
 
1 

 
In de huidige samenleving, zeker in een grootstedelijke context zijn de kleuters in de klas 

een weerspiegeling van de maatschappij. Het zijn multiculturele klasgroepen en uiteraard 

zal er onder de kleuters en vooral onder de ouders van de kleuters een 

levensbeschouwelijke diversiteit aanwezig zijn. Of we het willen of niet, die 

levensbeschouwingen komen sowieso aan bod in de klas. Misschien vertelt Martha over de 

kerststal die ze thuis gezet heeft of wil Mo liever niet van de worstenbroodjes eten. 

In de katholieke dialoogschool vertrekt men vanuit een katholieke identiteit. Iedereen, 

eender welke levensbeschouwing je hebt, is welkom op school. De nadruk ligt op dialoog. 

Want door met elkaar in dialoog te gaan leer je heel veel en krijg je zelf meer zicht op je 

eigen levensbeschouwing. 

Het is natuurlijk belangrijk dat wanneer je in een katholieke school werkt enige 

achtergrond hebt over het Christendom. 

Je zal als kleuterleid(st)er vermoedelijk ook wel godsdienstlesjes moeten geven. Daarom is 

het van belang dat je ook inzicht verwerft in de levensbeschouwelijke en religieuze groei 

van kinderen. 

 

Doelstellingen 

Tijdens de lessen godsdienst (1&2), RZL en interculturaliteit en interreligieusiteit komen 

heel wat onderwerpen aan bod. De bedoeling van de verdiepingsstage ‘godsdienst’ is dat 

je de geziene leerstof in praktijk kan omzetten. Je gaat aan de slag met concrete 

onderwerpen en je reflecteert hier over.  

Volgende doelstellingen staan centraal: 

• De student is zich bewust van de levensbeschouwelijke diversiteit van de klasgroep én 

heeft een open houding ten opzichte van deze klasgroep.  

• De student heeft kennis over de levensbeschouwelijke en religieuze groei van 

kinderen.  

• Vertrekkende vanuit deze geobserveerde beginsituatie en de leef-en belevingswereld 

van je kleuters, kan de student op zoek gaan naar de meest geschikte werkvormen 

om een liturgisch feest aanbod te laten komen in de klas. 

• De student is op de hoogte van andere cyclische feesten binnen verschillende 

levensbeschouwingen en kan hier ook mee aan de slag gaan. 

• De student weet wat rituelen en symbolen zijn. De student heeft een klare kijk op 

bidden met kleuters en is in staat om goede gebeden te vinden of zelf te schrijven. 
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• Vertrekkende vanuit deze geobserveerde beginsituatie en de leef-en belevingswereld 

van de kleuterklas, kan de student op zoek gaan naar de meest geschikte rituelen of 

symbolen die in de klas gebruikt kunnen worden. 

• De student verwerft elementaire basiskennis betreffende de inhoud van de Bijbel. 

• Vertrekkende vanuit deze geobserveerde beginsituatie en de leef-en belevingswereld 

van je kleuters, kan de student op zoek gaan naar de meest geschikte werkvormen 

om met een Bijbel- of ander levensbeschouwelijk verhaal aan de slag te gaan. 

• De student beheerst de theoretische achtergrond over theologiseren en filosoferen 

met kinderen. Bovendien is hij/zij in staat om, vertrekkende vanuit de geobserveerde 

beginsituatie en de leef-en belevingswereld van de kleuters, een goede werkvorm te 

selecteren en hanteren om te filosoferen/theologiseren met kinderen. 

• De student beheerst de theoretische achtergrond over rouwen bij kinderen. Hij/zij is in 

staat om rouwen bij kleuters te (h)erkennen. De student kan met de geziene 

werkvormen aan de slag gaan indien nodig. Bovendien is de student capabel om met 

behulp van de cursus zelf een rouwkoffer samen te stellen. 

• De student kan het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven zinvol gebruiken bij het 

voorbereiden van een eenvoudig godsdienstig aanbod. 

• Bij het uitwerken en uitvoeren van het godsdienstig aanbod houdt de student rekening 

met de algemene didactische principes (werkelijkheidsnabij, actief aan de slag, mate 

van sturing door de leerkracht, doelen formuleren, …) 

• De student kan stimulerende tussenkomen tijdens het godsdienstig aanbod zodat 

kinderen er (verder) actief mee aan de slag kunnen. (actie, denken, communicatie). 

• De student laat de actualiteit en de diversiteit weerspiegelen in het godsdienstig 

aanbod en in de (stage)klas. 

 

Stagedata 

Je gaat voor jezelf na hoeveel tijd je nodig hebt om de verplichte opdrachten voor deze 

stage tot een goed einde te brengen. In samenspraak met je mentor plan je de nodige 

stagemomenten in. Dit kunnen aaneensluitende, aparte dagen, vaste of losse 

momenten in de week, ... 

