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Inspectie-Begeleiding  
Rooms-Katholieke Godsdienst 

 
 

Startende leermeesters r.-k. godsdienst in het officieel lager onderwijs  
en leraren in het katholiek lager onderwijs die starten  

met een uitgebreidere lesopdracht r.-k. godsdienst  

 
 
 
Beste leermeester 
Beste leraar 
 
We zijn blij dat jij je engageert om met leerlingen van de lagere school op pad te gaan, specifiek om 
hen te begeleiden in hun levensbeschouwelijke, religieuze en/of godsdienstige ontwikkeling. Dat is 
een uitdagende en boeiende opdracht.  
 
Vanaf 1 september 2019 heeft een personeelslid tijdens de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur 
het recht op en de plicht tot aanvangsbegeleiding. Dat geldt dus ook voor het leergebied r.-k. 
godsdienst. Alle informatie hieromtrent is te vinden in de omzendbrief PERS/2019/03. 
Vanuit onze decretale opdracht willen wij je ondersteunen: inhoudelijk, didactisch en mogelijk ook 
persoonlijk.  
 
In dit document lees je onze aanpak. We onderscheiden daarbij twee doelgroepen. 
 

Groep 1: 
startende leermeesters r.-k. godsdienst in het officieel lager onderwijs én leraren in 
het katholiek lager onderwijs die starten met een uitgebreidere opdracht r.-k. 
godsdienst met een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het 
geven van r.-k. godsdienst 
 
Groep 2: 
startende leermeesters r.-k. godsdienst in het officieel lager onderwijs die (nog) NIET 
over een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs beschikken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15412
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Groep 1 

Intervisie-aanvangsbegeleiding leermeesters en  
leraren met een uitgebreidere lesopdracht r.-k. godsdienst 

 IALL 
 

 
Start je als leermeester r.-k. godsdienst in het officieel onderwijs, dan word je in dat specifieke ambt 
aangesteld. Ook voor wie die opdracht als vastbenoemde (kleuter)onderwijzer via een verlof tijdelijk 
andere opdracht opneemt, geldt dat het een ‘tijdelijke aanstelling van bepaalde duur’ is. We 
verwachten deelname aan IALL van al wie 6 of meer lestijden r.-k. godsdienst per week geeft. Is je 
opdracht beperkter, dan bespreekt de inspecteur-adviseur met jou de vorm en de frequentie van de 
aanvangsbegeleiding. 
 
Leraren in een katholieke basisschool worden meestal aangesteld in het ambt van onderwijzer. In dat 
ambt kan r.-k. godsdienst tot je opdracht behoren. Start je met een uitgebreidere lesopdracht r.-k. 
godsdienst, dan willen we jou – intenser dan een klasleerkracht die enkel aan de eigen leerlingen 
lesgeeft – kwaliteitsvol ondersteunen. Dit geldt ook voor wie in het ambt van onderwijzer reeds TADD 
of vastbenoemd is. We verwachten deelname aan IALL als je 6 of meer lestijden r.-k. godsdienst per 
week geeft. 

 

Onthaalsessie (enkel voor startende leermeesters van het officieel lager onderwijs) 
 

Deze onthaalsessie richt zich specifiek tot alle startende leermeesters van het officieel lager 
onderwijs. Ze heeft plaats op het TPC Wilrijk*. 
In deze sessie krijg je algemene info over het vak en specifieke info over je rechtspositie. 

 woensdag 28 september 2022 (14 u. - 16 u.) 

Intervisiesessies (voor startende leermeesters van het officieel lager onderwijs én leraren in het 
katholiek basisonderwijs die starten met een uitgebreidere lesopdracht r.-k. godsdienst) 
 

We organiseren gelijktijdig een sessie in Thomas More Vorselaar* en op het TPC Wilrijk*.  
Omwille van groepsvorming kies je liefst voor een vaste locatie. Inhoudelijk voorzien we telkens 
enerzijds reflectie en uitwisseling over praktijkervaringen en leervragen van de deelnemers, 
anderzijds inspirerende vakgerelateerde input van de begeleider. 

 sessie 1: woensdag 23 november 2022 (14 u. - 16 u.) 
sessie 2: woensdag 15 februari 2023 (14 u. - 16 u.) 
sessie 3: woensdag 24 mei 2023 (14 u. - 16 u.) 

Je kan op eigen initiatief aansluiten bij één of meerdere sessies van groep 2 (zie verder). 

 

 

 

 

 

 
     

 
Schrijf je in voor 
de onthaalsessie. 

(TPC Wilrijk) 
   

Schrijf je in voor  
de 3 intervisiesessies. 

