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Nascholingen  

2022 - 2023 
 

 
 

Ook tijdens het schooljaar 2022 - 2023 kunnen jullie op ons rekenen voor kwaliteitsvolle nascholing en begeleiding. Daarvoor 
hebben we ons vormingsaanbod in een nieuw jasje gestoken. In deze flyer geven we de nodige toelichting bij drie rubrieken:  
 

- individugericht aanbod 
- teamgericht aanbod 
- trajecten aanvangsbegeleiding 

 
Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking!  
 

 

INDIVIDUGERICHT AANBOD 
 

Onderwerp Datum + Locatie 

Wegwijzers voor RKG in ZILL 
 

We verbinden de krachtlijnen en denkkaders binnen 
ZILL met een eigentijdse visie op godsdienstonderwijs 
en gaan op zoek naar hoe een methode, actualiteit 
en/of leerling zelf, … mee een betekenisvolle focus 
kunnen bepalen.  

 
 
 

woensdag 12 oktober 2022 
14u - 16u 

Locatie: Vorselaar * 
 
 
 

woensdag 19 oktober 2022 
14u - 16u  

Locatie: TPC Wilrijk ** 
 
 

Levensbeschouwelijke 
communicatie in de godsdienstles 
 

Kinderen en jongeren zijn op een onbevangen wijze 
verwonderd of verontwaardigd over het leven zoals 
zich dat aan hen voordoet. Zij stellen hierbij 
levensbeschouwelijke, religieuze en/of godsdienstige 
vragen. In de zoektocht naar (elementen) van 
antwoorden worden ze geconfronteerd met een 
veelheid aan levensbeschouwelijke alternatieven en 
hebben ze nood aan goede gesprekspartners. 
Kinderen en jongeren hebben meer nodig om 
levensbeschouwelijk te kunnen groeien dan 
oppervlakkige, nivellerende, vrijblijvende gesprekken. 
Het communicatieproces in de godsdienstles beoogt 
geleidelijke verdieping van inzicht, vaardigheden en 
attitudes op het vlak van zingeving en (het zich 
positioneren in of tegenover) geloven. In deze sessie 
focussen we vanuit de praktijk op een aanpak waarbij 
de invalshoek van de Bijbelse traditie en de invalshoek 
van de leefwereld van kinderen en jongeren elkaar zo 
benaderen dat ze elkaar ontsluiten. Het leerproces 
bestaat zowel uit het stellen, uitdiepen en verhelderen 
van vragen, als uit het zoeken naar en soms vinden van 
nieuwe antwoorden.  

 

donderdag 2 maart 2023 

9u - 12u 

Locatie: TPC Wilrijk ** 

 

 

 

 

 

 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5uvc-68SxSFjEHvZYTwxBu_3A9UaYIskVyrR7Wzon8x-iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLZ4LwxHKArCD255gAbcP26F4QbUWDp_aac67kpNzDOHEPdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_dJKAuzRZuNFsTuM2L7m8LjY0vHjPjkbd4CBpVaGuftALw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5uvc-68SxSFjEHvZYTwxBu_3A9UaYIskVyrR7Wzon8x-iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLZ4LwxHKArCD255gAbcP26F4QbUWDp_aac67kpNzDOHEPdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_dJKAuzRZuNFsTuM2L7m8LjY0vHjPjkbd4CBpVaGuftALw/viewform


Leraren kunnen op eigen initiatief aansluiten bij één of meerdere sessies uit het IDO-traject. Dit Inhoudelijk-Didactisch 
Ondersteuningstraject maakt deel uit van de aanvangsbegeleiding voor startende leermeesters r.-k. godsdienst in het officieel 
onderwijs. In deze modules focussen we op een aantal basisinhouden en -vaardigheden voor kwaliteitsvol godsdienstonderwijs.  
 

Onderwerp Datum + Locatie 

Het liturgisch - pastoraal jaar 
 

We verkennen het liturgisch-pastoraal jaar. In deze 
module zoomen we in op de Kerstkring en hebben 
daarbij o.a. aandacht voor de bijhorende 
Jezusverhalen, symbooltaal, voor-christelijke wortels, 
beleving en engagement binnen de 
geloofsgemeenschap. 
 

