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Samenvatting
Dit onderzoeksverslag heeft als doel om tot een effectief lesplan te komen voor het gebruik van
verhalen met de ondersteuning van ICT voor het vak godsdienst aan het Vechtdal College te
Hardenberg. Binnen het levensbeschouwelijk onderwijs is het gebruik van verhalen een belangrijk
aspect. Het vertellen van verhalen op zich is een vaardigheid, deze vaardigheid is bij mij nog in
ontwikkeling. Ik wil meer kundig worden in het gebruiken van verhalen in de les. Daarnaast is in
het hedendaagse voortgezet onderwijs de inzet van ICT bijna vanzelfsprekend geworden. Deze
ICT kan ook ingezet worden bij het vertellen van verhalen. Maar waar ligt de balans bij de inzet
van ICT waarbij er sprake is van een effectieve les? De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Hoe ziet een effectief lesplan eruit voor het vak godsdienst waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT,
welke ondersteunend is in het levensbeschouwelijk onderwijs bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen, op het Vechtdal College in Hardenberg.
Het gehele onderzoek is opgezet in drie ontwikkelingsfases, wat dit onderzoek maakt tot een
ontwikkelingsonderzoek. Vooraf aan het uitvoeren van de lessen in het praktijkonderzoek is het
literatuuronderzoek gestart. De eerst bevindingen hieruit zijn meegenomen in de eerste versie van
het lesplan voor fase 1. Fase 1 bestaat uit het afnemen van interviews bij vijf collega’s op het
Vechtdal College locatie Hardenberg. Daarnaast is er een eerste lesplan opgesteld en uitgevoerd
in drie klassen. Hoofdkenmerk van deze les is dat er geen gebruik is gemaakt van ICT, dit is de 0meting. Fase 2 bestaat uit het uitvoeren van het verder ontwikkelde lesplan bij twee klassen.
Hoofdkenmerk is dat er ca. tien afbeeldingen zijn gebruikt bij deze les. Fase 3 bestaat uit het
uitvoeren van het verder ontwikkelde lesplan bij twee klassen. Hoofdkenmerk is dat er ca.
zesentwintig afbeeldingen en twee filmpjes zijn gebruikt bij deze les. Bij elke fase is er na de
uitgevoerde les een enquête afgenomen bij de leerlingen om hun ervaringen van die les vast te
leggen. De afgenomen interviews zijn opgenomen en daarna uitgeschreven. Vervolgens zijn de
interviews opgedeeld in fragmenten en deze fragmenten hebben passende labels gekregen. Deze
labels zijn in een schema verwerkt om eenvoudig de juiste informatie uit de interviews naar voren
te kunnen halen. Bij alle zeven uitgevoerde lessen is een observatieformulier ingevuld, dit heeft de
context van elke les afzonderlijk kunnen verduidelijken. Alle gegevens van de enquête van de
honderdnegenentwintig leerlingen zijn verwerkt per fase in cirkeldiagrammen om het geheel
overzichtelijk te krijgen. Tussentijds is het literatuuronderzoek verder gegaan en is dit aangevuld in
het onderzoeksverslag.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoeksverslag om tot een effectief lesplan te komen is dat er
meerdere theorieën nodig zijn om het lesplan op te bouwen tot een effectief lesplan. Hiervoor zijn
nodig het model van elementariseren, het T-PACK-model en het narratieve model van Egan. De
balans bij de inzet van ICT is gevonden bij ca. tien afbeeldingen en filmpjes. Dit komt voort uit de
ervaringen van collega’s en uit de verkregen data van de observaties en uit de enquêtes. Uit vele
bronnen uit de literatuurstudie waaronder het narratieve model van Egan laten zien dat affectiviteit
een kernaspect is van het komen tot effectief gebruik van verhalen in een les welke in dienst staan
van de identiteitsontwikkeling van de leerlingen. Het onderdeel affectiviteit in combinatie met het
ontwikkelen van een betekenisvol verhaal voor een les is niet specifiek getoetst in de praktijk. Dit
onderdeel zou naast het komen tot meerdere lesvormen verder onderzocht kunnen worden,
waarbij leerlingen hun eigen verhaal kunnen uiten middels het gebruik van verschillende leerstijlen
die passen bij de diverse leerlingen.
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Voorwoord
Dit onderzoeksverslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstuderen voor de opleiding
docent godsdienst en levensbeschouwing tweedegraads aan Hogeschool Windesheim te Zwolle.
De aanleiding voor het onderwerp is het volgen van de minor ‘Leren en ICT’ geweest in combinatie
met mijn drive om meer ervaring te willen krijgen in het werken met verhalen in de klas. De kaders
om tot effectief gebruik van verhalen en de inzet van ICT te komen waren mij niet geheel duidelijk.
Daarom heb ik besloten om mij te verdiepen in de aanwezige literatuur hierover en om meerdere
lessen in de praktijk uit te voeren. Deze ervaringen zijn meegenomen in dit praktijkgerichte
onderzoeksverslag.
Voor een ieder die interesse heeft in het gebruik van verhalen in combinatie met de inzet van ICT
is dit onderzoeksverslag bestemd. Naast mijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp is het
onderzoeksverslag tevens bestemd voor mijn collega’s op het Vechtdal College in Hardenberg. Bij
vijf collega’s heb ik een interview mogen afnemen waarbij de interesse in het onderwerp
wederzijds bleek te zijn. Voor het mogen afnemen van de interviews wil ik mijn collega’s Klaas
Wilts, John Kamphuis, Joke van Dijk-Zwart en Pieter Bloemberg bedanken. In het bijzonder wil ik
mijn collega Marten Zwaagstra bedanken voor zijn ondersteuning als sparringpartner en als mijn
vakcoach tijdens mijn LIO en praktijkonderzoek. Tevens wil ik het Vechtdal College Hardenberg, in
de persoon van Jan Michels, bedanken voor het faciliteren van mijn praktijkonderzoek, het was erg
prettig om zo veel medewerking te mogen ervaren.
Op weg naar het afronden van dit onderzoeksverslag heb ik van meer mensen ondersteuning
mogen ontvangen. Op hogeschool Windesheim heb ik meerdere keren met mijn
onderzoeksbegeleider Bertus Nijendijk gesproken en kunnen sparren over het onderzoek, hiervoor
wil ik Bertus hartelijk bedanken. En last but not least wil ik mijn vriend Martijn bedanken voor de
vele aanmoedigingen, het brengen van thee naar de studiekamer, zijn relativerende woorden en
liefdevolle steun.
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1 Inleiding
Tijdens mijn opleiding tot docent godsdienst en levensbeschouwing ben ik meerdere keren in
aanraking gekomen met het gebruik van verhalen binnen het levensbeschouwelijk onderwijs. Het
oefenen met het vertellen van verhalen was nieuw voor mij daarom duurde het even om hier in te
komen. Het gebruik van verhalen in mijn lessen tijdens de stage kwam vervolgens amper aan bod.
Tegelijkertijd heb ik in het derde collegejaar een minor gevolgd van de Hogeschool Windesheim in
Utrecht. Deze minor ging over ‘Leren en ICT’ waar ik erg veel plezier in heb gehad en waarbij ik
veel geleerd heb. Inmiddels had ik mij zelf een beeld gevormd dat verhalen en ICT beide
afzonderlijk heel belangrijk waren geworden in het levensbeschouwelijk onderwijs, maar op welke
wijze ik dit moest gaan inzetten was mij niet duidelijk. Het afstudeeronderzoek leek mij daarom het
meest geschikte middel om meer kundig te worden in het gebruik van verhalen en ICT waarbij ik
beter zou gaan begrijpen hoe deze onderdelen in elkaar grijpen. Al met al een beste uitdaging
waarbij ik in eerste instantie meer beren op de weg zag dan mogelijkheden. Na het beperken van
de onderzoeksvraag en het vaststellen van de meest geschikte deelvragen was het dan eindelijk
zo ver, het afstudeeronderzoek kon beginnen.
1.1 Context
Mijn betrokkenheid bij het onderwerp
Ik doe de opleiding voor docent godsdienst & levensbeschouwing en de afgelopen jaren heb ik
stage gelopen op verschillende scholen. Ik ben geïnteresseerd in de visies rondom gebruik van
verhalen die er zijn bij de verschillende docenten en in hoeverre deze afwijken of overeenkomen
met de literatuur die hierover aanwezig is. Ik kan me zo voorstellen dat je als docent in de loop der
tijd zelf een bepaalde visie ontwikkeld. Ik vraag me dan af hoe ziet zo’n visie er dan uit? Komt deze
visie nog wel overeen met de overige heersende visies? Zijn er visies op het gebruik van
verhalen? Dit zijn enkele vragen die bij mij opkomen.
Het Vechtdal College
Het Vechtdal College is een school voor voortgezet onderwijs van vmbo tot en met VWO. De
school is een breed christelijke school, waar leerlingen van alle gezindtes welkom zijn. Het vak
levensbeschouwing wordt één lesuur per week aan de leerlingen gegeven. De insteek is niet
zozeer het dogmatische van het christelijke geloof over te brengen, maar juist de leerlingen kennis
te laten nemen van de christelijke traditie inclusief normen en waarden. Tevens nemen de
leerlingen kennis van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen zo dat zij daarmee om
kunnen gaan in de maatschappij waarin zij leven. Verder worden de leerlingen voorbereid om na
de school zelfstandiger in de maatschappij te kunnen functioneren.
De klassen waar ik les aan geef zijn eerste- en tweedejaars klassen op vmbo basis- en
kaderniveau. Mijn onderzoek zal ik uitvoeren bij de klassen waar ik les aan geef. Dit roept bij mij
de vraag op of mijn onderzoek wel representatief zal zijn voor alle niveau’s binnen het voortgezet
onderwijs.
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1.2 Probleemstelling
In het onderwijs wordt ICT steeds meer ingezet. Dit is in mindere mate aan de orde binnen het
levensbeschouwelijk onderwijs. De vraag die hier bij past is: op welke wijze kan ICT het
levensbeschouwelijk onderwijs ondersteunen? Daarbij heb ik zelf interesse in het luisteren naar en
het vertellen van verhalen binnen de christelijke traditie. Aangezien ICT steeds meer wordt ingezet
in het onderwijs, omdat het aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, zou ik de inzet van
ICT bij het luisteren naar en het vertellen van verhalen willen onderzoeken. Hierbij wil ik
onderzoeken wanneer de inzet van ICT ondersteunend is bij het luisteren naar en het vertellen van
verhalen.
Wie heeft te kampen met het probleem?
Het vertellen van verhalen is binnen het levensbeschouwelijk onderwijs een belangrijke pijler. Als
docent godsdienst en levensbeschouwing wil ik vaardig worden in het vertellen van verhalen en
dat ben ik nog niet. Om eerlijk te zijn heb ik niet goed in beeld welke kaders er nodig zijn om een
effectieve les uit te voeren op het gebied van het vertellen van verhalen. Dus in eerste instantie is
het mijn probleem. Daarnaast vind ik dat leerlingen mogen verwachten van docenten dat zij
vaardig zijn in het vertellen van verhalen in de klas, wanneer dit niet het geval is dan zal de les
door de leerlingen niet op een positieve wijze ontvangen worden. De les waarin een verhaal
verteld wordt zal dan hoogst waarschijnlijk niet als effectief beschouwd kunnen worden.
Bij verhalen uit oude tradities is er vaak een grote afstand tussen het verhaal en de beleving van
de leerling. Wellicht dat het gebruik van ICT een brug kan zijn tussen deze onderdelen. Maar op
welke wijze dit theoretisch en praktisch onderbouwd mogelijk is en hoe je dit moet aanpakken is
niet geheel duidelijk voor mij en de docenten godsdienst op het Vechtdal College. Kortom de
ontwikkeling en de professionalisering van de docent bij het vertellen van verhalen staat bij dit
onderzoek centraal.
Wanneer treedt het probleem op?
Het probleem treedt op bij het luisteren naar en vertellen van verhalen. Over het algemeen is het
lastig om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Dit is onderdeel van het luisteren
naar en vertellen van verhalen.
Waarom is het een probleem?
Het is een probleem omdat het vertellen van verhalen als een belangrijke pijler in het
levensbeschouwelijk onderwijs wordt gezien. Wanneer een docent niet vaardig is in het vertellen
van verhalen zal hoogstwaarschijnlijk het beoogde effect van het luisteren naar en vertellen van
verhalen niet gehaald worden.
Juist de verhalen uit oude tradities hebben vaak een thema in het verhaal zitten welke vertaald
kunnen worden naar het dagelijks leven. Hiermee kun je aansluiten bij de belevingswereld van
leerlingen en de leerlingen aan het denken zetten over hun eigen leven. Hiermee kan de reflectie
van de leerling gestimuleerd worden. Dit draagt bij aan de persoonlijke groei van een leerling. Dit
valt onder het hermeneutisch verband van het vak godsdienst en levensbeschouwing. Juist het
maken van een brug tussen verhalen uit oude tradities naar de persoonlijke beleving van de
leerlingen is moeilijk. Ik wil dit onderzoek gebruiken om de afstand tussen verhalen en de beleving
van de leerlingen te overbruggen middels het gebruik van verhalen en ICT.
Waar doet het probleem zich voor?
Tijdens een les godsdienst waarbij er door de docent gebruik wordt gemaakt van het luisteren naar
en vertellen van verhalen.
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Hoe is het probleem ontstaan?
Als beginnend docent kun je niet direct vaardig zijn in alle aspecten die horen bij het beroep van
docent godsdienst en levensbeschouwing. Hiervoor zul je naast het opdoen van kennis ook
ervaring moeten krijgen voor de klas. De kennis heb ik in mindere mate tot mij genomen en de
ervaring in het vertellen van verhalen is klein.
1.3 Doelstellingen
Doelstelling van het onderzoek
Het ontwikkelen van een effectief lesplan waarbij een brug wordt geslagen tussen het gebruik van
verhalen en de beleving van leerlingen middels het gebruik van ICT, voor het vak godsdienst op
het Vechtdal College in Hardenberg.
Doelstelling in het onderzoek
Inzicht verkrijgen, door het bestuderen van vakliteratuur voor het levensbeschouwelijk onderwijs, in
wat een lesplan voor het luisteren naar en vertellen van verhalen effectief maakt.
1.4 Vraagstelling
Hoofdvraag:
Hoe ziet een effectief lesplan eruit voor het vak godsdienst waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT,
welke ondersteunend is in het levensbeschouwelijk onderwijs bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen, op het Vechtdal College in Hardenberg.
Deelvragen:
1. Wat is de waarde van het luisteren naar en vertellen van verhalen in het levensbeschouwelijk
onderwijs?
2. Wat maakt een lesplan effectief volgens vakliteratuur, bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen voor het levensbeschouwelijk onderwijs?
3. Wat maakt de inzet van ICT in een les effectief volgens vakliteratuur.
4. Welke ervaringen zijn er op het Vechtdal College in Hardenberg met de inzet van ICT in
combinatie met het levensbeschouwelijk onderwijs bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen?
5. Wat maakt een lesplan effectief volgens de docenten godsdienst, bij het luisteren naar en
vertellen van verhalen op het Vechtdal College in Hardenberg?
6. Hoe wordt de inzet van ICT bij het het luisteren naar en vertellen van verhalen gewaardeerd
door de leerlingen?
7. Welke praktische mogelijkheden zijn er om ICT in te zetten bij het luisteren naar en vertellen
van verhalen?
8. Welke inzet van ICT wordt toegepast bij het praktijkonderzoek?
9. Wat is de meerwaarde van het gebruik van ICT bij het luisteren naar en vertellen van verhalen?
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1.5 Verschillende perspectieven
Welke perspectieven spelen een rol?
Historisch
Binnen het Vechtdal College werd in het verleden voornamelijk gewerkt met verhalen uit de
christelijke traditie. Het merendeel van de leerlingen in het verleden was religieus gesocialiseerd.
Dat wil zeggen dat zij thuis werden opgevoed vanuit een christelijke traditie. Enige voorkennis van
verhalen uit de christelijke traditie was dan aanwezig bij de meeste leerlingen. De leerlingen van
vandaag de dag zijn in zeer mindere mate religieus gesocialiseerd. Zij krijgen in steeds mindere
mate een opvoeding vanuit een christelijke traditie. Van voorkennis over verhalen uit de christelijke
traditie is amper sprake. Dit alles bemoeilijkt het aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen
bij het vertellen en luisteren naar verhalen vanuit de christelijke traditie.
Theologisch
Het vertellen van en luisteren naar verhalen is niet alleen van belang voor leerlingen die een
religieuze socialisatie kennen. Het is van belang voor alle leerlingen. Verhalen zijn dragers van
boodschappen, gebeurtenissen en voorbeelden van omgaan met situaties waar leerlingen zich
aan kunnen spiegelen. Het gaat daarom niet alleen over de religieuze boodschap die in een
verhaal aangedragen wordt, juist meer om de thema’s die nu ook nog actueel zijn.
Pedagogisch
Wanneer een verhaal verteld is, kan het verhaal verder uitgelegd worden. Er zitten waarschijnlijk
meerdere boodschappen in een verhaal, en er hebben meerdere gebeurtenissen plaatsgevonden.
Personen in het verhaal zijn op verschillende manieren omgegaan met hetgeen dat hen
overkomen is. Dit alles biedt ruimte voor een leerling om dit aan zijn of haar leven te spiegelen.
Vervolgens kan de leerling zelf betekenis geven aan de gebeurtenissen waar de leerling over
nadenkt. Het nadenken hierover en koppelen aan het eigen leven en betekenis geven is een vorm
van reflecteren. Hieruit volgt persoonlijke groei.
Sociologisch
Als maatschappij staan wij in verbinding met het verleden. Het verleden heeft ons iets te vertellen.
Volgens mij is het jammer wanneer wij het verleden links laten liggen terwijl het verleden ons een
les kan bieden. Alleen zijn wij zelf diegene die bepaalt welke les wij er uit kunnen halen en welke
betekenis dit voor ons kan hebben.
1.6 Relevantie van het onderzoek
De tijd waarin we nu leven is een tijd die gekenmerkt wordt door ICT toepassingen. Voornamelijk
de leerlingen zijn ingesteld op het gebruik van hun mobieltje als verlengde van hun (sociale) leven.
Daarom besteden zij doorgaans elke dag veel tijd aan het gebruiken van hun mobieltje. Wanneer
je in het onderwijs wil aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen zul je als docent de
leerlingen op het gebied van ICT tegemoet moeten treden om de aansluiting te bewerkstelligen.
Daarom zie ik het als een verplichting naar mij zelf toe om theoretisch en praktisch goed
onderbouwd te zijn en kennis van zaken te hebben in het lesgeven in combinatie met het gebruik
van ICT. Dit draagt bij aan mijn eigen professionaliteit. Het uitvoeren van een praktijkgericht
onderzoek in combinatie met literatuurstudie zal een bijdrage zijn voor het Vechtdal College in
Hardenberg. Op deze school is niet eerder een onderzoek gedaan op het gebied van godsdienst/
levensbeschouwing in combinatie met ICT en het luisteren naar en vertellen van verhalen. Voor
mijn onderzoek wil ik juist de combinatie ICT en verhalen gebruiken omdat ik hier weinig ervaring
mee heb en het Vechtdal College hierin kan ondersteunen om een pedagogisch/didactische
methode te ontwikkelen hiervoor.
Verhalen en ICT

9
!