(Thomas More Vorselaar) 
   

Schrijf je in voor   
de 3 intervisiesessies. 

(TPC Wilrijk) 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8nfRcRz6CiLsKVeZZvmQvP0jzsdMsq6r5XJIiue8yPiBz9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8nfRcRz6CiLsKVeZZvmQvP0jzsdMsq6r5XJIiue8yPiBz9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8nfRcRz6CiLsKVeZZvmQvP0jzsdMsq6r5XJIiue8yPiBz9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiR54V6xgHJVXr5f8j-oB8f4jTh3a5SfaeXGzYNxJkAub65Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiR54V6xgHJVXr5f8j-oB8f4jTh3a5SfaeXGzYNxJkAub65Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiR54V6xgHJVXr5f8j-oB8f4jTh3a5SfaeXGzYNxJkAub65Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0lc8cnDFQqV7pMFKiO9vtqzQl3-cKLnahM_xi5bwiUeRncg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0lc8cnDFQqV7pMFKiO9vtqzQl3-cKLnahM_xi5bwiUeRncg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0lc8cnDFQqV7pMFKiO9vtqzQl3-cKLnahM_xi5bwiUeRncg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8nfRcRz6CiLsKVeZZvmQvP0jzsdMsq6r5XJIiue8yPiBz9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiR54V6xgHJVXr5f8j-oB8f4jTh3a5SfaeXGzYNxJkAub65Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0lc8cnDFQqV7pMFKiO9vtqzQl3-cKLnahM_xi5bwiUeRncg/viewform
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Groep 2 

Inhoudelijk-didactisch ondersteuningstraject voor startende leermeesters  
die (nog) niet over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs 

beschikken  
IDO 

 
 
Dit ondersteuningstraject geldt zowel voor wie zich inschrijft aan een opleidingsinstituut met het oog 
op het verwerven van de nodige onderwijsbevoegdheid als voor wie dat (in overleg met de 
inspecteur-adviseur) nog niet doet. 
 
Dit IDO beoogt een praktijkgerichte en kwaliteitsvolle ondersteuning van de startende leermeester. 
Dit traject vervangt op geen enkele wijze een opleiding aan een erkend opleidingsinstituut, m.a.w. het 
volgen ervan leidt niet tot het verwerven van officiële onderwijsbevoegdheid voor het r.-k. godsdienst. 
 
Het ondersteuningstraject spreidt zich over twee schooljaren. Elke aanstelling geldt uiterlijk tot 30 
juni van het lopende schooljaar en heraanstelling gebeurt niet automatisch.  
Het aanbod voor het schooljaar 2023 - 2024 wordt tijdig gecommuniceerd.  
 
De vier inhoudelijke sessies worden op twee locaties en op verschillende momenten aangeboden. We 
verwachten deelname aan alle onderwerpen. 

 
Schooljaar 2022 – 2023 

Onthaalsessie  
Je krijgt algemene info over het vak en specifieke info over je 
rechtspositie. 
 
Sleutelwoorden zijn rechtspositie + LRG (Levensbeschouwelijke, 
religieuze en/of godsdienstige ontwikkeling)  - 
ontwikkelingspsychologie lagere schoolkind 
 
woensdag 28 september 2022 (14 u. - 16 u.) TPC Wilrijk* 

 
 

 
 

Schrijf je in. 
(Onthaalsessie) 

 

 
Sessie 1: Het leerplan r.-k. godsdienst voor het lager onderwijs 
 
Sleutelwoorden zijn doelgericht - componenten - invalshoeken - 
planningsdocumenten - evalueren 
 
woensdag 12 oktober 2022 (14 u. - 16 u.) Vorselaar* of 
woensdag 19 oktober 2022 (14 u. - 16 u.) TPC Wilrijk* 
 

 

 
 

Schrijf je in. 
(Vorselaar) 

 

 

 
 

Schrijf je in. 
(TPC Wilrijk) 

 

 
Sessie 2: Het liturgisch-pastoraal jaar 
 
Sleutelwoorden zijn algemeen schema - visualisatie - Kerstkring 
 
 
woensdag 09 november 2022 (14 u. - 16 u.) Vorselaar* of 
woensdag 16 november 2022 (14 u. - 16 u.) TPC Wilrijk* 
 

 

 
 

Schrijf je in. 
(Vorselaar) 

 

 

 
 

