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Inleiding
Het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters is gesneden koek voor een leerkracht, verwacht
men. Toch gaat mijn afstudeeronderzoek over dit onderwerp. Lesgeven aan kleuters is een vak apart,
maar ook het vertellen van een Bijbelverhaal is complexer dan menigeen denkt.
Kleuters en kinderen van alle leeftijden groeien anno 2011 op in een wereld vol fantasie, vol
sprookjes en andere verzinselen. En wanneer is de grens tussen zo’n sprookje en een Bijbelverhaal
duidelijk? Vaak is het voor kleuters lastig om dit te onderscheiden. Hier zal door de leerkracht dus
extra aandacht aan besteed moeten worden. Wat wil je overbrengen op het jonge kind, en waarmee
moet je rekening houden bij het overbrengen van een verhaal met zo’n grote waarde?
Wat doe je met vragen en opmerkingen van kinderen? Een
opmerking als “Juf, Mozes toverde de zee open hè? ” kun je op
verschillende manieren opvatten. Toen ik deze vraag voor mijn
zee open hè?”
kiezen kreeg vertelde ik de betreffende leerling direct dat
Mozes niet toverde, maar dat dit een wonder was, van God.
Op een later moment, in gesprek over dit onderwerp sprak ik iemand die zei; “Toveren is een kinds
woord voor het wonder” en een ander reageerde met “Het is maar net wat je wilt dat een kleuter
onthoudt, als het na 2 jaar kleuteren weet dat Jezus voor zijn/haar zonden is gestorven, heb je je
doel dan niet gewoon bereikt?”
“Juf, Mozes toverde de

Als eerste dus de vraag; wat wil je bereiken met het vertellen van Bijbelverhalen aan kleuters? Is de
boodschap van Jezus’ redding genoeg, of wil je dat ze meer meekrijgen? En wat wil je dan dat ze
meekrijgen? Hoe houden we hierin rekening met de sociaal‐emotionele en morele ontwikkeling van
het kind, en kunnen we Bijbelverhalen niet juist inzetten ter bevordering van de sociaal‐emotionele
of morele ontwikkeling? En is het vertellen van de verhalen uit de Bijbel dan wel een apart vak of
kunnen we dit integreren in alle lessen die we geven? Hoe gaan leerkrachten hiermee om?
Voordat je met het bovenstaande aan de slag kunt moet je je eerst bezighouden met de klas; welke
leerlingen heb je in de groep en heeft dat invloed op de wijze waarop je een verhaal moet vertellen?
En hoe pak je dat aan als de groep waarvoor je spreekt onbekend is? Op de PABO noemen we dit
vaak de beginsituatie, maar in dit geval bevat het meer informatie dan de gemiddelde beginsituatie.
Ik denk dat het een stukje achtergrond is; hoeveel kinderen van gescheiden ouders heb je in de klas?
Gaan de kinderen in je groep naar de kerk? Zo ja, naar wat voor kerk/gemeente? Wat verwacht je
werkgever van de Bijbelse boodschap die je vertelt? Zijn er kinderen die te maken hebben met
mishandeling, op welke wijze dan ook? Heb je vooral jongste of oudste kleuters in je groep? Waar
heb je het al met ze over gehad, of de collega voor jou?
Daarnaast vind ik het persoonlijk ook belangrijk om een Bijbelverhaal Bijbelgetrouw te vertellen. Dus
geen elementen weglaten omdat het lastig is om te vertellen, maar ook zeker geen dingen erbij
verzinnen. Het verbaast me dat je dit zelfs in ‘methodes’ voor Bijbelonderwijs tegenkomt. Zij
hanteren vaak voor een aantal groepen hetzelfde leesrooster, en toch is er voor elke groep een
‘ander’ verhaal. Daarmee kom je op een volgend punt; is het dan wel mogelijk om alle Bijbelverhalen
te vertellen aan kleuters? Kun je wel de lijn volgen waarin de groepen 2‐4‐6‐8 en 1‐3‐5‐7 hetzelfde
Bijbelverhaal verteld krijgen?
En als laatste natuurlijk de vraag: is het vertellen van Bijbelverhalen aan kleuters geen indoctrinatie?
In dit afstudeeronderzoek leest u diverse invalshoeken ten opzichte van Bijbelonderwijs aan kleuters.
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Verklarende woordenlijst
Alle definities zijn afkomstig uit het Koenen Woordenboek Nederlands; Dertigste druk in de nieuwe
spelling onder eindredactie van W.Th. de Boer; Utrecht – Antwerpen; Van Dale Lexicografie.
Aanschouwelijke gerichtheid gericht op wat duidelijk, helder voorgesteld is, zodat men het voor zich
ziet; kleuters nemen vooral concrete, zichtbare dingen waar en zijn hier ook op gericht
Autonomie zelfstandigheid, zelfstandigheid van de menselijke wil, de vrije wil
Egocentrisch het eigen ik tot middelpunt makend van alle gedachten
Empathie het zich kunnen of willen inleven in de gedachtegang of gevoelens van een ander;
inlevingsvermogen
Hypocrisie huichelarij, schijnheiligheid
Indoctrinatie is systematisch onderricht in een leer met het doel deze kritiekloos te doen aanvaarden
Morele ontwikkeling ontwikkeling van het innerlijk gevoel van zedelijkheid, deugd of waarde
Realiteitsbesef besef van de werkelijkheid, het inzien van het verschil tussen feit en fictie
Theory of Mind (ToM) is het menselijk vermogen om zich een beeld te vormen van
het perspectief van een ander en indirect ook van zichzelf. Men maakt gebruik van ToM wanneer
men beschrijft wat een ander ziet, voelt of denkt vanuit zijn perspectief. ToM is daarom een
noodzakelijke vaardigheid om bijvoorbeeld empathisch te kunnen zijn (je verplaatsen in het
gevoelsleven van een ander)
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Opzet theoriedeel
Hoofdvraag:
Hoe kun je het vertellen van een Bijbelverhaal inzetten ter bevordering van de morele en
sociaal‐emotionele ontwikkeling van kleuters?
Deelvragen:
1. Wat wil je bereiken met het vertellen van Bijbelverhalen aan kleuters?
1.1 De functie van een verhaal
1.2 Methodes en hun doelen
1.3 Scholen en hun doelen
1.4 Leerkrachten en hun doelen
1.5 Mijn doelen – wat wil ik bereiken met mijn bijbelonderwijs?
1.6 De conclusie; overeenkomsten en verschillen, doelen en hun haalbaarheid
2. Waarmee moet je als leerkracht rekening houden wanneer je een Bijbelverhaal aan kleuters
vertelt?
2.1 Beknopte beginsituatie
2.2 Hoe leren kleuters?
2.3 Hoe ontwikkelt het realiteitsbesef zich bij een kleuter? Hoe gaan kleuters om met het
verschil tussen feit en fictie?
2.4 Hoe zien kleuters God?
2.5 Hoe luisteren kleuters? En hoe kun je hiermee rekening houden?
2.6 Culturele achtergrond
2.7 Invloed van het gezin
3. Hoe ervaren kleuters de Bijbelverhalen die verteld worden?
3.1 Ontdekken wat kleuters ervaren of ervaren wat wij willen ontdekken?
3.2 Hoe kun je een Bijbelverhaal vertellen op een voor kleuters relevante en interessante
wijze?
3.3 Zijn rituelen belangrijk voor de ervaringen van een kleuter?
4. Welke Bijbelverhalen kun je aan kleuters vertellen?
4.1 Aan welke eisen moet een verhaal voldoen?
4.2 Verhalen uit de kinderbijbel – allemaal geschikt voor kleuters?
4.3 Dezelfde verhalen in groep 1 en groep 8?
4.4 Bestaat er een lijst waaraan Bijbelverhalen voor kleuters moeten voldoen, of kan ik zo’n
lijst ontwikkelen?
5. Hoe kun je een Bijbelverhaal inzetten ter bevordering van de sociaal‐emotionele ontwikkeling in
je groep?
5.1 De sociaal‐emotionele ontwikkeling van een kleuter
5.2 Sociaal‐emotionele ontwikkeling binnen het onderwijs
5.3 De morele ontwikkeling van een kleuter
5.4 Morele ontwikkeling binnen het basisonderwijs
5.5 Morele en sociale thema’s in Bijbelverhalen
5.6 Een kans die we laten liggen?
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1. Wat wil je als leerkracht bereiken met het vertellen van
Bijbelverhalen aan kleuters?
Wat je als leerkracht wilt bereiken met het vertellen van Bijbelverhalen aan kleuters is iets heel
persoonlijks. Het persoonlijke gedeelte hiervan zal ik dan ook verwerken in mijn onderzoek. Natuurlijk
is er ook een gedeelte vastgelegd in de methode, wat je ‘moet’ bereiken. Hiernaar ben ik op zoek
gegaan. Wat zeggen de methodes over doelen wat betreft het kleuteronderwijs, en is dit wel
haalbaar?
1.1 De functie van een verhaal
Voordat we gaan kijken naar de doelen van methodes, scholen, leerkrachen en mijzelf – waarom nu
eigenlijk verhalen? Wat is de functie van een verhaal?
Het belang van verhalen wordt tegenwoordig meer ingezien. Of
dit komt ondanks of juist door de grote rol van de televisie en
Juist in ons onderwijs,
internet is onduidelijk. Ook op het internet en op de televisie
waar kinderen al zo veel
worden veel verhalen aangeboden. Toch bestaat er de angst
dat verhalen verdrongen worden door de visuele middelen die
moeten, is het van belang
tegenwoordig voorhanden zijn. Volgens Swagerman (1991)
dat er tijd blijft voor ruimte
passen de rust en tijd die verhalen nodig hebben niet in deze
tijd van korte en bondige informatie. Zuurveen (1996) stelt juist
en rust; God geeft ons rust,
dat verhalen hun plaats zullen behouden, omdat ze tegemoet
ook wanneer we op school
komen aan het verlangen naar rust. Binnen de morele
opvoeding krijgen verhalen juist weer een grotere plaats. Mijns
luisteren naar Zijn woord!
inziens is het van belang om de visie van Zuurveen te
ondersteunen wat dit onderwerp betreft. Juist in ons onderwijs,
waar kinderen al zo veel moeten, is het van belang dat er tijd blijft voor ruimte en rust. Wanneer we
kinderen dit kunnen bieden tijdens het leerproces, moeten we hier zeker gebruik van maken! Ook
vind ik het een mooie overeenkomst; God geeft ons rust, ook wanneer we op school (of waar dan
ook) luisteren naar Zijn woord! Vooral kleuters hebben deze rust nodig op school.
Bij verhalen spelen zowel de eigen ervaring als de levensbeschouwelijke traditie een rol. Deze twee
elementen zitten vaak verweven in een verhaal. Verhalen roepen vragen op, die gebonden zijn aan
tijd of cultuur. Verhalen zetten aan tot denken. Door een verhaal leren kinderen volgens van
Redmunt & Deen (2008):








ordening aanbrengen in ruimte en tijd
zich te richten op levensvragen als ‘Wie ben ik?’ en ‘Hoe gaan we met elkaar om?’
woorden om zo de woordenschat te vergroten
fantasie en inlevingsvermogen gebruiken en vergroten
gevoelens en gedachten ordenen
in woorden en beelden zijn levensverhaal vertellen
zich te ontspannen