Om voor zichzelf een idee te hebben betreft dit een opleidingsonderdeel van 6 

studiepunten, wat overeenkomt met een belasting van +/- 150 à 180 uren. Het 

gaat dan zowel om het voorbereidend werk, de realisaties en reflecties waartoe je 

komt, als ook de begeleidingsmomenten die vanuit de hogeschool met je 

stagebegeleider voorzien worden. 
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Wat voorbereiden, realiseren en waarop terugblikken? 

Voorafgaand aan de stage 

Je bent op de hoogte van de algemene richtlijnen voor de ‘verdiepingsstage: 

godsdienst’. Je maakt je stageportfolio startklaar en vult deze aan doorheen je stage 

met voorbereidingen, verslagen, reflecties, ....  

 

• Je bereidt een verkenningsgesprek voor dat je houdt met de mentor op een 

afgesproken moment voor de start van je stage. Je denkt bijvoorbeeld vooraf na 

hoe je de doelen van de stage, verwachtingen van de hogeschool, je sterke kanten 

en groeikansen wil overbrengen. De gemaakte afspraken noteer in je 

feedbackschrift.  

• Je informeert je mentor over de opdrachten en zaken die je wil uitproberen. Je 

overlegt en maakt hierover de nodige afspraken met de mentor naar planning toe.  

• Je neemt een actieve en onderzoekende houding aan. Je neemt tijd om je 

stageschool te leren kennen, de missie/visie van de school en meer specifiek voor 

de invalshoek godsdienst onder de loep te nemen, de beginsituatie van je kleuters 

te observeren opdat je de levensbeschouwelijke diversiteit kan ontdekken en na te 

gaan welke levensbeschouwelijke visie/gewoontes je mentor kent/erop na houdt in 

de klas. Je maakt hiervan voor jezelf notities en voegt de verzamelde informatie in 

document toe aan je stageportfolio. 

 

Realiseren en reflecteren 

Tijdens de verdiepingsstage ‘godsdienst’ dien je jezelf als kleuterleraar niet meer te 

bewijzen, maar zoem je in op de thematieken die centraal staan binnen het 

godsdiensttraject.  

 

Volgende opdrachten dienen tijdens je verdiepingsstage gerealiseerd te worden:  

 

1. Je werkt op zelfstandige basis een godsdienstles uit over een 

Bijbelverhaal. Hiervoor maak je gebruik van het stappenplan dat je terugvindt in 

de cursus (godsdienst 2). 

Je gaat effectief aan de slag met je voorbereiding in de klas en je reflecteert 

hierover. 

 

2. Je stelt zelf een rituelenkoffer én rouwkoffer samen. Je vindt op Canvas bij 

het vak godsdienst 2 een gedetailleerd overzicht van wat er precies in de koffer 

moet zitten. Dit doe je op basis van de leerstof die je vindt in de cursus.  

Je gaat met de rituelenkoffer aan de slag in je klas. Je reflecteert hierover.  
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Het spreekt voor zich dat je misschien niet met de rouwkoffer aan de slag kan 

gaan. Hierover kan je dus ook niet reflecteren. 

 

3. Je werkt op zelfstandige basis een godsdienstles uit rond een liturgisch 

feest. Hiervoor maak je gebruik van het stappenplan dat je terugvindt in de 

cursus (godsdienst 1). 

Je gaat effectief aan de slag met je voorbereiding in de klas en je reflecteert 

hierover. 

 

4. Je werkt op zelfstandige basis een intercultureel of interreligieus verhaal 

uit. De concrete opdracht vind je terug op Canvas bij het vak interculturaliteit en 

interreligieusiteit. Je gaat effectief met je voorbereiding aan de slag in je klas en 

je reflecteert hierover. 

 

5. Je werkt een gevarieerd godsdienstig aanbod uit vertrekkende van de 

beginsituatie en leef- en belevingswereld van je keuters specifiek voor 

een (of meerdere) doel(en) die je geselecteerd hebt vanuit het 

leerplanconcept ‘Zin in Leren, Zin in leven’ voor het ontwikkelveld 

‘Rooms-katholieke godsdienst’.  

Je maakt gebruik van de ZILL-selector om te komen tot de selectie van één of 

meerdere doelen vanuit het ontwikkelveld ‘Rooms-katholieke godsdienst’ waarop 

je je wil focussen gedurende enkele stagedagen (bij voorkeur een week). Je geeft 

aan waarom je tot deze focus komt. Je vertrekt van de beginsituatie van je 

kleuters om tot de selectie te komen. Vervolgens kom je tot een brainstorm voor 

de gekozen focus. Je zoekt verdere achtergrondinformatie op en zoekt naar 

inspiratie voor ideeën die je kan uitvoeren in de kleuterklas door verscheidene 

bronnen te raadplegen (cursussen, artikels, internetbronnen, bestaande 

didactische materialen). Na het brainstormen en verzamelen van ideeën kom je 

tot de voorbereiding van een viertal diverse en concrete godsdienstige 

aanbiedingen (voor elke ervaringskans kom je tot een aanbod) die je ook in de 

praktijk uitprobeert met je kleuters. Je blijkt kritisch terug op het verloop en 

aanpak van de vier aanbiedingen.  