2 Theoretisch kader
2.1 Theoretisch kader
Aan de hand van de deelvragen wordt het theoretisch kader aangegeven dat gebruikt is om
antwoord te kunnen geven op de deelvragen. Niet bij alle deelvragen wordt literatuur behandeld,
daarom zijn alleen onderstaande deelvragen onderdeel van het theoretisch kader.
Deelvragen:
1. Wat is de waarde van het luisteren naar en vertellen van verhalen in het levensbeschouwelijk
onderwijs?
2. Wat maakt een lesplan effectief volgens vakliteratuur, bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen voor het levensbeschouwelijk onderwijs?
3. Wat maakt de inzet van ICT in een les effectief volgens vakliteratuur.
2.1.1 Deelvraag 1
Wat is de waarde van het luisteren naar en vertellen van verhalen in het
levensbeschouwelijk onderwijs?
Het woord ‘waarde’ bij deze deelvraag gaat over waarom men verhalen zou gebruiken in het
levensbeschouwelijk onderwijs. Welke redenen zijn er voor het gebruik van verhalen in het
levensbeschouwelijke onderwijs?
E.T. Alii en narratieve identiteit
In het boek ‘Godsdienstpedagogiek, dimensies en spanningsvelden’ van het schrijverscollectief
E.T. Alii wordt aangegeven dat het begrip narratieve identiteit het meest behulpzaam is om de
eigen identiteit te begrijpen. Bij de narratieve identiteit gaat het om mensen die hun eigenheid
ervaren wanneer ze vertellen over wat hen overkomen is in hun leven. Hierbij zullen mensen het
herbeleven en opnieuw gaan interpreteren. Identiteit is dan niet statisch en onveranderbaar maar
eerder een proces voor mensen om met behulp van verhalen en praktijken enige lijn proberen te
vinden en te bewaren in de grote hoeveelheid aan indrukken en opvattingen die mensen opdoen in
hun leven. Kenmerk van de narratieve identiteit is dat zij tot ontplooiing komt wanneer er sprake is
van een wisselwerking met andere mensen of met de Ander (God) waarbij de samenleving
betrekkelijk rechtvaardig is (E.T.Alii, 2009, p.45-47). Daarnaast heeft narrativiteit betrekking op de
eigen handelingen plaatsen in een groter geheel van de persoonlijke biografie (E.T.Alii, 2009, p.
105). Belangrijk hierbij is om niet stil te staan en dus in beweging te blijven door bijvoorbeeld
gezamenlijk levensbeschouwelijk reflecteren, moreel overwegen, filosoferen, religieus nadenken
en theologiseren, dit alles scherpt de geest en vormt de narratieve identiteit (E.T.Alii, 2009, p.
45-47).
Roebben, zinontdekking
Volgens Bert Roebben dient men in het levensbeschouwelijk onderwijs zingeving niet te gebruiken
als een ‘toeristisch uitstapje’. Hierbij laat je als leraar op verschillende wijzen zien hoe mensen zin
geven aan hun leven, om vervolgens de leerlingen uit te nodigen om te kiezen wat hen het meest
aan staat. Volgens Roebben is dit zo omdat dit als gevolg heeft dat jongeren zich hierdoor niet
betrokken voelen en daardoor vluchtgedrag gaan vertonen. Wat Roebben betreft zou de term
‘zinontdekking’ meer passend zijn. Bij zinontdekking leren de jongeren in het vak de vaardigheid
om vanuit een levensbeschouwelijk perspectief de werkelijkheid te herlezen. Het betreft hier het
perspectief dat hen wordt aangereikt middels verhalen van anderen die met de werkelijkheid
creatief zijn omgegaan. Hierbij leren de jongeren via het verhaal van het leven. Volgens Roebben
is het niemand gegeven om rechtstreeks de zin van het leven te kunnen aanschouwen, daarom
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worden hiervoor verhalen gebruikt. Een verhaal is als het ware een omweg welke fungeert als
gedachte-experiment. Deze omweg middels verhalen heeft als doel dat jongeren hun eigen
verhaal gaan herzien vanuit ‘het zou net zo goed anders kunnen gaan’. Hierbij gaat het erom dat
zo’n confrontatie niet vervreemdend is maar bevreemdend als in ‘zo heb ik het nog nooit
bekeken’ (Roebben, 2007, p111).
Het verhaal is volgens Roebben belangrijk omdat iedereen de interne vertrouwdheid van het
verhaal nodig heeft en anders niet kan overleven. Jongeren willen net als ieder ander meetellen en
niet terug gebracht worden tot kleine stukjes die mensen van hen waarnemen. Zij zijn meer dan
alleen die losse stukjes, want mensen willen graag uit één stuk bestaan. Daarbij is er geen sprake
meer van de verhouding één geloofsgoed bij één persoon. Jongeren gaan steeds meer opzoek
naar zingeving en de losse onderdelen die zij tegenkomen zullen zij zelf verwerken in hun eigen
levensproject. Hierdoor is de route voor jongeren omgekeerd, het inititief voor het religies
bewustzijn en het religieuze leerproces vertrekt bij de jongeren. Bij veel jongeren is er sprake van
surfen op een zee van culturele, social en religieuze betekenissen. De belangrijke elementen
hiervan worden door jongeren toegeëigend voor hun zelf samengestelde, zogenaamde patchwork
identity (Roebben, 2007, p163).
De Bakker, bricolage
In het verlengde hiervan heeft Bart de Bakker het in sociologisch perspectief over (über-)
bricolage. Hierbij gaat het om jongeren die voorwerpen en rituelen ontlenen aan diverse culturele
scenes welk zij combineren tot hun eigen en unieke levensstijl. Kenmerk hiervan is dat jongeren
steeds minder een stabiele identiteit hebben en steeds meer een veranderlijke identiteit. De
Bakker gaat zelfs verder en geeft aan dat het denken in identiteit ter discussie staat, en dat de
voorkeur wordt gegeven voor het spreken over identificatie(s). Hierdoor ontstaat er meer ruimte
voor de meervoudigheid en veranderlijkheid van de hedendaagse ‘identiteit’ (Zondervan, 2008, p.
163).
Zondervan, multimedialiteit
Volgens Zondervan is er sprake van een hedendaagse culturele transformatie waar er gevreesd
wordt voor de teloorgang van de ‘woordcultuur’. Dit heeft alles te maken met de opkomst van de
beeldcultuur. Zondervan heeft het over de nieuwe media waarbij beelden een grotere rol spelen
dan voorheen en de verhouding tussen het gebruik van woorden en beelden veranderd. Alle media
tezamen worden door Zondervan omschreven als multimedialiteit. Voorheen waren we meer
gewend aan het gebruik van de verschillende media naast elkaar. Tegenwoordig worden ze
tegelijk gebruikt, dit gebruik roept weer andere ervaringen op (Zondervan, 2008, p.160).
Roebben, elementariseren
De verhalen in de Bijbel hebben een identiteitsvormende kracht volgens Roebben. Aangezien de
Bijbel beelden, verhalen en metaforen kan aanreiken welke de eigen narratieve identiteit kunnen
voeden en/of versterken. Hierbij passen bij de jongeren de gedachten ‘wat ik meemaak wordt
serieus genomen’ en ‘wat ik bijleer komt me van pas in mijn eigen leven’ en ‘ik herschrijf mijn
levensverhaal als een persoonlijk antwoord op de grote verhalen’. Niettemin is er veel
bijbelmoeheid onder jongeren, maar middels een goed doordachte bijbeldidactiek is er meer
mogelijk. Namelijk het komen tot moreel-religieuze mondigheid en identiteitsversteviging, alleen
moet je hier als leraar wel een uitdaging in zien (Roebben, 2007, p164-165).
Vanuit de Duitstalige godsdienstpedagogiek geeft Roebben twee belangrijke begrippen aan
namelijk ‘elementariseren’ en ‘ontstollen'. Roebben komt hier mee omdat hij aangeeft dat de Bijbel
geen hermeneutische methode van actualisering nodig heeft. Daar is een ander goed gepland
leerproces voor nodig welke overleg en planning vraagt, hiervoor haalt hij elementariseren aan.
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Elementariseren houdt verband met het kennen van de heilslijnen achter de sleutelverhalen van
de Bijbel en daarbij het kennen van de sleutelproblemen van jongeren waarop het gebruikte
verhaal een antwoord kan bieden. De leraar dient hiervoor op een creatieve wijze
sleutelantwoorden te verzinnen uit de Bijbelse traditie. Dit gebeurt middels ontstolling wat
neerkomt op het vloeibaar maken van de ervaring welke verscholen zit in het Bijbelse verhaal. Een
werkvorm zoals bibliodrama is hier zeer geschikt voor.
Het goed geplande leerproces waar Roebben het over heeft bestaat uit drie stappen:
Stap 1: Het vooraf vaststellen van de sleutelervaringen die aan bod moeten komen in het
curriculum. Deze moeten aansluiten bij de contrastervaringen of levensvragen waarmee jongeren
worstelen;
Stap 2: Het ontstollen, vloeibaar maken van de sleutelverhalen om bij de religieuze
sleutelervaringen uit te komen die daar de basis van is. En zich daarnaast laat inspireren door de
nieuwe blik die op de sleutelervaring geworpen wordt;
Stap 3: Het samenvoegen en goed onder woorden brengen van structurerende inzichten van wat
men tijdens het proces geleerd heeft (Roebben, 2007, p170-171). Bij deelvraag 2, § 2.1.4 van dit
onderzoeksverslag zal ik verder ingaan op elementariseren en het ontwikkelde model van
elementariseren.
Lavooij, de ontwikkeling van verbeeldingskracht
In de publicatie van Lavooij over narrativiteit haalt zij het narratieve model van de Canadese
onderwijspedagoog Egan aan. Lavooij schrijft over het gebruik van verhalen bij zeer moeilijk
lerende kinderen. Verhalen zijn betekenisdragers bij uitstek. Volgens Lavooij gebruikt Egan
verhalen omdat deze in dienst worden gesteld van de overdracht van leerstof aan leerlingen om op
deze wijze voldoende aandacht te kunnen geven aan zinsverlies en onderwijsinhouden (Lavooij,
2003, p.7). Egan heeft hierover gezegd: ”Een verhaal reflecteert een basale en krachtige vorm
waarin we de wereld om ons heen leren begrijpen en ervaren”. Hierbij is het volgens Egan zo dat
we al op zeer jonge leeftijd een beroep doen op onze verbeeldingskracht om informatie te kunnen
uitwisselen en om te denken. Volgens De Haas komt verbeelding voort uit de ervaring met de
natuurlijke omgeving. Hierbij geeft Egan aan dat juist verhalen kunnen worden gebruikt om de
verbeeldingskracht te stimuleren. Dit is van belang voor mensen om te denken en om betekenis te
geven aan hun ervaringen. Hiermee geeft Egan aan dat hij verbeeldingskracht het meest krachtige
‘gereedschap om te leren’ vind welke als middel dient om informatie uit te wisselen (Lavooij, 2003,
p.9). Wanneer Lavooij de orthopedagoge Timmers aanhaalt, geeft zij aan dat Timmers verhalen en
narrativiteit ziet als een wijze waarop wij onze ervaringen ordenen. Zij noemt dit ervaringsordening
(Lavooij, 2003, p.7). Tevens haalt Lavooij Mooren aan, Mooren benadert narrativiteit als
psycholoog. Mooren komt in de praktijk mensen tegen met een ‘gebroken’ levensverhaal. Juist het
vertellen van het ‘gebroken’ levensverhaal geeft deze mensen enige grip op hun eigen
levensverhaal (Lavooij, 2003, p.8). Lavooij geeft hiermee aan dat het gebruik van verhalen welke
de verbeeldingskracht stimuleren bijdraagt aan het grip krijgen op je eigen levensverhaal.
De Schepper, bijbelverhalen en beelden
In zijn boek ‘levensbeschouwing ontwikkelen’ geeft Jef de Schepper aan dat ieder mens zijn eigen
levensbeschouwelijk verhaal heeft. Hierbij spelen rituelen en ervaringen een grote rol en mensen
vergeten deze onderdelen niet snel, ze blijven lang in het geheugen zitten (Schepper, 2004, p.53).
Daarnaast zijn verhalen in het onderwijs heel belangrijk, hiervoor zijn verschillenden redenen.
Onder andere om de woordenschat te ontwikkelen, het inlevingsvermogen en hun fantasie te
stimuleren of voor een moment van ontspanning en vermaak. Maar er zijn ook
levensbeschouwelijk redenen te noemen zoals het leren van iets wat leerlingen nog niet weten en
wat zij kunnen, we willen leerlingen verder brengen in hun ontwikkeling. Hiervoor worden onder
andere verhalen gebruikt omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn met levensbeschouwing
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(Schepper, 2004, p.285). Er zijn verschillende soorten verhalen te gebruiken, maar wanneer het
bijbelverhalen betreft hebben we het volgens Schepper over een bijzondere categorie. Bij deze
categorie is het gebruik van verhalen ‘dodelijk’ wanneer er een ‘moraliserend vingertje’ bij komt
kijken die sturend een voorbeeld wil stellen aan leerlingen (Schepper, 2004, p.305). Hoe dan ook
bijbelverhalen blijven sterke levensverhalen welke een grote hoeveelheid aan beelden kennen die
leerlingen in beweging kunnen brengen. Daarom is het belangrijk om vooral de beelden te zien in
een bijbelverhaal. Het gaat om beelden die mensen kunnen herkennen en vervolgens kunnen
vertalen naar hun eigen situatie (Schepper, 2004, p.306).
Banning, de kracht van het verhaal
In het vakblad Narthex schrijft Bill Banning over het gebruik verhalen in combinatie met een
levenvisiewerkstuk. Hierbij maakt hij gebruik van bijbelverhalen (en koranverhalen voor Moslims)
die leerlingen naast hun eigen leven leggen en zij gaan hier op reflecteren. Banning heeft de
overtuiging dat onze huidige cultuur diepgaand geworteld is door de Bijbelse cultuur en dat
hierdoor het leven van jonge mensen mede kleurt wordt. Hierbij heeft Banning het over de kracht
van het verhaal waarbij al vertellende het verhaal zich verrijkt en verdiept en zodoende verrijken en
verdiepen ook de dialoogpartners elkaar. Banning haalt Alii (2009) aan over het vertellen van
leerlingen over hun levensverhaal, ‘Het vertellen voegt een nieuwe dimensie aan het nog niet
vertelde toe’ (Banning, 2015, p.70-71). Dit biedt de leerling meer inzicht in zichzelf, dit draagt bij
aan de ontwikkeling van de leerling op het gebied van reflectie en zelfkennis.
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2.1.2 Deelvraag 2
Wat maakt een lesplan effectief volgens vakliteratuur, bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen voor het levensbeschouwelijk onderwijs?
De leerling
Om effectief les te kunnen geven zul je eerst moeten weten wie je voor je hebt zitten in de klas.
Wat zijn belangrijke kenmerken van de jongeren waar je les aan geeft? De Schepper (2007) geeft
aan dat jongeren in ontwikkeling zijn en dat zij vanuit hun opvoeding tot nut toe veel opvattingen
hebben overgenomen van de ouders/opvoeders. En dan doet de puberteit zijn intrede, hiermee
komt de reflectie op gang en leert de jongere kritisch te kijken naar zichzelf en anderen. Dr. J.W.
Fowler geeft in zijn theorie aan dat jongeren op het voortgezet onderwijs in ‘stage 3’ zitten. Dit wil
zeggen dat zij in de fase ”synthetisch conventioneel geloven” zitten en dat het abstracte denken en
de kritische reflectie bij hen in ontwikkeling zijn (Schepper, 2007, p.197). Daarbij ontwikkeld zich
het inleven in ander mensen, dit is van groot belang bij de vorming van de eigen identiteit.
In het boek Effectief leren van Ebbens en Ettekoven (2009) halen zij Stevens (2002) aan die
aangeeft dat er een bepaald leefklimaat nodig is voor jongeren om optimaal te kunnen
functioneren. Bij dit leefklimaat horen drie basisbehoeften voor leerlingen: autonomie, relatie en
competentie. Stevens stelt dat wanneer er aan deze
drie basisbehoeften voldaan kan worden dat jongeren
dan meer gemotiveerd zijn om zelf actief deel te
nemen aan hun eigen leerproces.
Autonomie: eigenwaarde, zelf besluiten maken, geen
slachtoffer vanwege anderen, zelf ondernemen zonder
hulp.
Competentie: competent voelen, je bekwaam voelen
voor wat er van je gevraagd wordt. Zin in het leren van
iets nieuws.
Relatie: erbij horen, je welkom voelen in klas en bij de
docent. Veiligheid. Onderdeel van een groep zijn en
een plek in die groep hebben (Ebbens & Ettekoven,
2009, p.148).

Autonomie
Ik kan het zelf

Competentie
Ik kan het

Relatie
Ik hoor erbij

Het begrip ‘relatie’ komt veelvuldig voor in de literatuur over het levensbeschouwelijk onderwijs.
In het vakblad Narthex schrijft San van Eersel over het waarom van identiteitsvorming waarbij hij
zich afzet tegen het alleen volstaan met cognitieve doelen voor het vak GL. Eén van de redenen
die hij hiervoor aanvoert is dat het oplossen van problemen in de steeds complexer wordende
wereld alleen kunnen worden opgelost door het samenbrengen van verschillende perspectieven
en kwaliteiten. Daarom zijn er volgens Van Eersel naast het formuleren cognitieve doelen ook
affectieve en volitieve doelen nodig wanneer het onderwijs hierop wil anticiperen. De dialogische
uitwisseling met andersdenkenden en anders gelovigen bij het vak GL krijgt hierdoor meer
aandacht. Mensen veronderstellen heel makkelijk dat hun gedachten of geloofsopvattingen van
henzelf zijn, maar de werkelijkheid laat zien dat deze zijn ontwikkeld en tot stand zijn gekomen in
relatie tot of in samenhang met anderen. Relatie en diversiteit zijn daarmee belangrijke
vakconcepten (Van Eersel, 2014, p.64-70).
In het levensbeschouwelijk onderwijs zijn er competenties opgesteld waarmee gewerkt dient te
worden om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling
van leerlingen. Een belangrijke competentie is ‘competent in communicatie en dialoog’ wederom is
‘relatie’ een belangrijk aspect, ook bij deze leerling competenties (Besturenraad, 2006).
Verhalen en ICT

14
!

De docent
In het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond wordt een interview vermeld van Joëlle
Poortvliet over Bill Banning waarin Banning, docent levensbeschouwing en godsdienst, onderzoek
heeft gedaan naar de drijfveren van leerkrachten. Banning verteld hier over de roeping van de
leraar. Hierbij kan roeping een soort symboolwoord zijn voor iets heel specifieks voor het
leraarschap. Hij omschrijft dit als: “Het je diep geraakt dan wel aangesproken weten door
leerlingen en van daaruit iets voor hen willen betekenen”. Dit heeft met pedagogiek te maken
volgens Banning. Hierbij citeert hij een collega: ”Je moet werkelijk contact hebben wil je ook maar
iets over kunnen brengen”. Met het lesgeven doe je als leraar een beroep op de fundamentele
vrijheid van een leerling. De leerling kan ook nee zeggen, dat maakt het zo kwetsbaar. Aan de
andere kant schreeuwen leerlingen om zingeving en betekenisgeving. Dit hoort bij de psychische
werkelijkheid, maar hier weet de onderwijssector zich geen raad mee. De kwantitatieve normen
voor de (examen)vakken van de kwantitatieve werkelijkheid zijn afgedekt en daar wordt naar
gestreefd. Terwijl de menselijke werkelijkheid, het zoeken naar de zin van het leven en het twijfelen
aan de zin van het bestaan wordt vaak aan voorbij gegaan. Om hier mee om te kunnen gaan
zouden leraren volgens Banning bewust moeten zijn van de verschillende factoren die hen
pedagogisch sterk maken (Poortvliet, 2015, p.24).
Binnen het levensbeschouwelijk onderwijs is er sprake van het vervullen van enkele rollen en
competenties van de docent. In het artikel van Pollefeyts ‘Uittocht en utopie’, haalt Pollefeyts de rol
van de docent aan volgens het hermeneutische-communicatieve model, het GSM-model. Hierbij
wordt er niet meer uitgegaan van een exclusieve waarheidsclaim ook wel de monocorrelatieve
didactiek genoemd. Maar hier wordt uitgegaan van de multicorrelatieve didactiek waarbij er sprake
is van een spiraal tussen ‘ervaring’ en ‘traditie’, welke heen en weer blijft gaan tussen ‘ervaring en
traditie’. De rollen zijn getuige, specialist en moderator.
Getuige: De docent is getuige van zijn zelf opgebouwde en nog in ontwikkeling zijnde particuliere
(christelijke) geloofssynthese.
Specialist: De docent is specialist met kennis op het gebied van de christelijke en andere
levensbeschouwelijke tradities;
Moderator: De docent is de moderator van het multicorrelatieve zoekproces van de gehele groep
en als begeleider van de individuele identiteitsopbouw van de leerlingen (Pollefeyt, 2005).
De bovenstaande GSM-rollen hebben een overlap met de beroepscompetenties voor docent GL
volgens de Besturenraad. Deze beroepscompetenties zijn zeer gangbaar in het
levensbeschouwelijk onderwijs. Een terugkomend beroepsaspect ‘relatie’ is onderdeel van de
eerste competentie ‘Interpersoonlijk competent’ (Besturenraad, 2006).
Gebruik verhalen
De Canadese onderwijspedagoog Egan heeft een model ontworpen genaamd ‘het narratieve
model van Egan’ voor betekenisvolle verhalen. Uitgangspunt hierbij is volgens Egan dat verhalen
mechanismen bevatten die mensen gebruiken om betekenis te geven aan de wereld. Belangrijke
onderdelen van deze verhalen zijn ten eerste ritme, een verwachting hebben bij aanvang van het
verhaal, uitwerking van de verwachting en eindigt met de bevrediging van deze verwachting. Ten
tweede tegenstellingen en conflict en ten derde hoe mensen zich voelen en hun motieven voor
acties. Affectiviteit is daarom een hoofdkenmerk van betekenisvolle verhalen.
Het model kent drie onderdelen, de mechanismen (Lavooij, 2003, p.11).:
1. Relevantie identificeren;
2. Tegenstellingen vinden;
3. Inhoud organiseren in verhaalvorm.
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Dit model gaat uiteraard veel verder dan het standaard kop-hoofd-staart-model. Daarom zou het
veel meer aandacht moeten krijgen binnen dit onderzoeksverslag. Maar ook dit onderzoeksverslag
kent zijn beperkingen in diepgang en omvang daarom wordt het narratieve model van Egan
onderdeel van de suggesties voor nader onderzoek.
Volgens Jef de Schepper (2004) is vooral het gesprekje na het verhaal van belang. Het is volgens
de Schepper niet de bedoeling dat je nagaat of de leerlingen het verhaal hebben gesnapt. Je kunt
beter vragen of de leerlingen enige herkenning in het verhaal hebben gevonden. Want, het verhaal
legt zelf ons leven uit. Hij bedoeld hiermee dat het verhaal geeft een ander perspectief op ons
leven (Schepper, 2004, p.292).
Op het kennisplatform voor het onderwijs ‘wij-leren.nl’ staat een artikel vermeld van Jos Cöp
waarin hij schrijft over verschillen in woordenschat bij leerlingen. Cöp refereert hierbij naar een
onderzoek van Stahl (1999) waarbij een link wordt gelegd tussen de thuissituatie en het aantal
woorden dat een kind hoort. Hij kwam tot de conclusie dat kinderen in een gezin dat in een
bijstandssituatie verkeerd ca. 615 woorden per uur hoort. Kinderen in gezinnen met licht
geschoolde ouders horen ca. 1251 woorden per uur. Wanneer het hoogopgeleide ouders betreft
horen kinderen ca. 2153 woorden per uur. Getallen blijven getallen maar de verhouding is
natuurlijk behoorlijk zoek (Cöp, z.j.). De vraag blijft hoe ga je hier mee om wanneer je een verhaal
verteld? Bij onderzoeksvraag 1 van dit onderzoeksverslag wordt de Schepper aangehaald die
aangeeft dat het gebruik van verhalen juist helpt in het ontwikkelen van de woordenschat. Dit is
een mooie bijkomstigheid bij het gebruik van verhalen om het verschil in het aantal woorden dat
een kind hoort per uur iets minder groot te maken.
Model van elementariseren

Het model van elementariseren is ontworpen op een niet lineaire wijze dat de aandacht richt op het
proces van wederkerige ontsluiting. De dimensies van de Bijbel en traditie worden op een
creatieve wijze betrokken op de dimensie van het actuele bestaan van leerlingen. Je zult als
docent het concrete leerproces moeten ontwerpen waarbij je pedagogische, didactische en
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theologische keuzes moet maken. Hierbij spelen de zes invalshoeken tegelijkertijd een rol. Alleen
wanneer de onderdelen als samenhangend geheel ingezet worden beogen zij optimaal recht te
doen aan het proces van wederkerige ontsluiting.
Toegangen
Aansluiting vinden bij belevingswereld van jongeren ‘de beginsituatie’, om met het aanwezige
vermogen van leerlingen tot een verder gaande ontwikkeling te komen.
Ervaringen
Invalshoek met een meervoudig perspectief. Focus op actuele ervaringsdimensie van leerlingen
als ook op de ervaringen vanuit de godsdienstige overleveringen.
Leeractiviteiten
Toepassen van leeractiviteiten die aansluiten op de persoonlijke leerstijlen van leerlingen.
Betreft uitdagende leeractiviteiten waarbij leerlingen actief en ontdekkend leren zodat zij zichzelf
kunnen ontwikkelen.
Levensbetekenissen
Betreft het aan het denken zetten van leerlingen over levensbelangrijke levensbetekenissen.
Hierdoor kunnen zij aan het denken worden gezet over goed en kwaad, vreugde en verdriet,
kracht en inspiratie etc.
Structuur & context
Godsdienstige kernthema’s bepalen. Wat zijn de hoofdzaken en bijzaken? Welke kennis is het
meest geschikt voor de theologische inhouden? Welke elementaire theologische inhouden
hebben een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van de leerlingen?
Incentieven & media
De inbreng van krachtige media die bij leerlingen een sterke intrinsieke motivatie oproepen
zodat zij meer betrokken raken bij hun eigen leerproces. Voorbeelden krachtige media: foto uit
de krant, poster, cartoon, Bijbeltekst, songtekst, kunstzinnige voorwerpen, afbeeldingen van
symbolen etc . (Valstar & Kuindersma & Spronk & Kraft & Endedijk-Griffioen, 2008, p.114-121).
Digitale didactiek
In het boek ‘Digitale didactiek’ worden principes vermeld voor effectief onderwijs met ICT. Hiervoor
worden meerdere principes gehanteerd welke tezamen ervoor zorgen dat het onderwijs waarbij
ICT wordt ingezet daadwerkelijk effectief onderwijs kan worden (Baars, 2009, p13-26).
Principe 1
Principe 2
Principe 3
Principe 4
Principe 5
Principe 6
Principe 7

Zorg voor afstemming van leerdoelen, werkvormen en toetsvormen;
Zorg voor een zorgvuldige voorbereiding en informatievoorziening;
Gebruik activerende werkvormen;
Kom tegemoet aan verschillen tussen leerlingen;
Maak onderwijs toegankelijk voor alle leerlingen;
Stimuleer de ontwikkeling van vertrouwen in eigen studiesucces;
Wees benaderbaar en zichtbaar voor leerlingen.

Veel van deze principes hebben een overlap met de verschillende invalshoeken van het model van
elementariseren. Alleen worden deze principes niet allemaal expliciet in het model van
elementariseren benoemd.
Opzet van lesplan
Hogeschool Windesheim opleidingen Theologie en Levensbeschouwing heeft een eigen lessenontwerp welke als basis gebruikt dient te worden door al haar studenten in het
levensbeschouwelijk onderwijs. De basis voor het ‘lessen-ontwerp volgens model directe instructie'
(Kemman, z.j.) is het model van directe instructie gebaseerd op het lesmodel van Bas van der
Meijden.
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2.1.3 Deelvraag 3
Wat maakt de inzet van ICT in een les effectief volgens vakliteratuur?
Vanuit vakliteratuur voor het onderwijs zijn er meerdere theorieën die toegespitst zijn op de inzet
van ICT-middelen in het onderwijs. Een selectie van de mogelijke theorieën die betrokken kunnen
worden op lesgeven in combinatie met onderwijs is hieronder weergegeven. Tijdens het volgen
van de minor ‘Leren en ICT’ gegeven door Hogeschool Windesheim collegejaar 2013-2014 ben ik
in contact gekomen met deze theorieën.
21st Century skills
Vanuit de theorie van 21st Century skills worden er vaardigheden aangereikt voor leerlingen welke
zij in de toekomst bij een actief leven nodig zullen hebben. Het gebruik van ICT is hier een
geïntegreerd onderdeel van. Indien ICT-middelen gebruikt worden ter ontwikkeling van de
benoemde vaardigheden dan worden zij als effectief gezien. Deze vaardigheden worden uitgelegd
aan de hand van 7C’s skills (Trilling & Fadel, 2009, p.176).
Leren en innovatie vaardigheden:
- Kritisch denken en probleemoplossend vermogen;
- Geletterdheid op gebied van communicatie, informatie en media;
- Samenwerking, teamwork en
leiderschap;
- Creativiteit en vernieuwing.
Digitale geletterdheid
vaardigheden:
- Computervaardigheid en ict
geletterdheid.
Carrière- en
levensvaardigheden:
- Gericht op carrière en
zelfontplooiing;
- Omgaan met multiculturele
samenleving.