1.2 Methoden en hun doelen
Methoden voor alle vakken van het basisonderwijs staan bekend om het stellen van doelen, die
vervolgens op verschillende manieren gerealiseerd worden. Voor ieder vak zijn doelen gesteld, die je
zowel in de methode als op internet bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling terug kunt vinden. Ook
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voor het bijbelonderwijs zijn doelen gesteld. Voor de gehele basisschool is ook onderzoek naar de
doelen van ons bijbelonderwijs gedaan in de Kieswijzer voor Bijbelonderwijs (Van Turennout, 2001).
Van Turennout concludeert hierin het volgende wanneer hij de methoden beoordeelt op drie door
hem gestelde doelen.
Het eerste doel luidt: De kinderen weten en ervaren dat ze een kind van God mogen zijn. Hij zegt
hierover het volgende: wanneer we kinderen van Jezus Christus vertellen is het altijd van belang dat
kinderen weten dat ze kind van Hem mogen zijn. God wil voor ieder kind een zorgende Vader en een
Redder zijn. De Heilige Geest wil voor ieder kind een helper zijn. Het gaat niet om de geschiedenis die
je vertelt, het is belangrijk dat wat je vertelt relatiegericht is. God zoekt relatie. In de Bijbel komt God
met Zijn beloften naar kinderen toe. Is de methode hier ook op gericht?
Het tweede doel luidt: De kinderen krijgen kennis van en inzicht in wat God door de eeuwen heen
heeft gedaan en zal doen zoals het in het geheel van de Bijbelboeken beschreven is. Het is
belangrijk dat kinderen kennis hebben van wat er door de eeuwen heen door God is gedaan. Hoe Hij
het volk bewaarde en met het volk toe werkte naar de komst van de Verlosser. Ook Jezus’ daden in
het Nieuwe testament zijn belangrijk om te kennen. Hiernaast is ook inzicht belangrijk. Als leerlingen
verbanden kunnen leggen tussen de verschillende Bijbelboeken en de inhoud ervan, zullen ze ook in
staat zijn om de zaken en gebeurtenissen te vergelijken, op hun waarde te schatten en toe te passen.
Door inzicht wordt het ook mogelijk een relatie te leggen naar het zelf kind van God zijn. Ook wordt
het hierdoor mogelijk om eigen gedrag te spiegelen aan Gods Woord.
Het derde en laatste doel: Kinderen willen van harte naar het Woord van God luisteren en zich
eraan onderwerpen. Zij leren God en de naaste lief te hebben. Het onderwijs is erop gericht
leerlingen te leren God lief te hebben en Hem te zien als een Vader in de hemel die zorgt. Het weten
en ervaren dat ze een kind van God mogen zijn, gaat samen met de oproep tot geloof en bekering.
Daarom moet er met overtuiging en gezag verteld en gesproken worden. Wie leert om echt te
luisteren, wil ook van harte gehoorzamen. Het liefhebben van God komt hierin uit, dat het kind de
leefregels die God in Zijn Woord geeft, wil naleven. Het stelt zich afhankelijk van de Heere op en wil
zich aan Hem overgeven. Vanuit het liefhebben van God wordt ook de relatie tot de naaste en de
omgeving bepaald. De naaste ‘liefhebben als jezelf’ betekent dat er naast een gezonde ontwikkeling
van het eigene van ieder kind ook zorg en respect voor de ander ontwikkeld wordt. Maar ook voor de
omgeving is aandacht. De aarde ‘bouwen en bewaren’ betekent dat het onderwijs erop gericht is dat
kinderen als goede rentmeesters hun plaats in deze wereld innemen.
Deze doelen verwoorden echt perfect mijn visie, en aan de hand van deze doelen zijn acht
verschillende methoden beoordeeld. De beoordeling luidt als volgt:
De eerste doelstelling wordt door Levend water en Startpunt gehaald; zij dragen met overtuiging uit
dat God voor ieder kind een Vader wil zijn en een relatie zoekt. Zij dragen de beloften van God uit dat
Jezus voor ieder kind een Redder, en de Heilige Geest voor ieder kind een Helper wil zijn. Bijbelwerk
en Leren en leven zijn op dit punt meer beschouwend en niet relatiegericht. Leven met toekomst is
hierin vaag, Kind op maandag, Hoor het woord en Trefwoord voldoen niet aan dit doel.
De tweede doelstelling wordt in Bijbelwerk, Levend water, Leven met toekomst en Startpunt goed
gesteld en gehaald. Zij zorgen voor kennis en inzicht bij de kinderen. Kind op maandag biedt
positieve Bijbelverhalen en informatie die zorgt voor inzicht maar ondermijnt dit door de
theologische grondhouding. Leren en leven heeft enerzijds prima Bijbelkennis en
inzichtbevorderende informatie, maar is te uitgebreid, te ingewikkeld en gehuld in verouderd
taalgebruik. Hoor het woord en Trefwoord zijn zwak op deze doelstelling.
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Bijbelwerk, Leren en leven, Levend water en Startpunt tonen ontzag voor de Bijbel als onfeilbaar
woord van God en scoren hierdoor goed op de derde doelstelling. Leven met toekomst is vaag op dit
punt. De overige methoden tonen naar de mening van de auteurs onvoldoende ontzag. Levend
water en Startpunt hebben aandacht voor het leren liefhebben van God en het doen van Zijn wil met
verstand en gevoel. Bijbelwerk en Leren en leven tonen niet veel aandacht voor het gevoelsaspect.
Bij de overige methoden vinden we geen goede aandacht voor het leren liefhebben van God. Alle
methoden hebben aandacht voor de medemens.
Naast deze algemene beoordelingen aan de hand van de kijkwijzer, loop ik nu iedere methode apart
langs om de doelen te bekijken met betrekking tot het kleuteronderwijs. Wat namelijk opvallend is
binnen het bijbelonderwijs, is dat de doelen die je in groep 1 stelt, ook nog in groep 8 gesteld kunnen
worden. Zijn deze doelen dan wel SMART? Specifiek, meetbaar, aantoonbaar, realistisch en
tijdsgebonden; is dat wel mogelijk? Vooral het realistische vind ik belanrgijk; kun je dit wel van
kleuters verwachten?
Levend water is helaas nog niet beschikbaar voor de kleutergroepen. Deze methode heb ik dus in dit
onderzoek niet mee kunnen nemen.
De methode Startpunt heeft het volgende doel: Kinderen laten zien en ervaren dat God met hun
leven een plan heeft. Dit wordt als volgt uitgewerkt:

Doelstelling Startpunt
Op een eigentijdse en Bijbels verantwoorde manier willen we leerkrachten een
handleiding bieden bij het Bijbelonderwijs op de basisschool. Doel van Startpunt is
uiteindelijk om bij kinderen een gedragsverandering te bewerkstelligen (dus niet
forceren), opdat kinderen:
‐ van kind af aan de Bijbel leren kennen, leren lezen en toe weten te passen in hun
eigen leven;
‐ gaan geloven in Jezus Christus, de Verlosser.
In de wetenschap dat:
‐ het Woord van God levend is en krachtig;
‐ de Heilige Geest overtuigt.
Uitwerking van deze doelstelling:
‐ dagelijks de Bijbel gebruiken;
‐ Bijbelse principes praktisch leren toepassen in het dagelijks leven.

Is deze doelstelling haalbaar?
De doelstelling de Bijbel leren kennen, leren lezen en toepassen is voor kleuters niet haalbaar. Hier
gaat alleen het gedeelte van de Bijbel kennen op. Ook geloven in Jezus Christus de Verlosser is voor
kleuters een rekbaar begrip. Wanneer leerkrachten vertellen over wat Jezus gedaan heeft, geloven
kleuters dat gelijk, maar Jezus kennen als hun Verlosser is een proces van bewustwording, en dit is
mijns inziens voor kleuters niet weggelegd. Ook het dagelijks gebruiken van de Bijbel wordt vaak in
een kleutergroep niet gedaan; natuurlijk is dit wel mogelijk. In het klein leer je de kinderen wel de
Bijbelse principes toepassen in hun leven, maar ‘uitnodigend’ Bijbelgebruik is ook mijns inziens niet
van toepassing.
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Ik denk dat het goed is om per leeftijdscategorie doelen te stellen, waardoor je per groep of bouw
ook haalbare doelen krijgt waar je als leerkracht iets mee kunt. Nu bereid je de kinderen vooral voor
op wat komen gaat, maar dat is geheel afhankelijk van de collega’s die de groep van jou overnemen
en de kinderen verder meenemen in hun ontwikkeling.
Kind op maandag maakt gebruik van een cirkel met daarin drie
leerlijnen om het doel te bereiken. De hoofddoelstelling van de
methode is: de levende christelijke traditie doorgeven door het
vertellen van Bijbelverhalen aan kinderen van vandaag.
Leerlijn 1 ‐ Bijbelverhalen (geel)
Kind op maandag vertrekt vanuit de Bijbel. Dat is het begin‐ en
eindpunt. De Bijbelverhalen krijgen de vorm van begrijpelijke
navertellingen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Door middel
van een vierjarig leesrooster komen de belangrijkste Bijbelverhalen
aan de orde. De kinderen maken in hun basisschoolperiode dus twee
keer kennis met de grote Bijbelse lijn. Uit de Bijbelverhalen worden
herkenbare leefthema’s afgeleid.
Leerlijn 2 ‐ Christelijke traditie: rituelen, cultuur en geschiedenis (oranje)
De Bijbelverhalen reiken verschillende onderwerpen aan die in de christelijke traditie een belangrijke
rol spelen en daarom bij de overdracht van het christelijke geloof horen. Voor kinderen komen de
rituelen op de eerste plaats: in de godsdienstles wordt vrijwel dagelijks gebeden en gezongen en er
worden regelmatig gezamenlijke vieringen gehouden. Tegelijkertijd is er aandacht voor belangrijke
christelijke kernbegrippen, zoals: schepping, ark, uittocht, Tien Woorden en zondebok. Vooral in de
bovenbouw wordt elke week aandacht besteed aan de christelijke cultuur en geschiedenis.
Leerlijn 3 ‐ Levensvragen van kinderen (rood)
Elk kind is uniek en neemt zijn eigen karakter, interesses en opvattingen van thuis mee naar school.
Ook zijn eigen geloof en ongeloof komen op school ter sprake. De gekozen weekthema’s in Kind op
maandag leggen een verbinding tussen de Bijbelverhalen en de geloofs‐ en levensvragen van
kinderen. Op deze manier kunnen de kinderen situaties, gevoelens en dilemma’s uit hun eigen leven
herkennen in de Bijbelverhalen. In gesprek met de Bijbel komen zij verder met hun eigen geloofs‐ en
levensvragen.
Deze drie leerlijnen worden als het ware omringd door de blauwe ring van school en leerkracht, en
door de groene ring die de samenleving voorstelt.
Voor kleuters heeft Kind op maandag aparte ‘richtlijnen’ die terug te
vinden zijn op de website: Deze richtlijnen zijn voor elke bouw weer
anders, er zijn richtlijnen voor de kleuterbouw (groep 1 & 2),
onderbouw (groep 3 & 4), middenbouw (groep 5 & 6) en de
bovenbouw (groep 7 & 8). In elke bouw proberen de makers iets meer
te bereiken. Ook stellen zij elke week een apart doel bij het onderwerp,
wat vermeld staat bij het onderwerp.
Is de doelstelling haalbaar?
Kind op maandag maakt gebruik van leerlijnen en accenten. Hierdoor
zijn er geen einddoelen gesteld. De leerlijnen maken duidelijk wat er
allemaal aan bod komt, maar laten dit wel redelijk vrij; wat een kind
moet bereiken aan het einde van de basisschool is niet duidelijk. Mijns
inziens leren de kinderen meer wat er in de Bijbel staat en hoe ze dit
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op hun eigen manier kunnen toepassen dan dat er echt naartoe gewerkt wordt dat ze Jezus
aannemen als hun Verlosser. Er is enerzijds erg veel aandacht voor het kind, en dat is goed. Toch
denk ik dat het stellen van doelen ook duidelijkheid biedt, je hebt dan een soort eindpunt waar je
naartoe kunt werken, en dat mist deze methode. Wel wordt er elke week een apart doel gesteld. De
doelen voor groep 1 en 2 van 4 januari tot en met 28 februari luiden als volgt:








de kinderen ontdekken dat het fijn is om mee te doen en erbij te horen
de kinderen ontdekken dat bij Jezus wat naar is en bang maakt verdwijnt
de kinderen ontdekken dat je je beter voelt, als er iemand voor je zorgt
de kinderen ontdekken dat Jezus goed voor elkaar zorgen belangrijker vindt dan regels
de kinderen ontdekken dat Jezus hele bijzondere dingen kan doen die je niet kunt begrijpen
de kinderen ontdekken dat je met minder toe kunt dan je denkt
de kinderen ervaren dat, als je maar goed nadenkt en oplet, er altijd genoeg is voor iedereen,
ook als je denkt dat dat niet zo is

