
1 
 

     cursus rooms-katholieke godsdienst  

in het basisonderwijs 

Infofiche 2020-2021 

 

1. Voor wie is deze cursus bedoeld? 

 
De opleiding van de cursus rooms-katholieke godsdienst is bedoeld  
 

 als voortgezette opleiding voor houders van het diploma onderwijzer(es) of 
kleuteronderwijzer(es), behaald aan een Hogeschool van de Vlaamse Gemeenschap (zonder 
opleidingscomponent r.-k. godsdienst). 
 

 als nascholing voor een onderwijzer(es) of kleuteronderwijzer(es) die de cursus r.-k.  
godsdienst reeds heeft gevolgd tijdens de initiële lerarenopleiding en tewerkgesteld wil 
worden als bijzonder leermeester godsdienst. 
 

 als bijscholing voor wie reeds godsdienst onderwijst maar nood heeft aan verdieping.  Het is 
in dit geval mogelijk om per module (zie verder) in te schijven. 

 
 
2. Programma in algemene lijnen 

 
Het programma van de voortgezette opleiding/nascholing omvat een theoretisch en een praktisch 
gedeelte. Wie bijscholing wenst kan 1 of meerdere modules van het theoretisch deel volgen.  
 
 

A. een theoretisch gedeelte 1 

 
Het theoretisch gedeelte is gespreid over 2 jaren en onderverdeeld in modules.  
Inhoudelijk omvat deze cursus de studie van het leerplan r.-k. godsdienst lager onderwijs, 
godsdienstdidactische componenten en RZL. 
Een overzicht van de modules en lesinhouden is te vinden onder punt 5.  
 
De cursisten dienen in het bezit te zijn van het godsdienstleerplan lager onderwijs of het werkplan 
voor het kleuteronderwijs, naargelang de opleidingsoptie. 
 

B. een praktisch gedeelte 

 
Het praktische gedeelte omvat: 
 

 kijkstage in het eerste jaar (6 lessen). Hiervan wordt een geregeld verslag ingediend 
bij de stagebegeleider. 

 Microteaching (2 lessen) 

                                                           
1 Het curriculum wordt in de loop van het academiejaar 2020-2021 herwerkt.  
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 didactische stage godsdienst  (6 à 8 lessen) in het tweede jaar, onder begeleiding 
van een inspecteur, bevoegd voor het gebied waarin de stageschool gelegen is.  
Hierbij wordt een thema uit het nieuwe godsdienstleerplan uitgewerkt en 
voorbereidt in 6 à 8 lessen. Dit uitgeschreven project wordt aan de stagebegeleiding 
voorgelegd. Deze lessen worden gegeven en enkele hiervan worden bijgewoond 
door de stagebegeleider.  
De evaluatie van deze stage betreft de voorbereiding en de uitvoering van dit 
project. 

 participatie aan of reflectie over schoolpastoraal (permanente opdracht) 
Voor deze opdracht wordt een verslag verwacht over de pastorale werking in een 
school (liefst de eigen school waar men is tewerkgesteld) en het eigen functioneren 
daarbinnen. Wie geen les geeft in een vrije basisschool, neemt contact op met de 
stagebegeleider, die een leraar zal aanduiden bij wie men een interview afneemt 
omtrent de pastorale werking.  

 
 

3. Evaluatie en attestering 

 
De evaluatie van het theoretisch gedeelte gebeurt enerzijds onder de vorm van een mondelinge 
toelichting over de leerstof van de gevolgde modules en anderzijds door het verwerken van 
opdrachten. Het is mogelijk examen af te leggen per module. 
 
De evaluatie van het praktisch gedeelte gebeurt door de stagebegeleider. 
 
Wanneer de student voldaan heeft aan alle opleidingsvoorwaarden kan overgegaan worden tot 
beraadslaging. Wie niet slaagt voor één van de proeven uit het theoretische gedeelte krijgt een 
herkansing op het einde van augustus. Wie niet slaagt voor de didactische stage dient deze in een 
volgend academiejaar te herkansen. 
De geïntegreerde eindevaluatie vindt plaats op het einde van het tweede opleidingsjaar. 

 
Na het beëindigen van het vastgelegde programma en het slagen voor de verschillende 
evaluatieonderdelen bekomt men een attest van rooms-katholieke godsdienst.  
Indien men vanuit het oogpunt van nascholing de lessen en stages doormaakt, ontvangt men een 
attest van gevolgde nascholing. 

 
 

4. Praktisch 

 

Duur en tijdstip van de lessen 

Het  theoretisch gedeelte van de opleiding gaat door op woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u00  

van in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent. De data van de lessen is te vinden in de 

overzichtstabel verder in deze brochure.  

Aan- en afwezigheid 

De aanwezigheid in de lessen is vereist. Indien men niet aanwezig kan zijn, wordt dit vooraf gemeld. 

In geval van ziekte bezorgt men een medisch attest aan de directeur. 
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Inschrijving 

De inschrijving voor de cursus(onderdelen) gebeurt in een gesprek met de directeur: 

Kathleen Martens, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent, 0490 49 99 03, hdgi@kerknet.be. 