Van de bovenstaande zeven vaardigheden voor leerlingen zijn de volgende aan de orde voor de
leerlingen bij het gebruik van verhalen in dit onderzoek:
Bij het beantwoorden van de vragen van de enquête.
- Kritisch denken
Samenwerking
Overleggen
met elkaar over boodschap van het verhaal.
Leerlingen wordt gevraagd naar de boodschap van een verhaal voor
- Creativiteit
hen persoonlijk. Het perspectief van de ander gebruiken voor je eigen leven.
De leerling gaat na wat het perspectief van de ander
- Gericht op zelfontplooiing
voor hem of haar kan betekenen.
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Meaningful learning
Een ander model voor het gebruik van ICT-middelen in het onderwijs is ‘Meaningful learning with
technology’. Dit model heeft zijn focus gericht op het betekenisvol leren. Volgens de schrijvers
Howland, Jonassen en Marra is er sprake van betekenisvol leren met technologie voor leerlingen
wanneer er gebruik wordt gemaakt van een benadering waarbij er sprake is van Actief leren,
Constructief leren, Coöperatief leren, Authentiek leren en Doelgericht leren.
Actief leren wil zeggen dat er
activerende didactiek wordt gebruikt in de
les. Wanneer leerlingen naar een verhaal
luisteren, naar afbeeldingen kijken of naar
een filmpje kijken en af en toe een vraag
moeten beantwoorden betekent dat niet
dat het onderdeel is van activerende
didactiek. Deze werkwijze is zeer passief
voor leerlingen. Actief leren heeft
betrekking op iets doen, iets uitvoeren. In
onderzoeksfase 1 en onderzoeksfase 2
hebben de leerlingen met elkaar overleg
gehad en zijn daarna tekeningen gaan
maken. Dit is onderdeel van activerende
didactiek.
Constructief leren heeft betrekking op
reflecteren aan het eind van de les. Ik gebruik in mijn lessen een lesdoel, wanneer de les eindigt
behandel ik het lesdoel zodat de leerling weet of het lesdoel gehaald is. Bij constructief leren gaat
het erom dat de leerling zelf reflecteert op het behaalde lesdoel en de les en na gaat wij hij of zij
van deze les geleerd heeft. In mijn onderzoek heb ik de leerlingen aan het eind een enquête laten
invullen.
Coöperatief leren wil zeggen dat leerlingen samen leren in de les. Een werkvorm hiervoor is het
hebben van een dialoog. Hierbij dient gesproken te worden over de kennis of het inzicht dat zij
zojuist hebben verkregen uit de les. In mijn onderzoek heb ik na het vertellen van een verhaal de
leerlingen enkele minuten laten overleggen met elkaar, zodat zij zelf konden gaan bepalen welke
boodschap het verhaal voor hen zelf heeft.
Authentiek leren wil zeggen dat de inhoud van de lesstof niet zo maar uit de lucht komt vallen. In
eerste instantie aansluiten op de actualiteit en het hedendaagse leven is een begin. Maar
uiteindelijk dient er een moment te zijn dat de leerling de lesstof of een nieuw verkregen inzicht
kan betrekken op zijn of haar eigen leven. Het gebruik van voorbeelden van de docent uit zijn
eigen leven geeft de leerlingen een voorbeeld die zij vrij direct op hun eigen leven kunnen
projecteren. Hiermee laat de docent zien dat hij authentiek is. In mijn onderzoek heb ik
voorbeelden gebruikt uit mijn eigen leven.
Doelgericht leren heeft betrekking op het hebben van een lesdoel. Deze is voor de les bepaald
en gedeeld met de leerlingen. Aan het eind van de les wordt nagegaan of het lesdoel gehaald is.
Dit is niet alleen bedoeld voor de docent, maar zeker ook voor de leerling om na te gaan of de
leerling zelf het lesdoel gehaald heeft (Howland, Jonassen & Marra, 2014, p.1-5).
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T-PACK
Het T-PACK model heeft betrekking op de inzet ICT-middelen in het onderwijs. Het model dient
voor de docent om vooraf na te gaan of alle onderdelen aanwezig zijn. Het model gaat uit van drie
hoofdprincipes namelijk technologie kennis (TK), didactische/ pedagogische kennis (PK) en
inhoudelijke kennis (CK). Deze drie onderdelen kunnen naast elkaar gebruikt worden of een
overlap hebben met één onderdeel van het model. Indien alle drie de onderdelen worden
toegepast en zij elkaar overlappen pas dan ontstaat er een meerwaarde voor de leerlingen. Dit
geeft aan dat een les waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT pas meerwaarde heeft wanneer er
kennis in verwerkt is welke op een goed doordachte wijze, een passende didactische toepassing
heeft gekregen. De inzet van ICT op zich is daarom geen doel voor een les, er dient altijd overlap
te zijn met de andere twee onderdelen. TK+CK+PK wordt daarna T-PACK, pas dan is er sprake
van een effectieve les voor leerlingen. Deze onderdelen worden hieronder in het TPACK model
weergegeven ( AACTE, 2008, p.12).
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2.2 Vergelijking bronnen
Bij het onderdeel theoretisch kader voor deelvraag 1 wordt de vraag behandeld over wat de
waarde is van het luisteren naar en vertellen van verhalen in het levensbeschouwelijk onderwijs?
Het vak godsdienst en levensbeschouwing is een vak dat in dienst staat van de leerling en de
leerling ondersteunt in zijn identiteitsontwikkeling. De leerling wordt steeds meer bewust van wie
hij of zij is, door hier actief mee bezig te zijn blijft een leerling groeien op dit vlak. Volgens E.T. Alii
is de narratieve identiteit het meest behulpzaam om uiteindelijk de eigen identiteit te begrijpen. De
wisselwerking met andere mensen of met de Ander (God) met behulp van verhalen en praktijken
zorgt ervoor dat de narratieve identiteit tot ontplooiing komt (E.T.Alii, 2009, p.45-47). Roebben gaat
hier in mee en gebruikt in het verlengde hiervan de term ‘zinontdekking’. Bij zinontdekking gaat het
om het aanreiken van een perspectief van iemand die creatief met de werkelijkheid is omgegaan.
Dit perspectief wordt aangereikt met behulp van het gebruik van verhalen, jongeren kunnen vanuit
het perspectief van de ander hun eigen verhaal herzien. Het verhaal is hiermee een middel
geworden om jongeren vanuit een ander perspectief naar hun eigen leven te laten kijken en deze
te herzien. Daarom is het zo volgens Roebben dat iedereen de interne vertrouwdheid van het
verhaal nodig heeft. Wanneer mensen dit niet hebben kunnen zij niet overleven. (Roebben, 2007,
p111).
Wanneer Alii en Roebben het hebben over het gebruik van verhalen om van perspectief te kunnen
wisselen, heeft Lavooij in haar publicatie over narrativiteit, het over het gebruik van verhalen als
betekenisdragers bij uitstek. Hiervoor haalt Lavooij Egan aan die zegt: ”Een verhaal reflecteert een
basale en krachtige vorm waarin we de wereld om ons heen leren begrijpen en ervaren”. De
sleutel hiervoor ligt bij de verbeeldingskracht, welke door verhalen gestimuleerd wordt. Vervolgens
kunnen jongeren hierdoor betekenis geven aan hun ervaringen en hun ervaringen ook ordenen.
Lavooij haalt Mooren aan die narrativiteit benadert vanuit de psychologie, Mooren geeft aan dat
jongeren juist grip kunnen krijgen op hun eigen levensverhaal middels het gebruik van verhalen
om de verbeeldingskracht te stimuleren (Lavooij, 2003, p.7-9). De Schepper onderstreept de
noodzaak van het gebruik van verhalen in het onderwijs omdat zij onlosmakelijk verbonden zijn
met levensbeschouwing. Hierbij heeft de Schepper het over het levensbeschouwelijke verhaal van
elk persoon. Om leerlingen hierin te laten ontwikkelen is juist het gebruik van verhalen nodig om
het inlevingsvermogen en de fantasie van leerlingen te stimuleren (Schepper, 2004, p.285).

Bij het onderdeel theoretisch kader voor deelvraag 2 wordt de vraag behandeld over wat maakt
een lesplan effectief volgens vakliteratuur, bij het luisteren naar en vertellen van verhalen voor het
levensbeschouwelijk onderwijs.
In eerste instantie is er een lesplan nodig welke een goed doordachte, didactisch en pedagogisch
verantwoorde opbouw kent. Hogeschool Windesheim heeft hiervoor zelf een lessen-ontwerp
gemaakt op basis van het lesmodel van Bas van der Meijden. In de gebruikte literatuurlijst voor dit
lesplan staan de namen Ebbens & Ettekoven, Geerligs & Van der Veen, Marzano & Miedema,
Roebben en kennisnet over het T-PACK-model vermeld. Dit model zal ik voor alle te ontwerpen
lesplannen gebruiken, tevens voor het eindproduct.
Bij de onderdelen ‘de leerling’ en ‘de docent’ bij de behandeling van deelvraag 2 in §2.1.4 loopt er
een rode draad door de behandelde literatuur. Deze rode draad is hier ‘relatie’ welke volgens
Stevens onderdeel is van de basisbehoefte van leerlingen in het onderwijs. Bij van Eersel worden
de termen relatie en diversiteit als belangrijke vakconcepten gezien. Naast cognitieve doelen,
zouden er ook affectieve en volitieve doelen geformuleerd moeten worden in het onderwijs.
Daarnaast hanteert Verus (voorheen de besturenraad) leerling competenties waarin de
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competentie ‘competent in communicatie en dialoog’ voorkomt. Voor docenten hanteert Verus de
beroepscompetenties ‘interpersoonlijk competent’. Nota bene bij leerlingen als ook bij docenten
staat deze competentie met het aspect ‘relatie’ op nummer één. Banning geeft aan dat je werkelijk
contact moet maken met leerlingen om ook maar iets te kunnen overbrengen. Bij de Canadese
onderwijspedagoog Egan is ‘relatie’ van groot belang bij zijn narratieve model. Egan geeft aan dat
affectiviteit een hoofdkenmerk is van betekenisvolle verhalen. Wanneer je bij het gebruik van
verhalen daadwerkelijk wil dat leerlingen contact kunnen maken met een verhaal, dan zal er
gewerkt moeten worden aan affectiviteit in het verhaal om tot een betekenisvol verhaal te kunnen
komen. Het begrip ‘relatie’ is daarmee één van de belangrijke vakconcepten die hoort bij het
levensbeschouwelijk onderwijs. In hoofdstuk 5 van dit onderzoeksverslag is het eindproduct
gemaakt van dit onderzoek, hierin staan tevens alle leerling competenties en alle
beroepscompetenties van docenten aangegeven.
Het narratieve model van Egan kan bij het model van elementariseren het best worden toegepast
bij het onderdeel incentieven & media. Onderdeel van deze incentieven & media kan een verhaal
zijn waar dit narratieve model van Egan bij toegepast kan worden. Het narratieve model van Egan
dekt niet de hele lading van het model van elementariseren, maar kent wel grote overlappingen
hiermee. Daarom zou het narratieve model van Egan juist als een goede aanvulling op het model
van elementariseren gezien moeten worden.

Bij het onderdeel theoretisch kader voor deelvraag 3 wordt de vraag behandeld over wat de inzet
van ICT in een les effectief maakt volgens vakliteratuur.
De theorie van 21st Century skills is een breed opgezette theorie gericht op het ontwikkelen van
de vaardigheden van leerlingen. Deze theorie is niet zo zeer specifiek voor het
levensbeschouwelijk onderwijs bestemd. Wel zou deze theorie toegepast kunnen worden op een
gehele jaargang in het onderwijs. Dan kan het ontwikkelen van deze vaardigheden verdeeld
worden over verschillende vakken. Meaningful learning is niet specifiek bestemd voor het
levensbeschouwelijk onderwijs maar zou wel als geheel kunnen worden toegepast in het
voortgezet onderwijs. De theorie van meaningful learning kent grote overeenkomsten met het
model van elementariseren van Valstar. Indien het model van elementariseren van Valstar de
leidraad zou worden voor het uiteindelijke lesplan, dan heeft het model van meaningful learning
niet veel meerwaarde meer. Het T-PACK model is groots in zijn eenvoud. Het geeft in één
oogopslag aan waar aan gedacht dient te worden bij de voorbereiding van een les waarbij ICTmiddelen worden ingezet. Aan de andere kant, is het model niet bepaald diepgaand. Het dient
eerder als een reminder voor het gebruik van ICT in de les in combinatie met didactiek en kennis.
Uitgangspunt voor het T-PACK model is hoogstwaarschijnlijk less is more.
2.3 Samenvatting theoretisch kader
Ondanks dat er verschillen zijn in de argumenten om het gebruik van verhalen in het
levensbeschouwelijk onderwijs als noodzaak te zien, is er een hele grote overeenkomst aanwezig
voor wat betreft de noodzaak van het gebruik van verhalen. Verhalen zijn onmisbaar in het leven
van jongeren om hen te laten groeien in zelfkennis over hun eigen identiteit, om hun eigen
levensbeschouwelijke verhaal zelf te laten vertellen, verbeelding te stimuleren en om uiteindelijk
tot identiteitsontwikkeling te kunnen komen.
Hogeschool Windesheim heeft zelf een lessen-ontwerp op basis van directe instructie gemaakt op
basis van het lesmodel van Bas van der Meijden. Dit model zal in het effectieve lesplan dat als
eindproduct van dit onderzoeksverslag gepresenteerd wordt, de basis zijn. De vele verwijzingen in
de literatuur naar ‘relatie’ is een belangrijk onderdeel van het levensbeschouwelijk onderwijs. Bij
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gebruik van het narratieve model van Egan komt dit goed naar voren. In het praktijkonderzoek had
ik hier meer mee willen werken, maar gezien de beperkte tijd is het hier niet van gekomen.
Niettemin wordt dit onderdeel meegenomen naar het effectieve lesplan omdat hier een kernaspect
van het levensbeschouwelijk onderwijs in verwerkt zit. Het model van elementariseren wordt als
basis, als kapstok en hoofdstructuur gebruikt om de gehele les op te zetten. Dit wordt gedaan
omdat het model, indien de onderdelen als samenhangend geheel ingezet worden, beoogt dat zij
optimaal recht zal doen aan het proces van wederkerige ontsluiting. Tevens zal voor de
ondersteuning van ICT gebruik worden gemaakt van het T-PACK model. Dit model geeft in één
oogopslag aan waar aan gedacht dient te worden bij de voorbereiding van een les waarbij ICTmiddelen worden ingezet.
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3 Onderzoeksopzet en verantwoording
3.1 Onderzoeksmethode
Het doel van dit praktijkonderzoek is om middels een onderzoek tot een lesplan te komen voor het
gebruik van verhalen met ICT. Dit onderzoek is een ontwikkelingsonderzoek welke opgedeeld is in
drie uitvoeringsfases. In het boek ‘Praktijkonderzoek in de scholen’ van van der Donk en Lanen
(2009) tonen zij een cyclus voor
praktijkonderzoek waarin een
innovatiecyclus verwerkt is. In het
praktijkonderzoek wil ik juist middels
verschillende fases tot een meer
uitgebalanceerd lesplan komen.
Wanneer dit niet zou gebeuren zou
de conclusie welke leidt tot een
lesplan wellicht een te kort door de
bocht versie van een effectief
lesplan kunnen worden. Om tot
enige nuances te kunnen komen is
de innovatiecyclus van groot belang.
Daarom past deze cyclus als geheel
zeer goed bij het praktijkonderzoek,
daarom wordt deze cyclus toegepast
(van der Donk & van Lanen, 2009,
p.20).

3.2 Onderzoekspopulatie en betrouwbaarheid
In het praktijkonderzoek wordt er data verkregen bij verschillende onderdelen:
- Interviews bij vijf godsdienst collega’s op locatie Hardenberg van het Vechtdal College;
- Persoonlijke observatie van uitgevoerde lessen;
- Enquête bij alle leerlingen na uitvoeren van lessen.
Bij de interviews worden alle collega’s betrokken welke werkzaam zijn op de vestiging waar het
onderzoek uitgevoerd wordt. Juist de ervaringen en tips van de collega’s worden meegenomen
naar het uiteindelijke effectieve lesplan welke als eindproduct uit dit onderzoek naar voren zal
komen. Het betrekken van alle collega’s is gedaan om niet een te eenzijdig relaas van één of twee
collega’s te verwerken in het onderzoeksverslag. Juist om de nuance in de ervaringen van de
verschillende collega’s in beeld te krijgen is er voor gekozen om alle collega’s te interviewen.
Bij het praktijkonderzoek neem ik mijzelf mee in het onderzoek. Ik ben aanwezig bij alle zeven uit
te voeren lessen en neem daarbij veel waar. Juist deze informatie kan als een goede aanvulling
dienen bij de verkregen data. Het kan de verkregen data ook in een bepaald daglicht zetten, omdat
de context van de uit te voeren les niet altijd hetzelfde is. Mijn observatie kent ook een beperking
omdat mijn gemoedstoestand van die bepaalde dag mijn waarneming kan beïnvloeden. Dit is een
variabele bij het onderdeel observatie.
Om de ervaringen van de leerlingen in beeld te krijgen is er gekozen voor een enquête onder alle
honderdnegenentwintig leerlingen. Vooraf had ik bedacht om per klas tien leerlingen te kiezen, vijf
jongens en vijf meisjes omdat ik het idee had dat niet alle leerlingen even oprecht de enquête
zouden invullen. Tijdens mijn observatie constateerde ik dat het serieus nemen van de opdracht en
de enquête per klas verschilt. Maar dat ik over het algemeen waarnam dat de meerderheid het
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geheel wel serieus nam. Daarom heb ik besloten om de enquêtes van alle leerlingen mee te
nemen. Tevens zou de keuze voor de enquête van een leerling die volgens mij wel serieus zou
deelnemen zeer selectief zijn. Met het maken van een dergelijke keuze zou ik bewust/onbewust de
uitkomst van de enquête kunnen sturen. Dit is niet wat ik voor ogen heb bij het praktijkonderzoek.
Aan de andere kant blijven het leerlingen, die op hun leeftijd zeer betrokken zijn op
leeftijdsgenoten en anderzijds kunnen zij sociaal wenselijk gedrag vertonen naar de docent. Dit
kan wellicht doorklinken in de gegeven antwoorden van de leerlingen.
3.3 Planning van dataverzameling en data analyse
Het uitvoeren van het praktijkonderzoek is van start gegaan na het verkrijgen van een akkoord op
het onderzoeksvoorstel. In week 15 2015 is het praktijkonderzoek gestart, vrijwel direct is
aangevangen met het verwerken van de verkregen resultaten en met de analyse van deze
resultaten. In week 23 2015 is het praktijkverslag van het praktijkonderzoek afgerond en is de
scriptie ingediend.
3.4 Technieken voor ordening van data
Interview
Vooraf aan het afnemen van de interviews is er een vragenlijst opgesteld. Deze vragen zijn gelijk
gebleven bij alle collega’s. Alle interviews zijn opgenomen, vervolgens zijn ze allen uitgeschreven.
Daarna heeft per interview een opdeling plaatsgevonden in fragmenten. Hierna zijn de vooraf
uitgedachte labels gebruikt om per fragment aan te geven welk label erbij past. Vervolgens zijn alle
labels van elk interview in een schema geplaatst. Dit schema wordt gebruikt bij de verdere analyse
voor het onderzoeksverslag.
Observatie
Vooraf aan het uitvoeren van de onderzoekslessen is een observatieformulier met vaste vragen
opgesteld. Hierdoor is er een structuur met eenheid ontstaan voor het observeren van alle zeven
klassen waar het onderzoek bij uitgevoerd wordt. Deze structuur draagt bij aan de verdere
verwerking van de observatiegegevens in het onderzoeksverslag.
Enquete
Er is vooraf een enquête uitgewerkt met alle vragen die de leerlingen mogen gaan beantwoorden.
Bijna alle vragen zijn geformuleerd als gesloten schaalvragen. Deze schaalverdeling is reeds
bekend bij de leerlingen omdat zij vaker op deze school enquêtes hebben ingevuld met dezelfde
wijze van schaalvragen. Mede omdat zij hiermee bekend zijn, heb ik voor deze wijze van vraag en
antwoord gekozen. Een andere reden hiervoor is dat open vragen te veel verwerking van mij
vragen en met deze schaalvragen kunnen leerlingen enige nuance aanbrengen in hun
antwoorden. De verkregen antwoorden zijn verwerkt als cirkeldiagrammen waarin percentage
aangegeven zijn. Dit geeft visueel een duidelijk beeld van de verkregen antwoorden per vraag per
fase. Hierdoor is vergelijking met een andere fase zeer snel mogelijk.
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4 Resultaten
4.1 Resultaten van afnemen interviews
Om antwoord te kunnen krijgen op deelvraag 4 en deelvraag 5 heb ik interviews afgenomen bij vijf
collega’s van mij op het Vechtdal College in Hardenberg. Het afnemen is gedaan middels een
overzicht met vragen. Dit overzicht is bij elk interview hetzelfde geweest. Niettemin zijn er af en toe
vragen toegevoegd omdat deze naar voren kwamen om opmerkingen van de respondent te
verduidelijken. Hieronder zijn alle gestelde vragen weergegeven. De gehele analyse van de
interviews is gedaan middels het uittypen van de opgenomen gesprekken. Een voorbeeld van het
eerste gesprek is in bijlage 1 weergegeven. Er hebben in totaal gesprekken met vijf collega’s
plaatsgevonden. Vervolgens zijn de uitgewerkte interviews gelabeld en daarna zijn alle labels
verzameld in een schema. Dit schema is ook aan bijlage 1 toegevoegd.
1. Maakt u gebruik van verhalen in uw lessen?
2. Welk soort verhalen gebruikt u hiervoor? Bijbelverhalen, mythes, legenden, sprookjes,
persoonlijke, van leerlingen.
3. Wat is volgens u de waarde van het gebruik van verhalen in het levensbeschouwelijk
onderwijs?
4. Bij mijn opleiding wordt gebruik gemaakt van het model van elementariseren bij het vertellen
van verhalen. Kent u dit model?
- Maakt u hier gebruik van?
- Is dit model waardevol volgens u?
Schema elementariseren laten zien, nadruk incentieven en media!
5. Gebruikt u ook andere middelen bij het vertellen van verhalen die het verhaal ondersteunen?
(Zoals voorwerpen of ict toepassingen: afbeeldingen, filmpjes, animaties, …?)
6. Welk effect hebben afbeeldingen en filmpjes, … volgens u voor de leerlingen?
7. Ziet u nog meer mogelijkheden voor ict in het algemeen bij het vertellen van verhalen?
- Waarom wel/ waarom niet?
- In relatie met de verbeelding van de leerling?
- Mag de verbeelding van de leerling iets worden vormgegeven door de docent?
8. Maakt u gebruik van of bent u bekend met theorieën die ict combineren met didactiek?
- Maakt u gebruik van een bepaalde didactiek? (wijze van benadering naar de leerlingen toe)
9. Wat zijn uw eigen ervaringen van het gebruik van verhalen?
10. Heeft u enig idee hoe leerlingen het gebruik van verhalen ervaren en waarderen?
11. Wat maakt volgens u een lesplan effectief voor het luisteren naar en vertellen van verhalen.
Wat zijn volgens u de belangrijkste onderdelen die niet vergeten mogen worden?
12. Geeft u opdracht aan leerlingen nadat ze een verhaal gehoord hebben?
- Welke soort opdracht?
- Wat adviseert u voor vmbo leerlingen?
13. Zitten de leerlingen anders (positie tafels) bij het luisteren naar verhalen?
- Of bij het verwerken van het verhaal in een opdracht?
- Hoe lang vertelt u doorgaans een verhaal?
14. Heeft u nog tips/ adviezen voor mijn onderzoek?

Alle uitgewerkte interviews kunt u raadplegen via: https://www.dropbox.com/sh/p6mcdfhcw1kffj9/
AACeZqL4BKLOxjH0SSSuwIbua?dl=0
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4.2 Resultaten eigen observatie
Tijdens het praktijkonderzoek heb ik drie ontwikkelingsfases gehad waarin de lessen zijn
uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van deze lessen heb ik geobserveerd en mijn bevindingen
verwerkt op een observatieformulier. Dit observatieformulier was voorzien van enkele vragen
welke ik vooraf uitgedacht had.
Ontwikkelingsfase 1 = 0-meting
Interviews met collega’s: De vragen en gegeven antwoorden staan verwerkt in de uitwerkingen
van de interviews in §4.1 van dit onderzoeksverslag. Mijn eigen bevindingen bij deze interviews
staan daar niet in verwerkt. In feite kan ik heel kort zijn over mijn observaties met deze interviews.
Alle collega’s waar ik mee gesproken heb, hebben direct ja gezegd op mijn vraag of ik hen mocht
interviewen. Zij waren allen enthousiast hierover. De gesprekken verliepen allen zeer vlot en waren
gemoedelijk. Daarbij wilden zij veel informatie, ervaringen en tips met mij delen.
Tijdens deze ontwikkelfase heb ik in drie klassen mijn les over verhalen kunnen uitvoeren. Bij deze
les heb ik geen gebruik gemaakt van afbeeldingen of filmpjes. De volgende zaken zijn mij
opgevallen:
Aandacht bij verhaal: Bij alle drie de klassen was dit zeer goed.
Deelname klassikaal bespreken: Bij twee klassen zeer goed, bij één klas net voldoende.
Deelname aan gesprek in groepjes: Bij twee klassen zeer goed, bij één klas net voldoende.
Uitvoeren opdracht: Bij twee klassen zeer goed, bij één klas net voldoende.
Bijzonderheden:
- De twee klassen die zeer goed scoren zijn eerstejaars klassen. De andere klas is een
tweedejaars klas.
- Tweedejaars klas had net een workshop gehad die voor veel leerlingen te lang duurde. Voor
velen was het daardoor moeilijk om zich te concentreren deze les. Dit heb ik nagevraagd bij de
leerlingen.
- Een atheïstische leerling heb ik gevraagd of de uitleg vooraf over het gebruik van verhalen hem
geholpen heeft. Hij gaf aan dat dit zeker geholpen heeft om mee te willen doen aan deze
opdracht. Tevens aan hem gevraagd waarom hij vaak afhaakt bij het woord Bijbel. Hij gaf aan
dat hij daar niks mee heeft. Maar dat het nu niet veel uitmaakt omdat het om een boodschap
gaat die voor iedereen is. Nu weet hij dat ook hijzelf als atheïst met deze te maken opdracht
mee kan doen.
Ontwikkelingsfase 2
Tijdens deze ontwikkelfase heb ik in twee klassen mijn les over verhalen kunnen uitvoeren. Bij
deze fase heb ik gebruikt gemaakt van ca. tien afbeeldingen en geen filmpjes. De volgende zaken
zijn mij opgevallen:
Aandacht bij verhaal: Bij alle twee de klassen was dit zeer goed.
Deelname klassikaal bespreken: Bij beide klassen zeer minimaal, zeer lage motivatie.
Deelname aan gesprek in groepjes: Bij één klas minimaal en de andere zeer minimaal, zeer
lage tot motivatie.
Uitvoeren opdracht: Bij beide klassen zeer goed, zeer gemotiveerd.
Bijzonderheden:
- De ene klas was een eerstejaars klas, de andere klas was een tweedejaars klas.
- Deze dag was de laatste lesdag voor de meivakantie, tevens laatste lesdag voor
examenklassen. Hierdoor was er enige onrust in de gehele school.
- Het aantal afbeeldingen is voldoende om het verhaal te kunnen volgen voor de leerlingen.
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Ontwikkelingsfase 3
Tijdens deze ontwikkelfase heb ik in twee klassen mijn les over verhalen kunnen uitvoeren. Bij
deze fase heb ik gebruik gemaakt van ca. twintig afbeeldingen en twee filmpjes. De volgende
zaken zijn mij opgevallen:
Aandacht bij verhaal: Bij één klas net voldoende en de andere klas onvoldoende aandacht.
Deelname klassikaal bespreken: Bij beide klassen onvoldoende.
Deelname aan gesprek in groepjes: Bij één klas redelijk goed, bij de andere klas onvoldoende.
Uitvoeren opdracht: Bij één klas zeer goed, bij één klas onvoldoende.
Bijzonderheden:
- Beide klassen zijn tweedejaars klassen.
- De dag waarop het onderzoek werd uitgevoerd was de dag voor hemelvaartsdag. Het kan zijn
dat de leerlingen daardoor minder gemotiveerd waren. Bij navraag bleken zij al een ‘weekend
gevoel' te hebben.