Deze doelstellingen zijn uiteraard haalbaar, zeker omdat het gaat om het ontdekken. Dit is dan ook
erg interessant voor mijn onderzoek, gezien de morele en sociaal‐emotionele ontwikkeling die je
kunt verweven met je Bijbelonderwijs, maar volgens mij is ‘verweven met’ iets anders dan dat in
deze doelen gesteld wordt. In week 1 gaat het er primair om dat kinderen ontdekken dat het fijn is
om mee te doen en erbij te horen. Dit is absoluut iets wat Jezus ook belangrijk vindt, maar het doel
staat wel los van het doel van het uiteindelijke Bijbelonderwijs; ook zonder de Bijbel te gebruiken kun
je dit doel bereiken! Hierin worden dus direct de grote verschillen tussen methoden duidelijk; deze
methode zal de morele ontwikkeling belangrijker achten dan de geloofsontwikkeling van kinderen of
legt hier in ieder geval de focus.
De methode Hoor het woord (Van Toor, 2005) geeft vanuit de Bijbel aan wat de belanrgijkste doelen
zijn. Het gaat in steekwoorden volgens hen om: weten en niet vergeten, hopen op God, naar Gods
geboden leven en ‘doorvertellen’. Richtinggevende uitgangspunten zijn oog voor heel de Schrift,
heilsfeiten en heilslijnen, verleden, heden, kinderen, leerkracht, ouders en elkaar.
De doelstellingen worden ontleend aan de Bijbel, en dan vooral aan Psalm 78. Deze Psalm geeft weer
hoe en waarom God aan Israël de opdracht gaf om de kinderen te onderwijzen.
Weten en niet vergeten: het navolgende geslacht moet de geboden en geschiedenissen en de daden
van God weten (vs 6) en niet vergeten (vs 7). Bij het Bijbelonderwijs is kennis van groot belang. We
willen dat kinderen na acht jaar basisonderwijs voldoende Bijbelkennis en kennis van de geloofsleer
hebben opgedaan. Ook het memoriseren en van buiten kennen van Psalmverzen, Bijbelteksten en
gedeelten uit de Heidelbergse Catechismus zijn van groot belang voor deze methode.
Hopen op God is ontleend uit vers zeven; ‘opdat zij hun hoop op God zouden stellen’. Het gebed is
dat de bijbellessen tot eeuwige zegen mogen zijn, zodat de kinderen hun hoop op God gaan stellen.
De leerkracht mag hopend op Gods zegen de kinderen het Woord doorgeven en ze oproepen om zich
te bekeren.
Naar Gods geboden leven komt ook uit vers 7. Ze moesten niet het voorbeeld van hun
ongehoorzame en ongelovige ouders volgen (vs 8). Met de Bijbellessen beoogt Hoor het woord ook
gedragsverandering. God wil dat we naar Zijn geboden leven en dat we heilig leven voor Zijn
aangezicht.
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Het laatste punt, doorvertellen, is uitermate belangrijk en waardevol. We worden hiertoe
opgeroepen in Romeinen 10:17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de
verkondiging van Christus.
Als specifieke doelen voor kleuters worden bijvoorbeeld gesteld:




de leerlingen kennen aan het einde van de week het lied ‘Simson is een sterke held’
ze leren dat Simson zijn grote kracht van God, door het geloof, krijgt.
ze horen dat ze in zichzelf geen kracht hebben maar dat de Heere krachten kan en wil geven.

Zo zijn er voor elke dag van de week 2 of 3 doelen gesteld. De doelen zijn SMART en passen bij het
thema van de week. De doelen komen in een week herhaaldelijk terug. Hierdoor zijn de
doelstellingen haalbaar, ook voor kleuters.
In Trefwoord wil men met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar brengen: de
belevingswereld van het kind ‐ in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving ‐ en de
wereld van de Bijbel. In dit samen komen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De
eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de
Bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral
ook van elkaar leren. De methode maakt bewust geen gebruik van spiegelverhalen, omdat dit voor
verwarring zorgt. De verhalen die ze thematische verhalen noemen spiegelen niet het leven van de
personen uit Bijbelverhalen, maar vergemakkelijken de toegang tot de Bijbel en laten een Bijbels licht
schijnen op alledaagse ervaringen van kinderen.
In de introductie van de dag vind je terug wat het doel is van de activiteiten die dag. Bijvoorbeeld uit
het thema Mooiland (2010): ‘De kinderen worden opgeroepen er een mooi land van te maken’, of
‘Met iets kleins kun je iets moois bewerkstelligen, een klein begin kan een groot effect hebben’. Ook
dit zijn weer geen SMART doelen, maar wel doelen die haalbaar zijn voor kleuters; door de
vertalingen naar de leefwereld van de kinderen wordt het allemaal een stuk tastbaarder.
Bijbelwerk voor verteller en kind (Evert Kuijt, jaartal onbekend) werkt de Bijbel door van Genesis tot
Openbaringen. Wat maar enigszins verteld en behandeld kan worden is in Bijbelwerk ondergebracht.
Daarbij is rekening gehouden met het bevattingsvermogen van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12
jaar.
Deze methode maakt gebruik van kaarten per verhaal. Onder het kopje thema op de kaart wordt ook
het doel al verteld; de methode vertelt dat ‘het thema van de vertelling van belang is om inzicht te
krijgen in datgene wat door de vertelling aan de kinderen overgedragen kan (moet) worden.
Uiteraard bevatten de vertellingen meer “motieven” die de ervaren verteller er zelf in kan vinden’.
Bij het scheppingsverhaal staat het volgende vermeld: “God, die alles gemaakt heeft, eren wij als de
Schepper van hemel en aarde. Zonder Hem zou er geen plant groeien, geen dier en mens leven.
Daarom moeten we met respect en zuinig omgaan met alles wat hij gemaakt heeft. God was er altijd
al, voor hem bestaat geen tijd. Hij besloot de hemel en de aarde te scheppen, te maken uit niets.”
Omdat de doelen in deze methode voor groep 1 tot en met 8 gesteld zijn, is het wel goed om je
daarvan bewust te zijn. De doelen zijn wel Bijbels wat het tot een fijne methode maakt. In principe is
het doel van de schepping voor kleuters ook prima haalbaar.
Leren en leven (Cammeraat, 1993) geeft per Bijbelgedeelte aan wat de mogelijkheden voor een
lesdoel kunnen zijn. Ook heeft zij een heel handzaam overzicht, waarin staat of een verhaal geschikt
is voor de onderbouw of de bovenbouw. Voor het scheppingsverhaal, een verhaal dat geschikt is
voor zowel de onderbouw als de bovenbouw kunnen de volgende doelen gesteld worden:
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het begin van de hemel en aarde
schepping in zes dagen en de rustdag
afhankelijkheid van het schepsel van de zegen van God
het wonder van de schepping
de heerlijkheid en volkomenheid van de schepping
lof en eer voor de Schepper

Dit zijn vrij vage doelen, waar je je eigen draai aan kunt geven. Bij Exodus 2:1‐10 wordt bijvoorbeeld
het volgende doel gesteld: De wonderlijke bewaring van Mozes. Dit is geen SMART doel, en iets wat
zeker voor kinderen in de onderbouw nog erg ongrijpbaar is. Daarbij komt: Wil je dat de kinderen dit
weten, dat ze het toepassen op hun eigen leven, dat ze het onthouden als feit of iets wat misschien
gebeurd kan zijn? Deze vage doelen maken de methode minder werkbaar. Wel is het zo dat Leren en
Leven meer een handleiding bij de Bijbel is dan een echte methode voor bijbelonderwijs. Uiteraard is
er wel een doel uit te kiezen voor kleuters wat je zelf SMART kunt maken voor kleuters, maar dit
vereist dus nog wel de nodige aandacht.
Leven met toekomst is een methode die het pedagogische klimaat in de bijbelles als elementair
onderdeel in de belangstelling zet. “De opvoeder gaat met de kinderen op weg, waarbij hij voor hen
de zin van het leven verheldert. Tijdens dat op weg zijn roept de opvoeder bij de kinderen de
verwondering op; hij laat de indruk van Gods hand zien.” Aldus de methode. De opvoeder gaat
samen met de kinderen antwoorden zoeken op vragen die uit deze verwondering voortvloeien. De
opvoeder kan geen geloof bewerkstelligen, maar wel zaaien en water geven. Gods Geest laat het
geloof ontkiemen en groeien. Geloofsopvoeding heeft volgens ‘Leven met toekomst’ twee
componenten: verwondering (religie) en zingeving (inhoud voor het geloof).
Voor een Bijbelles stelt Leven met toekomst geen concreet doel. Maar wel wordt de kerngedachte
duidelijk aangegeven. De methode geeft aan dat het de bedoeling is dat de leerkracht drie verhalen
vertelt en daarbij eigen woorden gebruikt. Ook kan de leerkracht het op deze manier vertalen naar
de situatie in de groep. Naast de drie Bijbelverhalen per week wordt er ook gebruikgemaakt van
spiegelverhalen, die volgens de methode op het volgende neerkomen: “Dat zijn verhalen waarin
Bijbelse begrippen meeklinken en waarin de kinderen zichzelf, hun eigen situatie en/of de wereld
waarin ze leven, kunnen herkennen.” Ook geeft de methode zelf aan aandacht te besteden aan kunst
en cultuur, en symboliek door middel van bijvoorbeeld bloemen. Ook liederen uit verschillende
bundels en het Liedboek voor de Kerken worden aangeboden, evenals gebeden uit de kerkelijke
traditie. Er worden dus per les helaas geen concrete doelen gesteld, waardoor ik niet kan vaststellen
of dit voor kleuters haalbaar is.
1.3 Scholen en hun doelen
Veel scholen gebruiken een methode voor het bijbelonderwijs. Toch zijn er ook scholen die daar niet
voor kiezen, of die buiten de doelen van de methoden nog eigen doelen gesteld hebben. In deze
paragraaf ga ik hier verder op in. Wat zijn de doelen van de school? Waarom zijn deze doelen
gesteld? Komen de doelen overeen met de doelen van de methode? En zo nee, wat is het verschil? Ik
betrek in deze paragraaf een aantal verschillende protestants christelijke basisscholen. Scholen waar
ik stage gelopen heb, maar ook scholen die ik via internet gevonden heb. Alle christelijke scholen in
Nederland en hun doelen op een rijtje zetten is onmogelijk, deze paragraaf vormt dus slechts een
impressie van een aantal scholen en hun doelen.
De Gideonschool in Nieuwerkerk aan de IJssel geeft in de missie op de website kort aan dat het erom
gaat dat Gideon de weg naar God wijst. De weg naar God wijzen is een vrij vaag doel. Attendeer je
kinderen erop dat er een God bestaat? Of vertel je hen over de Schepper van hun leven en streef je
ernaar dat de kinderen Jezus aannemen als hun Verlosser?
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De Stifthorst in Renswoude stelt als doel dat de kinderen de Bijbel leren kennen, aldus de website. Ze
geven aan “We proberen, zo goed mogelijk, uit te leggen wat deze verhalen van lang geleden
vandaag voor ons betekenen.” Dus niet alleen de verhalen vertellen, maar ook erbij vertellen wat wij
daarmee kunnen, wat Jezus van ons verwacht. Dit wordt al een stuk concreter dan bij de
Gideonschool. Ik heb echter ook twee scholen gevonden die enkele bladzijden in hun schoolgids
gewijd hebben aan het onderdeel ‘identiteit’, namelijk de Oranje Nassau School en CBS de Ark.
De Oranje Nassau school in Stolwijk vermeldt in de schoolgids het volgende:
1.2. Identiteit
De school heeft als uitgangspunt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de hierop gebaseerde uitleg door de Heidelberger
Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Uit de Bijbel weten we, dat de mens — geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis — door eigen schuld de relatie met de Schepper verbroken heeft en daarom in Gods nabijheid niet meer kan verkeren.
Uit datzelfde Woord leren we, dat deze relatie weer hersteld kan worden door het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus.
Bovengenoemde punten impliceren een oproep tot geloof en bekering. In het leven van christenen dienen de vruchten van de Geest
aanwezig te zijn.
1.2.1. Identiteit in de schoolpraktijk
Wat zijn de consequenties van de bovengenoemde uitgangspunten?
• Wij willen de leerlingen vormen en begeleiden naar een zelfstandigheid, die in overeenstemming is met Gods Woord.
• In de sociale contacten, maar ook in het omgaan met de schepping dient het rentmeesterschap benadrukt te worden.
• De keuze van lesstof, leermiddelen en methoden dient bepaald te worden door een Bijbelse normering.
• Dit geldt ook ten aanzien van het hanteren van opvoedingsmiddelen: straf, beloning, het gesprek.
• De zondag zal als rust‐ en Bevrijdingsdag van God benadrukt worden. Juist tegen de genots‐ en “24 uurs economie” cultuur in, zal dit
aspect centraal staan.
• Het huwelijk tussen man en vrouw wordt gezien als de enige door de Bijbel gewenste samenlevingsvorm. Dit wordt vooral aan de orde
gesteld in de lessen seksuele vorming in groep 8.
• Christelijke feesten worden sober gevierd om juist de waarde van het heilsfeit te benadrukken. Door allerlei entourage wordt dit vaak
vertroebeld.
• Wederzijds respect van leerkrachten en leerlingen dient de basis te zijn van het omgaan met elkaar; algemeen aanvaarde normen en
waarden spelen hierbij een belangrijke rol. Ouders ondersteunen de leerkracht in zijn of haar rol als gezagsdrager.
• De school is geen leerfabriek, maar een leefgemeenschap, waarin we proberen de liefde tot God en de naaste centraal te stellen.
• De leerlingen worden niet alleen op kennis en vaardigheden beoordeeld.
• Elk kind wordt individueel benaderd.
• De verscheidenheid van de resultaten als zodanig accepteren we.
• Occulte invloeden (de opdruk van kleding/leesboeken) worden niet op school getolereerd. Methoden worden hierop gescreend.
• Er zal kritisch worden omgegaan met moderne media. In de klassenpraktijk zal dit o.a. inhouden, dat er niet uitgebreid over tv‐
programma’s wordt gesproken en dat er afwijzend gereageerd zal worden op allerlei gewelddadige computerspelletjes.
• Pesten en vormen van discriminatie worden door het schoolteam bestreden.
• Bovenal wijzen we de leerlingen op de basis van ons leven, namelijk de Heere Jezus, Gods Zoon. Op deze wijze willen we de kinderen
weerbaar maken in de snel ontkerstenende maatschappij.
6.5. Godsdienstige vorming
Gezien het grote belang dat wij hechten aan onze identiteit, zal het voor u duidelijk zijn, dat een redelijk stuk lestijd besteed wordt aan de
godsdienstige vorming van de leerlingen. Per week zal globaal 2 ½ uur hiervoor worden gebruikt. In deze tijd zullen aan de hand van de
methode “Hoor het Woord“ en afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen Bijbelvertellingen worden gehouden, kerkgeschiedenisverhalen
worden verteld en psalmen en/of vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus en/of het Kort Begrip worden
aangeleerd/behandeld.

