

 

STAGE-INVULLING BSO-stage van 3 SP 

 

STAGEPLAATS Instituut Sint-Maria NAAM STUDENT Inés Duwaerts 

ONDERWIJSVAK Godsdienst MAIL STUDENT 
Ines.duwaerts@student.odisee.
be 

NAAM DOCENT  H. Van Hoeymissen DATUM 7/10/2019 

   14/10/2019 

NAAM VAKMENTOR A. Van Leemput MAIL VAKMENTOR anke_van_leemput@hotmail.com 

KLAS (AANTAL LLN) 5HZb en 5 PGb 18 leerlingen LOKAAL D101 

ONDERWERP Jij en ik: wij samen. 

 

REFLECTIE VOORAF 

Mijn werkpunten/aandachtspunten  
Vooraf in te vullen door de student 
Op het einde van vorig schooljaar heb ik leerlingen mij laten evalueren. Volgens de leerlingen spreek ik soms te luid. Dat is 
iets waar ik aan wil werken.  

Hoe ga ik deze werkpunten aanpakken? 

Proberen stiller te praten.  

 

LEERPLAN  https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/ 

Competenties interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) en 

interlevensbeschouwelijk samenleven (ILS) 

(verspreid over 4 lesuren) 

KENNIS 

De leerling ontdekt en verwoordt 

8 de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

10 gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen. 

mailto:Ines.duwaerts@student.odisee.be
mailto:Ines.duwaerts@student.odisee.be
https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/
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VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES 

De leerling 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, 

ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 

5 gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen 

levensbeschouwing. 

13 respecteert het bestaan van levensbeschouwingen. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere 

levensbeschouwing. 

15 verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van 

anderen. 

17 gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere 

levensbeschouwingen. 

BEGINSITUATIE  Het is een uitdaging om aan deze groep les te geven. De meisjes van 

haarzorg kunnen zich niet normaal gedrag en willen zich steeds 

aanstellen tegenover de jongens van publiciteit. Les geven aan deze 

groep is een echte uitdaging. Het verschil in niveau is extreem groot. 

Er zijn verschillende EX-OKAN leerlingen, leerlingen die van het 

BuSO komen maar ook leerlingen die van een vierde KSO komen.  

DOELSTELLINGEN  De lln kunnen: 

- eigen associaties maken met beelden over levensbeschouwingen; 

- zelfstandig de opdrachten verwerken over levensbeschouwingen; 

 

De lln zijn bereid om: 

- gevoelens te delen i.v.m. levensbeschouwingen;  

- te luisteren naar verhalen van anderen over levensbeschouwingen. 

MATERIAAL  • Beamer 

• PC 

• OLC of iPad Pro devices 

• Emoji’s 

• Gekleurde kaartjes (gevoel + groepswerk) 

• Zelfgemaakt spel: rad van cultuur 

• Power point: jongeren en levensbeschouwingen 

• Werkblaadjes wereldreligies 

• Lijm (puzzel) 
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GERAADPLEEGDE WERKEN  Geactualiseerd leerplan:  

https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/ 

geraadpleegd op vrijdag 4 oktober: 

https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies 

   

https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/
https://npofocus.nl/collectie/9/vijf-wereldreligies
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LESFASE TITEL + TIMING 

Instap: afleggen van een enquête.  

Welke gevoelens wekken deze beelden bij jou op? 30 minuten 

DOELSTELLINGEN 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere levensbeschouwing. 

AANPAK 

De lln vullen individueel de enquête ‘ronde 1’ in.  

De leerkracht toont foto’s. De lln tonen bij elke foto de emoji die bij hun gevoel past bij het zien van de foto. De lln 

krijgen 3 groene kaarten die ze mogen/ moeten inzetten wanneer ze een gevoel willen delen.  

 

 

LESFASE TITEL + TIMING 

Groepswerk: verschillende levensbeschouwingen. 100 minuten 

DOELSTELLINGEN 

De leerling ontdekt en verwoordt 

8 de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

10 gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen. 

AANPAK 

Elke leerling krijgt een gekleurd kaartje. Lln gaan op zoek naar hun groepsleden (dezelfde kleur). In de klas hangen 

of liggen 5 foto’s van de wereldreligies. Achter de foto hangt een kleur. Het groepje met die kleur zal zich verdiepen 

in deze religie.  

Puzzelopdracht. Ze maken in groep de puzzel van de verschillende wereldreligies. In groep beantwoorden ze 

vragen. Antwoorden die ze niet kennen mogen ze op internet opzoeken.    

 

LESFASE TITEL + TIMING 

Spel: Rad van cultuur! 60 minuten 

afleggen van een enquête. 10 minuten 

DOELSTELLINGEN 

De leerling 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 
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5 gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen levensbeschouwing. 

13 respecteert het bestaan van levensbeschouwingen. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere levensbeschouwing. 

15 verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van anderen. 

17 gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

AANPAK 

Als voorbereiding op een rustig spel, mediteren we 5 minuten.  

https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/ of De Mindfulness App. 

SPEL 

We zitten in een kring.  

De cirkel is ingedeeld in vakken. Op elk vak staat een nummer met een bijhorende vraag. Een leerling draait aan het 

rad en beantwoordt de vraag.  Als ze zelf niet wil antwoorden of nieuwsgierig is naar het antwoord van een andere 

leerling mag ze de vraag doorgeven. Elke ll krijgt 2 blauwe kaartjes (om een vraag door te geven) en 2 paarse (om 

een vraag niet te beantwoorden).  

De lln vullen individueel de enquête ‘ronde 2’ in.  

