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Voorwoord 
 
Met veel genoegen bied ik u hierbij de symposiumbundel “Midden in de week maar ’s zondags niet” 
aan. De titel van het symposium, en tegelijkertijd van deze bundel, verwijst naar de omslag die er is 
gekomen in de levensbeschouwelijke vorming van kinderen. Momenteel gaat slechts een kleine groep 
kinderen (10%) ’s zondags naar de kerk, terwijl een veel grotere groep (60%) naar een bijzondere 
school gaat. 
 
Wat betekent dit voor het levensbeschouwelijk onderwijs op een p.-c. school? Pabo Arnhem wil graag 
een bijdrage leveren aan het opnieuw doordenken van het p.-c. onderwijs. Stond eerst de traditie 
centraal, nu willen we het kind en de ontwikkeling van zijn levensbeschouwelijke identiteit centraal 
stellen. Wij leiden studenten op, die vanuit een dialogische grondhouding een bijdrage kunnen en 
willen leveren aan deze ontwikkeling. 
 
Ter gelegenheid van het afscheid van Huib Waardenburg van Pabo Arnhem is er op 16 juni 2010 een 
symposium georganiseerd. Tijdens dit symposium werden twee onderzoeken gepresenteerd 
(hoofdstuk 2 en 5) die gericht waren op de levensbeschouwelijke vorming van kinderen. Daarnaast 
hield Huib een afscheidsrede (hoofdstuk 13) en verzorgden collega’s van Pabo Arnhem workshops 
(hoofdstuk 6-12) over uiteenlopende onderwerpen. 
 
Wij hopen dat u door lezing van dit boek geïnspireerd raakt om samen met ons de begeleiding van 
jonge kinderen bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling verder te optimaliseren. 
 
Betty T.M. van Waesberghe 
Directeur Pabo HAN 
Kerst 2010 
  



1. Inleiding 
 
“Tijdens de verzuiling hoorden kinderen op hun (p.-c.) school hetzelfde als zondags vanaf de 
preekstoel en door de week op de jongelingenvereniging of thuis. Met het afbrokkelen van ed 
zuilen was het met deze eenheid van inhoud gedaan. Momenteel gaat nog geen 10% van de 
kinderen naar de kerk terwijl 60% van alle kinderen wel naar het bijzonder onderwijs gaat. Een 
heel gemengde groep wordt daarmee, midden in de week, op school, levensbeschouwelijk 
begeleid. Maar zondags niet Iedereen in het p.-c. onderwijs weet dat. Maar rond de vraag hoe 
hiermee om te gaan, heerst verwarring en verlegenheid. 
 
25 jaar geleden ontstond Pabo Arnhem uit verschillende fusiepartners, waaronder De Klokkenberg. 
Deze Pabo had een naam opgebouwd door, toen al, christelijk onderwijs te willen verzorgen in een 
seculiere samenleving. Door te fuseren met een openbare pabo ontstond een interessant klimaat waar 
niet-gelovigen en gelovigen met elkaar konden oefenen rondom levensbeschouwelijke vragen met het 
oog op het onderwijs. 
Inspirerend begeleider in dit proces was, en os, Huib Waardenburg. Met zijn creativiteit, zijn overzicht 
over het hele veld en zijn betrokkenheid bij kinderen en studenten, wist hij Pabo Arnhem te inspireren 
een dialoogpabo te worden als waardevolle rijke leeromgeving voor docenten en studenten. 
Onlangs werd Pabo Arnhem (opnieuw) geaccrediteerd als een volwaardige opleiding tot het Diploma 
Christelijk Basis Onderwijs (DCBO), met veel waardering voor het relevante eigentijdse geluid. 
Binnenkort neemt Huib Waardenburg afscheid als docent. 
Vanwege de fusie, 25 jaar geleden, heeft het Klokkenberg/COK fonds de opdracht gegeven om 
onderzoek te doen naar de aansluiting van het onderwijs voor het DCBO op de wensen van het 
afnemende veld van pc basisscholen in Gelderland. 
Drie redenen voor een intensieve inhoudelijke uitwisseling met iedereen die betrokken is bij het (pc) 
basisonderwijs in het algemeen en in Gelderland in het bijzonder.” 
 
Met bovenstaande tekst werden allerlei betrokkenen bij het p.-c. basisonderwijs uitgenodigd voor een 
symposium in juni 2010. De uitkomst en resultaten van bovengenoemde uitwisseling waren zo 
interessant, voor zowel de deelnemers, als voor de mensen die niet aanwezig konden zijn, dat de 
organisatie besloten heeft om de uitkomst van dit symposium vast te leggen in een bundel; deze 
bundel. 
Maar gaandeweg is deze bundel ook meer geworden. Het is een momentopname geworden van visie, 
uitgangspunten en praktische uitwerking  van hoe aan Pabo Arnhem gewerkt wordt aan het opleiden 
tot de rol als levensbeschouwelijk begeleider van een aankomende leerkracht in het algemeen, en de 
opleiding topt het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) in het bijzonder. 
 