In deze woorden uit de schoolgids wordt duidelijk dat het kennen van Jezus en zijn woorden van
groot belang is, en dat de kinderen geleerd wordt dat dit onderdeel van ons dagelijks leven is. Dit
komt vrijwel overeen met de visie van mijn LIO‐school, CBS de Ark. CBS de Ark in Bergambacht geeft
in de schoolgids het volgende aan:
1.2. De basis van de basisschool
Het spreekt voor zich dat de Bijbel de basis vormt van ons hele schoolgebeuren. Door alle eeuwen heen is de Bijbel echter op allerlei
manieren uitgelegd. Op onze school gaan we uit van de uitleg zoals verwoord in de door de orthodox protestantse kerken aangeduide
"Drie Formulieren van Enigheid." Deze 3 formulieren omvatten: De Heidelbergse Catechismus (een vraag‐ en antwoordenboekje uit 1563
over de geloofsleer), De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, beide uit de 17e eeuw. Zie hoofdstuk 1.3 en 1.4 voor een
nadere toelichting en uitwerking.
1.4. Wat betekent dit voor de invulling van ons onderwijs?
Wij wijzen de kinderen op de enige echte basis (basisschool!) van hun leven: Jezus Christus. Wij zien Hem als de enige echte Verlosser en
wijzen allerlei andere zelfverlossings‐religies af. Andere wereldgodsdiensten en niet‐christelijke religieuze stromingen, sekten en
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technieken hebben voor ons niet de waarde van het christendom. De niet‐christelijke medemens wordt uiteraard wel als volstrekt
gelijkwaardig gezien. Concreet: Alleen Jezus Christus heeft voor ons heilsbetekenis.
Wij belijden en geloven dat God de aarde en het leven heeft gemaakt en nog steeds bestuurt en onderhoudt. De aarde en haar bewoners
worden dus niet gezien als een product van oerknal, toeval en survival‐of‐the‐fittest. Concreet: De evolutietheorie wordt niet aanvaard en
aangeleerd als ontstaanstheorie.
Wij benadrukken dat mensen, medemensen en de totale schepping respect verdienen als creatie van God. Alle leven is waardevol, uniek
en beschermwaardig. Alle medemensen worden als gelijkwaardig gezien. Kwaliteit van leven wordt niet door mensen bepaald. Concreet:
Alle mensen verdienen respect ongeacht leeftijd, godsdienst, geaardheid, rras, verstandelijke en/of lichamelijke handicaps, enz.
Wij willen kinderen weerbaar maken binnen een geseculariseerde maatschappij die steeds meer gekenmerkt wordt door liefdeloosheid,
ik‐gerichtheid, materialisme, consumptiedrift en ontevredenheid. Concreet: Zelfontplooiing mag nooit ten koste gaan van de ander. Het
hoogste doel van het leven is God lief te hebben boven alles en de naaste lief te hebben als onszelf.
Dankbaarheid en tevredenheid worden gestimuleerd en tot uiting gebracht in de dagelijkse gebeden bij dagopening en ‐sluiting in de klas.
(Wij danken God voor de gaven van vrede, gezondheid, een verjaardag, eten, vriendjes/vriendinnetjes, schoolspullen enz.)
Wij weten ons niet autonoom, maar afhankelijk van God. Ook dit is onderwerp van het dagelijkse gebed in de klas. (Wij bidden God om
hulp, wijsheid, eerlijkheid en bidden voor anderen in nood ver weg en dichtbij, bekend en onbekend. Wij vragen aan het einde van de dag
vergeving over de verkeerde dingen in woorden, denken en doen.)
Wij verwerpen en bestrijden alle vormen van discriminatie, antisemitisme, agressie en geweld. Concreet: Wij bestrijden pestgedrag,
tolereren geen grappen of negatieve opmerkingen over 'buitenlanders'. Wij leren kinderen om zich te verweren op een rustige en eerlijke
manier.
Wij zien het huwelijk tussen een man en een vrouw als enige Bijbelse samenlevingsvorm. Geslachtsgemeenschap is als gave van God
bedoeld voor binnen het huwelijk. Concreet: Wij zijn niet voor allerlei vormen van vrije seks, pornografie of een huwelijk tussen mensen
van hetzelfde geslacht. Wij benadrukken de waarde van een evenwichtig en veilig gezinsleven. Ook hier geldt nadrukkelijk weer dat we de
andersgeaarde medemens niet afwijzen.
Naar aanleiding van alle bovenstaande punten leren wij kinderen kritisch te kijken en om te gaan met hun taalgebruik, het aanbod van
speelgoed met een agressief of occult karakter (denk aan allerlei boeken en computerspelletjes) en datgene wat zich aandient via de media
(radio, (school)televisie en Internet). Opgemerkt moet worden dat bovenstaande een ideaalbeeld vormt. De praktijk is helaas
weerbarstiger. Ook op onze school wordt de praktijk van alle dag gekenmerkt door vallen en opstaan. Maar in geloof, hoop en liefde blijven
wij werken in dienst van God en tot heil van de kinderen die de ouders voor een deel aan onze zorgen hebben toevertrouwd.