 

Daarnaast dienen ook nog eigen initiatieven genomen te worden op basis van eigen 

interesses, vragen ... of vragen die vanuit je stageschool of eigen werkplek gesteld 

worden om tot een belasting te komen van 150 à 180 uren. Zo denken we nog aan 

projecten op schoolniveau die een meer godsdienstige insteek kennen en waaraan je zou 

kunnen deelnemen. Ga voor jezelf na waar er nog kansen zijn om jezelf te verdiepen en 

verbreden. Laat zien dat je een onderzoekende en leergierige houding kent m.b.t. je 

verdieping ‘godsdienst’. 
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Je geeft in een logboek weer wanneer welke taken je realiseert en hoeveel tijd je aan 

de voorbereiding, uitvoering en reflectie spendeert. Op basis hiervan kan je nagaan of tot 

de belasting van 150 à 180 uren komt. 

 

Tussentijdsbegeleidingsmoment en afrondend gesprek 

Je neemt het initiatief tot het maken van een afspraak voor een tussentijds 

begeleidingsmoment (eind november of april) en afrondend evaluatiegesprek (ten laatste 

midden januari of juni) met je stagebegeleider.  

Tijdens het tussentijds gesprek maak je voor jezelf notities van de feedback die je 

meekrijgt en bedenkingen/tips die je voor jezelf meeneemt. Je post je notities na het 

gesprek op je stageportfolio.  

 

Bij start van de stage 

Bij aanvang een verkenningsgesprekhouden met de student. We vinden het belangrijk 

dat voor beide partijen de verwachtingen duidelijk zijn. Sommige studenten weten al 

goed wat hen te wachten staat, anderen niet. We vinden het belangrijk dat de mentor 

kan zorgen voor een veilig klimaat waarin groeien belangrijk is en fouten maken kan. 

 

Tijdens realisaties 

Het leerproces van de student begeleiden vanuit je expertise en ervaring 

• Voldoende autonomie en experimenteerruimte geven om de student zoveel mogelijk 

te laten werken zoals geleerd op school, ook al stemt dit niet volledig overeen met 

de wijze waarop je dit zelf doet. Als dit moeilijkheden geeft, samen met student en 

stagebegeleider kijken wat een middenweg kan zijn. 

• Samen met de student ingaan op geplande activiteiten/opdrachten (zie hierboven 

meer concreet omschreven). Bespreken of deze haalbaar zijn.  

• De student ondersteunen, hulp bieden waar nodig, in zijn zoektocht naar zijn 

leerproces.  

• Feedback, tips en advies geven op voorbereidde opdrachten en het handelen van de 

student in de stageklas. In het feedbackschriftje dat de student ter beschikking 

stelt, wordt dit genoteerd.  
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Een positieve begeleidingsrelatie creëren  

• Een veilige en steunende relatie bieden, gestoeld op een open houding, bereidheid 

tot luisteren (niet onmiddellijk oordelen) en gekenmerkt door tactvol en 

bemoedigend spreken.  

• Een evenwicht zoeken tussen positieve en negatieve feedback. Mensen leren uit hun 

tekorten en wat misgaat, eveneens uit succeservaringen en kwaliteiten. Vooral het in 

de verf zetten van wat goed gaat en waar hij sterk in is, geeft de student zin en 

energie om verder te willen leren. Het zorgt ervoor dat hij de feedback over wat nog 

niet goed gaat, kan laten binnenkomen en daaraan kan en wil werken. 

 

 

Het leerproces van de student begeleiden vanuit expertise en ervaring 

Een vaste stagebegeleider (begeleidende docent voor godsdienst) volgt het leerproces 

van jou als student op. We voorzien twee begeleidings-en evaluatiegesprekken: een 

tussentijds- en afrondend gesprek. Indien nodig plannen we een extra gesprek. 

 

• De stagebegeleider bekijkt tussentijds enkele gemaakte opdrachten, toetst je 

vooronderzoek van de visie/missie van de school, beginsituatie van je kleuters 

even af en bevraagt de initiatieven die je eventueel zelf nog wil nemen buiten de 

verplichte opdrachten. Samen worden de evaluatiecriteria nog verder verhelderd 

en concreet gemaakt. 

• De stagebegeleider ondersteunt jou, biedt hulp waar nodig, in je zoektocht naar je 

leerproces doorheen de verdiepingsstage. 

 

Een stagebezoek kan optioneel nog ingepland worden in samenspraak met je 

stagebegeleider, maar vormt geen verplicht gegeven.  

De stagebegeleider beoordeelt de inhoud van je stageportfolio en kent op basis van de 

kwaliteit van je werk een eindcijfer toe. Dit eindcijfer wordt in samenspraak met jou 

tijdens het afrondende gesprek bepaald. 
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