Schrijf je in. 
(TPC Wilrijk) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8nfRcRz6CiLsKVeZZvmQvP0jzsdMsq6r5XJIiue8yPiBz9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8nfRcRz6CiLsKVeZZvmQvP0jzsdMsq6r5XJIiue8yPiBz9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuewsLn-_ZY28ncN7HgRUFGi5Q5MgLPGIl7Y0y_xD5nrfRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuewsLn-_ZY28ncN7HgRUFGi5Q5MgLPGIl7Y0y_xD5nrfRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnrfsGkq5KopM5XBK4jNH1dnkbLH0vQTGsKzjhZ-B9xhdrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnrfsGkq5KopM5XBK4jNH1dnkbLH0vQTGsKzjhZ-B9xhdrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjt6VCgDMaynqnH8XaUukMZ0Qz4EAuyEC42IpQTuZSiExRdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjt6VCgDMaynqnH8XaUukMZ0Qz4EAuyEC42IpQTuZSiExRdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuNEL-EJOT9kJWXGlGfjUe6h5os0N4nsmutolT4ARTgFEgAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuNEL-EJOT9kJWXGlGfjUe6h5os0N4nsmutolT4ARTgFEgAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8nfRcRz6CiLsKVeZZvmQvP0jzsdMsq6r5XJIiue8yPiBz9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuewsLn-_ZY28ncN7HgRUFGi5Q5MgLPGIl7Y0y_xD5nrfRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnrfsGkq5KopM5XBK4jNH1dnkbLH0vQTGsKzjhZ-B9xhdrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjt6VCgDMaynqnH8XaUukMZ0Qz4EAuyEC42IpQTuZSiExRdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuNEL-EJOT9kJWXGlGfjUe6h5os0N4nsmutolT4ARTgFEgAg/viewform
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Sessie 3: (Geloofs)communicatie 
 
Sleutelwoorden zijn symbolen en rituelen –  
levensbeschouwelijk duiden van socio-emotionele ervaringen 
 
woensdag 1 februari 2023 (14 u. - 16 u.) Vorselaar* of 
woensdag 8 februari 2023 (14 u. - 16 u.) TPC Wilrijk* 
 

 

 
 

Schrijf je in. 
(Vorselaar) 

 

 

 
 

Schrijf je in. 
(TPC Wilrijk) 

 

 
Sessie 4: Aan de slag met een bijbelverhaal 
 
Sleutelwoorden zijn opbouw en ontstaan van Bijbel - genres - 
het geloof/mijn geloof - tweede naïviteit - meerlagigheid 
 
woensdag 1 maart 2023 (14 u. - 16 u.) Vorselaar* of 
woensdag 8 maart 2023 (14 u. - 16 u.) TPC Wilrijk* 
 

 

 
 

Schrijf je in. 
(Vorselaar) 

 

 

 
 

Schrijf je in. 
(TPC Wilrijk) 

 

Vorselaar* = Thomas More Hogeschool, Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar 
TPC Wilrijk* = TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen (Wilrijk) 
 

 
 
 

Nog iets onduidelijk of wens je verder gesprek…? 
Contacteer een inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst. 

IAG 
 

Ludwig Getteman, ludwig.getteman@rkg.vlaanderen 
Marijke Getteman, marijke.getteman@rkg.vlaanderen 

Peggy Verbist, peggy.verbist@rkg.vlaanderen 
Luk Waterschoot, luk.waterschoot@rkg.vlaanderen 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzLi4gWVLtSUxvKtd2swLRDaUHJ5D0lRJs4U48Vhx5ujCWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzLi4gWVLtSUxvKtd2swLRDaUHJ5D0lRJs4U48Vhx5ujCWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2IQ-iacZo45vrVXwHHm03hsfgHVnoyBfvyjka2Xh3Ii0eVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2IQ-iacZo45vrVXwHHm03hsfgHVnoyBfvyjka2Xh3Ii0eVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee4N6GJUDwXywwKAOvr0DeKclfSlG1wTAsoFVZPLfwehKJNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee4N6GJUDwXywwKAOvr0DeKclfSlG1wTAsoFVZPLfwehKJNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQt5RbnBxQJ94mRc58lxo0Z_8cExRVhRSqgZdmasdDlwf-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQt5RbnBxQJ94mRc58lxo0Z_8cExRVhRSqgZdmasdDlwf-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzLi4gWVLtSUxvKtd2swLRDaUHJ5D0lRJs4U48Vhx5ujCWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2IQ-iacZo45vrVXwHHm03hsfgHVnoyBfvyjka2Xh3Ii0eVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee4N6GJUDwXywwKAOvr0DeKclfSlG1wTAsoFVZPLfwehKJNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQt5RbnBxQJ94mRc58lxo0Z_8cExRVhRSqgZdmasdDlwf-g/viewform