We beginnen met het schetsen van het onderzoek “Opleiden voor het protestants-christelijk onderwijs: 
hoe doe je dat?” van Pabo Arnhem (hoofdstuk 2). In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de 
manier van opleiden van Pabo-Arnhem aansluit bij de wensen en ideeën van het afnemend veld: de 
p.-c. basisscholen in Gelderland. Het beeld van dit onderzoek wordt gecompleteerd door een schets 
van het “beroepsbeeld voor het behalen van het DCBO” aan Pabo Arnhem (hoofdstuk 4) en een 
inhoudelijke reactie van sectie levensbeschouwelijke vorming “Levensbeschouwing in een rijke 
leeromgeving” (hoofdstuk 3). 
Een tweede wetenschappelijke inbreng wordt verzorgd door een beschrijving van het onderzoek. “Het 
kind en de grote verhalen” en de eerste resultaten van dit nog lopende onderzoek (hoofdstuk 5). Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Zeeland in samenwerking met een groot aantal 
partners. Pabo Arnhem voelt zich erg met dit onderzoek verwant, maar is er (momenteel) bij 
betrokken. Daarom zijn wij extra dankbaar dat wij als één van de eerste het podium mochten leveren 
om een aantal resultaten te presenteren. 
In de zes hoofdstukken die daarom volgen worden verschillende kanten belicht van de manier waarop 
Pabo Arnhem studenten voorbereid op hun rol als levensbeschouwelijk begeleider van kinderen 
binnen het p.-c. basisonderwijs. 
Zoals een groot aantal deelnemers aan het symposium trouwens aangaven, en wat ook bevestigd 
wordt door het onderzoek van Hogeschool Zeeland, blijken deze inzichten zeker zo relevant te zijn 
voor het katholieke basisonderwijs en een deel zelfs voor het openbaar onderwijs. Dat is niet toevallig 
want de workshops werden gegeven door docenten met een heel verschillende levensbeschouwelijke 
achtergrond. Dit is een keuze van Pabo Arnhem die niet is ingegeven door een gebrek aan 
protestantse docenten, maar door de overtuiging dat goed onderwijs, en goede levensbeschouwelijke 



begeleiding, plaats vindt in de dialoog. De hoofdstukken 6 – 9 zijn daarbij wat meer beschouwend of 
theoretisch, de hoofdstukken 10 – 12 vooral praktisch. 
In de bijdrage “een deurtje openen” (hoofdstuk 6)  worden grondtrekken ontwikkeld voor een nieuw 
didactische model voor creatief levensbeschouwelijk begeleiden waarbij de basisgedachte is dat 
levensbeschouwelijk begeleiden niet een lineair proces is maar verloopt volgens de vier fasen van het 
creatief proces. In “de levensbeschouwelijke leefwereld van kinderen” (Hoofdstuk 7) wordt sterk 
ingezoomd op het kind zelf om te zien hoe je kunt leren luisteren naar het kind zelf om te zien waar 
het zich levensbeschouwelijk bevindt. Het volgende hoofdstuk “levensbeschouwelijke ontwikkeling” 
(hoofdstuk 7)  geeft een schets hoe je dat individuele kind, in de context van de huidige samenleving, 
vervolgens kunt begeleiden in zijn of haar groei. 
“Sinterklaas bestaat” (hoofdstuk 9) probeert een metafoor te geven om studenten duidelijk te maken 
hoe kinderen omgaan met ervaringen van transcendentie, ervaringen die niet te plaatsen zijn binnen 
de concreet meet- en tastbare werkelijkheid. Het laat zien dat er in een, ogenschijnlijk volstrekt 
geseculariseerde samenleving, nog steeds vele ervaringen zijn, bij kinderen en volwassenen, die 
essentieel maar niet concreet zijn. 
De volgende drie hoofdstukken zijn heel concreet en toepasbaar. In “Roodkapje en de kunst van het 
levensbeschouwelijk begeleiden” (hoofdstuk 10) worden een aantal basisprincipes van het verhalen 
vertellen toegelicht en wordt getoond waarom juist het vertellen van verhalen zo belangrijk is bij de 
levensbeschouwelijke begeleiding  van het kind. Het volgende hoofdstuk “Presikhaaf als rijke 
levensbeschouwelijke leeromgeving” (hoofdstuk 11) laat zien hoe een concrete omgeving van een 
school, als het ware een cadeautje is voor die school om te gebruiken in het levensbeschouwelijke 
onderwijs. Het enige wat gedaan hoeft te worden is het cadeautje uit te pakken. Als laatste wordt een 
beeld geschetst hoe we om kunnen gaan met één van de meest pregnante levensbeschouwelijke 
thema’s binnen het onderwijs: “Omgaan met dood en rouw in het openbaar onderwijs” (hoofdstuk 12). 
De bundel wordt afgesloten met de afscheidsrede van Huib Waardenburg. In “De Queeste” (hoofdstuk 
13) schetst hij, in de vorm van een metaforische vertelling, zijn zoektocht naar wat wezenlijk is het 
(levensbeschouwelijk) begeleiden van kinderen en zijn onmetelijke passie voor het visioen van het 
land dat aan de kinderen beloofd is, een land waar kinderen in vrijheid kunnen groeien. 

 
 
 
 
 