Het inschrijvingsgeld voor een cursusjaar bedraagt 110 euro. Schrijft men in voor één module, dan is 

het cursusgeld 55 euro. Er wordt een digitaal betalingsverzoek aan de cursist bezorgd die dit vóór de 

aanvang van de cursus vereffent. Indien men dit wenst kan men ook contant betalen. 

 

5. Overzicht van de modules en lesinhouden   

 
Academiejaar 2020-2021 (A-Jaar):  

 
 

Module 1 
 

Les Datum Cursus Onderwerp Docent 

1 23/09/2020 
 

Inleiding Kennismaking, afspraken, lesvoorbereiding  
  

 Mieke De Smet 

2 30/09/2020 
 

Didactiek ZILL: componenten van levensbeschouwelijke  groei Mieke De Smet 
 

3 07/10/2020 Didactiek 
 

Communicatie en leerproces 
Leerprocessen: Werkvormen (per fase in het leerproces) 

Katrien Tonnard 

4 14/10/2020 Didactiek Leerprocessen: Bibliodrama Myriam De Backer 
  

5 21/10/2020 
 

Figuren Geloofsfiguren (Sint-Maarten, Sint-Nicolaas, Damiaan,…) Bernadette Wittoek 

6 28/10/2020 
 

Liturgie &  
pastoraal 

 Liturgisch en pastoraal jaar Francis de Westelinck 
 

7 18/11/2020 Didactiek 
 
Figuren 

(KO) Uitwerken van een onderwijsarrangement (1) 
 
(LO)Jozef  

*Sabien Lagrain 
 
*Myriam De Backer 
 

8 25/11/2020 Didactiek 
 
Figuren 

(KO) Uitwerken van een onderwijsarrangement (2) 
 
(LO) Paulus  
 

*Sabien Lagrain 
 
*Myriam De Backer 

9 02/12/2020 Didactiek Leerprocessen: muzische werkvormen (toegepast op 
Kerstverhaal) 
 

Katrien Tonnard 
  

 09/12/2020 Praktijk Microteaching (1) 
  

Bernadette Wittoek 
  

 16/12/2020 Praktijk Microteaching (2) 
 

Bernadette Wittoek 
  

 06/01/2021  EXAMEN MODULE 1 
 

Chrétien Vermachelen, 
Myriam De Backer,  
Francis de Westelinck  
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Module 2 

 
10 13/01/2021 Bijbel Bijbel: structuur en hoofdlijnen (1) 

 
Chrétien Vermachelen 

11 20/01/2021 Bijbel Bijbel: structuur en hoofdlijnen (2) 
 

Chrétien Vermachelen 

12 27/01/2021 Bijbel Kinderbijbels 
 

Myriam De Backer 

13 03/02/2021 Bijbel De kindsheidsevangeliën 
 

Katrien Tonnard 

14 10/02/2021 Bijbel De lijdensverhalen in de evangeliën 
 

Chrétien Vermachelen 

15 24/02/2021 Bijbel Verrijzenisverhalen 
 

Chrétien Vermachelen 

16 03/03/2021 Bijbel Pinksterverhaal, Kerk, vormsel 
 

Chrétien Vermachelen 

17 10/03/2021 Figuren Jezus en Jezusbeelden 
 

Francis de Westelinck 

18 17/03/2021 Bijbel Parabels 
 

Francis de Westelinck 

19 24/03/2021 Figuren Maria 
 

Sabien Lagrain 
  

20 31/03/2021 Didactiek Godsdiensthoeken, groeipanelen, rituelen 
 

Bernadette Wittoek 

21 21/04/2021 Liturgie en  
Pastoraal 

Verzoening (berouw, verzoening, sacrament)(klas)rituelen 
 

Bernadette Wittoek 

22 28/04/2021 Didactiek Godly play 
 

Katie Velghe 

23 05/05/2021 Didactiek Filosoferen en theologiseren in de klas  
 

Mieke De Smet 

24 12/05/2021 Didactiek Digitale linken voor KO en LO + bezoek 
openleercentrum/bibliotheek – didactische materialen 
 

Francis de Westelinck 

25 19/05/2021 Didactiek Godsdienst in Buitengewoon onderwijs  
 

Katrien Tonnard   

 2/06/2021  EXAMEN MODULE 2 
 

Chrétien Vermachelen, 
Myriam De Backer,  
Francis de Westelinck  

 

Deliberatie en vrijgeven studierapporten: 16/06/2021 
 

Het curriculum van de cursus (jaar A en B) wordt herwerkt en zal in de loop van het academiejaar 2021-2022 
beschikbaar zijn.  

 

6. Contactgegevens 

 
Directeur HDGI:  
Kathleen Martens 
Biezekapelstraat 2, 9000 Gent 
0490 49 99 03 
hdgi@kerknet.be of kathleen.martens@ccv.be 
 
Cursusverantwoordelijke: 
Chrétien Vermachelen 
0476 55 49 27 
cvermachelen@hotmail.com of chretien.vermachelen@rkg.vlaanderen 
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