4.3 Resultaten van enquête leerlingen
Om een antwoord kunnen krijgen op deelvraag 6 heb ik een enquête afgenomen bij alle leerlingen
die betrokken waren bij dit onderzoek. Tijdens elke ontwikkelfase heb ik een les uitgevoerd in
meerdere klassen. Na het vertellen van het verhaal en het overleggen en het uitvoeren van een
opdracht heb ik de leerlingen een enquête voorgelegd. Er is bij honderdnegenentwintig leerlingen
een enquête afgenomen. Bij elke klas is de enquête door alle leerlingen ingevuld. Vooraf aan het
onderzoek had ik het voornemen om niet alle enquêtes te gebruiken. In §3.4 van dit
onderzoeksverslag heb ik uitgelegd waarom ik hier van afgeweken ben.
Ontwikkelingsfase 1 = 0-meting
Voor schema van drie klassen tezamen 1B3, 1B4 en 2C1 zie bijlage 2.
Ontwikkelingsfase 2
Voor schema van twee klassen tezamen 1D1 en 2C2 zie bijlage 2.
Ontwikkelingsfase 3
Voor schema van twee klassen tezamen 2C1 en 2C3 zie bijlage 2.
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4.4 Analyse verzamelde gegevens
Hieronder is per ontwikkelfase en per onderzoeksonderdeel aangegeven welke analyses er
verkregen zijn uit de vele onderzoeksgegevens. Doordat er meerdere onderzoeksonderdelen zijn
en veel gegevens, is de analyse weergegeven als een opsomming om het nog enigszins
overzichtelijk te houden voor dit onderzoeksverslag.
Ontwikkelingsfase 1 = 0-meting
Interviews
Waarde verhaal
- Alle collega hebben ervaring met het gebruik van verhalen, ze gebruiken verhalen met diverse
achtergronden. Niet alleen bijbelverhalen zijn aan de orde.
- Niet elke collega kent dezelfde waarde toe aan het gebruik van verhalen. Bij collega A is de
waarde van verhalen, leerlingen qua emotie in een diepere laag brengen, zodat er een
boodschap over gebracht kan worden. Collega B ziet het als een wijze waarop leerlingen vanuit
hun eigen verhaal een connectie kunnen maken met het verhaal van een ander. Zodat zij zelf
kunnen bepalen wat zij er aan hebben. Collega C ziet vooral dat leerlingen in het verhaal gaan
zitten wanneer je ze aanspreekt op hun niveau in hun belevingswereld. Hiervoor hebben
leerlingen hun eigen verbeelding nodig, die probeer je te stimuleren. Collega D geeft aan dat
verhalen er niet alleen zijn om een boodschap mee over te brengen maar vooral om het proces
van contact leggen te dienen van de leerling met de docent, met andere leerlingen en vooral
met zichzelf. Collega E geeft aan dat verhalen een grote impact hebben op het gevoel in het
systeem van mensen. Met verhalen kun je traditie, waarden en normen doorgeven, je kunt als
het ware je erfgoed doorgeven middels verhalen. Verhalen roepen telkens weer beelden op,
deze zijn nodig om uiteindelijk tot gedachten bepaling te komen.
- Verhalen zijn een middel om de verbeelding van leerlingen te stimuleren.
ICT gebruik en didactiek
- Alle collega’s gebruiken ICT in hun lessen, ook bij verhalen, soms wordt alleen het verhaal
gebruikt.
- Alle collega’s zijn niet bekend met het model van elementariseren van Valstar. Zij gebruiken
geen andere theorieën die ICT in zich hebben zitten.
- Het model van elementariseren wordt door bijna allen gezien als een geschikt model voor het
gebruik van verhalen in de les. Eén collega geeft aan zich daar eerst meer in te willen
verdiepen voordat deze daar iets over kan zeggen.
- Het T-PACK model wordt door allen gewaardeerd met name door zijn eenvoud. Meerdere
collega’s hebben gevraagd of ik deze modellen aan hen wil geven.

-

Afbeeldingen en filmpjes in de les
Juist gebruik van afbeeldingen en filmpjes kan leerlingen prikkelen als het hen verbaasd.
Afbeeldingen en filmpjes sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren, beeldcultuur.
Afbeeldingen en filmpjes kunnen verhelderend zijn maar soms ook afleiding voor de leerlingen.
Afbeeldingen en filmpjes zijn een middel om de verbeelding van leerlingen te stimuleren.
Aantal afbeeldingen varieert van 3 tot 13 stuks per verhaal.
Lengte verhaal bij afbeeldingen varieert van 3 minuten tot 15 minuten.
Lengte film varieert doorgaans van 3 minuten tot 10 minuten. Het kan een hele les, dit is
afhankelijk van de opdracht die er bij hoort.
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Tips voor effectief lesplan
Start eerst met de actualiteit, waar kun je op aansluiten in de belevingswereld van jongeren en
ga daarna van hieruit verder met je verhaal.
Bepaal vooraf wat je lesdoel is, benoem deze naar de leerlingen.
Wees flexibel in de lengte van je verhaal, voel de klas aan, anders ga je ze verliezen.
Na het verhaal kun je verschillende opdrachten geven, het hoeft niet altijd op papier in de klas.
Het kan een dialoog in de klas zijn, maar het kan ook een thuisopdracht zijn. Zolang de
leerlingen maar kunnen reflecteren. Een thuisopdracht biedt meer privacy dan werken in de
klas, dat kan bij het schrijven van een persoonlijk verhaal soms beter werken voor de leerling.
Een verhaal omzetten naar een zelf te maken strip, kan de inleving in een verhaal verbeteren.
Na gesprekken in de klas, kan een stille wand discussie weer input geven voor verdere
gesprekken en de reflectie bij leerlingen bevorderen.
Bij het vertellen moet je je goed kunnen inleven in de karakters in je verhaal, dat maakt een
verhaal levendiger.
Bij verhalen moet je rekening houden met de leeftijd van de leerlingen en hun achtergond, het
verhaal moet hier bij passen.
Leerlingen hebben behoefte aan een vaste structuur in de les. Maar gebruik vooral je eigen
structuur en niet die van een ander. Die structuur geeft hen rust.
Maak contact met de leerlingen en neem je zelf ook mee naar school, deel van jezelf met de
leerlingen. Dit bevordert het contact met de leerlingen.
Zorg voor veiligheid in de klas, dit kan bevordert worden door duidelijke kaders aan te bieden in
de klas. Niet elke klas is automatisch veilig voor de leerlingen.
Eén of twee krachtige afbeeldingen zegt veel meer dan twintig afbeeldingen.
Leerlingen vinden het fijn om het levensverhaal van de docent te horen, dit wordt gewaardeerd.
Zorg bij een verhaal voor een duidelijke kop, romp, staart.
Daarnaast is de kracht van herhaling een hele belangrijke, je moet samenvatten.
Geef niet direct je eigen boodschap bij een verhaal, maar vraag eerst naar de boodschap die
de leerling er in ziet. Elke leerling hoort een verhaal op een andere manier.

Observaties
- Ondanks afwezigheid van afbeeldingen hebben de leerlingen het verhaal goed kunnen volgen.
- Vooraf uitleg geven over waarom verhalen gebruikt worden bij het vak godsdienst heeft
duidelijkheid verschaft aan leerlingen.
- Na uitleg over de boodschap van een verhaal die voor iedereen bestemd is, begreep een
leerling, die atheïst is, dat er ook een boodschap voor hem in een verhaal kan zitten. Hier werd
deze jongen aanzienlijk rustiger van.
- Het moment op de dag waarop je verhalen gebruikt kan van invloed zijn op de motivatie van de
leerlingen.
Resultaten van enquête
- Het voorgelezen verhaal was goed te volgen voor de leerlingen, twee leerlingen konden het
verhaal niet volgen.
- Niet elke leerling heeft de uitleg over het gebruik van verhalen begrepen, de meerderheid wel.
- Het delen van het eigen verhaal ligt gevoelig in de klas, ca. 44% is toch bereid dit te delen.
- De leerlingen verwachten een grote behoefte te hebben aan afbeeldingen en filmpjes om het
verhaal beter te kunnen volgen.
- Wanneer de docent de boodschap van een verhaal vertaald naar zijn eigen leven, dan kunnen
leerlingen de boodschap beter begrijpen.
- Ongeveer de helft van de leerlingen heeft iets geleerd van de boodschap van het verhaal.
- Veel leerlingen geven aan dat het stemgebruik van de verteller meer inlevend in de
verschillende karakters mag.
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Ontwikkelingsfase 2
Observaties
- Leerlingen van eerstejaars klassen zijn meer gemotiveerd om na het aanhoren van verhalen
met elkaar in gesprek te gaan.
- Tweedejaars klassen willen het verhaal wel volgen maar hebben minder behoefte/ zijn minder
gemotiveerd om iets over zichzelf te delen met klasgenoten.
- Het moment in de week waarop je verhalen gebruikt kan van invloed zijn op de motivatie van
de leerlingen.
- Het aantal afbeeldingen is voldoende om het verhaal te kunnen volgen voor de leerlingen.
- Bij een ipad klas is het uitwerken van de opdracht op de ipad goed gevallen. Ze hebben de
opdracht met plezier uitgevoerd en zijn redelijk snel tot een eindresultaat gekomen.
Resultaten van enquête
- Het vertelde verhaal was goed te volgen voor de leerlingen, één leerling kon het verhaal niet
volgen.
- Niet elke leerling heeft de uitleg over het gebruik van verhalen begrepen, de meerderheid wel.
- Het delen van het eigen verhaal ligt zeer gevoelig in de klas, ca. 14% is toch bereid dit te delen.
- De meerderheid van de leerlingen kan met behulp van afbeeldingen en filmpjes het verhaal
beter volgen. Twee leerlingen zijn het hier niet mee eens, ik verwacht dat zij genoeg hebben
aan hun eigen verbeelding.
- Wanneer de docent de boodschap van een verhaal vertaald naar zijn eigen leven, dan kunnen
leerlingen de boodschap beter begrijpen.
- Ongeveer de een derde van de leerlingen heeft iets geleerd van de boodschap van het verhaal.
- Veel leerlingen geven aan dat het stemgebruik van de verteller meer inlevend in de
verschillende karakters mag.
- Eén leerling geeft aan dat er te veel verteld wordt, er mag minder verteld worden.
- Leerlingen hebben behoefte aan meer afwisseling in werkvormen, er wordt gevraagd naar
spelletjes, Kahoot quiz of meer met de ipad doen.
Ontwikkelingsfase 3
Observaties
- Het moment in de week waarop je verhalen gebruikt kan van invloed zijn op de motivatie van
de leerlingen.
Resultaten van enquête
- Het vertelde verhaal was niet goed te volgen voor alle leerlingen, 12% van de leerlingen kon
het verhaal niet volgen. Daarbij kon 43% niet aangeven of ze het verhaal konden volgen. Het
percentage neutraal bij ontwikkelfase 1= 24% en bij ontwikkelfase 2= 21%. Bij ontwikkelfase 3
is dit 43% geworden. Veel leerlingen staan in grote twijfel bij het beantwoorden van deze vraag.
- Niet elke leerling heeft de uitleg over het gebruik van verhalen begrepen, de meerderheid wel.
- Het delen van het eigen verhaal ligt gevoelig in de klas, ca. 33% is toch bereid dit te delen.
- De meerderheid van de leerlingen kan met behulp van afbeeldingen en filmpjes het verhaal
beter volgen. 9%van de leerlingen is het hier niet mee eens, ik verwacht dat de hoeveelheid
aan afbeeldingen te veel hebben gevonden.
- Wanneer de docent de boodschap van een verhaal vertaald naar zijn eigen leven, dan kunnen
leerlingen de boodschap beter begrijpen.
- Ongeveer de een vijfde van de leerlingen heeft iets geleerd van de boodschap van het verhaal,
dit is beduidend minder dan de vorige ontwikkelingsfase.
- Veel leerlingen geven aan dat het stemgebruik van de verteller meer inlevend in de
verschillende karakters mag.
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- Vraag 8 (fase 3) geeft aan dat 66% van de leerlingen graag meer afbeeldingen en filmpjes wil
zien bij het verhaal. Dat is tegenstrijdig omdat veel minder leerlingen bij vraag 1 aangeven dat
zij het verhaal hebben kunnen volgen. Dit is bij ontwikkelfase 1= 73%, bij ontwikkelfase 2= 77%
en bij ontwikkelfase 3 = 46% geworden. Een fors verschil.
Vraag 8 Wanneer er te veel afbeeldingen en filmpjes worden gebruikt kan ik het verhaal niet meer
volgen.
MOGELIJKE ANTWOORDEN

AANTAL

A Eens, liever geen afb./ film

0

B Eens, max. 1 tot 5 stuks

2

C Eens, max. 6 tot 10 stuks

3

D Eens, max. 10 tot 15 stuks

5

E Eens, max. 16 tot 20 stuks

2

F Oneens, hoe meer hoe beter

23

Procenten
6%9%
14%
6%

66%

FASE 3

A Eens, liever geen afb./ film
B Eens, max. 1 tot 5 stuks
C Eens, max. 6 tot 10 stuks
D Eens, max. 10 tot 15 stuks
E Eens, max. 16 tot 20 stuks
F Oneens, hoe meer hoe beter

Vraag 1 Toen het verhaal verteld werd, kon ik het verhaal goed volgen.
MOGELIJKE ANTWOORDEN

AANTAL

Helemaal eens

5

Eens

32

Neutraal/ geen mening

12

Oneens

1

Helemaal oneens

1

Procenten
2%
2%
10%
24%
63%

FASE 1

Helemaal eens
Eens
Neutraal/ geen mening
Oneens
Helemaal oneens

Vraag 1 Toen het verhaal verteld werd, kon ik het verhaal goed volgen..
MOGELIJKE ANTWOORDEN

AANTAL

Helemaal eens

6

Eens

27

Neutraal/ geen mening

9

Oneens

1

Helemaal oneens

0

Procenten
2%
14%
21%

63%

FASE 2

Helemaal eens
Eens
Neutraal/ geen mening
Oneens
Helemaal oneens

Vraag 1 Toen het verhaal verteld werd, kon ik het verhaal goed volgen…
MOGELIJKE ANTWOORDEN

AANTAL

Helemaal eens

3

Eens

13

Neutraal/ geen mening

15

Oneens

1

Helemaal oneens

3
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9%9%
3%
43%

37%

FASE 3

Helemaal eens
Eens
Neutraal/ geen mening
Oneens
Helemaal oneens
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4.5 Ontwikkeling van effectief lesplan
Gedurende het verloop van het onderzoek is er na elke ontwikkelfase gekeken naar de verkregen
informatie. Vanuit de verkregen informatie middels interviews, observaties, enquête en verwerken
van literatuur is telkens gewerkt naar de ontwikkeling van het lesplan dat als eindproduct uit dit
onderzoek zal komen. Hieronder zijn de ontwikkelingen per ontwikkelingsfase aangegeven.
Eerste opzet ontwikkelingsfase 1 = 0-meting
Algemeen
- Er worden geen afbeeldingen en filmpjes gebruikt, dit is de basis voor de 0-meting.
- Voorlezen van een verhaal, tekst uit de Bijbel iets aangepast naar spreektaal.
- Opdracht die leerlingen gaan maken is voor een beoordeling.
Naar aanleiding van interviews
- Voor de lengte van het verhaal wordt ca. 10 minuten aangehouden.
- Het lesdoel wordt bij aanvang van de les benoemd naar de leerlingen.
- De opzet van het verhaal kent een duidelijke kop, romp en staart.
- De les op is gehangen aan een keynote/ powerpoint presentatie. Op elke pagina is de planning
aangegeven zodat leerlingen de structuur kunnen zien van deze les. De leerlingen weten wat
ze kunnen verwachten.
- Bij uitleg over de boodschap van het verhaal, vertel ik wat de boodschap voor mij persoonlijk
betekent. Hiermee deel ik mijzelf met de leerlingen.
Naar aanleiding van verwerken literatuur
- Als basis voor het lesplan wordt het model van elementariseren van Valstar gebruikt (Valstar et
al., 2008, p.114-121).
Aanpassingen voor ontwikkelingsfase 2
Algemeen
- Er worden tien dia’s met afbeeldingen en geen filmpjes gebruikt.
- Het verhaal is een bijbelverhaal dat verteld wordt, het is niet voorgelezen.
- De opdracht die leerlingen gaan maken is voor een beoordeling.
- Er wordt een uitleg over de boodschap van het verhaal verteld vanuit mijn eigen ervaringen.
Naar aanleiding van interviews
- De verteller probeert zich in te leven in de karakters om het verhaal levendiger te maken.
- Na het vertellen van het verhaal wordt het verhaal samengevat.
Naar aanleiding van observaties
- Vooraf wordt uitleg gegeven over waarom verhalen gebruikt worden bij het vak godsdienst.
Naar aanleiding van resultaten van enquête
- De verteller probeert zich in te leven in de karakters om het verhaal levendiger te maken.
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Aanpassingen voor ontwikkelingsfase 3
Algemeen
- Er worden zesentwintig dia’s met afbeeldingen en twee filmpjes gebruikt.
- Het verhaal is een bijbelverhaal dat verteld wordt, het is niet voorgelezen.
- De opdracht die leerlingen gaan maken is een gesprek voeren en woorden hierover op het
bord schrijven. Geen beoordeling voor de leerlingen.
- Uitleg over de boodschap van het verhaal is gestart bij de leerlingen.
Naar aanleiding van interviews
- Er wordt gestart vanuit de actualiteit, zodat je kunt aansluiten op de belevingswereld van
jongeren, daarna volgt de verbinding met het verhaal.
- Wees flexibel in de lengte van je verhaal, voel de klas aan, anders ga je ze verliezen.
- Er wordt gebruik gemaakt van een stille wand discussie voor input voor verdere gesprekken en
om de reflectie bij leerlingen te bevorderen.
- Niet alleen opdrachten voor een beoordeling doen, geef leerlingen te tijd om na te denken over
het thema.
Naar aanleiding van resultaten van enquête
- Leerlingen geven aan dat zij behoefte hebben aan afbeeldingen en filmpjes bij een verhaal.
- Extra vraag toegevoegd in verband met het meten van het geschikte aantal afbeeldingen voor
een verhaal.
Naar aanleiding van verwerken literatuur
- Jef de Schepper, vraag eerst de boodschap van het verhaal aan de leerlingen, kom niet direct
met je eigen boodschap (Schepper, 2004, p.292).
- Aantal woorden welke ik gebruik in mijn gehele verhaal enigszins beperken. Veel leerlingen
zullen maximaal tussen de ca. 615 en 1251 woorden per uur horen (Cöp, z.j.).
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4.6 Antwoorden op deelvragen
1. Wat is de waarde van het luisteren naar en vertellen van verhalen in het
levensbeschouwelijk onderwijs?
Verhalen op zich kunnen mooi zijn om naar te luisteren. Wanneer er didactisch en pedagogisch
gezien weinig doordacht is, zal het gebruik van verhalen verder geen andere functie hebben dan
plezier en/of afleiding. Het gebruik van verhalen kan juist waardevol worden wanneer er wordt
ingezet op het ontwikkelen van de narratieve identiteit van leerlingen. Deze narratieve identiteit is
het meest behulpzaam om de eigen identiteit te begrijpen. Dit doen leerlingen door aan hun eigen
levensverhaal te werken middels wisselwerking met anderen en hun eigen verhaal te vertellen.
Juist door het vertellen van verhalen, kunnen leerlingen hun eigen levensverhaal naast deze
andere verhalen leggen. Hierdoor kunnen leerlingen hun eigen handelingen plaatsen in een groter
geheel van hun persoonlijke biografie. De waarde van het vertellen van verhalen is daarmee het
stimuleren van de identiteitsontwikkeling van leerlingen.
2. Wat maakt een lesplan effectief volgens vakliteratuur, bij het luisteren naar en vertellen
van verhalen voor het levensbeschouwelijk onderwijs?
Vanuit de godsdienstpedagogiek is het model van elementariseren een krachtig model om een
goede balans te krijgen in een lesplan zodat deze als effectief kan worden ervaren. Het doel van
dit model is recht doen aan het proces van wederkerige ontsluiting. Om dit te bewerkstelligen dient
er aandacht besteed te worden aan de volgende invalshoeken: toegangen, ervaringen,
leeractiviteiten, levensbetekenissen, structuur & context en incentieven & media. Verhalen zijn
hierbij een onderdeel van de in te brengen incentieven. Om verhalen effectief in te kunnen zetten
is het narratieve model van Egan zeer gepast. Het uitgangspunt hierbij is dat verhalen
mechanismen bevatten die mensen kunnen gebruiken om betekenis te geven aan de wereld. Het
hoofdkenmerk van betekenisvolle verhalen is affectiviteit. Volgens diverse literatuurbronnen is
contact hebben met je leerlingen en deze onderhouden van het grootste belang om het gebruik
van verhalen betekenisvol te kunnen laten zijn zodat deze bijdragen aan de identiteitsontwikkeling
van leerlingen.
3. Wat maakt de inzet van ICT in een les effectief volgens vakliteratuur.
De inzet van ICT in een les kan zeer effectief zijn indien deze inzet van ICT de les ondersteunt.
Het moet een meerwaarde bieden tijdens de les en niet als aanvulling gebruikt worden als los
onderdeel van de les. Bij het gebruik van verhalen dient de ICT tegelijk met het vertellen van een
verhaal toegepast worden. Wanneer ICT als los onderdeel achteraf wordt ingezet is er geen
sprake van meerwaarde van ICT en daarom zal een les als minder effectief ervaren worden. Er
dient een balans te zijn tussen het gebruik van kennis, didactiek/ pedagogiek en de inzet van ICT.
Het T-PACK model is hier een geschikte weergave van.
4. Welke ervaringen zijn er op het Vechtdal College in Hardenberg met de inzet van ICT in
combinatie met het levensbeschouwelijk onderwijs bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen?
Alle collega’s waarbij een interview is afgenomen hebben veel ervaring met het vertellen van
verhalen. Zij gebruiken niet alleen verhalen uit de christelijke traditie maar ook uit diverse andere
culturen en religies. Na het luisteren naar de verhalen gaan leerlingen in gesprek met elkaar,
daarna volgt er soms een groepsopdracht om uit te werken of een individuele opdracht om thuis te
maken. Hoe dan ook, er wordt doorgaans gestreefd naar het reflecteren op zichzelf naar
aanleiding van het vertelde verhaal. Een enkele keer wordt ICT ingezet bij het uitwerken van een
opdracht mist het computerlokaal beschikbaar is. Ervaringen met ipad-klassen op dit gebied zijn
niet genoemd.
5. Wat maakt een lesplan effectief volgens de docenten godsdienst, bij het luisteren naar
en vertellen van verhalen op het Vechtdal College in Hardenberg?
Er zijn vele tips verzameld in de vijf interviews over een effectief lesplan. Structuur bieden aan de
leerlingen die past bij de docent. Het moet herkenbaar zijn voor leerlingen, dan geeft het rust.
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Starten vanuit de actualiteit en daarmee aansluiten op de beleveningswereld van jongeren.
Flexibel zijn met de lengte van je verhaal, voel de leerlingen aan. Beperkt de hoeveelheid
afbeeldingen, beter twee krachtige afbeeldingen dan twintig nietszeggende afbeeldingen. Zorg dat
er een veilig klimaat in de klas is, geef hiervoor duidelijke kaders aan. Geef niet direct je eigen
boodschap bij een verhaal, laat de leerlingen eerst zelf hun eigen boodschap vertellen. Elke
leerling hoort een verhaal op een andere manier. De tip die bij elke collega terugkomt is maak
contact met de leerlingen, breng jezelf mee, deel iets van jezelf met de leerlingen. Deze tip is
voorwaardelijk, doe je dit niet dan zal de leerling het verhaal moeilijk kunnen betrekken op zichzelf.
Er is dan te veel afstand. Daarom blijft hier contact de sleutel tot een effectief lesplan volgens de
docenten godsdienst.
6. Hoe wordt de inzet van ICT bij het het luisteren naar en vertellen van verhalen
gewaardeerd door de leerlingen?
Een zeer groot deel van de leerlingen geeft aan bij vraag 4 dat zij de inzet van ICT door het tonen
van afbeeldingen en filmpjes als zeer gewenst ervaren. In ontwikkelingsfase 1 is 43% het eens en
35% het helemaal eens met de inzet van ICT bij het gebruik van verhalen. Bij ontwikkelingsfase 2
is 56% het eens en 21% het helemaal eens met de inzet van ICT bij het gebruik van verhalen. Bij
ontwikkelingsfase 3 is 46% het eens en 23% het helemaal eens met de inzet van ICT bij het
gebruik van verhalen. De afname in % is tevens terug te vinden bij vraag 1, over het kunnen
volgen van het verhaal. Bij ontwikkelingsfase 1 is 63% het eens en 10% het helemaal eens over
het kunnen volgen van het verhaal. Bij ontwikkelingsfase 2 is 63% het eens en 14% het helemaal
eens over het kunnen volgen van het verhaal. Bij ontwikkelingsfase 3 is 37% het eens en 9% het
helemaal eens over het kunnen volgen van het verhaal. De afname bij ontwikkelingsfase 3 is te
verklaren door het gebruik van zesentwintig dia’s en twee filmpjes. Voor meerdere leerlingen is dit
te overdadig geweest aan informatie om te verwerken.
7. Welke praktische mogelijkheden zijn er om ICT in te zetten bij het luisteren naar en
vertellen van verhalen?
Bijna alle lokalen hebben de mogelijkheid om een scherm naar beneden te trekken waarop een
beamer geprojecteerd kan worden. Er is een mogelijkheid tot het gebruik van een Digibord waarop
je zelf iets digitaal bij de presentatie kunt schrijven. Dit Digibord kan alleen bediend worden vanaf
een vaste computer in het lokaal. De andere lokalen hebben allemaal vaste een computer en
enkele lokalen hebben Apple-tv. Apple-tv is een verbindingskastje waarmee je de ipad, die elke
docent heeft, draadloos kunt verbinden met de beamer. Leerlingen die in een ipad klas zitten
kunnen opdrachten uitwerken op hun ipad. Indien er ruimte is in een computerlokaal kunnen
leerlingen daar opdrachten uitwerken.
8. Welke inzet van ICT wordt toegepast bij het praktijkonderzoek?
Bij het praktijkonderzoek is er gebruik gemaakt van de ipad om daarmee de afbeeldingen en
filmpjes op het bord te projecteren. Door het gebruik van de ipad ben je als docent flexibel in het
innemen van een positie in het lokaal. Hierdoor ben je minder statisch aanwezig. Er is verder niet
gekozen voor interactieve vormen met ICT toepassingen omdat dit de aandacht van het verhaal af
zou kunnen houden.
9. Wat is de meerwaarde van het gebruik van ICT bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen?
Door de inzet van ICT kunnen er afbeeldingen en filmpjes gebruikt worden bij het vertellen van
verhalen. Leerlingen zijn gewend aan het verwerken van beelden, hiermee kun je als docent
aansluiten op de belevingswereld van leerlingen. Daarnaast is het van groot belang dat er niet te
veel afbeeldingen en filmpjes worden gebruikt. Vijf tot tien afbeeldingen/ filmpjes is voldoende.
Hoofdzaak is het gebruik van krachtige afbeeldingen/ filmpjes, wanneer deze worden toegepast
stimuleert dit leerlingen om verder te gaan met hun eigen verbeelding. Deze verbeelding hebben
zij nodig om verhalen te kunnen verwerken. ICT als ipad of als PC in een computerlokaal kunnen
ook worden ingezet bij het uitwerken van een opdracht. Dit sluit tevens aan bij de belevingswereld
van leerlingen. De inzet van het gebruik van verhalen is het ontwikkelen van de narratieve identiteit
van leerlingen zodat zij hun eigen identiteit beter zullen gaan begrijpen.
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5 Eindresultaat: Effectief lesplan verhalen en ICT
Op basis van de verkregen resultaten uit het literatuuronderzoek aangevuld met het
praktijkonderzoek bestaande uit interviews, uitgevoerde lessen, observaties en leerling-enquêtes
ben ik tot onderstaand effectief lesplan gekomen bij gebruik van verhalen met ondersteuning van
ICT in het levensbeschouwelijk onderwijs aan het Vechtdal College te Hardenberg.