 

 

 

  

https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/
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Verkorte lesvoorbereiding 
complementaire stage (stage 6) – 
lessenreeks 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

①  verkenningsstage ③ begeleide stage ⑤ schoolstage 

②  instapstage  ④ expertstage ❻ complementaire stage 

 

STAGE-INVULLING BSO-stage van 3 SP 

 

STAGEPLAATS Instituut Sint-Maria NAAM STUDENT Inés Duwaerts 

ONDERWIJSVAK Godsdienst MAIL STUDENT 
Ines.duwaerts@student.odisee.
be 

NAAM DOCENT  H. Van Hoeymissen DATUM 10/10/2019 

   11/10/2019 

NAAM VAKMENTOR A. Van Leemput MAIL VAKMENTOR anke_van_leemput@hotmail.com 

KLAS (AANTAL LLN) 6PG en 6ESD – 19 leerlingen LOKAAL D201 

ONDERWERP Jij en ik: wij samen. 

 

REFLECTIE VOORAF 

Mijn werkpunten/aandachtspunten  
Vooraf in te vullen door de student 
Op het einde van vorig schooljaar heb ik leerlingen mij laten evalueren. Volgens de leerlingen spreek ik soms te luid. Dat is 
iets waar ik aan wil werken.  

Hoe ga ik deze werkpunten aanpakken? 

Proberen stiller te praten.  

 

LEERPLAN  https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/ 

Competenties interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) en 

interlevensbeschouwelijk samenleven (ILS) 

(verspreid over 4 lesuren) 

KENNIS 

De leerling ontdekt en verwoordt 

8 de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

10 gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen. 

mailto:Ines.duwaerts@student.odisee.be
mailto:Ines.duwaerts@student.odisee.be
https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/
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VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES 

De leerling 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, 

ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 

5 gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen 

levensbeschouwing. 

13 respecteert het bestaan van levensbeschouwingen. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere 

levensbeschouwing. 

15 verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van 

anderen. 

17 gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere 

levensbeschouwingen. 

BEGINSITUATIE  - zeer heterogene klas 

- verschillende leerlingen met leerstoornissen 

- één leerling met autisme 

- 4 ex-OKAN leerlingen 

- sommige leerlingen zijn schoolmoe 

- leerlingen met een attitudeprobleem 

- leerlingen die regelmatig spijbelen/ te laat komen 

- lln hebben reeds kennis van de verschillende wereldreligies: ILC 

project vorig jaar. 

DOELSTELLINGEN  De lln kunnen: 

- eigen associaties maken met beelden over levensbeschouwingen; 

- zelfstandig de opdrachten verwerken over levensbeschouwingen; 

De lln zijn bereid om: 

- gevoelens te delen i.v.m. levensbeschouwingen;  

- te luisteren naar verhalen van anderen over levensbeschouwingen. 

MATERIAAL  • Beamer 

• PC 

• OLC 

• Emoji’s 

• Gekleurde kaartjes (gevoel + groepswerk) 

• Zelfgemaakt spel: rad van cultuur 

• Power point: jongeren en levensbeschouwingen 
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• Unieke opdracht wereldreligies 

• JBL geluidsbox (meditatie) 

GERAADPLEEGDE WERKEN  Geactualiseerd leerplan:  

https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/ 

   

https://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplan-secundair/ilc/
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LESFASE TITEL + TIMING 

Instap: afleggen van een enquête.  

Welke gevoelens wekken deze beelden bij jou op? 30 minuten 

DOELSTELLINGEN 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere levensbeschouwing. 

AANPAK 

De lln vullen individueel de enquête ‘ronde 1’ in.  

De leerkracht toont foto’s. De lln tonen bij elke foto de emoji die bij hun gevoel past bij het zien van de foto. De lln 

krijgen 3 groene kaarten die ze mogen/ moeten inzetten wanneer ze een gevoel willen delen.  

 

 

LESFASE TITEL + TIMING 

Groepswerk: verschillende levensbeschouwingen. 100 minuten 

DOELSTELLINGEN 

De leerling ontdekt en verwoordt 

8 de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

10 gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen. 

AANPAK 

Elke leerling krijgt een gekleurd kaartje. Lln gaan op zoek naar hun groepsleden (dezelfde kleur). In de klas hangen 

of liggen 5 foto’s van de wereldreligies. Achter de foto hangt een kleur. Het groepje met die kleur zal zich verdiepen 

in deze religie.  

Unieke opdracht per religie. Zie bijlage.   

 

LESFASE TITEL + TIMING 

Spel: Rad van cultuur! 60 minuten 

afleggen van een enquête. 10 minuten 

DOELSTELLINGEN 

De leerling 

4 verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen 

levensbeschouwing. 
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5 gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen levensbeschouwing. 

13 respecteert het bestaan van levensbeschouwingen. 

14 luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere levensbeschouwing. 

15 verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van anderen. 

17 gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere levensbeschouwingen. 

AANPAK 

Als voorbereiding op een rustig spel, mediteren we 5 minuten. 

https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/ of De Mindfulness App. 

SPEL 

We zitten in een kring.  

De cirkel is ingedeeld in vakken. Op elk vak staat een nummer met een bijhorende vraag. Een leerling draait aan het 

rad en beantwoordt de vraag.  Als ze zelf niet wil antwoorden of nieuwsgierig is naar het antwoord van een andere 

leerling, mag ze de vraag doorgeven. Elke ll krijgt 2 blauwe kaartjes om een vraag door te geven die hij/zij niet wil 

beantwoorden. 

De lln vullen individueel de enquête ‘ronde 2’ in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aandacht.be/boeken-cds/gratis-oefeningen/