 

woensdag 9 november 2022 
14u - 16u 

Locatie: Vorselaar * 
 
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 16 november 2022 
14u - 16u  

Locatie: TPC Wilrijk ** 
 
 

(Geloofs)communicatie 
 

Communicatie is een sleutelwoord binnen het 
godsdienstonderwijs. Binnen deze module verkennen 
we een aantal betekenisvolle symbolen en rituelen en 
hebben we aandacht voor de levensbeschouwelijke 
duiding van socio-emotionele ervaringen van 
kinderen.  
 
 

 

woensdag 1 februari 2023 
14u - 16u 

Locatie: Vorselaar * 
 
 

 
 
 

woensdag 8 februari 2023 
14u - 16u  

Locatie: TPC Wilrijk ** 
 
 

Aan de slag met een bijbelverhaal 
 

Tijdens deze sessie verkennen we op eigen niveau én 
laagdrempelig enkele eigentijdse exegetische 
inzichten. Zo leer je o.a. verschillende manieren van 
omgaan met de Bijbel te onderscheiden en ontdek je 
wat tweede naïviteitslezing concreet kan inhouden. 
We verkennen samen ook een aantal do’s en don’ts bij 
het werken met bijbelverhalen.  
 

 

woensdag 1 maart 2023 
14u - 16u 

Locatie: Vorselaar * 
 
 
 

woensdag 8 maart 2023 
14u - 16u  

Locatie: TPC Wilrijk  ** 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnVRsQfD8As6abwLqtoCPBR4jdle4zdS5rvtUlYe_X37kOrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUeeipwmPQV2CNvzIxurK0RD0M2BPgpfmIs0PKB7J_m-4w2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeTTrf1AI-1dgpvuTz7BteC21KtsJMUY-ZZYj1MelxcbRhpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeENaLwwoa09ARHUsM4UaWWi1ZvD4161PvHFnMako5XgBRMsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnVRsQfD8As6abwLqtoCPBR4jdle4zdS5rvtUlYe_X37kOrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3_x2BYUqKLZ8rs35Bata6ZoFJGupmZ1gxVWSB4k06CmfdpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3_x2BYUqKLZ8rs35Bata6ZoFJGupmZ1gxVWSB4k06CmfdpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeENaLwwoa09ARHUsM4UaWWi1ZvD4161PvHFnMako5XgBRMsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUeeipwmPQV2CNvzIxurK0RD0M2BPgpfmIs0PKB7J_m-4w2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceT2Z0cA1LiKMo2JkHLnwtmm1UpI8W3MVPkfrwOQRwrjvBYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceT2Z0cA1LiKMo2JkHLnwtmm1UpI8W3MVPkfrwOQRwrjvBYg/viewform


TEAMGERICHT AANBOD 
 
Naast de individugerichte nascholingen bieden wij ook vorming in teamverband. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een 
personeelsvergadering en/of pedagogische studiedag. Hieronder lijsten we een aantal onderwerpen op waarmee we teamgericht 
aan de slag kunnen. Uiteraard worden al onze vormingen en begeleidingstrajecten afgestemd op de noden van de school. Neem 
hiervoor contact op met de inspecteur-adviseur van jouw school.  

 

RKG in ZILL 

Aan de slag met de interlevensbeschouwelijke competenties 

Een interlevensbeschouwelijke wandeling in … 

Verdiepende communicatie 

Symbolen en rituelen 

Aan de slag met bijbelverhalen 

Opvolgen van levensbeschouwelijke groei/evaluatie 

Werken met prentenboeken 

… 

Een specifieke vraag vanuit het schoolteam 

 
 
Daarnaast biedt ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen specifiek voor kleuterteams een aantal nascholingen aan. 
Alle info daarover vind je op 

 https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/rooms-katholieke-godsdienst/professionalisering   
 

Godsdienst beleven bij jonge kinderen: een kijkje door de ZILL-bril 

De ontwikkelthema’s RKG in ZILL praktisch verdiepen 

Kijk wat een dik boek – basissessie bijbelverhalen 

Kijk wat een dik boek - wonderverhalen 

Prentenboeken en brugverhalen als opstap naar Bijbelverhalen 

Bidden, een waaier van mogelijkheden 

Diversiteit: hoe anders is anders? 