Datum: 5 juni 2015
Algemeen
Dit lesplan is het eindresultaat van het praktijkonderzoek van Jorrit Ettema. De hoofdvraag bij dit
praktijkonderzoek is:
Hoe ziet een effectief lesplan eruit voor het vak godsdienst waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT,
welke ondersteunend is in het levensbeschouwelijk onderwijs bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen, op het Vechtdal College in Hardenberg?
Fase 0.1
Welk betekenisvol lesdoel heeft deze les?
(Welk thema wordt er behandeld en met welk doel wordt dit gedaan?)
Fase 0.2
Wat is de takenanalyse?
(Korte omschrijving van de taken van de docent)
Fase 0.3
Lesopdracht:

Klas (niveau):
Aantal leerlingen:
Tijd: .. minuten

Algemene lesdoel:
…

Beginsituatie:
…

Leerdoel: …

Eindsituatie:
…

Tijdfasering

Concrete leerdoelen+
beheersingsvorm

Leerstof

Didactische aanpak

5 minuten

Eerst startmoment van de les
creëren.

Helderheid
verschaffen aan
leerlingen over wat zij
kunnen verwachten
deze les. Onzekerheid
hierover wegnemen.

Duidelijke start van les
laten zien.

Uitleg over het gebruik
van verhalen en het
nut voor leerlingen van
verschillende afkomst
en geloof.

Klassikaal
behandelen. Bedoeld
om de leerlingen
gerust te stellen.

Bij binnenkomst planning op
bord hebben en deze
benoemen.
Leerdoel benoemen voor de
klas.
5 minuten
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Introductie over het gebruik van
verhalen. Waarom worden er
verhalen gebruikt bij het vak
godsdienst.

Klassikale start van de
les, de hoofdlijnen van
deze les wordt
duidelijk gemaakt.
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Tijdfasering

Concrete leerdoelen+
beheersingsvorm

Leerstof

Didactische aanpak

… minuten

Het verhaal vertellen aan de
leerlingen met ondersteuning
van ICT maximaal ca. 10
afbeeldingen en filmpjes.

Verbeelding van
leerlingen stimuleren
middels gebruik
afbeeldingen en
filmpjes.

Klassikaal vertellen
zodat elke leerling het
verhaal tegelijk hoort.

Vragen naar persoonlijke
boodschap die de leerling uit
het verhaal haalt.

Verbeelding zijn werk
laten doen, leerlingen
leren van elkaars
boodschap.

Klassikaal leren van
elkaars persoonlijke
boodschap die men uit
een verhaal haalt.

Docent kan persoonlijke
boodschap bij een verhaal
vertellen nadat leerlingen
verteld hebben.

Wederkerigheid
bewerkstelligen door
zelf een persoonlijk
verhaal te delen met
de leerlingen.

… minuten

Gesprek in 4-tallen, leerlingen
kunnen met elkaar praten en
vertellen welke boodschap het
verhaal voor hen persoonlijk
heeft.

Samenwerken, delen
van gedachten en
hierop reageren.

Gesprek in 4-tal, groep
kleiner maken zodat
ze eerder geneigd zijn
persoonlijke zaken te
delen.

… minuten

Opdracht/ reflectie …

Diverse opdrachten tot
zelfexpressie zijn
mogelijk. Probeer
diverse leerstijlen aan
te spreken.

Opdracht welke
haalbaar is voor
leerlingen en recht
doel aan het lesdoel.

Lengte verhaal passend bij
docent en klas.
Stemgebruik afstemmen op de
karakters in het verhaal,
stimuleert de inleving in het
verhaal en de focus van
leerlingen.
… minuten

Ipad klassen kunnen
opdrachten uitvoeren
op hun ipad.
5 minuten

Bespreken van lesdoel, is deze
gehaald?

5 minuten

Tijdig stoppen met de les, de
les afbouwen voor de
leerlingen.

Leerlingen herhalen
de behandelde lesstof.

Leerlingen kunnen zelf
bepalen of zij het
lesdoel gehaald
hebben. Bevestiging
hiervan geeft leerling
het idee dat hij/zij de
lesstof aan kan.
Afbouwen van de
inspanning van de
leerlingen.

Tips voor inzet van ICT middelen bij uitvoeren opdrachten
- Reflectieopdracht schrijven, iPad applicatie ‘pages’ of ‘word’
- Foto collage maken, iPad applicatie ‘piccollage’
- Klassikaal meerkeuze vragen stellen, internetsite kahoot.it leerlingen kunnen met
mobieltje antwoorden geven. Voor docent create.kahoot.it om een account aan te
maken.
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Benodigdheden
- Welke zaken moet je vooraf regelen om de les te kunnen uitvoeren?
- …
Vragen ter aanvulling van het lesplan
1.1 Wat gebruik ik als aansluiter op de voorkennis?
…
1.2 Hoe informeer ik de leerling?
…
1.3 Welke lesonderdelen geef ik aan en hoe deel ik die mee?
…
2.1 Waaruit bestaat de instructie?
…
2.2 Welke voorbeelden gebruik ik eventueel?
…
2.3 Welke controlevragen gebruik ik?
…
3.1 Wat zijn de werkvormen?
…
3.2 Wat doen de leerlingen die al eerder klaar zijn?
…
4.1 Evalueren leerdoel
…

Literatuur:
AACTE. (2008). Handbook of technological pedagogical content knowledge for educators. New
York: Routledge.
Besturenraad (2006). Godsdienst/ levensbeschouwing als examenvak. Handreiking. Voorburg:
Besturenraad. Verkregen op 28 mei, 2015, via http://www.verus.nl/downloads/handleidinggodsdienstlevensbeschouwing-als-examenvak
Lavooij. M. (2003). Onderwijsmiddelen zml. Narrativiteit: 3 visies hebben zml iets te bieden.
Verkregen op 7 mei, 2015, via http://www.slo.nl/downloads/archief/Narrativiteit.pdf/
Valstar, J. & Kuindersma, H. et al. (2008). Verwonderen & ontdekken, Vakdidactiek godsdienst
primair onderwijs. Amersfoort: NZV Uitgevers.
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Benodigde literatuur bij de voorbereiding van een effectief lesplan.
Het model van elementariseren.

Wanneer de onderdelen als samenhangend geheel ingezet worden beogen zij optimaal recht te
doen aan het proces van wederkerige ontsluiting.
Toegangen
Aansluiting vinden bij belevingswereld van jongeren ‘de beginsituatie’, om met het aanwezige
vermogen van leerlingen tot een verdergaande ontwikkeling te komen.
Ervaringen
Invalshoek met een meervoudig perspectief. Focus op actuele ervaringsdimensie van leerlingen
als ook op de ervaringen vanuit de godsdienstige overleveringen.
Leeractiviteiten
Toepassen van leeractiviteiten die aansluiten op de persoonlijke leerstijlen van leerlingen.
Betreft uitdagende leeractiviteiten waarbij leerlingen actief en ontdekkend leren zodat zij zichzelf
kunnen ontwikkelen.
Levensbetekenissen
Betreft het aan het denken zetten van leerlingen over levensbelangrijke levensbetekenissen.
Hierdoor kunnen zij aan het denken worden gezet over goed en kwaad, vreugde en verdriet,
kracht en inspiratie etc.
Structuur & context
Godsdienstige kernthema’s bepalen. Wat zijn de hoofdzaken en bijzaken? Welke kennis is het
meest geschikt voor de theologische inhouden? Welke elementaire theologische inhouden
hebben een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van de leerlingen?
Incentieven & media
De inbreng van krachtige media die bij leerlingen een sterke intrinsieke motivatie oproepen
zodat zij meer betrokken raken bij hun eigen leerproces. Voorbeelden krachtige media: foto uit
de krant, poster, cartoon, Bijbeltekst, songtekst, kunstzinnige voorwerpen, afbeeldingen van
symbolen etc . (Valstar & Kuindersma & Spronk & Kraft & Endedijk-Griffioen, 2008, p.114-121).
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T-PACK model
Het T-PACK model heeft betrekking op
de inzet ICT-middelen in het onderwijs.
Het model dient voor de docent om
vooraf na te gaan of alle onderdelen
aanwezig zijn. Het model gaat uit van
drie hoofdprincipes namelijk technologie
kennis (TK), didactische/ pedagogische
kennis (PK) en inhoudelijke kennis (CK).
Indien alle drie de onderdelen worden
toegepast en elkaar overlappen dan pas
dan ontstaat er een meerwaarde voor de
leerlingen. Dit geeft aan dat een les
waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT
pas meerwaarde heeft wanneer er
kennis in verwerkt is welke op een goed
doordachte wijze, een passende
didactische toepassing heeft gekregen
(AACTE, 2008, p.12).

Narratieve model van Egan
De Canadese onderwijspedagoog Egan heeft een model ontworpen genaamd ‘het narratieve
model van Egan’ voor betekenisvolle verhalen. Uitgangspunt hierbij is volgens Egan dat verhalen
mechanismen bevatten die mensen gebruiken om betekenis te geven aan de wereld. Belangrijke
onderdelen van deze verhalen zijn ten eerste ritme, een verwachting hebben bij aanvang van het
verhaal, uitwerking van de verwachting en eindigt met de bevrediging van deze verwachting. Ten
tweede tegenstellingen en conflict en ten derde hoe mensen zich voelen en hun motieven voor
acties. Affectiviteit is daarom een hoofdkenmerk van betekenisvolle verhalen.
Het model kent drie onderdelen, de mechanismen (Lavooij, 2003, p.11).:
1. Relevantie identificeren;
2. Tegenstellingen vinden;
3. Inhoud organiseren in verhaalvorm.
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Competenties, aanvinken welke competenties aan de orde zijn in deze les.
Deze leerlingcompetenties wil ik aanspreken in deze les.
1. Competent in zelfreflectie en ontwikkeling.
De leerling herkent levensvragen, verkent deze en geeft er betekenis aan voor het ontwikkelen
van een eigen levensbeschouwing in relatie tot anderen.
2. Competent in communicatie en dialoog.
De leerling luistert naar de visies van anderen, reflecteert daarop en verwoordt en verantwoordt
de eigen visie tegenover anderen.
3. Hermeneutisch competent.
De leerling kent, herkent en begrijpt visies op mens, wereld en God en uitingen daarvan in
levensbeschouwelijke tradities en weet deze te waarderen.
4. Spiritueel competent.
De leerling is zich bewust van en ontvankelijk voor de betekenisvolle ander/Ander en
verantwoordt zich tegenover de ander/Ander.
5. Esthetisch competent.
De leerling verkent uitingen van levensbeschouwingen in culturen en kunst, waardeert deze en
kan zich daarin uitdrukken.
6. Competent in ethisch gefundeerd waarderen en handelen.
De leerling is zich bewust van moraliteit en handelt vanuit morele beginselen.
7. Sociaal competent.
De leerling participeert in zinsverbanden die berusten op affectieve en institutionele relaties
tussen individuen (Besturenraad, 2006).
Deze beroepscompetenties voor de docent GL, wil ik aanspreken in deze les.
1. Interpersoonlijk competent
Bewust van eigen gedrag op leerlingen, schept goed klimaat in de klas, is op de hoogte van
communicatie theorieën en is authentiek in het interpersoonlijk verkeer. Daarbij laat hij zien op
welke wijze hij omgaat met levensbeschouwelijke zaken.
2. Pedagogisch competent
De docent biedt een veilige leer- en werkomgeving, houvast en structuur aan leerlingen. Daarbij
kan hij omgaan met de sociaal-emotionele, levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling van
leerlingen. Hij begeleidt leerlingen in hun zoektocht naar hun religieuze identiteit. Reikt
informatie aan voor leerlingen om hun eigen vragen te beantwoorden, te formuleren en te
communiceren.
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
Leerinhouden voor de leerlingen eigen maken, vertrouwd raken met gebruik hiervan in het
dagelijks leven. Op de hoogte van levensbeschouwelijke diversiteit in de klas. Kennis van
theologie en verwante wetenschap. Kan de levensbeschouwelijke/ religieuze
betekenisverlening in het algemeen en van een leerling duiden en uit leggen (hermeneutiek).
4. Organisatorisch competent
De docent zorgt voor de organisatorische zaken, ook voor het leerproces van de leerlingen.
Betreft een taakgerichte omgeving met ruimte voor eigen initiatief. Brengt de religieuze traditie
van de school voor het voetlicht. Draagt bij aan viermomenten in de school en in de klas.
5. Competent in het samenwerken met collega’s
De docent stemt zijn werk af op de school en zijn collega’s. Levert een bijdrage aan de
schoolorganisatie. Geeft vorm aan de schoolidentiteit. Heeft kennis van de organisatievormen.
6. Competent in het samenwerken met de omgeving
De docent onderhoudt contacten met ouders/ verzorgers en andere instellingen. Verduidelijkt
de betekenis voor zijn vak. De docent is bekend met de leefwereld van de ouders/ verzorgers.
7. Competent in reflectie en ontwikkeling
De docent moet voortdurend ontwikkelen en professionaliseren. De docent reflecteert op zijn
persoonlijke levensbeschouwing in dialoog met de school waar hij werkzaam is (Besturenraad,
2006).
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6 Conclusies, discussie, aanbevelingen en suggesties
Conclusie
De hoofdvraag voor dit onderzoeksverslag is:
Hoe ziet een effectief lesplan eruit voor het vak godsdienst waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT,
welke ondersteunend is in het levensbeschouwelijk onderwijs bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen, op het Vechtdal College in Hardenberg?
Om tot een effectief lesplan te komen kun je niet een verhaal uit de kast pakken, deze gaan
vertellen in de klas en vragen naar welke boodschap het verhaal heeft voor elke leerling. Het
gebruik van verhalen waarbij sprake is van daadwerkelijk betekenisvolle verhalen vereist een
andere aanpak. Een onderdeel dat uit het praktijkonderzoek naar voren is gekomen en effectief is
gebleken is het toepassen van het model van elementariseren. Hiermee wordt de lesopbouw goed
doordacht en wordt er actief gewerkt aan het aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen.
De inzet van ICT is ondersteunend indien afbeeldingen en filmpjes met mate worden ingezet,
maximaal tien afbeeldingen en filmpjes zijn te behappen voor leerlingen zo blijkt uit de ingevulde
enquête door honderdnegenentwintig leerlingen. Dit aantal afbeeldingen en filmpjes stimuleert de
verbeelding en focus van leerlingen, wanneer dit meer wordt zullen zij het verhaal minder goed
kunnen volgen. Ondanks dat een groot deel van de leerlingen heeft aangegeven dat zij liever
twintig of meer afbeeldingen en filmpjes willen bij een verhaal, blijkt uit de overige ingevulde
vragen dat zij juist daardoor het verhaal minder goed kunnen volgen. Het T-PACK model geeft aan
dat er aandacht besteed moet worden aan de balans bij inzet van ICT, didactiek en kennis. De
onderdelen moeten niet naast elkaar gebruik worden maar moeten elkaar overlappen. Het
narratieve model van Egan geeft een opbouw van het verhaal aan waarbij aandacht besteed moet
worden aan de mechanismen van een verhaal om de affectiviteit van het verhaal te vergroten.
Deze affectiviteit wordt onderschreven door de docenten waarbij een interview is afgenomen. De
leerling competenties en de beroepscompetenties van de docent GL geven aan waarop de docent
de accenten in de les wil leggen. Dit geheel aan ingrediënten geeft een goede balans voor een
effectief lesplan bij het vak godsdienst waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT, welke
ondersteunend is in het levensbeschouwelijk onderwijs bij het luisteren naar en vertellen van
verhalen, op het Vechtdal College in Hardenberg. In hoofdstuk 5 is het effectieve lesplan als
eindproduct van het gehele onderzoek weergegeven.
Discussie
Hetgeen ik als lastig ervaren heb, is het analyseren van de afgenomen enquête onder de
leerlingen. De vraag die bij mij blijft hangen is of ze gewenste antwoorden geven voor de docent,
de antwoorden niet te veel willen laten afwijken van de persoon naast hen of dat het daadwerkelijk
oprechte antwoorden zijn. Het sterkt mij in mijn conclusie dat de docenten als uitkomst bij de
interviews, bij het effectieve aantal afbeeldingen en filmpjes op het zelfde aantal uit zijn gekomen
van ca. tien stuks.
Eén van de hoofdzaken om een effectieve les te hebben voor leerlingen wanneer er verhalen
gebruikt worden waarbij het doel identiteitsontwikkeling is, is de relatie die de docent heeft en
onderhoud met de leerlingen. Dit onderdeel van pedagogisch sterk zijn is essentieel bij de
identiteitsontwikkeling van leerlingen. Daarom kan een lesplan nog zo effectief zijn opgebouwd en
wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar zonder de affectieve competentie van de docent zal de
gehele les zijn effectiviteit missen. Ik denk dat wanneer de affectieve competentie van de docent
meer aandacht krijgt, dat deze dan verder zal ontwikkelen. Dit heeft in dit onderzoeksverslag niet
voldoende aandacht gehad.
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Aanbevelingen
In dit onderzoeksverslag is naar voren gekomen dat de rode draad bij het gebruik van verhalen de
affectiviteit is. De relatie tussen leerling en docent, de relatie tussen leerlingen onderling en de
mogelijkheid om contact te kunnen maken met gebruikte motieven in een verhaal. Tijdens mijn
opleiding tot docent is een enkele keer hier op in gegaan. Maar om eerlijk te zijn is het kwartje toen
niet helemaal gevallen bij mij, voor wat betreft de noodzaak van affectiviteit. Wellicht had dit bij
mijn opleiding op een andere manier gebracht en vaker behandeld kunnen worden, aan de andere
kant is de tijd in de opleiding beperkt. Niettemin op dit onderdeel is volgens mij nog meer te halen
wanneer je jezelf als docent verder wilt ontwikkelen.
Suggesties voor verder onderzoek
In het onderzoeksverslag heeft het werkelijk opbouwen van een betekenisvol verhaal weinig
aandacht gehad. Vaak wordt er bij het gebruik van verhalen een bestaand verhaal gebruikt. De
vraag is dan, kijkt men dan nog naar de opbouw van een verhaal? Dit onderdeel zou wat mij
betreft meer aandacht mogen krijgen, hier is nog meer te halen voor de docent die zich wil blijven
ontwikkelen. Aangezien het vertellen van het eigen verhaal bijdraagt aan de identiteitsontwikkeling
van de leerling, zou het verstandig zijn om meerdere lesvormen te onderzoeken waarin het
vertellen of verwerken van het eigen verhaal van de leerling in verwerkt is. Verscheidenheid in
werkvormen zal meer recht doen aan de verschillende leerstijlen van de leerlingen.

7 Reflectie
Reflectie op onderzoeksmethode
Tijdens de uitvoering van het praktijkonderzoek ben ik afhankelijk geweest van de dagen waarop ik
les mag geven. Qua planning had dit achteraf anders gekund. Twee van de drie onderzoeksdagen
waren net voor een vakantie en een lang weekend. Dit heeft bij de leerlingen niet bijgedragen aan
de concentratie tijdens het uitvoeren van de lessen. Ze zaten met hun hoofd al een beetje in hun
vrije tijd. Bij een volgend onderzoek zal ik hier beter op letten.
Mijn hoofdvraag voor het onderzoek is achteraf nog te breed geweest. Juist het onderdeel waarbij
de mechanismen van een verhaal en de opbouw van een verhaal behandeld worden is niet
voldoende diepgaand behandeld in dit onderzoeksverslag. Ik had dit onderdeel vooraf sterker
moeten afbakenen, dan waren de uitgangspunten omtrent de opbouw van een verhaal duidelijker
geweest.
Theologische reflectie
Gedurende het praktijkonderzoek ben ik mij steeds meer bewust geworden van het gebruik van
verhalen in het levensbeschouwelijk onderwijs. De noodzaak voor de identiteitsontwikkeling, de
ingrediënten voor een goede opbouw van een verhaal en de combinatie met ICT middelen hebben
bij mij een plaats gekregen. Het is een handvat geworden waarmee ik de balans kan vinden in het
gebruik van verhalen waarbij sprake is van een effectieve les voor de leerlingen.
Door dit te weten ben ik anders naar verhalen gaan kijken, eigenlijk ben ik weer opnieuw gaan
leren kijken naar verhalen. Daarbij ben ik het gebruik van verhalen opnieuw gaan waarderen, ze
hebben voor mij een grotere waarde gekregen dan ze voorheen hadden. Dit geldt ook voor het
gebruik van bijbelverhalen, ze hebben nu een extra verdiepende laag gekregen. Ik zie dit als een
vorm van professionele groei als docent maar ook als persoonlijke groei. Dit alles heeft mij geleerd
dat het gebruik van verhalen een behoorlijke verantwoordelijkheid kent, omdat je toch de leerling
aan het werk laat gaan met zijn eigen identiteitsontwikkeling. Als persoon vind ik dat bijzonder
waardevol en geeft het mij voldoening om daar aan bij te mogen dragen.
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Bijlage 1 Interviews met vijf collega’s inclusief analyse
Labels voor analyse van interviews met collega A, B, C, D en E.
Verhalen
VB - Verhalen uit de Bijbel
VG - Verhalen uit literatuur van andere godsdiensten
VP - Verhaal van persoonlijke aard
VM - Verhaal over mythes of legenden
VL - Verhaal over leerlingen
VS - Verhaal over sprookjes
VA - Verhaal over actualiteit
VW - Verhaal dat waar gebeurt is
VF - Verhaal dat bedacht is, fictie.
Ervaringen
ED - Ervaring docent
EL - Ervaring leerling
Belevingswereld
BD - Belevingswereld docent
BL - Belevingswereld leerling
Waarde van verhalen
WE - Waarde met betrekking tot emotie
WB - Waarde met betrekking tot boodschap
Literatuur en ICT
LE - Literatuur over elementariseren
LO - Literatuur overig
Mogelijkheden voor gebruik van ICT
MA - Middels gebruik van afbeeldingen
MF - Middels gebruik van filmmateriaal
MO - Middels gebruik van overige mogelijkheden
ICT en didactiek
DT - Didactische theorie
Tips voor effectief lesplan
TL - Tips voor effectief lesplan
TO - Tips voor uit te voeren opdrachten
TA - Tips van algemene aard
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Schema van analyse van interviews met collega A, B, C, D en E.
Label Respondent A=1 Respondent B=2 Respondent C=3 Respondent D=4 Respondent E=5
VB

1.02; 1.05; 1.09;
1.17;

2.01; 2.02;

3.01;

4.01;

VG

1.02;

2.01;

3.02; 3.03; 3.10;

4.01;

VP

1.02;

VM

1.02;

4.01;
2.01;

5.01;

5.01; 5.07;

4.01;

VL
VS
VA

1.01; 1.09; 1.16;

VW

1.01;

VF

1.18;

ED

1.07; 1.08; 1.10;
1.11; 1.13; 1.16;
1.18; 1.20; 1.21;
1.22;

2.03; 2.04; 2.05;
2.06; 2.07; 2.08;
2.09; 2.11; 2.12;
2.13; 2.14; 2.15;
2.16; 2.17; 2.18;

3.01; 3.03; 3.04;
3.05; 3.06; 3.07;
3.08; 3.10; 3.12;
3.14; 3.15; 3.16;
3.17; 3.18;

4.01; 4.02; 4.03;
4.04; 4.05; 4.06;
4.07; 4.08; 4.09;
4.10; 4.12; 4.13;
4.14; 4.15; 4.16;
4.17;

5.01; 5.02; 5.04;
5.05; 5.06; 5.07;
5.08; 5.09; 5.10;
5.11; 5.12; 5.13;
5.14;

EL

1.07; 1.10; 1.16;

2.17;

3.06; 3.12;

4.12;

5.03;

3.03; 3.10;

4.10; 4.13;

5.14;
5.02; 5.03;

BD

4.01;

2.18;

BL

1.05; 1.10; 1.18;

2.02; 2.03; 2.08;
2.15;

WE

1.03; 1.04;

4.02; 4.03; 4.12;

WB

1.03; 1.16;

4.03;

LE

1.05; 1.07; 1.08;
1.15;

LO

1.06; 1.12; 1.13;
1.14; 1.15; 1.17;

MA

1.09; 1.11;

2.07; 2.08; 2.09;

MF

1.09; 1.11;

2.07; 2.08;

MO

1.11;

2.07; 2.10;

DT

1.05; 1.12;

TL

2.04;

3.04;

4.04;

5.03;

4.05;
4.05;
3.03;

4.05;

2.04; 2.12;

3.04; 3.09;

4.05;

5.03;

1.15; 1.17; 1.19;
1.20; 1.21;

2.09; 2.12; 2.13;
2.18;

3.05; 3.06; 3.07;
3.08; 3.13; 3.16;
3.17; 3.18;

4.10;

5.02; 5.03; 5.04;
5.05; 5.07; 5.08;
5.10; 5.11; 5.12;
5.14;

TO

1.11; 1.23;

2.06; 2.14; 2.15;

3.07; 3.14;

4.14;

TA

1.12; 1.14; 1.17;
1.24;

2.18;

3.04; 3.10; 3.11;

4.04; 4.15;
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Interview met collega ‘A’
Fragment

d.d.15-04-2015

Locatie: Vechtdal College Hardenberg

Interviewtekst

1.01 J: De vraag die ik zo als eerste heb. Gebruik jij in je lessen ook verhalen?
A: Geen verzonnen verhalen.
J: Maar je gebruikt in het algemeen wel verhalen.
A: Ik vind het wel goed om een verhaal te vertellen maar dan wel een verhaal dat op
waarheid gebaseerd is. Dus of aan de hand van een nieuwsartikel of iets dat ik ergens
anders heb gehoord door wat er gebeurd is in de wereld dat soort verhalen wel, maar
eigenlijk geen fictieve verhalen. Maar ik denk wel dat dat interessant kan zijn. Maar ik denk
dat ik dat nog een beetje spannend vind, omdat ik misschien niet goed weet of ik dat kan,
tenminste met echte verhalen weet ik dat ik niks raars zeg.
J: Ja
A: Met echt verhalen weet ik dat ik niets raars zeg.
J: Ja precies. En de verhalen je zegt vooral iets uit het nieuws, de actualiteit dat gebruik je
het meest eigenlijk.
A: Ja of iets wat actueel is geweest, iets recentelijks, iets wat gewoon in de wereld speelt.
Maar dat kan ook jaren geleden zijn. Als het een mooi verhaal uit de tweede wereld oorlog of
langer geleden of uit de middeleeuwen of niet een mooi verhaal maar indrukwekkend
verhaal. Dan vertel ik dat dan.