Afhankelijkheid van God en leven naar Zijn wil wordt de kinderen van jongs af aan geleerd. Dit is dan
ook een van de doelen van het onderwijs waar flink wat tijd aan besteed wordt.
Het is dus per school erg verschillend waarnaar gestreefd wordt; van kinderen wijzen op het bestaan
van God tot leren leven met Hem! Helaas stellen de scholen geen aparte doelen voor kleuters voor
op hun websites of in schoolgidsen, het enige merkbare verschil zit vaak in de hoeveelheid aan te
leren psalmen of Bijbelteksten.
1.4 Individuele leerkrachten en hun doelen
Ook leerkrachten weten wat ze willen, wat hun doel is met het Bijbelverhaal. Hoe denken
leerkrachten hier over na? Is er binnen een school ruimte om hier een eigen visie te hebben? Waar
zijn de doelen op gebaseerd en in hoeverre komt dit overeen met de doelen van de school en de
doelen van de methode? Ook zijn er Godsdienstdocenten op de pabo, hoe denken zij over de doelen
die het basisonderwijs zou moeten stellen of stelt? Dit gedeelte komt aan bod in mijn onderzoek in
de praktijk.
1.5 Mijn doelen – wat wil ik bereiken?
Wat wil ik als aankomend leerkracht in het basisonderwijs bereiken met mijn bijbelonderwijs? Is het
de bedoeling dat leerlingen mijn Bijbelverhalen kunnen reproduceren, omdat ik dit zelf zo belangrijk
vind voor de kennis van de leerlingen? Of is het belangrijk dat zij een keuze maken voor Jezus – kan
dat überhaupt al op deze leeftijd? Is het misschien al genoeg dat ze weten dat Jezus van hen houdt,
meer dan hun papa en mama ooit kunnen? Of is ook dat een ongrijpbaar begrip voor kinderen in de
basisschoolleeftijd of in ieder geval de kleuterleeftijd?
Ik denk dat ik me wat doelen betreft aardig kan aansluiten bij CBS de Ark en de Oranje Nassau
school: Kinderen leren wie Jezus is en wat Hij voor hen wil betekenen, en hoe ze dit dagelijks
praktisch kunnen vormgeven in hun eigen leven is toch een belangrijk doel van het
Godsdienstonderwijs. Mijns inziens gaat het in de kleutergroepen vooral over de liefde van Jezus
kennen en ervaren, en minder over het leren van Bijbelverzen of psalmen. Wanneer een kind
eenmaal beseft wat geloven inhoudt komt dit element vanzelf aan bod.
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1.6 Conclusie; de overeenkomsten en verschillen en wat moeten we hier als leerkrachten mee?
Er worden uiteenlopende doelen gesteld voor het bijbelonderwijs op de basisschool; niet alleen
tussen de methoden, scholen en leerkrachten heersen grote verschillen, ook binnen methoden is een
grote diversiteit aan doelen en zijn er soms überhaupt geen doelen gesteld.
Vaak zijn doelen voor kleuters niet haalbaar, of in ieder geval niet concreet genoeg om direct aan de
slag te gaan. Opvallend is ook het focusverschil; een methode als Kind op maandag richt zich meer
op de sociaal‐emotionele en morele ontwikkeling, terwijl Hoor het Woord de geloofsontwikkeling
van de kinderen voorop stelt, wat mijns inziens ook het primaire doel is van het bijbelonderwijs.
Als leerkracht is het van belang te weten waar je zelf voor staat en wat de visie van de school is waar
je werkt. Samen met deze feiten kun je een methode kritisch bekijken en deze aanpassen of geschikt
maken voor kleuters. Ook is het nuttig om dit als team te bespreken: Waar ligt de focus en wat willen
we de kinderen leren? Waar beginnen we mee in de kleutergroepen en wat is hier ons doel.
Wanneer dit duidelijk is weet je waar je naartoe werkt, net als bij alle andere vakken.
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2. Waarmee moet je als leerkracht rekening houden wanneer je een
Bijbelverhaal aan kleuters vertelt?
Vanaf het eerste moment op de pabo leer je rekening houden met verschillende factoren wanneer je
een les geeft. Deze factoren staan beschreven op het lesvoorbereidingsformulier. Het gaat om de
volgende aspecten: beginsituatie van de leerlingen, doelen van je les, organisatie. De beginsituatie
van het kind bestaat uit heel veel aspecten, die ik in dit hoofdstuk zal belichten. Deze beginsituatie
splits ik uit in diverse gebieden: realiteitsbesef, Godsbeeld, luisterhouding, cultuur, gezin. Hoe je
rekening houdt met de sociaal‐emotionele en morele ontwikkeling van het kind komt in hoofdstuk 5
aan de orde, omdat dit niet behoort tot de kern van het vertellen van een Bijbelverhaal.
2.1 Beknopte beginsituatie
Een beginsituatie is iets heel specifieks; de beginsituatie is voor elke groep weer anders. Er is geen
algemene beginsituatie van een groep vierjarigen. Natuurlijk zijn er wel algemene richtlijnen die je
aan kunt houden, waar je op moet letten, ook als je de groep nog niet of nauwelijks kent. Daaruit
bestaat deze beknopte beginsituatie. Wat moet je écht weten voordat je een Bijbelverhaal aan een
groep vertelt, wanneer je bijvoorbeeld invalt?
Wanneer je de groep niet kent, is het goed om te weten wat de christelijke kleur van de school is. Dit
zal invloed hebben op de manier waarop je een verhaal vertelt. Daarnaast is het goed om te bekijken
waarop je jouw verhaal gaat bouwen; is dit het vierde verhaal in een serie over Abraham, of juist het
eerste verhaal? Dit beïnvloedt de beginsituatie van de leerlingen. Wanneer er een methode gebruikt
wordt, kun je vaak precies zien welke verhalen er al verteld zijn, anders is dit vaak in de klassenmap
te vinden. Ook de leeftijd en de didactische leeftijd van de kinderen is van belang. Hoe oud zijn ze, en
hoe lang zitten ze al op school? In een groep 1 kun je minder verwachten dan in groep 2, omdat deze
kinderen een stuk minder goed zijn in bijvoorbeeld stil zitten, en minder feitjes kunnen verwerken in
korte tijd. Deze elementen vormen de basis van je beginsituatie, samen met het doel wat je met je
verhaal wilt bereiken.
2.2 Hoe leren kleuters?
Volgens Decraene & Coppens(1991) heeft leren bij kleuters door de eeuwen heen en onder invloed
van verschillende factoren steeds een wisselend accent. Een kleuter leert dingen waar hij
instinctmatig toe gedreven wordt, waar hij spontaan belangstelling voor heeft, dingen om zich in zijn
wereldje te handhaven en dingen die zijn omgeving van hem verlangt. De kleuter leert door bewegen
en spelen, met vallen en opstaan, door gissen en missen. Door exploreren en experimenteren, door
na te bootsen, door handelingen en situaties steeds te herhalen, door goed na te denken en zich te
baseren op vroegere ervaringen, doordat anderen hem iets vertellen, demonstreren, uitleggen of
aanleren.
Het uitgangspunt van het leerproces bij peuters en kleuters is dikwijls iets niet kunnen of iets niet
weten. Naar aanleiding van een prikkel uit de omgeving worden ze gestimuleerd tot proberen. Dat
proberen leidt tot succes of mislukking. Als de mislukking niet te groot is, proberen ze opnieuw tot ze
slagen in hun opzet: ze boeken succes, ze hebben iets geleerd. Wat een kleuter zelf heeft veroverd
laat diepe sporen na. Zijn functielust doet hem het geleerde steeds herhalen, steeds oefenen in
vertrouwde en in nieuwe situaties. Het geleerde wordt niet gauw vergeten, het wordt geïntegreerd
in het gedrag. Leren is dus een proces met meestal duurzame resultaten.
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Volgens C.F. van Parreren (1990) leren kleuters meestal toevallig of incidenteel, niet door een erop
gerichte leeractiviteit, maar op eigen initiatief. Oudere kinderen echter leren intentioneel, met een
welbepaalde bedoeling tot leren, een leerlintentie. Het is uiteraard niet zo dat wanneer kleuters
alleen incidenteel leren, wij als leerkrachten niets aan hoeven te bieden omdat kleuters het alleen op
eigen initiatief oppikken. We bieden leeractiviteiten herhaaldelijk aan zodat de leerlingen die
daarvoor open staan kunnen oefenen tot succes; dit wordt ook wel een onderdeel van het creëren
van een rijke leeromgeving genoemd. Ook proberen we de leerlingen voortdurend mee te nemen
naar de zone van de naaste ontwikkeling, zodat zij iets leren wat ze nog niet kunnen.
Wat vraagt de school van kinderen en vooral van kleuters?
Volgens Leonid Venger (in Decreane & Coppens, 1991), een psycholoog afkomstig uit Moskou, zijn
een drietal gedragskenmerken karakteristiek voor kleuters. Die gedragskenmerken stemmen niet
overeen met de eisen die scholen stellen. De activiteiten van kleuters liggen hoofdzakelijk in de
spelsfeer. Leertaken, lessen en instructie zeggen hen weinig of niets. Het feit dat spelen domineert
bij kleuters betekent geenszins dat ze niet leren. Hun spelen is leren, hun leren is spelen.
Het cognitief functioneren van kleuters verloopt in grote mate in de aanschouwelijke sfeer. Abstracte
begrippen en redeneringen zijn voor hen niet zo vanzelfsprekend. De gerichtheid op het
aanschouwelijke houdt niet in dat een kleuter geen abstracties kan verwerven. Onderzoekingen van
Gal’perin en zijn medewerkers hebben aangetoond, dat kleuters daar wel degelijk toe in staat zijn.
De aanschouwelijke gerichtheid van kleuters wil zeggen dat ze zich op een meer ongedwongen
manier en bij voorkeur met de waarneembare aspecten van dingen en situaties bezighouden.
Bij kleuters bestaat een gerichtheid op direct resultaat en ontbreekt de aandacht voor de wijze
waarop dat moet worden bereikt. Kleuters hebben nog onvoldoende ervaring opgedaan om op
grond daarvan taakgericht te werken. Ze schieten liever onmiddellijk in actie, zonder zich op de taak
te oriënteren. Onderzoeken van Venger (in Decreane & Coppens, 1991) hebben echter aangetoond,
dat dit geen algemene regel is. Hij stelde vast dat kleuters van drie jaar soms eerst goed de situatie in
zich opnemen alvorens tot de handeling over te gaan.
Aan deze drie gedragskenmerken voegt Podd’jakov (in Decreane & Coppens, 1991), collega van
Venger, nog een vierde kenmerk toe. Kleuters zijn er overwegend toe geneigd dingen op zichzelf
geïsoleerd te beschouwen, en ze niet in verband te brengen met andere dingen. Hun kennis mist
daardoor samenhang en systeem. Door het feit dat kleuters hun handelingen niet evalueren, missen
ze een belangrijke kans om samenhang aan hun handelingsrepertoire te geven.
Dat alles heeft voor de praktijk in de kleuterklas belangrijke consequenties.
2.3 Hoe ontwikkelt het realiteitsbesef zich bij een kleuter? Hoe gaan kleuters om met het verschil
tussen feit en fictie?
Volgens Fowler (1981) worden fantasie en realiteit bij kinderen van vier tot zeven jaar niet of
nauwelijks onderscheiden. De religieuze voorstellingen worden deels bepaald door wat ouders en
opvoeders aandragen, maar ook door de eigen fantasie. De religieuze wereld en de eigen
belevingswereld zijn niet van elkaar te onderscheiden, ze lopen geheel door elkaar. Ieder kind kan
God zich op een eigen manier voorstellen. Deze voorstelling is ook sterk afhankelijk van het beeld
wat ouders overdragen. Het kind leert nu omgaan met
taal en spraak, alle dingen in de wereld om hem heen
Fowler(1981): “Fantasie en
krijgen een naam. Voorwerpen worden vertrouwd, en de
realiteit worden bij kinderen
fantasie wordt gebruikt om de ervaren werkelijkheid uit
van vier tot zeven jaar niet of
te beelden en uit te drukken. Fantasie en werkelijkheid
nauwelijks onderscheiden.”
worden hierin vermengd. Verschillen tussen feiten en
fictie moeten dus duidelijk benadrukt worden omdat de
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meeste kinderen dit inzicht zelf nog niet hebben. Volgens Kohnstamm (2009) is dit onderscheid pas
echt duidelijk in het zevende levensjaar, tot die tijd verloopt het inzien van het verschil tussen
fantasie en werkelijkheid grillig. Het ene moment beseft een kind zich dat het niet echt is, en op een
volgend moment is het dit weer vergeten.
2.4 Hoe zien kleuters God?
Vanuit de opvoeding krijgen kinderen heel verschillende Godsbeelden mee. Leerkrachten, ouders en
andere mensen in de omgeving van het kind dragen bij aan de ontwikkeling van dit Godsbeeld.
Beelden die kinderen aangereikt krijgen, hebben soms een heel eenzijdige of zelfs geheel verkeerde
inhoud, wanneer we ze vergelijken met de wijze waarop God zichzelf openbaart in de Bijbel. Daarbij
komt nog dat kinderen geheel in verwarring gebracht kunnen worden als ze in het gezin, op school
en in de kerk geheel verschillende beelden van God voorgeschoteld krijgen.
“Het eerste Godsbeeld van jonge kinderen is vooral 'moederlijk' en ‘vaderlijk': God zorgt voor je,
houdt van je.” Aldus de KU Leuven in het leerplan kleuteronderwijs. Dit is een logisch beeld, een
beeld dat ontstaat vanuit een bekend gegeven uit de leef‐ en belevingswereld van het kind.
Hoe verloopt dit godsbeeld verder?
Er zit een groot verschil tussen de voorstellingen van kinderen aan het begin en aan het eind van de
basisschoolleeftijd. Een mooie illustratie van Hoving (1968):

