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Infodag Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen helpt richting kiezen 

 
Docenten aan het HIGW spreken de studenten toe vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging. 

© Jente Vandewijer 

Op 28 maart vindt in het Pastoraal Centrum Seminarie (PCS) in Kiewit een informatiedag van 

het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen (HIGW) plaats. Iedereen kan er in de 

namiddag kennismaken met de inhoud en de opbouw van de opleidingen die er elke dinsdag 

worden gegeven van 18.45 tot 22 uur. „Belangstellenden kunnen aan de hand van workshops 

of in gesprekken met opleidingsverantwoordelijken en afgestudeerden zelf ervaren hoe 

boeiend het kan zijn de eigen spiritualiteit en die van anderen te verkennen”, zegt Valérie 

Kabergs, directeur van het HIGW. 

 

Zoals bekend leidt het HIGW in Kiewit mensen op tot godsdienstleerkracht in het lager of 

secundair onderwijs en tot een opdracht als diaken, parochieassistent of pastoraal werker in de 

zorg. „Daarnaast bieden we ook een basiscursus theologie aan voor de eigen herbronning of 

voor iedereen die vandaag aan de slag gaat als vrijwilliger in een context waarin zingeving en 

christelijk geloof een rol spelen. Ik denk maar aan verantwoordelijke leken in de pastorale 

eenheden”, zegt Valérie Kabergs. „Bovendien willen we ook meer inzetten op navorming en 

inspelen op de veranderde samenleving. Het werkveld moet kunnen blijven rekenen op ons. 

We zijn immers een praktijkgerichte opleiding.” 

 

Vandaag volgt een zestigtal studenten een opleiding aan het HIGW. Een van hen is Anneleen 

Kreemers, leerkracht aardrijkskunde aan het Inspirocollege in Houthalen. Zij wil straks ook 

graag het vak godsdienst doceren. „Al moet ik toegeven dat ik aanvankelijk wat twijfelde over 
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de opleiding”, zegt ze. „Ik wist niet meteen of dat wel iets was voor mij, maar het bleken heus 

wel boeiende lessen die me ook als mens rijker maakten. De lessen ethisch denken en ethische 

kwesties waren nieuw voor mij en lieten een grote indruk na. Door het euthanasiedebat is het 

ook nog eens een actueel thema. Het vak Nieuw Testament zette me dan weer aan tot reflectie 

over hoe we met elkaar omgaan in deze individualistische samenleving. Zelfs het vak 

geschiedenis van het christendom bood me, ondanks mijn lerarenopleiding, nieuwe inzichten 

in kunst- en cultuurgeschiedenis. Hoe dan ook, door mijn opleiding aan het HIGW leerde ik 

bewuster omgaan met het geloof. Ik hoop dat ik daarin nog mag groeien.” (td) 

Infodag HIGW, zaterdag 28 maart van 14 tot 17 uur in Pastoraal Centrum Seminarie in 

Kiewit (Tulpinstraat 75). Meer op www.bisdomhasselt.be/higw. 
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