1.02 J: Ja precies, oke. En gebruik je voor je verhalen ook bijbelverhalen? Gebruik je die ook wel
eens in je les?
A: Wanneer dit in het boek genoemd wordt. Zoals de barmhartige samaritaan is een van de
verhalen die gebruikt wordt en genoemd wordt in het boek dan vertel ik hem wel. Of wanneer
dit in een film, bijvoorbeeld met pasen naar voren komt dan vertel ik er ook steeds wat
dingen bij.
J: Je laat je daarin leiden eigenlijk door het boek en de tijd van het jaar.
A: Het is niet meer dan andere verhalen uit andere godsdiensten.
J: Hoe zeg je dat?
A: Het is niet meer…. bijbelverhalen spelen geen grotere rol in mijn lessen dan andere
religies.
J: Ja, dus alle religies komen eigenlijk evenredig aan bod.
A: Ja
J: Daar komt het op neer, persoonlijke verhalen gebruik je die ook wel eens? Actualiteit, klopt
dat.
A: ja.
J: Mythes of wat dan ook legenden doe je daar nog wat mee?
A: ja ik vind het interessant om dat soort mythes en legende uit de geschiedenis te koppelen
aan het godsdienst in het algemeen inhoud wat voor plek Jezus daarin zou kunnen hebben
of boeddha en hoe die verschillen kunnen zijn en wat de overeenkomsten zijn.
J: Oke, verbanden leggen.
A: Ja, ik leg veel verbanden tussen verschillende verhalen bij verschillende godsdiensten.

Label

VW
VA

VA

VW

VB

VG

VB
VG
VP

VM
VG
VB

VG
1.03 J: Oke, en wat is de waarde van het gebruik van verhalen in levensbeschouwelijk onderwijs
volgens jou?
A: Dat je leerlingen qua emotie in een dieper laag kunt brengen en dat je hen door verhalen
boodschappen kan leren. Soms hele simpele, soms hele kleine boodschappen, maar die
daardoor wel heel goed blijven hangen.
J: Het hoeft dus niet een heel groot verhaal te zijn.
A: nee.
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1.04 J: Het kan dus ook wat kleiner zijn.
A: Nee, wanneer het voor hen beeldend is, wanneer ze het kunnen zien in hun hoofd dan
denk ik dat zij daar ook de emotie bij voelen. En dan zal het beter blijven hangen dan
wanneer zij het als platte tekst zullen lezen, zonder veel fantasie zonder iets beeldend in hun
hoofd erbij.
J: Je wilt dus eigenlijk de emotie aanspreken bij leerlingen? Daarvoor gebruik je verhalen.
A: Ja of ja het begrip van wat zou ik doen, wat is mijn reactie. Je neemt hen mee en laat hen
verplaatsen in een ander.

WE

1.05 J: Oke, ja, bij op de opleiding wordt het model van elementairdere gebruikt als onderdeel van
de godsdienstdidactiek. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, met dat model?
A: De naam zelf niet,
J: Het is een soort schema, de basis zijn twee dimensies, de bijbel en de traditie en de
andere dimensie het het actuele bestaan van de leerling. De brug daartussen hebben ze een
model voor ontwikkeld, dat heeft meneer Valstar gedaan. Je moet bepaalde ingrediënten
gebruiken om een goede brug te kunnen maken heen en weer. De bijbel kunnen betrekken
op het dagelijkse leven en de ingrediënten staan hierbij en een onderdeel hiervan is
incentieven en media. Ook een stukje ict wordt er gezegd en inventieven wil eigenlijk
zeggen, iets waarmee je ze echt aan het denken zet. Dat zijn onderdelen daarvan. Maar het
model komt jou zelf niet bekend voor?
A: Nee, bij hermeneutiek hebben we wel iets gehad hoe je de brug kunt slaan tussen
inderdaad de bijbel en dat wat er staat en hoe vertaal je dat nu en hoe laat je het aansluiten
op hun belevingswereld of hun referentiekader.
6:22

DT

1.06 J: Ja, had je daar dan andere modellen voor of zoiets? Of andere theorieën?
A: Het is te lang geleden voor mij om dat nog eh….
J: dat kan.
A: Maar niet op deze manier met zo’n model.
J: Dit is wat bij mij de laatste jaren op de opleiding wordt aangegeven van joh, ga je verhalen
doen dan is dit wel een goede basis dat wordt mij telkens voorgehouden. Dus ik was ook
benieuwd in hoeverre dit hier ook bekend is.
A: nee.

LO

1.07 J: nee oke. Als je dit zo ziet, een eerste indruk, wat krijg je hier voor indruk bij?
A; ja het is, ik vind het een mooi schema en het zal heel mooi zijn denk ik. En ik denk dat het
heel goed is om hierdoor bewust bekwaam te worden om zo maar even te noemen. Maar
uiteindelijk ook zonder zo’n model denk ik dat je wel onbewust bekwaam kan worden door
eigen ervaringen door wat wel werkt bij leerlingen en wat niet werkt. Misschien is dit wel een
snellere manier en een wat professionelere manier om daar te komen. Maar ik denk dat het
daar ook zonder zon model wel kan lukken.

LE

1.08 J: Je zegt ook je eigen ervaring daarbij is ook belangrijk.
A; Ja, en vooral, hoe reageren leerlingen op hoe je het verteld.
J: Ja, dat toets je ook bij leerlingen?
A: Ja soms wel, door opdrachten erbij te geven. Soms ook door dat je merkt dat het stiller
wordt bij een verhaal of dat een reactie oproept of maar ik vind het in ieder geval interessant,
maar het zorgt wel voor een stukje inzet om zo’n model jezelf eigen te maken.
J; In eerste instantie is een model iets statisch, een afstandelijk iets. En hier wordt eigenlijk
een handvat gegeven van joh ga je er mee bezig dan is dit mooi mee van start te gaan. Ik
denk zelf ook op gegeven moment heb je dit in de vingers en het model op zich is dan niet
belangrijk maar je hebt het model dan in je manier van werken zitten.
A: Maar het is altijd goed om van dit soort dingende even bewust te worden.

ED
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1.09 J: ja, als aandachtspunten.
Gebruik jij ook toepassingen van ict bij verhalen, als je een verhaal vertelt of zoiets?
A: ik gebruik zo veel mogelijk ict maar ja is het laten zien van filmpjes, is dat ict?
J: Ja, je doet dit met een techniek dat je gebruikt, dat zet je in als ondersteuning.
A: ja eigenlijk alleen maar.
J: En afbeeldingen?
A: ja, bijvoorbeeld een nieuwsartikel, wat ik vorige week heb gezien, in India is een meisje
geboren met een soort olifantenslurf achtig iets een foutje in onze ogen maar daar wordt dat
kind vergoddelijken omdat het kind lijkt op een incarnatie van Ganesha. En daar leg ik dan
wat over uit.
En dat laat ik zien.
J: Dus ook de actualiteit daar weer in?
A; ja. en wat er op dit moment in de wereld speelt.
J: En stel je voor je doet een bijbelverhaal en daar vertel je iets over. Ga je daar nog iets met
afbeeldingen doen of met filmpjes?
A: Nou dat zou de basis zijn denk ik, de basis is een filmpje en soms zet hem stil en dan
vertel ik iets extra’s bij.
J; oké.
A; De verhalen zijn die ik vertel zijn meer ter ondersteuning aan het verhaal dat ik laat zien.
En niet echt anders om. En dat ik iets vertel bij bijbelverhalen en dat ik d’r iets bij laat zien.
J: Het verhaal als ondersteuning om iets duidelijk te maken.
A; ja bij bijbelverhalen is dat.
1.10 J: Helder, dat is mooi. Eigenlijk zit je ook op het gebied van verbeelding, wat denk je dat het
effect zal zijn als je veel filmpjes en afbeeldingen gebruikt voor een verhaal. Wat voor effect
zal het kunnen hebben bij leerlingen.
10:58
A: Ik denk dat er meer aandacht voor is, en dat het het duidelijker wordt voor leerlingen
sneller duidelijk en het blijft beter hangen.
J: Oke, dus jij ziet er vooral ook voordelen in?
A: Ja absoluut, daarom gebruik ik het ook zo veel mogelijk.
J: Je merkt ook dat ze het waarderen.
A: Ja.
1.11 J: Dat is wel even belangrijk. Zie je nog meer mogelijkheden voor ict bij verhalen vertellen?
Andere wijzen dan net benoemd?
A: in hoofdstuk zeven gaat het over communicatie dan laat ik ook een schaduwspel zien van
‘Brittain’s got talent’ waarin geen woord gezegd wordt maar waarin wel het verhaal duidelijk
wordt. Dus je heb niet altijd woorden nodig om een verhaal te vertellen. En dat vind ik ook
iets belangrijks om hen te leren. En ook dat een plaatje kan spreken, een beeld zegt meer
dan duizend woorden bijvoorbeeld.
J: Eigenlijk zeg je, vertellen gaat niet altijd over dat je het ook letterlijk verteld.
A: nee
J: Dat kan ook op een andere wijze.
A: Een beeldverslag ik denk dat ik daar wel wat meer naar toe wil, misschien als we met
ipads gaan werken, dan denk ik dat een vast onderdeel daarin wordt om een hoofdstuk
samen te vatten in beelden of een bepaald verhaal door beelden zonder tekst erbij te
gebruiken te vertellen.
J: Als samenvatting eigenlijk.
A: ja.
J: De wijze waarop kun je dus in verschillen.
A: Want leerlingen zijn zo veel bezig met pictogrammen en emoticons en weet ik het in hun
sociale contacten met anderen, het is hun manier van communiceren, dus die begrijpen ze
heel goed.
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1.12 J: oke, dat is een mooie. Ben je ook bekend misschien met andere theorieën op het gebied
van ict in combinatie met lesgeven eigenlijk? Ik heb hier wat voorbeelden van bij me. De een
is T-pack, ik weet niet of dit iets zegt, ben je deze wel eens tegengekomen?
A; Nee
J: Het is op zich een eenvoudig schema hoor, dit gaat over technologie dit zijn de ict
middelen die je inzet. Pedagogisch, dus hoe je de les opbouwt hoe je de les geeft en de
kennis die je wilt overbrengen. Hierin wordt eigenlijk gezegd van hierin moeten ze alledrie
elkaar overlappen om een goede meerwaarde te hebben en elkaar te ondersteunen.
Overlappen ze elkaar niet alle drie dan heb je maar een deeloverlapping. Dan kan een ander
deel minder goed er uit komen.
A: Ja dat is zeker waar, doe het alleen wanneer het een meerwaarde heeft.
J: Ja precies, dat wordt hier ook mee aangegeven. En er zijn wel meer theorie op het gebied
van ict en ik heb hier ook nog 21st century skills, ja er worden mooie woorden gebruikt, en
dit gaat meer over vaardigheden. Vaardigheden van leerlingen, en niet zo zeer alleen op
school maar eigenlijk ook tijdens je hele leven, tijdens het leren en ook tijdens het hele leven
daarna. Als je ze nu vaardigheden mee geeft en ze leert op school en die ze altijd kunnen
gebruiken. Die zou je ook kunnen toepassen in al je lessen en zou ook onderdeel kunnen
zijn van je pedagogiek en didactiek hoe je je les opbouwt.
A; Ik denk niet dat al deze termen in een bepaald vak naar voren hoeven komen.
Bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen komt heel erg naar voren bij wiskunde
bijvoorbeeld. Creativiteit heel erg bij creatieve vorming of bij muziek of waar dan ook. Kritisch
denken is misschien meer iets van godsdienst of voor filosofie of geschiedenis. Het is mooi
als dit allemaal in 1 vak kan maar ik denk best 1 van die termen de hoofd …
J: van 1 vak zou kunnen zijn.
A: Ja.
15:22
1.13 J: ICT geletterdheid, leerlingen die leren omgaan met ict en er enige kennis van hebben en
zoeken op internet?
A: Ja dat mis ik als vak, dat hebben we gehad ict in klas 1 en 2. Maar dat is er uit bezuinigd
en we gaan er van uit dat leerlingen heel veel kunnen op de computer maar meestal zijn het
de dingen die ze op de basisschool hebben geleerd. Ik denk dat er heel veel te leren is aan
leerlingen om beter te zoeken op internet.
J: Ja daar ben ik het zekere mee eens, en met name over het leren van wat is goede
informatie.
A: Ja. nou ja dat feit en mening en welke bronnen wel goed zijn of niet goed zijn en hoe
beoordeel je dat en wat voor kernwoorden kun je zoeken in google en welke woorden zijn
onzin om te zoeken, lidwoorden enzo en tussen aanhalingstekens zetten.

LO

DT

LO

LO
TA

LO
ED

1.14 J: Ik heb hier nog een laatste theorie, meaningfull learning, eigenlijk heeft dat te maken met
LO
hoe is de leerling aanwezig. Welke manieren van leren zijn er? Actief leren, is doen tijdens de
les, constructief wil zeggen dat je reflectie hebt dat de leerling terugkijkt op z’n eigen dingen
die hij gedaan heeft en op zijn functioneren. Cooperative is samenwerken en authentic is dat
je iets nieuws doet iets dat ook authentiek ook vanuit jezelf en niet alleen maar dingen
kopieert die elke keer hetzelfde is om ze geïnteresseerd te houden. En intentional wil zeggen
dat je een doel hebt, dat je een leerdoel hebt. Als je dit zo ziet, wat denk je dan van zo’n
model.
A; Om steeds weer te blijven bespreken met elkaar, om je er bewust van te zijn dat al deze
woorden een plek moeten krijgen in je les, ik denk wel dat het heel goed is. Ik dat het gevaar TA
is wanneer je te lang op je eigen manier door gaat dat je je gaat richten op, nou ja zou ik het
zo zeggen dat dan 1 of 2 daarvan nooit aan bod komen. Het is altijd goed om dit eh,
J: De focus er op te houden.
A: Ja.
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1.15 J: Als ik ze nou naast elkaar leg en je hebt hier 4 verschillende. Wat zou je kunnen zeggen
LO
dat hoort bij het vak godsdienst en bij verhalen? Heb je daar ook een idee bij, wat spreekt jou
het meest aan hierin?
A: Ik denk dat het belangrijkste hiervan dat je alleen iets in je lessen moet doen… als je iets
nieuws doet of iets met media dat het gewoon duidelijk is wat het doel er achter is en dat je
gewoon even .. nou ja probeer voor jezelf altijd een doel te hebben en niet zomaar het laten
zien om te laten zien. Maar vind je echt dat het meerwaarde heeft? En ik denk deze dat dit
de hoofdvraag is van het vak godsdienst en levensbeschouwing hoe kan je in je
LE
verschillende boeken in de wereld zoals de bijbel en dan trek ik het dus breder de koran, de
thora en weet ik het hindoeïsme hoe kan je dat nou bij de leerlingen interssant maken. Hoe
kan je dingen daarvan beeldend maken en toch nou ja hen daar iets van laten leren. Dus ik
denk deze twee, (T-pack en model van elementariseren) Deze wel het meest
(Elementariseren).
J: Deze is er het meest op gericht (Elementariseren) en T-pack daar zit ook een kern van
TL
waarheid in.
A: Ja, Elementariseren is wat kleiner en T-pack is wat algemener. T-pack zit ook hierin
(Elementariseren)
J: ja zeker wel.
1.16 J: Wat zijn je algemene ervaringen bij gebruik van verhalen in je lessen? Wordt het
gewaardeerd door leerlingen?
A: Wanneer het beeldend is en toch wel een beetje prikkels of iets nieuws geeft en vooral
iets wat hen verbaasd dan is het interessant dan is de aandacht er goed bij te houden. Dat
probeer ik vaak te zoeken, wat ik zei, zo’n nieuwsartikel, van hè is dat echt zo, zo’n reactie.
Wanneer ze dat hebben, dan blijft dat hangen.
J: Dus wanneer iets authentiek is, iets nieuws…
A: Iets beeldend, of op een plaatje of in hun hoofd. Maar het moet niet het verhaal zijn dat al
duizend malen op verschillende manieren is verteld ik denk dat ze dan op voorhand al een
beetje blokkeren. En dan kan je het nog zo beeldend doen, ik denk dat het dan nog veel
moeilijker wordt.
1.17 J: Dus eigenlijk moet je anders insteken. Wil je een bijbelverhaal gebruiken dan moet het
uitgangspunt, wat jij ook zegt, niet het bijbelverhaal zijn, maar hetgeen wat je duidelijk wil
maken.
A: Ja. Of begin vanuit een ander verhaal, waarin ze zo’n reactie wel hebben en ga dan
koppelen aan een bijbelverhaal. Zoals weer bij de barmhartige Samaritaan, noem het niet
met die woorden en zeg niet dat verhaal dat je gaat vertellen gelinkt gaat worden met dat
verhaal en begin bij een ander verhaal, maar over een Marokaan die langs de snelweg pech
heeft. Er zijn zoals het boekje beeldspraak met dat soort verhalen of kauwgom is ook zo’n
boekje of zout en peper allemaal boekjes waarin verhalen die heel erg dicht bij leerlingen
staan gebruikt worden om die vervolgens te koppelen aan bijbelverhalen.
J: Er zijn dus al wat andere middelen eigenlijk.
A: ja.
1.18 J: Verhalen, en dan kun je zeggen wanneer je goed aansluit bij leerlingen dan waarderen ze
dat ook?
A: Het is een soort… niet een valstrik, meer een omleiding een indirecte manier waardoor ze
niet direct blokkeren, om er open voor te staan. Een verhaal als Narnia, is heel leuk om naar
te kijken, maar als je dat daarna koppelt aan het evangelie dan zou je kunnen kijken van oh
ja is dat zo. Terwijl als meteen begint met het uitleggen van het evangelie uit te leggen dan
zijn er leerlingen die meteen blokkeren.
23:07
Dat is heel snel, maar als je een film laat zien, het is eerst de emotie bij zo’n film….
J: Ja dus niet direct in your face, bijbelverhaal, daar zit hem eigenlijk in. En daarmee kun je
de aandacht trekken en kun je ze iets meer prikkelen.
A: ja.
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1.19 J: Wanneer je kijkt naar een lesplan voor verhalen wat zou zo’n lesplan dan effectief maken.
Wat zijn dan de belangrijkste onderdelen voor zo’n lesplan?
A: Sowieso moet je heel duidelijk weten wat je doel is, en ook het ligt aan het soort verhaal
TL
wanneer het verhalen zijn die veel leerlingen niet echt boeit dan moet je een verhaal niet te
lang maken maar wanneer het een verhaal is die wel veel leerlingen boeit dan mag wat
langer duren. Er zou dus iets ingebouwd moeten worden waardoor je dus kunt spelen met de
lengte van het verhaal.
J: Dat je ter plekke nog kunt spelen?
A: Ja het hoeft niet qua tijd vast te zitten.
TL
1.20 J: oke, je wilt kijken hoe valt het bij de leerlingen.
A: Ja dat is denk ik sowieso belangrijk. Soms als ik een les als schepping en evolutie doe in
de klas, de ene les komt niks uit. Je merkt dat er geen response is dan ben ik met 1 les klaar
met zo’n les. Terwijl een andere klas er drie lessen over kan doen omdat ze heel erg mee
gaan en heel goed nieuwe dingetjes vragen of opmerken waardoor ik weer iets anders erbij
kan halen omdat ik dan merk dat dan de aandacht erbij blijft.
J; Ze zijn iets meer getriggert?
A: Ja en dat is juist bij het vak godsdienst heel belangrijk dat je daar niet te veel een
probleem van maakt, dat je ook wat flexibeler kan omgaan met je lesplan.
J: Dus flexibel zijn in omgaan met het verhaal.
A: Ja.
J: In relatie tot de leerling.
A: Ja, het is echt iets dat vooral de reactie van leerlingen … daar moet je het mee doen en
daar kan je mee verder.
J: Dus het lesplan moet niet te statisch zijn?
A: Nee.

TL
ED

1.21 J: Hoe lang kun je gemiddeld zeggen dat een verhaal duurt als je een verhaal verteld? Is
daar een gemiddelde voor?
A: Een verhaal dat ik vertel over 1 thema of 1 onderwerp en dan weer even iets kijken erover. TL
Maar als kortverhaal of aanvullend nieuwsartikel ik denk maximaal 2 a 3 minuten. Juist
ED
snelheid erin en afwisseling ik denk dat geen enkele leerling het volhoud om… ja tenzij je
een boekverhaal voorleest waar het zo mooi is beschreven en over nagedacht en net zoals
op de basisschool bij de juf de laatste 10 minuten ouzo, dan kan dat. Er is zo veel afleiding
voor sommige leerlingen.
J; Maar eigenlijk zeg je ook, om dat aandacht te behouden moet je vooral niet te lang bezig
zijn.
A; Nee.
1.22 J: Wanneer je de positie kijkt van de leerling in de klas, gaan ze nog op een andere positie
zitten tijdens het verhaal vertellen. Gaan ze in groepjes zitten ofzo?
A: Nee.
J: Dat heeft ook meer te maken met dat het niet zo lang duurt?
A: Ja
J: Ja oke, dat is ook logisch.
A: Ik denk dat het eigenlijk niks uitmaakt hoe ze zitten, als er een bepaald verhaal is.
Sommige zitten met de voeten op de stoel anderen gaan op de tafel zitten. Ja wat maakt het
uit, als hun hoofden er op gericht zijn.
J: Dus zoek een prettige plek waar je goed kunt luisteren.
A; Ja.
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1.23 J: Gaan leerlingen bij jou ook wel eens bezig met een opdracht nadat je een verhaal hebt
verteld?
A: Ja, meer als laten zien. Als ik een verhaal heb verteld.
J: Wat voor soort opdracht geef je ze dan mee?
A: Meer een reflecterende opdracht, over waar ging dit verhaal over wat is er bij jou blijven
hangen of wat wil dit verhaal duidelijk maken. Of zoiets als het nativity verhaal, het geboorte TO
verhaal, die film erover, waarom hoopten ze zo dat de messias zou komen? Dus wat
verdiepende vragen om nogmaals de kern boodschap of kernelementen nogmaals te
herhalen en duidelijk te maken. Soms als je het geheel hebt gezien ga je pas de lijnen zien of
snappen.
29:52
J: Zo’n opdracht uitwerken, dat is ook niet dat het een halve les duurt.
A: Nee.
J: Hoeveel tijd is het dat je gemiddeld gebruikt?
A: Een kwartier.
1.24 J: Voor mijn onderzoek dat ik doe, heb je nog tips voor mij of adviezen? Van goh dat is
handig om nog naar te kijken?
A: Ja maak het niet te groot, echt specifiek op 1 ding. Je kan 1 ding vaak ook uitvergroten en
dat is vaak interessanter dan dat je er heel veel dinger erbij pakt. En ja je moet iets doen bij
een onderzoek. Het is dan beter dat je dan beter dat je een klein ding beter hebt bekeken
dan heel veel dingen maar half hebt bekeken. Er zijn zo veel dingen om te onderzoeken.
J: Zo is het ook.
A: Ik vind het wel een interssant ding, zeker omdat we naar steeds meer ict gebruik toegaan.
J: ja daar lag ook de trigger voor mij, ict gebruik waar ligt nou de balans. Hoe moet ik daar
mee omgaan.Eigenlijk liggen daar best veel vragen voor mij.
A; En het onderzoek is echt iets wat je vanuit jezelf ook wilt doen en die kans neem je nu om
de tijd die je er toch voor moet gebruiken.
J: Helder, dan wil ik jou bedanken voor het interview.

TA

Alle uitgewerkte interviews kunt u raadplegen via: https://www.dropbox.com/sh/p6mcdfhcw1kffj9/
AACeZqL4BKLOxjH0SSSuwIbua?dl=0
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Bijlage 2 Lesplannen ontwikkelingsfase 1, 2 & 3
Ontwikkelingsfase 1
Lesvoorbereiding
Datum: uitvoeren van les op 29 april 2015.

fase 1

Vechtdal College Hardenberg
Vakcoach VC: Marten Zwaagstra
SLB’er Windesheim: Marchien Timmerman

Stagebegeleider VC: Jan Michels
IB’er Windesheim: Jojanne Kemman

0-meting

Fase 0.1
Welk betekenisvol lesdoel heeft deze les?
Het thema ‘vertrouwen’ wordt behandeld. De leerlingen hebben als leerdoel dat zij aan het eind
van de les aan elkaar kunnen vertellen waar zij vertrouwen voor de toekomst uit halen.
Fase 0.2
Wat is de takenanalyse?
Duidelijkheid verschaffen aan de leerlingen over het verloop van de les, planning op bord
schrijven. Verhaal vertellen en vervolgens boodschap verduidelijken middels gebruik van
persoonlijke voorbeelden. Daarmee brug naar het leven van de leerlingen maken. Opdracht
uitleggen en op het bord schrijven. Aangeven hoeveel tijd de leerlingen hebben. Enquête afnemen
bij de leerlingen.
Fase 0.3
Lesopdracht: Wat geeft jou vertrouwen in de
toekomst?