Rituelen en de godsdiensthoek in de kijker 

RKG-activiteiten spelenderwijs verbinden in alle hoeken 

Arrangementen vanuit focus RKG uitwerken  (schema ‘krachtige leeromgeving’) 

Op weg met Leeftocht in de klas: concrete pistes om te werken rond het jaarthema 

 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/rooms-katholieke-godsdienst/professionalisering


Inspectie-Begeleiding  
Rooms-Katholieke Godsdienst 

 
Aanvangsbegeleiding  

2022 - 2023 
 

 
 

  Coachingstraject voor leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs  
 
Werkwijze: 

 
Startende leraren (eerste vijf schooljaren van hun loopbaan) met r.-k. godsdienst in de opdracht kunnen op 
vraag van het schoolbestuur of op eigen initiatief inschrijven voor één van deze trajecten. 
Deze trajecten staan los van de mandatering RKG. Wie instapt, kiest bewust voor een extra groeikans. 
  

Op basis van hun praktijkervaringen en leervragen i.v.m. r.-k. godsdienst bepalen de 
deelnemers in overleg met de begeleider de inhoud van het traject. Bedoeling is dat alle 
deelnemers leren zowel uit de reacties van anderen op de eigen leervragen als vanuit het 
actief mee bespreken van de leervragen van anderen. Een traject omvat 4 sessies van telkens 
2 uur (1 inleidende sessie en 3 vervolgsessies); 2 sessies gaan door tijdens de schooluren en 2 
op woensdagnamiddag.  
Per traject kunnen 10 leraren inschrijven. Wie inschrijft, volgt alle sessies van het traject. 

 

 
 

Doelgroep kleuteronderwijs Doelgroep lager onderwijs 

Traject 1 : Mol - 26 april en 4, 10, 15 mei 2023 
Traject 2 : TPC Wilrijk - 26 april en 4, 10, 15 mei 2023 
Traject 3 : Vorselaar - 10, 16, 22, 30 november 2022 

Traject 4 : Mol - 5, 11, 20, 26 oktober 2022 
Traject 5 : TPC Wilrijk - 21, 30 november en 8, 14 december 2022 
Traject 6 : Vorselaar - 27 april en 3, 11, 17 mei 2023 

 

Intervisie-Aanvangsbegeleiding  voor leraren met een uitgebreidere opdracht godsdienst 
 
Werkwijze: 

 
Start je met een uitgebreidere lesopdracht r.-k. godsdienst waarbij je 6 of meer lestijden godsdienst per week 
geeft, dan willen we jou - intenser dan een klasleerkracht die enkel aan de eigen leerlingen lesgeeft - 
kwaliteitsvol ondersteunen; We verwachten dat je deelneemt aan ons traject intervisie en 
aanvangsbegeleiding. Je kan alvast een kijkje nemen in de flyer op 
 https://www.kerknet.be/sites/default/files/flyer%20IALL%20en%20IDO%20%28def%2020220518%29.pdf  
Voor meer info: contacteer de inspecteur-adviseur van jouw school 
 

 
 

Supervisie voor mentoren godsdienst 
 
Werkwijze: 

 
In groep wordt ingegaan op leervragen van mentoren bij het (ook) voor r.-k. godsdienst begeleiden van  
startende leraren.  
 

- begeleiding op vraag 
- aangeboden binnen bestaande samenwerkingsverbanden (regionaal, scholengemeenschap, …)  
- voor meer info: contacteer de inspecteur-adviseur van jouw school 

 

 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/flyer%20IALL%20en%20IDO%20%28def%2020220518%29.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/startpagina%20inschrijvingen%20aanvangsbegeleiding%202022-2023%20(def).pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/startpagina%20inschrijvingen%20aanvangsbegeleiding%202022-2023%20(def).pdf