Na de nieuwsdienst en het weerbericht vraagt Wim van vier: “zegt God zelf
voor de radio welk weer er komt?” Uitspraak van een twaalfjarige: “God is
iemand die vroeger heeft geleefd en die nu een hemellichaam is.”
Kleuters beleven God dus heel anders dan kinderen van twaalf jaar. Toch hebben ze allebei een heel
concreet beeld van God. Religieuze uitspraken worden door kinderen van alle leeftijden concreet en
letterlijk geïnterpreteerd, terwijl de meeste uitspraken symbolisch bedoeld zijn. Het komt veelvuldig
voor dat kinderen God als een oude man met een baard voorstellen, zittend op een troon, eventueel
van wolken. Ook de beelden van Jezus helpen bij de vorming van het Godsbeeld van kinderen; zij
beelden God vaak af als mens met een oosters gewaad aan.
Uit een onderzoek van de Engelsman Goldman (1964) naar de ontwikkeling van het religieuze
denken van kinderen is gebleken dat kinderen tot 6.6 of zelfs uiterlijk 8.10 jaar het niet voor elkaar
krijgen concrete feiten uit het verhaal met andere concrete feiten te verbinden. Dit wordt geleidelijk
ontwikkeld, maar tot ongeveer 13.5 jaar vindt dit denken alleen plaats op het concrete niveau, aldus
Goldman (1964) in Meijer (1990). Als het gaat om het begrip van God, van het karakter, de aard van
het Goddelijke wijst Goldman (1964) op de verwisseling van God en Jezus. Globaal is er een
ontwikkeling van God als supermens naar God als ‘supramens’; bovenmenselijk wezen. Jongere
kinderen begrijpen dit beeld niet: voorstellingen van God en Gods alomtegenwoordigheid zijn nog
erg lastig. Ook het begip van Gods ingrijpen in de wereld is bij kleuters anders dan bij oudere
kinderen: Kleuters geloven zonder twijfel in wonderen: De braamstruik in Exodus 3 brandt echt; het
wonderlijke wordt niet ingezien. Pas als letterlijke interpretaties plaatsmaken voor symboliek
begrijpen kinderen dat de brand niet het probleem was.
Opvallend in het onderzoek van Goldman (1964) is, dat hij vermeldt dat kinderen bij het denken over
religie pas veel later het niveau van letterlijk‐concreet denken te boven komen dan bij bijvoorbeeld
het natuurwetenschappelijk denken. Zijn conclusie met betrekking tot het godsdienstonderwijs is
dan ook: ‘Too much, too soon, too often is a danger’ ‐ een te vermijden gevaar. Betekent dit dat we
kinderen niet moeten overspoelen met ons Godsdienstonderwijs? Kole en Proos (2001) vermelden
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dit niet. Zij beschrijven de geloofsontwikkeling aan de hand van verschillende fasen in
Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief (2001). Zij gaan in deze beschrijving uit van de indeling
in leeftijdsfasen van de Amerikaan James N. Fowler, zoals hij deze beschreven heeft in Stages of faith
(1981) en hebben hierbij kanttekeningen geplaatst.
De leeftijdsindeling loopt van nul tot twaalf jaar, en hierin worden drie fasen onderscheiden:
 van nul tot drie jaar de fase van het ongedifferentieerd geloven
 van drie tot zeven jaar de fase van het intuïtief‐projecterend geloven
 van zeven tot twaalf jaar de fase van het mythisch‐letterlijk geloven
In deze paragraaf beschrijf ik alleen de eerste twee fasen, omdat deze van belang zijn voor het
onderwijs aan kleuters.
De fase van het ongedifferentieerd geloven is een fase die loopt van nul tot drie jaar, waarin het kind
in de eerste periode nog geen beschikking heeft over taal. Er worden ook nog geen symbolen
(klanken en tekens) gebruikt, waardoor er geen sprake is van religieus oordelen. Het kind ontvangt in
deze tijd de eerste indrukken van de omgang van de ouders met God. Vooral de invloed van de
moeder is hierin groot. Sociale contacten met de andere kinderen, buiten het gezin, zijn er niet of
nauwelijks. De wereld van het kind is het gezin. De taalontwikkeling begint vanaf het tweede
levensjaar op gang te komen en is ook binnen de geloofsontwikkeling van groot belang. Ook het
geweten begint zich te ontwikkelen en het kind gaat daardoor dus leren wat wel en niet mag.
Het is in deze fase de belangrijkste taak van de ouders om het kind veiligheid en geborgenheid te
geven. Ook leren ouders het kind in deze fase bidden en eerbiedig luisteren wanneer de Bijbel of
kinderbijbel geopend wordt. Het onderwijs en de opvoeding vinden hoofdzakelijk plaats in de
liefdevolle ouder‐kind‐relatie. De opvoeders dienen daarom ook eensgezind te denken over deze
onderwerpen. Ook het voorbeeldgedrag van de ouders is ‐overigens in alle fasen‐ van groot belang.
De tweede fase loopt van drie tot zeven jaar, en wordt de intuïtief‐projecterende fase genoemd door
Fowler. De kinderen zijn nog erg egocentrisch ingesteld en fantasie en realiteit worden niet of
nauwelijks onderscheiden. De religieuze voorstellingen worden deels bepaald door wat ouders en
opvoeders aandragen, maar ook door de eigen fantasie. De religieuze wereld en de eigen
belevingswereld zijn niet van elkaar te onderscheiden, ze lopen geheel door elkaar. Ieder kind kan
God zich op een eigen manier voorstellen. Deze voorstelling is ook sterk afhankelijk van het beeld dat
ouders overdragen. Het kind leert nu omgaan met taal en spraak, alle dingen in de wereld om hem
heen krijgen een naam. Voorwerpen worden vertrouwd, en de fantasie wordt gebruikt om de
ervaren werkelijkheid uit te beelden en uit te drukken. Fantasie en werkelijkheid worden hierin
vermengd. Het denken staat in het teken van waarnemen van alles wat direct en concreet zichtbaar
is. Daarbij richt het kind zich op dat wat het meeste opvalt. Het kind kan zich maar op 1 zaak
concentreren, en dit bepaalt zijn handelen. De samenhang van dingen en oorzaak‐gevolg‐relaties
worden nog nauwelijks doorzien volgens Fowler. Ook in deze periode is het gezin van groot belang,
maar ook de peuterschool en de kleutergroep op school worden positief ervaren door de meeste
kinderen. De omgang met volwassenen en andere kinderen stimuleert het denken van het kind.
Met de beschrijving van deze fase in het achterhoofd maakt het vertellen van Bijbelverhalen toch
een stuk lastiger. Wat als een Bijbelverhaal in de fantasie van het kind de vrije loop neemt? Wat je
vertelt komt er dan later op een misschien geheel andere wijze weer uit, vermengd met de fantasie
van het kind. Ook het gebrek aan inzicht in oorzaak en gevolg maakt het vertellen van veel verhalen
lastig. Welke verhalen kun je vertellen zonder dat daar oorzaak en gevolg bij gebruikt wordt? Of
moet je dit niet gaan omzeilen? Wat wordt het doel van je verhalen wanneer je weet dat dit soort
feiten niet landen in de gedachten van een kind?
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2.5 Hoe luisteren kleuters? Hoe kun je hiermee rekening houden?
Kleuters luisteren net als volwassenen, met hun oren. Maar wat blijft er nou hangen van wat er via
die kleine oortjes binnen komt? Hoe kleuters luisteren, en wat ze doen met de informatie die via hun
gehoor binnenkomt, heeft te maken met de informatieverwerkingstheorie: deze theorie is ontstaan
toen men de informatieverwerkingsprocessen van mensen ging vergelijken met de werking van de
computer in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Deze informatieverwerkingsprocessen verlopen
niet stadiumgewijs, maar juist als een geleidelijk proces. Volgens deze theorie van De Bil (2007)
verloopt het als volgt:
Informatie uit de omgeving komt binnen via de zintuigen, door zintuiglijke waarneming. Het kan
hierbij dus ook gaan om visuele informatie. Dit is de input van het systeem; deze input wordt
gedurende zeer korte tijd vastgehouden door de sensorische registers. Deze registers sturen dan de
informatie door naar het kortetermijngeheugen, ofwel het werkgeheugen. Bij dit proces vindt
selectie plaats door middel van de selectieve aandacht. Niet alles wat het kind hoort of ziet komt dus
ook daadwerkelijk in het werkgeheugen terecht. De geselecteerde informatie wordt 10 tot 20
seconden vastgehouden in het werkgeheugen, en de hoeveelheid informatie die daar vastgehouden
kan worden is beperkt. Bij volwassenen is dit gemiddeld 7 eenheden informatie, en bij een kleuter
zijn dit 3 tot 4 eenheden, dus een stuk minder. Om dit zo goed mogelijk te doen kunnen we
geheugenstrategieën toepassen. Zo’n strategie is bijvoorbeeld rehearsal; het inprenten van
informatie in het langetermijngeheugen door het een aantal keren te herhalen. De capaciteit van het
langetermijngeheugen is zeer groot en informatie kan ook lange tijd worden opgeslagen. Wanneer
deze informatie nodig is, kunnen we het daaruit ophalen en weer in het werkgeheugen opnemen.
Kort samengevat werkt het dus als volgt:
Informatie > sensorische registers > kortetermijngeheugen > langetermijngeheugen
Capaciteit:
onbeperkt
beperkt
onbeperkt
Duur:
zeer kort (1 sec)
kort (10‐20 sec)
langdurig
Alle informatie komt binnen in de sensorische registers, een selectief deel komt binnen in het korte
termijngeheugen en door middel van strategieën van bijvoorbeeld herhaling komt het uiteindelijk in
het lange termijn geheugen.
De ontwikkeling van de informatieverwerking is als een proces waarin de efficiëntie van het systeem
steeds meer berbetert. Het vermogen tot selectieve aandacht neemt bijvoorbeeld toe met de
leeftijd. Een kind kan daardoor steeds beter informatie uit de omgeving selecteren, die op dat
moment nodig en relevant is. In de klas kan het dus letten op wat de leerkracht zegt en niet op wat
het buiten de klas op de gang hoort. Ook neemt de geheugencapaciteit naar verloop van tijd toe.
Kinderen van 4 jaar kunnen 3 à 4 elementen onthouden en weergeven, kinderen van 6 gemiddeld 5
en kinderen van 10 of 11 jaar 6 à 7 elementen. Dit is dus een belangrijk feit om rekening mee te
houden!
Bij het onderwijs aan kinderen moeten we ook rekening houden met het vermogen tot selectieve
aandacht, ook wel het concentratievermogen genoemd. Hoe beter het concentratievermogen, hoe
langer en intenser een kind zijn aandacht op iets gericht kan houden. Voor een kleuter is tien
minuten met zijn volle aandacht luisteren al lang. Ook is het belangrijk rekening te houden met de
hierboven genoemde geheugencapaciteit van de kinderen: jongere kinderen kunnen nu eenmaal
minder informatie onthouden dan oudere kinderen. Van een kleuter kun je nog niet vragen: ga eens
naar boven en haal daar de wasknijpers en wil je meteen even het licht in de badkamer uit doen? Dit
is te veel informatie tegelijk. Het informatieverwerkingssysteem van een kleuter kan dit nog niet aan.
Een opdracht tegelijk is genoeg. Wel kunnen we de kinderen helpen met het verbeteren van hun
informatieverwerkingssysteem door middel van oefeningen. Ook kun je kinderen helpen leren door
ze handige strategieën aan te leren voor het opslaan van informatie.
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Ook leren jonge kinderen meer van visuele informatie, dingen die ze kunnen zien, dan dingen die ze
kunnen horen, de auditieve informatie. In het vertellen van het verhaal of het aanleren van een lied
is het dus belangrijk gebruik te maken van visuele hulpmiddelen. Bedenk bijvoorbeeld maar eens hoe
goed jonge kinderen zijn in memoryspelletjes! Het ondersteunen van de leerstof met concrete,
visuele voorbeelden werkt positief op het vermogen om iets te leren. Ook is het zo dat we in veel
Bijbelverhalen elementen gebruiken die voor kleuters absoluut niet tastbaar zijn. Denk maar aan het
land Israël en de leefomstandigheden van de tijd waarin de verhalen zich afspelen. Wij leven in een
tijd waarin we met digitale schoolborden alles kunnen laten zien, maar ook in een tijd waarin we ons
niet kunnen voorstellen dat er geen kranen met stromend water zijn, of elektriciteit. Houd hiermee
rekening bij het vertellen van je verhalen en maak gebruik van de moderne media.
Ook is het voor jonge kinderen goed om de informatie binnen te laten komen via verschillende
informatieverwerkingskanalen. Door het aanbieden van hetzelfde onderwerp op zowel verbaal