Klas (niveau): VMBO Basis 1e klas 12-13
jarigen. Aantal leerlingen: ca. 18 leerlingen
50 minuten

Algemene lesdoel:

Beginsituatie:
Leerlingen hebben al eerder de term
‘vertrouwen’ gehoord en kennen de algemene
betekenis.

Leerlingen na laten denken over het thema
‘vertrouwen’.
Leerdoel: De leerlingen kunnen aan het
eind van de les aan elkaar vertellen waar zij
vertrouwen voor hun toekomst uit halen.

Eindsituatie:
Leerlingen kennen de persoonlijke betekenis
van het woord vertrouwen voor hun toekomst.

Tijdfasering

Concrete leerdoelen+
beheersingsvorm

Leerstof

Didactische aanpak

5 minuten

Eerst startmoment van de les
creëren.

Helderheid
verschaffen aan
leerlingen over wat zij
kunnen verwachten
deze les. Onzekerheid
hierover wegnemen.

Duidelijke start van les
laten zien.

Uitleg over het gebruik
van verhalen en het
nut voor leerlingen van
verschillende afkomst
en geloof.

Klassikaal
behandelen. Bedoeld
om de leerlingen
gerust te stellen.

Bij binnenkomst planning op
bord hebben en deze
benoemen.
Leerdoel benoemen voor de
klas.
5 minuten

Verhalen en ICT

Introductie over het gebruik van
verhalen. Waarom worden er
verhalen gebruikt bij het vak
godsdienst.

Klassikale start van de
les, de hoofdlijnen van
deze les wordt
duidelijk gemaakt.
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Tijdfasering

Concrete leerdoelen+
beheersingsvorm

Leerstof

Didactische aanpak

10 minuten

Het verhaal vertellen aan de
leerlingen. Het verhaal over
Daniël en de leeuwenkuil.

Leren een boodschap
uit een verhaal te
halen.

Klassikaal vertellen
zodat elke leerling het
verhaal hoort op
dezelfde wijze.

5 minuten

Boodschap van het verhaal
verduidelijken. Persoonlijk
verhaal over boodschap voor
mij vertellen aan de leerlingen.

Wederkerigheid
bewerkstelligen door
zelf een persoonlijk
verhaal te delen met
de leerlingen.

Klassikaal een
persoonlijk verhaal
vertellen.

5 minuten

Gesprek in 4-tallen, leerlingen
kunnen met elkaar praten en
vertellen wat hen vertrouwen
geeft in hun toekomst.

Samenwerken, delen
van gedachten en
hierop reageren.

Gesprek in 4-tal, groep
kleiner maken zodat
ze eerder geneigd zijn
persoonlijke zaken te
delen.

10 minuten

Opdracht uitwerken op papier:
Maak een tekening over wat
jou vertrouwen geeft in jouw
toekomst.
Bij geen antwoord:
Wat zou jo vertrouwen kunnen
geven in jouw toekomst?

Uitbeelden middels
tekenen, naast praten
het tekenen als een
middel van
zelfexpressie
gebruiken.

Persoonlijke opdracht,
dit staat dicht bij de
beleving van de
leerling.

5 minuten

Enquête laten invullen door
leerlingen.

Reflectie voor
leerlingen.

Reflectie voor leerling
en onderdel van mijn
onderzoek.

5 minuten

Tijdig stoppen met de les, ik wil
de les voor de leerling
afbouwen.

met uitloop in
de volgende
les. Hoeft
deze les niet
af.

Afbouwen van de
inspanning van de
leerlingen.

Benodigdheden
- Uitgeschreven en geprint verhaal 1x
- Lesplan 1x
- Krijtjes voor op het bord 1x
- A4-papier voor uitvoeren opdracht ca. 70 stuks.
- Geprint formulier voor lesobservatie 1x
- Enquêteformulieren 60 stuks + 10 stuks met grote tekst voor dyslexie leerlingen.
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1.1 Wat gebruik ik als aansluiter op de voorkennis?
Uitleg over het gebruik van verhalen bij het vak godsdienst
1.2 Hoe informeer ik de leerling?
Alle zaken zal ik mondeling toelichten. De planning schrijf ik op het bord en de opdracht schrijf ik
ook op het bord. In verband met 0-meting voor onderzoek gebruik ik geen ICT-middelen.
1.3 Welke lesonderdelen geef ik aan en hoe deel ik die mee?
We gaan stap voor stap door de les heen. Alles wordt mondeling toegelicht, elke les zal ik de
planning benoemen. De overgangen per onderdeel zal ik benoemen.
2 Instructie
Ik geef kort een uitleg over de planning van deze les. Ik moet niet vergeten om een korte uitleg te
geven. Niet te veel woorden gebruiken.
2.1 Waaruit bestaat de instructie?
De instructie bestaat uit uitleg over mijn onderzoek, het verhaal, de boodschap en de uit te voeren
opdracht. Daarnaast geef ik uitleg ver het invullen van de enquête.
2.2 Welke voorbeelden gebruik ik eventueel?
Eigen ervaringen, persoonlijke voorbeelden. Geen ICT-middelen deze les.
2.3 Welke controlevragen gebruik ik?
Na uitleg stel ik de vraag: Zijn er nog vragen?
3.1 Wat zijn de werkvormen?
Klassikaal luisteren en bespreken en daarna individueel aan het werk gaan.
3.2 Wat doen de leerlingen die al eerder klaar zijn?
Gezien de opdracht verwacht ik niet dat er tijd over blijft. Maar als er tijd over blijft mag de leerling
iets voor zichzelf gaan doen. Hierbij mag een andere leerling geen last hebben van deze leerling.
4.1 Evalueren leerdoel
Ik ga bij de leerlingen na wat zij getekend hebben. En of dit past bij de opdracht die zij moeten
uitvoeren.

Literatuur:
Nederlands Bijbelgenootschap (2005). De Nieuwe Bijbelvertaling. Heerenveen: NBG.
Valstar, J. & Kuindersma, H. et al. (2008). Verwonderen & ontdekken, Vakdidactiek godsdienst
primair onderwijs. Amersfoort: NZV Uitgevers.
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Aandachtspunten vanuit het model van elementariseren.
Toegangen
Ik leg vooraf uit dat het
verhaal een bijbelverhaal
is. Maar dat een
bijbelverhaal niet alleen
voor christen bedoeld is,
bij het gebruik van
verhalen gaat het om de
boodschap die een
verhaal heeft voor jou. Het
maakt niet uit of je nu
christen bent of moslim,
hindoe of boeddhist. De
boodschap universeel en
dus voor iedereen.

Structuur en context
Op het bord schrijf ik de planning voor deze les. Zo weten de leerlingen wat ze kunnen
verwachten. Tevens blijft de planning de hele les zichtbaar, dit houdt de les overzichtelijk voor de
leerlingen.
Als context leg ik eerst uit wanneer het verhaal zich afspeelt, in welke tijd. En wat Daniël doet aan
het hof van koning Darius.
Levensbetekenissen
De hoofdvraag is: ‘Wat geeft jou vertrouwen in jouw toekomst?’.
Dit is een vraag die past bij hetgeen dat mensen hoop en kracht geeft in hun leven, juist wanneer
het een tijdje minder goed met je gaat en je verdriet en pijn kunt hebben. Juist dan is het goed om
te weten wat jou vertrouwen geeft in jouw toekomst. De gedachte is dat elke leerling hier enig
houvast aan kan ontlenen, door hen bewust te maken van hetgeen waar zou op kunnen
vertrouwen.
Elementaire ervaringen
Het thema bij dit verhaal is vertrouwen. Vanuit het verhaal wil ik een brug maken naar mijn eigen
leven. En vertellen over wat mij vertrouwen geeft in mijn toekomst. Ik zal vertellen over mijn vriend,
familie en vrienden, mijn werk en mijn geloof in God. Dit tezamen geeft mij vertrouwen in mijn
toekomst.
Vervolgens zal ik klassikaal bespreken of leerlingen voorbeelden kunnen geven van wat hen
vertrouwen geeft in hun leven voor hun toekomst. Daarna gaan zij met elkaar in gesprek in 4tallen.
Incentieven en media
Ik gebruik geen ict-middelen in verband met de 0-meting voor dit onderzoek. Het incentief dat ik
gebruik is een bijbelverhaal uit Daniël 6, over Daniël en de leeuwenkuil.
Leeractiviteiten
Middels luisteren naar een verhaal, praten over de boodschap om uiteindelijk naar een persoonlijk
verhaal van de leerling op papier te krijgen. Ik probeer in deze les hoofd, hart en handen toe te
passen. Hiermee probeer ik een balans te vinden die leerlingen activeert om deel te nemen aan de
verschillende onderdelen.
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Deze leerlingcompetenties wil ik aanspreken in deze les.
X

1. Competent in zelfreflectie en ontwikkeling.
De leerling herkent levensvragen, verkent deze en geeft er betekenis aan voor het ontwikkelen
van een eigen levensbeschouwing in relatie tot anderen.

X

2. Competent in communicatie en dialoog.
De leerling luistert naar de visies van anderen, reflecteert daarop en verwoordt en verantwoordt
de eigen visie tegenover anderen.

X

3. Hermeneutisch competent.
De leerling kent, herkent en begrijpt visies op mens, wereld en God en uitingen daarvan in
levensbeschouwelijke tradities en weet deze te waarderen.

X

4. Spiritueel competent.
De leerling is zich bewust van en ontvankelijk voor de betekenisvolle ander/Ander en
verantwoordt zich tegenover de ander/Ander.

X

5. Esthetisch competent.
De leerling verkent uitingen van levensbeschouwingen in culturen en kunst, waardeert deze en
kan zich daarin uitdrukken.

X

6. Competent in ethisch gefundeerd waarderen en handelen.
De leerling is zich bewust van moraliteit en handelt vanuit morele beginselen.

X

7. Sociaal competent.
De leerling participeert in zinsverbanden die berusten op affectieve en institutionele relaties
tussen individuen.
Deze beroepscompetenties voor de docent GL, wil ik aanspreken in deze les.

X

1. Interpersoonlijk competent
Bewust van eigen gedrag op leerlingen, schept goed klimaat in de klas, is op de hoogte van
communicatie theorieën en is authentiek in het interpersoonlijk verkeer. Daarbij laat hij zien op
welke wijze hij omgaat met levensbeschouwelijke zaken.

X

2. Pedagogisch competent
De docent biedt een veilige leer- en werkomgeving, houvast en structuur aan leerlingen. Daarbij
kan hij omgaan met de sociaal-emotionele, levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling van
leerlingen. Hij begeleidt leerlingen in hun zoektocht naar hun religieuze identiteit. Reikt
informatie voor leerlingen om hun eigen vragen te beantwoorden, te formuleren en te
communiceren.

X

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
Leerinhouden voor de leerlingen eigen maken, vertrouwd raken met gebruik hiervan in het
dagelijks leven. Op de hoogte van levensbeschouwelijke diversiteit in de klas. Kennis van
theologie en verwante wetenschap. Kan de levensbeschouwelijke/ religieuze
betekenisverlening in het algemeen en van een leerling duiden en uit leggen (hermeneutiek).

X

4. Organisatorisch competent
De docent zorgt voor de organisatorische zaken, ook voor het leerproces van de leerlingen.
Betreft een taakgerichte omgeving met ruimte voor eigen initiatief. Brengt de religieuze traditie
van de school voor het voetlicht. Draagt bij aan viermomenten in de school en in de klas.
5. Competent in het samenwerken met collega’s
De docent stemt zijn werk af op de school en zijn collega’s. Levert een bijdrage aan de
schoolorganisatie. Geeft vorm aan de schoolidentiteit. Heeft kennis van de organisatievormen.
6. Competent in het samenwerken met de omgeving
De docent onderhoudt contacten met ouders/ verzorgers en andere instellingen. Verduidelijkt
de betekenis voor zijn vak. De docent is bekend met de leefwereld van de ouders/ verzorgers.

X

7. Competent in reflectie en ontwikkeling
De docent moet voortdurend ontwikkelen en professionaliseren. De docent reflecteert op zijn
persoonlijke levensbeschouwing in dialoog met de school waar hij werkzaam is.
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Foto’s van uitvoering ontwikkelingsfase 1
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Ontwikkelingsfase 2
Lesvoorbereiding
Datum: uitvoeren van les op 1 mei 2015.

fase 2

Vechtdal College Hardenberg
Vakcoach VC: Marten Zwaagstra
SLB’er Windesheim: Marchien Timmerman

Stagebegeleider VC: Jan Michels
IB’er Windesheim: Jojanne Kemman

Fase 0.1
Welk betekenisvol lesdoel heeft deze les?
Het thema ‘vertrouwen’ wordt behandeld. De leerlingen hebben als leerdoel dat zij aan het eind
van de les aan elkaar kunnen vertellen waar zij vertrouwen voor hun toekomst uit halen.
Fase 0.2
Wat is de takenanalyse?
Duidelijkheid verschaffen aan de leerlingen over het verloop van de les, planning op bord. Verhaal
vertellen met afbeeldingen en vervolgens boodschap verduidelijken middels gebruik van
persoonlijke voorbeelden. Daarmee brug naar het leven van de leerlingen maken. Opdracht
uitleggen en op het bord laten zien. Aangeven hoeveel tijd de leerlingen hebben. Enquête afnemen
bij de leerlingen.
Fase 0.3
Lesopdracht: Wat geeft jou vertrouwen in jouw
toekomst?

Klas (niveau): VMBO Basis 1e klas 12-13
jarigen. Aantal leerlingen: ca. 18 leerlingen
50 minuten

Algemene lesdoel:

Beginsituatie:
Leerlingen hebben al eerder de term
‘vertrouwen’ gehoord en kennen de algemene
betekenis.

Leerlingen na laten denken over het thema
‘vertrouwen’.
Leerdoel: De leerlingen kunnen aan het
eind van de les aan elkaar vertellen waar zij
vertrouwen voor de toekomst uit halen.

Eindsituatie:
Leerlingen kennen de persoonlijke betekenis
van het woord vertrouwen voor hun toekomst.

Tijdfasering

Concrete leerdoelen+
beheersingsvorm

Leerstof

Didactische aanpak

5 minuten

Eerst startmoment van de les
creëren.

Helderheid
verschaffen aan
leerlingen over wat zij
kunnen verwachten
deze les. Onzekerheid
hierover wegnemen.

Duidelijke start van les
laten zien.

Uitleg over het gebruik
van verhalen en het
nut voor leerlingen van
verschillende afkomst
en geloof.

Klassikaal
behandelen. Bedoeld
om de leerlingen
gerust te stellen.

Bij binnenkomst planning op
bord hebben en deze
benoemen.
Leerdoel benoemen voor de
klas.
5 minuten

Verhalen en ICT

Introductie over het gebruik van
verhalen. Waarom worden er
verhalen gebruikt bij het vak
godsdienst.

Klassikale start van de
les, de hoofdlijnen van
deze les wordt
duidelijk gemaakt.
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Tijdfasering

Concrete leerdoelen+
beheersingsvorm

Leerstof

Didactische aanpak

10 minuten

Het verhaal vertellen aan de
leerlingen. Met ondersteuning
van afbeeldingen. Het verhaal
over Daniël en de leeuwenkuil
(NBV, 2004, p.1218).

Leren een boodschap
uit een verhaal te
halen.

Klassikaal vertellen
zodat elke leerling het
verhaal hoort op
dezelfde wijze.

5 minuten

Boodschap van het verhaal
verduidelijken. Persoonlijk
verhaal over boodschap voor
mij vertellen aan de leerlingen.

Wederkerigheid
bewerkstelligen door
zelf een persoonlijk
verhaal te delen met
de leerlingen. En naar
verhalen van
leerlingen te vragen.

Klassikaal een
persoonlijk verhaal
vertellen.

5 minuten

Gesprek in 4-tallen, leerlingen
kunnen met elkaar praten en
vertellen wat hen vertrouwen
geeft in hun toekomst.

Samenwerken, delen
van gedachten en
hierop reageren.

Gesprek in 4-tal, groep
kleiner maken zodat
ze eerder geneigd zijn
persoonlijke zaken te
delen.

10 minuten

Opdracht uitwerken op papier:
Maak een tekening over wat
jou vertrouwen geeft in jouw
toekomst.
Bij geen antwoord:
Wat zou jou vertrouwen kunnen
geven in jouw toekomst?

Uitbeelden middels
tekenen, naast praten
het tekenen als een
middel van
zelfexpressie
gebruiken.

Persoonlijke opdracht,
dit staat dicht bij de
beleving van de
leerling.

5 minuten

Enquête laten invullen door
leerlingen.

Reflectie voor
leerlingen.

Reflectie voor leerling
en onderdel van mijn
onderzoek.

5 minuten

Tijdig stoppen met de les, ik wil
de les voor de leerling
afbouwen.

met uitloop in
de volgende
les. Hoeft
deze les niet
af.

Afbouwen van de
inspanning van de
leerlingen.

Benodigdheden
- Uitgeschreven en geprint verhaal 1x
- Lesplan 1x
- Digibord met computer 1x
- A4-papier voor uitvoeren opdracht ca. 70 stuks.
- Geprint formulier voor lesobservatie 1x
- Enquêteformulieren 60 stuks + 10 stuks met grote tekst voor dyslexie leerlingen
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1.1 Wat gebruik ik als aansluiter op de voorkennis?
Uitleg over het gebruik van verhalen bij het vak godsdienst
1.2 Hoe informeer ik de leerling?
Alle zaken zal ik mondeling toelichten. De planning en de opdracht worden op het digibord
getoond. Deze les wel inzet van ICT-middelen.
1.3 Welke lesonderdelen geef ik aan en hoe deel ik die mee?
We gaan stap voor stap door de les heen. Alles wordt mondeling toegelicht, elke les zal ik de
planning benoemen. De overgangen per onderdeel zal ik benoemen.
2 Instructie
Ik geef kort een uitleg over de planning van deze les. Ik moet niet vergeten om een korte uitleg te
geven. Niet te veel woorden gebruiken.
2.1 Waaruit bestaat de instructie?
De instructie bestaat uit uitleg over mijn onderzoek, het verhaal, de boodschap en de uit te voeren
opdracht. Daarnaast geef ik uitleg ver het invullen van de enquête.
2.2 Welke voorbeelden gebruik ik eventueel?
Eigen ervaringen, persoonlijke voorbeelden. Afbeeldingen over het verhaal op het digibord.
2.3 Welke controlevragen gebruik ik?
Na uitleg, stel ik de vraag: Zijn er nog vragen?
3.1 Wat zijn de werkvormen?
Klassikaal luisteren en bespreken en daarna individueel aan het werk gaan.
3.2 Wat doen de leerlingen die al eerder klaar zijn?
Gezien de opdracht verwacht ik niet dat er tijd over blijft. Maar als er tijd over blijft mag de leerling
iets voor zichzelf gaan doen. Hierbij mag een andere leerling geen last hebben van deze leerling.
4.1 Evalueren leerdoel
Ik ga bij de leerlingen na wat zij getekend hebben. En of dit past bij de opdracht die zij moeten
uitvoeren.
Tips verkregen uit de vorige enquête fase 1:
- Langzamer spreken.
- Meer context noemen vooraf aan het verhaal.
- Meer vergelijkingen maken met hedendaagse tijd bij uitleg context.
- Afbeeldingen gebruiken.
- Filmpjes gebruiken.

Literatuur:
Nederlands Bijbelgenootschap (2005). De Nieuwe Bijbelvertaling. Heerenveen: NBG.
Valstar, J. & Kuindersma, H. et al. (2008). Verwonderen & ontdekken, Vakdidactiek godsdienst
primair onderwijs. Amersfoort: NZV Uitgevers.
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Aandachtspunten vanuit het model van elementariseren.
Toegangen
Ik leg vooraf uit dat het
verhaal een bijbelverhaal
is. Maar dat een
bijbelverhaal niet alleen
voor christen bedoeld is.
Bij het gebruik van
verhalen gaat het om de
boodschap die een
verhaal heeft voor jou. Het
maakt niet uit of je nu
christen bent of moslim,
hindoe of boeddhist. De
boodschap is universeel
en dus voor iedereen.

Structuur en context
Op het digibord staat de planning voor deze les. Zo weten de leerlingen wat ze kunnen
verwachten. Tevens blijft de planning de hele les zichtbaar, dit houdt de les overzichtelijk voor de
leerlingen.
Als context leg ik eerst uit wanneer het verhaal zich afspeelt, in welke tijd. En wat Daniël doet aan
het hof van koning Darius. Hierbij laat ik afbeeldingen zien en maak ik een vergelijk met de koning
van Nederland.
Levensbetekenissen
De hoofdvraag is: ‘Wat geeft jou vertrouwen in jouw toekomst?’.
Dit is een vraag die past bij hetgeen dat mensen hoop en kracht geeft in hun leven. Juist wanneer
het een tijdje minder goed met je gaat en je verdriet en pijn kunt hebben. Juist dan is het goed om
te weten wat jou vertrouwen geeft in jouw toekomst. De gedachte is dat elke leerling hier enig
houvast aan kan ontlenen, door hen bewust te maken van hetgeen waar zou op kunnen
vertrouwen.
Elementaire ervaringen
Het thema bij dit verhaal is vertrouwen. Vanuit het verhaal wil ik een brug maken naar mijn eigen
leven. En vertellen over wat mij vertrouwen geeft in mijn toekomst. Ik zal vertellen over mijn vriend,
familie en vrienden, mijn werk en mijn geloof in God. Dit tezamen geeft mij vertrouwen in mijn
toekomst. Vervolgens zal ik klassikaal bespreken of leerlingen voorbeelden kunnen geven van wat
hen vertrouwen geeft in hun leven voor hun toekomst. Daarna gaan zij met elkaar in gesprek in 4tallen.
Incentieven en media
Het incentief dat ik gebruik is een bijbelverhaal uit Daniël 6, over Daniël en de leeuwenkuil.
Daarnaast zal ik meerdere afbeeldingen laten zien die de context, het verhaal en de boodschap
moeten gaan verduidelijken.
Leeractiviteiten
Middels luisteren naar een verhaal, praten over de boodschap om uiteindelijk naar een persoonlijk
verhaal van de leerling op papier te krijgen. In deze les probeer ik hoofd, hart en handen toe te
passen. Hiermee probeer ik een balans te vinden die leerlingen activeert om deel te nemen aan de
verschillende onderdelen.
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Deze leerlingcompetenties wil ik aanspreken in deze les.
X

1. Competent in zelfreflectie en ontwikkeling.
De leerling herkent levensvragen, verkent deze en geeft er betekenis aan voor het ontwikkelen
van een eigen levensbeschouwing in relatie tot anderen.

X

2. Competent in communicatie en dialoog.
De leerling luistert naar de visies van anderen, reflecteert daarop en verwoordt en verantwoordt
de eigen visie tegenover anderen.

X

3. Hermeneutisch competent.
De leerling kent, herkent en begrijpt visies op mens, wereld en God en uitingen daarvan in
levensbeschouwelijke tradities en weet deze te waarderen.

X

4. Spiritueel competent.
De leerling is zich bewust van en ontvankelijk voor de betekenisvolle ander/Ander en
verantwoordt zich tegenover de ander/Ander.

X

5. Esthetisch competent.
De leerling verkent uitingen van levensbeschouwingen in culturen en kunst, waardeert deze en
kan zich daarin uitdrukken.

X

6. Competent in ethisch gefundeerd waarderen en handelen.
De leerling is zich bewust van moraliteit en handelt vanuit morele beginselen.

X

7. Sociaal competent.
De leerling participeert in zinsverbanden die berusten op affectieve en institutionele relaties
tussen individuen.
Deze beroepscompetenties voor de docent GL, wil ik aanspreken in deze les.

X

1. Interpersoonlijk competent
Bewust van eigen gedrag op leerlingen, schept goed klimaat in de klas, is op de hoogte van
communicatie theorieën en is authentiek in het interpersoonlijk verkeer. Daarbij laat hij zien op
welke wijze hij omgaat met levensbeschouwelijke zaken.

X

2. Pedagogisch competent
De docent biedt een veilige leer- en werkomgeving, houvast en structuur aan leerlingen. Daarbij
kan hij omgaan met de sociaal-emotionele, levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling van
leerlingen. Hij begeleidt leerlingen in hun zoektocht naar hun religieuze identiteit. Reikt
informatie voor leerlingen om hun eigen vragen te beantwoorden, te formuleren en te
communiceren.

X

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
Leerinhouden voor de leerlingen eigen maken, vertrouwd raken met gebruik hiervan in het
dagelijks leven. Op de hoogte van levensbeschouwelijke diversiteit in de klas. Kennis van
theologie en verwante wetenschap. Kan de levensbeschouwelijke/ religieuze
betekenisverlening in het algemeen en van een leerling duiden en uit leggen (hermeneutiek).

X

4. Organisatorisch competent
De docent zorgt voor de organisatorische zaken, ook voor het leerproces van de leerlingen.
Betreft een taakgerichte omgeving met ruimte voor eigen initiatief. Brengt de religieuze traditie
van de school voor het voetlicht. Draagt bij aan viermomenten in de school en in de klas.
5. Competent in het samenwerken met collega’s
De docent stemt zijn werk af op de school en zijn collega’s. Levert een bijdrage aan de
schoolorganisatie. Geeft vorm aan de schoolidentiteit. Heeft kennis van de organisatievormen.
6. Competent in het samenwerken met de omgeving
De docent onderhoudt contacten met ouders/ verzorgers en andere instellingen. Verduidelijkt
de betekenis voor zijn vak. De docent is bekend met de leefwereld van de ouders/ verzorgers.

X

7. Competent in reflectie en ontwikkeling
De docent moet voortdurend ontwikkelen en professionaliseren. De docent reflecteert op zijn
persoonlijke levensbeschouwing in dialoog met de school waar hij werkzaam is.
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Gebruikte presentatie bij de uitgevoerde les ontwikkelingsfase 2
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Ontwikkelingsfase 3
Lesvoorbereiding
Datum: uitvoeren van les op 12 mei 2015.

fase 3

Vechtdal College Hardenberg
Vakcoach VC: Marten Zwaagstra
SLB’er Windesheim: Marchien Timmerman

Stagebegeleider VC: Jan Michels
IB’er Windesheim: Jojanne Kemman

Fase 0.1
Welk betekenisvol lesdoel heeft deze les?
Het thema ‘naastenliefde’ wordt behandeld. De leerlingen hebben als leerdoel dat zij aan het eind
van de les aan elkaar kunnen vertellen voor wie zij zelf een naaste zijn.
Fase 0.2
Wat is de takenanalyse?
Duidelijkheid verschaffen aan de leerlingen over het verloop van de les, planning op bord. Verhaal
vertellen met afbeeldingen en filmpjes en vervolgens boodschap verduidelijken middels gebruik
van persoonlijke voorbeelden. Daarmee brug naar het leven van de leerlingen maken. Opdracht
uitleggen en op het bord laten zien. Aangeven hoeveel tijd de leerlingen hebben. Enquête afnemen
bij de leerlingen.
Fase 0.3
Lesopdracht: Voor wie ben jij een naaste?

Klas (niveau): VMBO Basis 2e klas 12-13
jarigen. Aantal leerlingen: ca. 18 leerlingen
50 minuten

Algemene lesdoel:

Leerlingen na laten denken over het thema
‘naastenliefde’.

Beginsituatie:
Leerlingen hebben al eerder de term ‘naaste’
gehoord en kennen de algemene betekenis.

Leerdoel: De leerlingen kunnen aan het
eind van de les aan elkaar vertellen voor
wie zij zelf een naaste zijn.

Eindsituatie:
Leerlingen kennen de persoonlijke betekenis
van het woord naastenliefde.

Tijdfasering

Concrete leerdoelen+
beheersingsvorm

Leerstof

Didactische aanpak

5 minuten

Eerst startmoment van de les
creëren.

Helderheid
verschaffen aan
leerlingen over wat zij
kunnen verwachten
deze les. Onzekerheid
hierover wegnemen.

Duidelijke start van les
laten zien.

Uitleg over het gebruik
van verhalen en het
nut voor leerlingen van
verschillende afkomst
en geloof.

Klassikaal
behandelen. Bedoeld
om de leerlingen
gerust te stellen.

Bij binnenkomst planning op
bord hebben en deze
benoemen.
Leerdoel benoemen voor de
klas.
5 minuten

Verhalen en ICT

Introductie over het gebruik van
verhalen. Waarom worden er
verhalen gebruikt bij het vak
godsdienst.

Klassikale start van de
les, de hoofdlijnen van
deze les wordt
duidelijk gemaakt.
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Tijdfasering

Concrete leerdoelen+
beheersingsvorm

Leerstof

Didactische aanpak

10 minuten

Het verhaal vertellen aan de
leerlingen. Met ondersteuning
van afbeeldingen. Het verhaal
over de barmhartige
Samaritaan (NBV, 2004,NT p.
98).

Leren een boodschap
uit een verhaal te
halen.

Klassikaal vertellen
zodat elke leerling het
verhaal hoort op
dezelfde wijze.

5 minuten

Boodschap van het verhaal
verduidelijken. Persoonlijk
verhaal over boodschap voor
mij vertellen aan de leerlingen.

Wederkerigheid
bewerkstelligen door
zelf een persoonlijk
verhaal te delen met
de leerlingen. En naar
verhalen van
leerlingen te vragen.

Klassikaal een
persoonlijk verhaal
vertellen.

5 minuten

Gesprek in 4-tallen, leerlingen
kunnen met elkaar praten en
vertellen voor wie zij zelf een
naaste zijn.

Samenwerken, delen
van gedachten en
hierop reageren.

Gesprek in 4-tal, groep
kleiner maken zodat
ze eerder geneigd zijn
persoonlijke zaken te
delen.

10 minuten

Opdracht uitwerken op papier:
Schrijf enkele woorden op over
wie jouw naaste is, per groep 3
woorden op het bord schrijven.
Daarna kort bespreken wat
opvallend is aan de
antwoorden.

Overleggen en
antwoorden eerst op
papier en daarna op
bord schrijven.
Leerlingen kunnen
zich spiegelen aan
antwoorden van
klasgenoten.

Groepsopdracht, dit
staat dicht bij de
beleving van de
leerling.

5 minuten

Enquête laten invullen door
leerlingen.

Reflectie voor
leerlingen.

Reflectie voor leerling
en onderdel van mijn
onderzoek.

5 minuten

Tijdig stoppen met de les, ik wil
de les voor de leerling
afbouwen.

Afbouwen van de
inspanning van de
leerlingen.

Benodigdheden
- Uitgeschreven en geprint verhaal 1x
- Lesplan 1x
- Digibord met computer 1x
- A4-papier voor uitvoeren opdracht ca. 30 stuks.
- Geprint formulier voor lesobservatie 1x
- Enquêteformulieren 30 stuks + 10 stuks met grote tekst voor dyslexie leerlingen
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1.1 Wat gebruik ik als aansluiter op de voorkennis?
Uitleg over het gebruik van verhalen bij het vak godsdienst.
1.2 Hoe informeer ik de leerling?
Alle zaken zal ik mondeling toelichten. De planning en de opdracht worden op het digibord
getoond. Deze les wel inzet van ICT-middelen.
1.3 Welke lesonderdelen geef ik aan en hoe deel ik die mee?
We gaan stap voor stap door de les heen. Alles wordt mondeling toegelicht, elke les zal ik de
planning benoemen. De overgangen per onderdeel zal ik benoemen.
2 Instructie
Ik geef kort een uitleg over de planning van deze les. Ik moet niet vergeten om een korte uitleg te
geven. Niet te veel woorden gebruiken.
2.1 Waaruit bestaat de instructie?
De instructie bestaat uit uitleg over mijn onderzoek, het verhaal, de boodschap en de uit te voeren
opdracht. Daarnaast geef ik uitleg ver het invullen van de enquête.
2.2 Welke voorbeelden gebruik ik eventueel?
Eigen ervaringen, persoonlijke voorbeelden. Afbeeldingen over het verhaal op het digibord.
2.3 Welke controlevragen gebruik ik?
Na uitleg, stel ik de vraag: Zijn er nog vragen?
3.1 Wat zijn de werkvormen?
Klassikaal luisteren en bespreken en daarna in groepjes aan het werk gaan.
3.2 Wat doen de leerlingen die al eerder klaar zijn?
Gezien de opdracht verwacht ik niet dat er tijd over blijft. Maar als er tijd over blijft mag de leerling
iets voor zichzelf gaan doen. Hierbij mag een andere leerling geen last hebben van deze leerling.
4.1 Evalueren leerdoel
Ik ga bij de leerlingen na wat zij op het bord geschreven hebben. En of dit past bij de opdracht die
zij moeten uitvoeren.
Tips verkregen uit de vorige enquête fase 1:
- Langzamer spreken.
- Meer context noemen vooraf aan het verhaal.
- Meer vergelijkingen maken met hedendaagse tijd bij uitleg context.
- Afbeeldingen gebruiken.
- Filmpjes gebruiken.
Aanvullende tips verkregen uit de vorige enquête fase 2:
- Minder vertellen.
- Leuk verhaal gebruiken.
- Niks in vind het wel goed zo.
- Gewoon leuker maken.
- Dingen meenemen.
- Spelletjes toevoegen.
Literatuur:
Nederlands Bijbelgenootschap (2005). De Nieuwe Bijbelvertaling. Heerenveen: NBG.
Valstar, J. & Kuindersma, H. et al. (2008). Verwonderen & ontdekken, Vakdidactiek godsdienst
primair onderwijs. Amersfoort: NZV Uitgevers.

Verhalen en ICT

69
!

Aandachtspunten vanuit het model van elementariseren.
Toegangen
Ik leg vooraf uit dat het
verhaal een bijbelverhaal
is. Maar dat een
bijbelverhaal niet alleen
voor christen bedoeld is.
Bij het gebruik van
verhalen gaat het om de
boodschap die een
verhaal heeft voor jou. Het
maakt niet uit of je nu
christen bent of moslim,
hindoe of boeddhist. De
boodschap is universeel
en dus voor iedereen.

Structuur en context
Op het digibord staat de planning voor deze les. Zo weten de leerlingen wat ze kunnen
verwachten. Tevens blijft de planning de hele les zichtbaar, dit houdt de les overzichtelijk voor de
leerlingen. Als context leg ik eerst uit wanneer het verhaal zich afspeelt, in welke tijd en waar.
Hiervoor laat ik afbeeldingen zien van Jezus met de wetgeleerde en een landkaart waar het zich
waarschijnlijk afgespeeld zou hebben. Ik leg uit wat een wetgeleerde is.
Levensbetekenissen
De hoofdvraag is: ‘Voor wie ben jij een naaste?’.
Dit is een vraag die past bij de boodschap in de Bijbel en bij Jezus om het eeuwige leven te
kunnen verkrijgen. Leerlingen wil ik hier kennis mee laten maken dat deze boodschap in de Bijbel
staat en wat zij in hun eigen leven al doen voor hun naaste. Wie is je naaste?
Elementaire ervaringen
Ik geef voorbeelden uit mijn eigen leven en laat daarnaast voorbeelden zien middels afbeeldingen
en film. De zorg voor een ander omdat je je verantwoordelijk voelt voor die ander. Vervolgens zal ik
klassikaal bespreken of leerlingen voorbeelden kunnen geven voor wie zij een naaste zijn. Daarna
gaan zij met elkaar in gesprek in 4-tallen.
Incentieven en media
Als incentief begin ik met een filmpje over de aardbeving in Nepal, de actualiteit als startpunt. Met
daarbij de vraag wat mensen allemaal doen voor de getroffen mensen die zichzelf niet meer
kunnen helpen. Dan sluit ik aan op het bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10
vers 25-37. Daarna volgen er afbeeldingen en nog een filmpje over een sbs6 programma ‘Wie
goed doet, die goed ontmoet’. Dit alles om de boodschap te verduidelijken.
Leeractiviteiten
Middels luisteren naar een verhaal, praten over de boodschap om uiteindelijk een persoonlijke
bijdrage van de leerling op papier te krijgen. Probeer ik in deze les hoofd, hart en handen toe te
passen. Hiermee probeer ik een balans te vinden die leerlingen activeert om deel te nemen aan de
verschillende onderdelen.
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Deze leerlingcompetenties wil ik aanspreken in deze les.
X

1. Competent in zelfreflectie en ontwikkeling.
De leerling herkent levensvragen, verkent deze en geeft er betekenis aan voor het ontwikkelen
van een eigen levensbeschouwing in relatie tot anderen.

X

2. Competent in communicatie en dialoog.
De leerling luistert naar de visies van anderen, reflecteert daarop en verwoordt en verantwoordt
de eigen visie tegenover anderen.

X

3. Hermeneutisch competent.
De leerling kent, herkent en begrijpt visies op mens, wereld en God en uitingen daarvan in
levensbeschouwelijke tradities en weet deze te waarderen.

X

4. Spiritueel competent.
De leerling is zich bewust van en ontvankelijk voor de betekenisvolle ander/Ander en
verantwoordt zich tegenover de ander/Ander.

X

5. Esthetisch competent.
De leerling verkent uitingen van levensbeschouwingen in culturen en kunst, waardeert deze en
kan zich daarin uitdrukken.

X

6. Competent in ethisch gefundeerd waarderen en handelen.
De leerling is zich bewust van moraliteit en handelt vanuit morele beginselen.

X

7. Sociaal competent.
De leerling participeert in zinsverbanden die berusten op affectieve en institutionele relaties
tussen individuen.
Deze beroepscompetenties voor de docent GL, wil ik aanspreken in deze les.

X

1. Interpersoonlijk competent
Bewust van eigen gedrag op leerlingen, schept goed klimaat in de klas, is op de hoogte van
communicatie theorieën en is authentiek in het interpersoonlijk verkeer. Daarbij laat hij zien op
welke wijze hij omgaat met levensbeschouwelijke zaken.

X

2. Pedagogisch competent
De docent biedt een veilige leer- en werkomgeving, houvast en structuur aan leerlingen. Daarbij
kan hij omgaan met de sociaal-emotionele, levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling van
leerlingen. Hij begeleidt leerlingen in hun zoektocht naar hun religieuze identiteit. Reikt
informatie voor leerlingen om hun eigen vragen te beantwoorden, te formuleren en te
communiceren.

X

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
Leerinhouden voor de leerlingen eigen maken, vertrouwd raken met gebruik hiervan in het
dagelijks leven. Op de hoogte van levensbeschouwelijke diversiteit in de klas. Kennis van
theologie en verwante wetenschap. Kan de levensbeschouwelijke/ religieuze
betekenisverlening in het algemeen en van een leerling duiden en uit leggen (hermeneutiek).

X

4. Organisatorisch competent
De docent zorgt voor de organisatorische zaken, ook voor het leerproces van de leerlingen.
Betreft een taakgerichte omgeving met ruimte voor eigen initiatief. Brengt de religieuze traditie
van de school voor het voetlicht. Draagt bij aan viermomenten in de school en in de klas.
5. Competent in het samenwerken met collega’s
De docent stemt zijn werk af op de school en zijn collega’s. Levert een bijdrage aan de
schoolorganisatie. Geeft vorm aan de schoolidentiteit. Heeft kennis van de organisatievormen.
6. Competent in het samenwerken met de omgeving
De docent onderhoudt contacten met ouders/ verzorgers en andere instellingen. Verduidelijkt
de betekenis voor zijn vak. De docent is bekend met de leefwereld van de ouders/ verzorgers.

X

7. Competent in reflectie en ontwikkeling
De docent moet voortdurend ontwikkelen en professionaliseren. De docent reflecteert op zijn
persoonlijke levensbeschouwing in dialoog met de school waar hij werkzaam is.
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Gebruikte presentatie bij de uitgevoerde les ontwikkelingsfase 3
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Foto van uitvoering ontwikkelingsfase 3
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Bijlage 3 Observaties ontwikkelingsfase 1, 2 & 3
Ontwikkelingsfase 1

Lesvoorbereiding praktijkonderzoek les 1

0-meting fase 1

Klas: 1B3 1e jaars, basisniveau vmbo
Datum: 29 april 2015

Lesobservatie
Aandacht van de leerlingen bij het vertellen van het verhaal:

9 (beoordeling schaal 0-10)

Zeer goede aandacht. De leerlingen waren stil bij het luisteren naar het verhaal. Het
vertellen heb ik zittende gedaan en hierbij heb ik voorgelezen van papier. Verder heb ik
geen afbeeldingen gebruikt.
Deelname aan klassikaal bespreken:

9

Ze hebben meerdere voorbeelden uit hun eigen leven benoemd bij het klassikaal
bespreken. Er was weinig tot geen twijfel over het delen van informatie hierover bij deze
klas.
Deelname aan gesprek in 4-tal:

8

Ze hebben deelgenomen aan overleg, dit is prima verlopen.
Uitvoeren opdracht:

8

Niet elke leerling was gemotiveerd, enkele leerlingen zaten met hun hoofd al bij een
activiteit na deze lesdag.
Bijzonderheden:
Laatste lesuur (7e) van de dag, enkele leerlingen waren vermoeid waardoor het tempo
omlaag ging. Niettemin hebben ze mee gewerkt aan de opdracht.
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Lesvoorbereiding praktijkonderzoek les 1

0-meting fase 1

Klas: 1B4 1e jaars, basisniveau vmbo
Datum: 29 april 2015

Lesobservatie
Aandacht van de leerlingen bij het vertellen van het verhaal:

9 (beoordeling schaal 0-10)

Veel aandacht voor het verhaal. Ik twijfel of ik te snel ga met mijn verhaal.
Deelname aan klassikaal bespreken:

9

Enkele leerlingen vinden het moeilijk om persoonlijke zaken te delen met klasgenoten. De
meerderheid neemt deel aan dit gesprek.
Deelname aan gesprek in 4-tal:

8

Er wordt volop met elkaar gesproken, iedereen neemt deel aan de gesprekken.
Uitvoeren opdracht:

9

Leerlingen zijn volop bezig, een enkele keer vragen ze om goedkeuring of ze iets mogen
gebruiken voor deze opdracht.
Bijzonderheden:
Een atheïstische leerling heb ik gevraagd of de uitleg vooraf over het gebruik van verhalen
hem geholpen heeft. Hij gaf aan dat dit zeker geholpen heeft om mee te willen doen aan
deze opdracht. Tevens aan hem gevraagd waarom hij vaak afhaakt bij het woord Bijbel. Hij
gaf aan dat hij daar niks mee heeft. Maar dat het nu niet veel uitmaakt omdat het om een
boodschap gaat die voor iedereen is. Nu weet hij dat ook hijzelf als atheïst met deze
opdracht mee kan doen.
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Lesvoorbereiding praktijkonderzoek les 1

0-meting fase 1

Klas: 2C1 2e jaars, basisniveau vmbo
Datum: 29 april 2015

Lesobservatie
Aandacht van de leerlingen bij het vertellen van het verhaal:

8 (beoordeling schaal 0-10)

Na enige moeite waren ze stil, vanaf dat moment wilden ze het verhaal volgen.
Deelname aan klassikaal bespreken: 6
Niet echt zin in, de meeste leerlingen waren uitgelaten en minder gemotiveerd.
Deelname aan gesprek in 4-tal:

6

Enigszins in gesprek met elkaar, ze waren minder gemotiveerd hiervoor.
Uitvoeren opdracht:

6

Enkelen moeilijk te motiveren. Na enig aandringen en de druk van het krijgen van een
beoordeling wilden ze toch de opdracht afmaken en inleveren.
Bijzonderheden:
Voor dit lesuur hebben de leerlingen een workshop gehad van 2 lesuren. Voor velen was
dit te lang. De leerlingen kwamen erg onrustig het lokaal binnen.
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Ontwikkelingsfase 2

Lesvoorbereiding praktijkonderzoek les 2

fase 2

Klas: 1D1 1e jaars, kaderniveau vmbo
Datum: 1 mei 2015
Lesobservatie
Aandacht van de leerlingen bij het vertellen van het verhaal: 9 (beoordeling schaal 0-10)
Moeilijke start met weinig aandacht. Toen er afbeeldingen in beeld kwamen werden de
leerlingen muisstil en wilden ze mijn verhaal horen. Hierbij waren de afbeeldingen de
trigger.
Deelname aan klassikaal bespreken:

4

Minimale inzet, weinig motivatie.

Deelname aan gesprek in 4-tal:

4

Minimale inzet, weinig motivatie.
Uitvoeren opdracht:

9

De leerlingen wilden de opdracht graag zo snel mogelijk afhebben omdat dit het laatste
lesuur was voor de vakantie. Niettemin hadden de leerlingen veel ideeën en zijn er mooie
resultaten uit gekomen.
Bijzonderheden:
Vandaag was de laatste schooldag voor de meivakantie. Tevens was het de laatste lesdag
voor examenkandidaten. Er was muziek en vuurwerk in de omgeving. De meeste
leerlingen zaten met een vakantiegevoel in de klas. Dit was niet bevorderend voor de
motivatie, het eindresultaat was daarentegen goed.
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Lesvoorbereiding praktijkonderzoek les 2

fase 2

Klas: 2C2 2e jaars, basisniveau vmbo
Datum: 1 mei 2015
Lesobservatie
Aandacht van de leerlingen bij het vertellen van het verhaal: 9 (beoordeling schaal 0-10)
Bij aanvang van de les was er weinig aandacht. Toen er afbeeldingen in beeld kwamen
werden de leerlingen muisstil en wilden ze mijn verhaal horen. Hierbij waren de
afbeeldingen de trigger.
Deelname aan klassikaal bespreken:

4

Leerlingen wilden amper iets persoonlijks delen met de klasgenoten. Veelal werden mijn
woorden herhaald. Ik vraag me af hoe de sfeer en veiligheid in deze klas is. Voor zover ik
kan waarnemen is deze groep niet hecht en kan de veiligheid nog sterk verbeterd worden.
Deelname aan gesprek in 4-tal:

6

De gesprekken waren er wel maar erg kort van stof. De motivatie hiervoor was in mindere
mate aanwezig.
Uitvoeren opdracht:

8

De leerlingen kwamen moeizaam op gang, maar na 10 minuten hadden de meeste
leerlingen bedacht wat ze wilden maken. Hierna konden ze redelijk snel de opdracht
afmaken.
Bijzonderheden:
Vandaag was de laatste schooldag voor de meivakantie. Tevens was het de laatste lesdag
voor examenkandidaten. De meeste leerlingen zaten met een vakantiegevoel in de klas.
Dit was niet bevorderend voor de prestaties. Daarnaast is vrijdag het 2e lesuur niet het
lesuur waarbij deze klas het meest actief is. Het valt mij vaker op dat deze leerlingen
vermoeid zijn op vrijdag en dat het wakker worden op vrijdag langzamer gaat dan op
andere lesdagen. Niettemin zijn er mooie fotocollage’s ingeleverd via AirDrop. Bij deze
ipadklas werkt deze wijze van inleveren prima.
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Ontwikkelingsfase 3

Lesvoorbereiding praktijkonderzoek les 3

fase 3

Klas: 2C1 2e jaars, basisniveau vmbo
Datum: 13 mei 2015
Lesobservatie
Aandacht van de leerlingen bij het vertellen van het verhaal: 6 (beoordeling schaal 0-10)
Redelijke aandacht voor het verhaal, niet optimaal. Meerdere keren gedrag gecorrigeerd.
Wel veel aandacht bij kijken naar filmpjes hierbij was het muisstil. Veel meer aandacht
hierbij dan bij afbeeldingen.
Deelname aan klassikaal bespreken:

4

Minimale inzet, weinig motivatie.

Deelname aan gesprek in 4-tal:

4

Minimale inzet, weinig motivatie.
Uitvoeren opdracht:

4

De leerlingen hadden er totaal geen zin in. Ze waren niet te motiveren.
Bijzonderheden:
Dit lesuur was het laatste lesuur voor hemelvaartsdag daarbij hadden ze hiervoor een
lesuur waarbij ze muisstil moesten zijn. Dit kwam bij mij in het lokaal tot ontlading, hiervoor
heb ik even de tijd genomen voor aanvang van de les. Het verhaal gaat voor de leerlingen
niet snel genoeg omdat er heel veel afbeeldingen worden gebruikt. Dit verlaagd het vertel
tempo. Daarnaast merk ik bij het gebruik van veel afbeeldingen en filmpjes dat ik meer ga
vertellen. Veel leerlingen horen op een gegeven moment niet meer wat ik zeg. Wanneer ik
tussendoor vraag naar waar we zijn in het verhaal, zijn meerdere leerlingen het spoor
bijster. Hierbij krijg ik het idee dat zij te veel indrukken, afbeeldingen en woorden hebben
gehad om te verwerken. De filmpjes zijn dan even een rustmoment in mijn verhaal.
Bij navraag bleek dat er geen leerling in de klas zit die het verhaal kent, of heeft laten
weten dat hij/zij het verhaal kent. Hierdoor was er volgens mij iets meer aandacht voor het
verhaal dan bij klas 2C3. Het viel mij op dat enkele leerlingen zeer laks waren bij het
invullen van de enquête, het was meer afraffelen.
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Lesvoorbereiding praktijkonderzoek les 3

fase 3

Klas: 2C3 2e jaars, basisniveau vmbo
Datum: 13 mei 2015
Lesobservatie
Aandacht van de leerlingen bij het vertellen van het verhaal: 4 (beoordeling schaal 0-10)
Minimaal, na veel aanwijzingen enigszins aandacht. Meerdere keren gedrag gecorrigeerd.
Wel veel aandacht bij kijken naar filmpjes hierbij was het muisstil. Veel meer aandacht
hierbij dan bij afbeeldingen.
Deelname aan klassikaal bespreken:

4

Minimale inzet, weinig motivatie.
Deelname aan gesprek in 4-tal:

8

Ze hebben snel groepen gevormd en zijn snel aan het werk gegaan.
Uitvoeren opdracht:

9

Ze hebben de opdracht snel uitgevoerd en hebben snel iets op het bord kunnen schrijven.
Ik heb dit nog kunnen nabespreken met hen.
Bijzonderheden:
Dit lesuur was het één na laatste lesuur voor hemelvaartsdag daarbij hadden ze hiervoor
een lesuur waarbij ze muisstil moesten zijn. Dit kwam bij mij in het lokaal tot ontlading,
hiervoor heb ik even de tijd genomen voor aanvang van de les. Het verhaal gaat voor de
leerlingen niet snel genoeg omdat er heel veel afbeeldingen worden gebruikt. Dit verlaagd
het vertel tempo. Daarnaast merk ik bij het gebruik van veel afbeeldingen en filmpjes dat ik
meer ga vertellen. Veel leerlingen horen op een gegeven moment niet meer wat ik zeg.
Wanneer ik tussendoor vraag naar waar we zijn in het verhaal, zijn meerdere leerlingen
het spoor bijster. Hierbij krijg ik het idee dat zij te veel indrukken, afbeeldingen en woorden
hebben gehad om te verwerken. De filmpjes zijn dan even een rustmoment in mijn
verhaal.
Ongeveer de helft van de leerlingen was bekend met het verhaal en een enkeling had
geen zin in dit verhaal ‘ik ken het wel’. Het viel mij op dat meerdere leerlingen zeer laks
waren bij het invullen van de enquête, het was meer afraffelen.
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Bijlage 4 Resultaten van enquête onder leerlingen ontwikkelingsfase 1, 2 & 3
Ontwikkelingsfase 1
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Ontwikkelingsfase 2
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Ontwikkelingsfase 3
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Bijlage 5 Checklist spelling
Checklist teksten voor verslagen
Naam student:
Studentnummer:
Naam OE:
OE-code
Datum:

Jorrit Ettema
S1050564
Klas: GL4
Onderzoek
ENTH-INT12.1.D.401
05-06-2015
Correct uitgevoerde items
aanvinken (student)

Spelling

V
V
V
V

Stijl en zinsbouw
Documentstructuur
Bronnen en verwijzingen

Deze tekst is tot stand gekomen
zonder dat er sprake is van
plagiaat
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Opmerkingen (docent)

Naam student
Ja

Jorrit Ettema

Nee
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