/linguïstisch, visueel/ruimtelijk en lichamelijk/kinestetisch niveau is het voor een kleuter makkelijker
om iets te leren. Hier wordt ook de kracht van herhaling zichtbaar.
2.6 Culturele achtergrond
Ook de cultuur van de leerlingen is van invloed op de beginsituatie. Wat krijgen kinderen van thuis
mee, wat zijn ze gewend? Hierop zijn verschillende elementen van invloed. Bij cultuur denken we
primair aan of het kind uit bijvoorbeeld Suriname of Nederland afkomstig is, maar ook kleinere
omgevingsverschillen zijn al van invloed. Of een kind uit Staphorst of Rotterdam afkomstig is, maakt
ook al een elementair verschil. Ook wonen of lesgeven in de stad of op het platteland brengt al een
algemeen verschil met zich mee, alhoewel een stad als Groningen natuurlijk weer een heel andere
cultuur met zich mee brengt dan Amsterdam.
2.7 Invloed van het gezin
Van peuters en kleuters die in dezelfde groep terechtkomen, hebben we vaak ook de verwachting
dat ze op hetzelfde niveau zitten. Maar elk kind is uniek en heeft zijn eigen beginsituatie. Elke kleuter
komt uit een ander gezin en een ander sociaal milieu. Hierdoor wordt bepaald met wat voor
speelgoed ze spelen, hoeveel speelgoed ze hebben, hoe ze spelen, of ze kansen krijgen om
verschillende ervaringen op te doen en of ze impulsen en respons van een volwassene krijgen in hun
spel. Ook de aandacht die aan taal besteed wordt heeft grote invloed, en hoe kleuters door hun
omgeving benaderd en begeleid worden.
Ook zijn er verschillen in aanleg en mogelijkheden. Intelligentie blijkt voor een groot deel te worden
bepaald door erfelijke aanleg (De Bil 2007). Schattingen rondom deze erfelijke factoren komen uit op
80% erfelijke aanleg. Natuurlijk zijn er dan ook binnen het gezin nog grote verschillen mogelijk, maar
de basis voor de intelligentie wordt al gelegd door de intelligentie van de ouders.
Elke kleuter heeft aangeboren begaafdheden en beperkingen waarop door de omgeving verschillend
gereageerd wordt. Dit wordt hierdoor positief of negatief beïnvloed.
Kleuters hebben ook hun persoonlijke inbreng, die gestimuleerd of juist geremd wordt door de
omgeving. Het ene kind komt hierdoor in een veel gunstigere positie terecht dan het andere kind,
waardoor het vlugger of langzamer ontwikkelt. Ook het feit of de kleuter enig kind is of niet, en de
plaats in de kinderrij en het gezin in het algemeen speelt een rol. Het middelste kind krijgt over het
algemeen minder aandacht, maar kan door (negatief) gedrag juist weer centraal staan in het gezin.
De schommelingen in leeftijd van een bepaalde groep spreiden zich meestal over een jaar. De totale
ontwikkeling of een of ander facet daarvan kan bij de ene kleuter tegenover de andere enorm
verschillen aldus Decraene & Coppens (1991).
Ondanks dat je werkt met een groep kleuters van ongeveer dezelfde leeftijd, is iedere kleuter anders
met zijn of haar eigen beginsituatie.
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3. Hoe ervaren kleuters de Bijbelverhalen die verteld worden?
Helaas kunnen we niet zomaar even binnen kijken in de gedachten van een kleuter wanneer hij
luistert naar een Bijbelverhaal of vlak nadat een Bijbelverhaal verteld is. Wel kunnen we aan de hand
van literatuurstudies die er gedaan zijn over het denken van een kleuter analyseren hoe het verhaal
wat wij vertellen over komt. Op deze manier komen we steeds dichter bij de factoren waarmee we
rekening moeten houden tijdens het vertellen. Een deel hiervan is al verwerkt in de vorige deelvraag,
maar in deze deelvraag belicht ik een aantal andere aspecten.
3.1 Ontdekken wat kleuters ervaren of ervaren wat wij willen ontdekken?
Het onderzoeken van hoe kleuters Bijbelverhalen ervaren is erg lastig. Ook het gevaar van de
inlegkunde komt hier om de hoek. Meijer (1990) schrijft hierover het volgende:
Een algemene waarschuwende opmerking over het achterhalen van het begrip en denken van
kinderen: de onderzoeker moet voorzichtig zijn met het stellen van vragen en het geven van
suggesties: Daardoor immers kan het kind worden gebracht op antwoorden die het uit zichzelf nooit
zou hebben bedacht. De uitkomst van onderzoek kan ik zo’n geval louter een ‘onderzoeksartefact’
zijn: een kunstmatig product van het onderzoek zelf, daarbuiten zonder realiteitswaarde. Overigens
geldt ditzelfde probleem voor vragen die leraren aan kinderen stellen.
M.J. Langeveld heeft dit probleem ook duidelijk naar voren gebracht in Kind en religie (1966):
Het is voor het kind niet zo wonderlijk, dat water blijkt wijn te zijn, dat uit het lege iets ontstaat of
opstaat, dat de dode herrijst enz. Alleen: met religie heeft dat niets te maken. […] Ook waar het kind
zich in zijn verborgen hoekje of plaatsje een eigen wereld ontwerpt, voltrekt zich daar niets dat in
wonderlijkheid overtroffen wordt door enig verhaal dat hem later, met het gezag van de Bijbel
erachter, verteld zal worden. Voorhands is dat alles – pedagogisch gezien – eer te geloofwaardig
gevonden. ‘Jezus kan alles! Die hoeft geen vechtkoning van de Joden te worden om de Romeinen te
verdrijven. Dat kan hij zonder ook best!’ verzekert ons een zesjarige. Het is mogelijk, dat hierin al een
religieus moment meespeelt – al betwijfel ik het – maar het is in ieder geval in het geheel geen
geforceerde of het kind opgedrongen visie, die wij hier aantreffen. Het gaat hier om de eigen, echte
beeld‐ en wereldproductie van het kind.
Dit is veelal niet het geval, waar men te doen heeft met kinderuitingen die door de vragen van grote
mensen uitgelokt werden. Heel vaak bestond het probleem, dat onze vraag opwierp, voor het kind
tevoren niet en bestond het in het geheel niet in die vorm. Het kind wordt bovendien door onze
vragen in een ‘verdedigende’ positie gedreven; het moet nu – zo voelt het vaak – van zijn kant wat
doen. Nu moet het snel improviseren, wat zeggen, dat veelal ‘maar wat zeggen’ wordt. Het
construeert spelenderwijs, gratuit, tot niets verplicht. Het volgende moment zegt het over dezelfde
zaak wat anders. ‘Dat heeft God gedaan,’ zegt het het ene ogenblik zeer tot de tevredenheid van de
ondervrager. ‘Dat komt van de wind,’ zegt het over dezelfde zaak op een ander moment. En beide
verklaringen blijven rustig naast elkaar staan. […]
Niet alleen is het kind tot improviseren gedwongen door onze vragen, en nog wel: tot improviseren
naar aanleiding van een door onze vraag opgegeven thema, ook onze woorden zelf drijven het kind
tot antwoorden die niet met zijn werkelijke wereldbeeld ‐ als het er op het gevraagde punt al een
heeft! – te maken hebben. Wie aan een vijfjarige die juist met schroefjes en moertjes heeft leren
peuteren vraagt, hoe de maan vast zit op de hemel kan op het antwoord rekenen dat de maan er
door de fietsenmaker met een moertje en een schoefje is op vastgezet. Maar een volgend ogenblik
kan het simpele feit, dat wij in onze vraag een heel ander werkwoord gebruikten (‘Hoe zit de maan
toch tegen de hemel aan?’) voldoende zijn om te verklaren dat hij er met plaksel tegenaan zit. En
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doordat nu het gebrek aan taalmiddelen het kind tot een zeer beperkte uitdrukking van zijn
gedachten in staat stelt, grijpt het kind vaak op uiterst concrete beelden terug. ‘Beelden’ voor ons,
‘bedoelde realiteiten’ voor het kind.
Heeft het kind het moeilijke voornaamwoord ‘niemand’ nog niet ter beschikking, dan zal het zeggen:
‘Een meneer die d’r niet is.’ Op de vraag: ‘Wie heeft de zon gemaakt?’ antwoordt dit kind: ‘Een
meneer die d’r niet is.’ Hoe licht wordt daaruit niet geconcludeerd, dat het kind al intuïtief weet heeft
van een Schepper […], terwijl het kind eigenlijk zegt: ‘Niemand’…, wat overigens betekenen kan: ‘Ik
weet het heus niet.’ Borduurt de ondervrager op de vooronderstelde betekenis van het
kinderantwoord voort, dan kunnen wij daar uiteraard de meest krasse theorieen uit voort zien komen.
Door het stellen van suggestieve vragen kun je dus antwoorden krijgen die je wel wilt horen, maar
niet representatief zijn. Ook het stellen van vragen op een hoger niveau dan het niveau van het kind
kan zorgen voor antwoorden die helemaal niet het antwoord zijn op de vraag die je stelt, aldus het
bovenstaande voorbeeld. Hiermee dien je dus rekening te houden met de vragen die je stelt aan
kinderen.
3.2 Hoe kun je een Bijbelverhaal vertellen op een voor kleuters relevante en interessante wijze?
Hoe kun je een Bijbelverhaal zo vertellen dat kleuters het ook goed na kunnen vertellen was een
deelvraag die in het beginproces van dit onderzoek ontstond. Na een proces van literatuuronderzoek
rijst de volgende vraag, namelijk: is dit wel je doel? Wil je dat kleuters feilloos kunnen herkauwen
wat jij ze verteld hebt? Is het van belang dat kleuters kunnen navertellen wat er op de verschillende
dagen van de schepping gebeurd is? Of gaan we bij kleuters liever voor de grote lijn? Voor het feit
dat Jezus van hen houdt en voor hen gestorven is om de zonde te vergeven – dat is tenslotte de kern
van het evangelie? Daarom heb ik deze vraag gewijzigd in ‘Hoe kun je een Bijbelverhaal vertellen op
een voor kleuters relevante en interessante wijze?’ Wanneer hebben zij er ook écht iets aan? En wat
kunnen wij als leerkracht ook goed toepassen?
Veel kleine kinderen vinden harde geluiden in je vertelling eng. Deze moet je dus aankondigen zodat
ze hun handen voor hun oren kunnen doen. Ook willen kleuters wanneer ze zelf ook een rol mogen
spelen in een verhaal, dit continu herhalen. Ook is het voor kleuters niet prettig wanneer ze in een
situatie gebracht worden waarin ze zich niet veilig, kwetsbaar of onzeker voelen. Bob Hartman heeft
hier in “Iedereen kan een verhaal vertellen”(2004) een prachtig voorbeeld bij. “Toen ik een keer het
verhaal van David en Goliat vertelde, koos ik een meisje van 4 jaar voor de rol van David. Helaas liet ik
David iets te lang alleen, terwijl ik me meer om Koning Saul en Goliat bekommerde. Het duurde niet
lang of ik voelde iemand aan mijn broekspijp trekken. Ik keek omlaag en zag David die bijna in huilen
uitbarstte.” Hartman schetst dat je prima kinderen rollen kunt laten vertolken, maar dat je in zo’n
situatie nooit een ander kind de rol moet laten overnemen. Je kunt beter iemand anders laten
helpen, dat schaadt minder.
Het verhaal is belangrijk, zonder meer. En je wilt het vertellen, en dan wel op een goede manier. Maar
de mensen die meedoen in het verhaal, zijn nog belangrijker. Dus als je de boel stop moet zetten, of
iets moet veranderen, of een driekoppige koning moet aanstellen over Israel om iemand een plezier te
doen, dan doe je dat. Want participatie van het publiek opent mogelijkheden die verder gaan dan de
kracht van het verhaal op zich. Aldus Hartman(2004). Wanneer het publiek meedoet, is het meer
betrokken en dit geeft een geweldig effect.
De verteller kan met zijn verhaal twee dingen teweegbrengen: mensen raken enthousiast en
geïnspireerd en willen meer horen, of ze raken verveeld, voelen zich opgelaten en blijven zitten met
een triest gevoel, een gevoel van ‘nou en?’ Dat laatste zou verschrikkelijk zijn! Vooral in het geval van
Bijbelverhalen, waarbij er naast de relatie met het publiek, de personages en het
gemeenschapsgevoel ook een relatie met God mogelijk is. God laat zichzelf zien in de verhalen van
de Bijbel, en wanneer de luisteraars dan blijven zitten met een gevoel van ‘nou en?’ is dat niet wat
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God van zichzelf wil laten zien. Het vertellen van Bijbelverhalen is iets Heiligs volgens Hartman
(2004). Het is meer dan voor een groep kinderen staan in de hoop dat je het komende kwartier
overleeft. Het biedt God een kans om zichzelf te laten zien, wie Hij is, en wat Hij kan doen, door de
verhalen die wij vertellen!
Kort samengevat geeft Hartman (2004) de verteller vier handige tips:

1. Lees het verhaal in de Bijbel zelf
2. Zoek een kapstok voor je verhaal, zodat het beter blijft hangen bij de luisteraars
3. Zoek het probleem, het hoofdprobleem van het verhaal. Dit is niet altijd even
gemakkelijk ‐ zeker omdat de oorspronkelijke bedoeling van het verhaal behouden
moet blijven!
4. Wees trouw aan het oorspronkelijke verhaal, aan de intentie hiervan. Fantaseer
eerbiedig!

De uitgebreide lijst van verteltips kunt u vinden in bijlage 2.
3.3 Zijn rituelen belangrijk voor de ervaring van een verhaal?
Binnen het bijbelonderwijs en ook algemeen in het onderwijs maken we gebruik van verschillende
rituelen. ’s Morgens wanneer je binnenkomt in een kleutergroep begint dit al met het kringritueel.
Binnen het bijbelonderwijs kunnen de volgende rituelen aanwezig zijn: het openen van de Bijbel, het
aansteken van een kaars, het zingen van een vast lied, bidden en danken, maar ook het vieren van
bijvoorbeeld Kerst of Pasen behoort tot de rituelen.
Rituelen hebben verschillende functies volgens Van Redmunt & Deen (2008)
Rituelen leggen verband met het verleden
Rituelen formaliseren; zorgen voor rangschikking
Rituelen kanaliseren; ze leiden dingen in goede banen
Rituelen zijn van therapeutische waarde; ze zorgen ervoor dat er over dingen gesproken wordt
Rituelen zijn waardevol op het gebied van expressie; je kunt jezelf hierdoor uiten.
Er zijn verschillende soorten rituelen volgens Lukken (1999)
Crisisrituelen: bijvoorbeeld een begrafenis
Cyclische rituelen: die dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks terugkeren
Overgangsrituelen: naar bijvoorbeeld een nieuwe opleiding of leefsituatie (bruiloft)
De rituelen in het godsdienstonderwijs op de basisschool behoren tot de cyclische rituelen, een
categorie die zowel de dagelijkse‐ als de seizoensrituelen omvat. Onder seizoensrituelen verstaat
Lukken (1999) naam‐ en verjaardagen, herdenkingsfeesten en godsdienstige feesten. Rituelen
kunnen zowel als doel hebben God gunstig te stemmen evenals de andere mensen in de omgeving.
Rituelen zijn van belang om een overgang of drempel te markeren. We gaan van de ene situatie naar
de andere, waarbij het ritueel ervoor zorgt dat dit goed verloopt.
Volgens Erikson, een Amerikaanse psycholoog, is ritualisering van groot belang in de ontwikkeling
van het kind (in Redmunt, 2008, p68). Regelmaat in het dagelijks leven biedt het kind een ordening
van de dag, waardoor veiligheid ervaren wordt. In een veilige omgeving kan een kind zich het beste
ontwikkelen, en hier dragen de rituelen dus aan bij. Ook regels kunnen functioneren als rituelen,
omdat ze op school een belangrijke bijdrage leveren aan de structuur.
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Ook volgens het werkplan kleuteronderwijs van de KU Leuven zijn rituelen voor kleuters van groot
belang. Uit godsdienstpsychologisch onderzoek is gebleken dat het meebeleven van rituelen in de
christelijke traditie voor jonge kinderen heel belangrijk is voor de geloofsontwikkeling. Door rituelen
maken de kinderen kennis met de praktijk van de godsdienst, en tegelijkertijd met de omgang met
God en de Heere Jezus. Ze leren spreken tot God en naar Hem luisteren. Ze leren dat ze ook iets voor
Hem kunnen doen, en op deze manier kunnen ze Gods aanwezigheid ook leren ervaren. Door
kinderen op deze manier het geloof te laten meebeleven, krijgen ze de kans tot participeren in het
geloof.
Wat voor rituelen er aangeboden worden, en hoe deze belangrijk kunnen worden voor de kinderen is
afhankelijk van de manier waarop iets aangereikt wordt. De rituelen en bijbehorende verhalen
dienen dan ook afgestemd te worden op de leef‐ en belevingswereld van de kinderen, aldus de KU
Leuven. Kleuters beleven relaties nog erg egocentrisch en dat tekent dus ook hun beleving van
rituelen. De leefwereld van een kleuter is beperkt, maar wordt steeds uitgebreid. Hierbij wordt zijn
basisveiligheid steeds aangesproken. De bevestiging en uitbreiding van deze basisveiligheid, het
basisvertrouwen is dan ook een belangrijke taak voor ouders en leerkrachten. Ook binnen het
godsdienstonderwijs wordt hieraan gewerkt. Jezus en God bieden ook dit basisvertrouwen, dus
hiermee kennis maken kan door middel van het samen beleven van godsdienstige rituelen.
Een sfeer van vertrouwen en veiligheid is belangrijk in deze rituelen. Ook wanneer kinderen een
andere godsdienstige achtergrond hebben dan de achtergrond van de school of de gemiddelde
kinderen in de klas is het belangrijk hier ruimte aan te geven. Anders ervaren deze kinderen geen
sfeer van vertrouwen en veiligheid.
Rituelen en symboliek helpen mensen om te gaan met het diepere van het bestaan. Ze reiken een
geloofstaal aan om hiermee om te gaan. Ze maken een weg om godsdienst te beleven. Kleuters zijn
wat dat betreft nog beperkt gevoelig voor symbolen. Wel kunnen ze de waarde van stilte ontdekken
en leren wat bidden is. Rituelen in de klas en op school zorgen voor verbondenheid. Ook ‘kleine’
rituelen als goedemorgen zeggen, bekijken welke dag het is, het vieren van een verjaardag en samen
eten en drinken horen hier al bij. Ook op het gebied van godsdienst zijn er vele rituelen en
voorwerpen die hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld het gebed, de Bijbel, prenten uit de kinderbijbel, een
kerststal of adventkrans etc. In de kleuterfase maken de kinderen hier al kennis mee.
Wanneer er in een klas kinderen uit andere culturen zitten, is het ook goed om de daarbij behorende
rituelen te verkennen. Of dit mogelijk is, is uiteraard ook afhankelijk van de visie van de school.
Of kleuters actief deelnemen aan rituelen is afhankelijk van de leerkracht. Ook de wijze waarop met
Bijbelverhalen omgegaan wordt, is hierin belangrijk. Vooral de aansluiting tussen rituelen en
verhalen en de leef‐ en belevingswereld van de kinderen is hard nodig. Ook participatie is belangrijk
in de religieuze rituelen. Kinderen krijgen door hun participatie kansen om hun vragen, beelden en
voorstellingen te communiceren. Een vast kader van een ritueel brengt veiligheid en zekerheid.
Binnen dit kader kunnen ze hun persoonlijke belevingen inbrengen.
Rituelen moeten niet los staan van de andere activiteiten in de klas; deze geven juist kansen om de
inhoud, diepgang en sfeer van een verhaal op een andere manier te beleven. Juist op deze
momenten wordt duidelijk wat er in de klas gebeurt. De symbolen en rituelen kunnen de
communicatie in de klas versterken, en zorgen voor diepgaande gesprekken.
Wel is het zo dat juist symbolieken lastig te begrijpen zijn voor kleuters. Zij vertalen de verhalen naar
beelden die zij kennen, naar concrete waarnemingen. Deze beelden kleuren ze met de emoties van
hun eigen beleving. Ze nemen alles letterlijk. Geloofstaal is erg abstract, en kleuters zijn hier nog niet
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aan toe. Door de symboliek en geloofstaal aan iets concreets te koppelen, help je de kleuters het
verhaal te visualiseren en beter te begrijpen.
Dit is ook terug te zien in het onderstaande voorbeeld uit het vakwerkplan kleuteronderwijs (2006):
In het begin van het schooljaar is er in de derde kleuterklas (in België, kinderen die in het kalenderjaar
5 jaar worden) een gesprek over hoe ze in de klas met elkaar zullen omgaan. Welke afspraken
moeten er gemaakt worden? In die week vertelt de juf het verhaal van de Ark van Noach. Ze
benadrukt hoe God Zijn regenboog spant als teken van zijn verbondenheid met de mensen en als
teken van hoop dat het goede steeds sterker mag zijn. Samen met de kleuters wordt de onthaalhoek
een ‘regenbooghoek’. Gedurende de rest van het schooljaar begrijpt elke kleuter dat die regenboog
wil zeggen dat God bij hen is. Ze kunnen in die hoek gaan bidden. In die hoek wordt naar elkaar
geluisterd. Daar kan iets worden uitgepraat. Daar wordt niet geplaagd of gepest. Die hoek is een
oproep tot zorg en aandacht voor elkaar (samen in de boot!)
Door het verhaal van Noach te concretiseren in de eigen klas en hier langere tijd mee bezig te zijn
wordt het tastbaar en waardevol voor de kinderen.
Ook gebed is in zekere zin een ritueel. Hierin spelen volgens de onderzoekers van de KU Leuven vele
elementen een rol:
 Waar ga je bidden? In de kring? In welke mate kunnen de kleuters daar rustig worden? Wat
leidt hen af? Staat het speelmateriaal binnen handbereik? Is er iets nieuws in de klas dat
afleidt?
 Op welk moment bid je in de klas? Elke dag op eenzelfde moment? Krijgt gebed een vaste
plaats binnen het onthaal? Is het in de school dan rustig of word je vaak gestoord door
binnenkomende kleuters of ouders, directie, collega’s.
 Hoe bouw je een ritueel op? Wat doe je om een veilige, vertrouwde sfeer te creëren? Welke
sfeer bereik je meestal? Gebruik je middelen als muziek, spel van licht en donker, stiltespel,
ademhalingsoefeningen, ..? Hoe bouw je het ritueel verder uit?
 Welke gebedshouding neem je zelf aan? Nodig je de kleuters uit om ook die houding aan te
nemen?
 Ben je je bewust van je eigen rol in dit ritueel? Kan je zelf rustig worden? Lukt het om voor te
gaan in gebed? Hoe bid je zelf? Heb je ondersteuning van gebedenboekjes of teksten nodig?
Kun je met je eigen woorden bidden? Hoe ervaar je zelf het bidden met kleuters?
 Hoe ga je om met de verscheidenheid in je klas? Durf je kleuters te stimuleren in hun gebed?
Wil je alle kleuters bij die momenten betrekken? Hoe ga je om met de verschillende reacties
van kleuters? Hoe ga je om met anders‐ en niet‐gelovige kleuters tijdens gebedsmomenten?
Hoe probeer je kleuters te laten groeien in hun uitdrukkingsmogelijkheden? Breng je variatie
in je aanbod binnen een ritueel? Hoe creatief ben je hiermee? In welke mate betrek je de
oudere kleuters in de opbouw van je ritueel?
Doordat kleuters vooral participeren in de geloofsbeleving van volwassenen is een herkenbare
gebedshouding voor hen belangrijk. Een gebedshouding onderscheidt ook bidden van alle andere
dingen, en wordt zo een op zichzelf staand ritueel.
Rituelen en vaste elementen zijn dus erg belangrijk voor kleuters. Wel moet je je goed bewust zijn
waarom je een ritueel uitvoert. Rituelen hebben een functie en moeten ook vanuit die functie
gebruikt worden. Ook is het van groot belang dat er met bijvoorbeeld een duo‐collega of stagiaire
afgestemd wordt dat de rituelen op dezelfde wijze gebruikt worden in de groep. Ook voor de
overdracht van de ene naar de andere leerkracht aan het einde van het jaar is dit van groot belang.
Dit zorgt er namelijk voor dat de kinderen het ritueel blijven herkennen en de bijbehorende
betekenis er blijvend aan koppelen. Deze consistentie is voor kleuters erg belangrijk.
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4. Welke Bijbelverhalen kun je aan kleuters vertellen?
De Bijbel bevat erg veel verhalen, die lang niet allemaal geschikt zijn voor gebruik in het onderwijs.
Toch bevatten kinderbijbels, en ook peuter‐ en kleuterbijbels nog een breed scala aan verhalen. Zijn
deze verhalen wel geschikt om te vertellen aan kleuters? En aan welke eisen moet een verhaal
eigenlijk voldoen om verteld te kunnen worden aan kleuters?
4.1 Aan welke eisen moet een verhaal voldoen?
Er is een aantal belangrijke elementen waarmee je rekening moet of kunt houden bij het vertellen
van een Bijbelverhaal aan kleuters. Het is bijvoorbeeld belangrijk om kleuters uit te leggen dat iets
een gevolg of oorzaak van een ander feit is, omdat zij zelf die koppeling niet kunnen maken. Ook is
het goed om dingen visueel te maken, vooral als het gaat om elementen waar kinderen zich weinig
bij voor kunnen stellen (Israel, gebrek aan stromend water, electriciteit en technische snufjes).
Beeldspraak in je verhalen moet je voorkomen of uitleggen. Omdat kinderen tot 7 jaar niet altijd het
onderscheid tussen feit en fictie kunnen maken is dit ook van groot belang. Soms vertel je een
verhaal zo dat het lijkt of het niet waar gebeurd is, maar in het geval van een verhaal uit de Bijbel is
dit natuurlijk wel het geval. Dit moet je dan ook uitleggen. Ook wanneer je er dingen bij verzint om
het verhaal voor de kinderen tastbaarder te maken is het van belang dat je dit vertelt.
Ook dien je rekening te houden met de spanningsboog van kleuters. Zij kunnen zich maximaal 10
minuten volledig concentreren, mits er niet te veel afleiding van de omgeving is. Ook het herhalen
van een verhaal is voor kleuters geen overbodige luxe, zij leren namelijk prima door herhaling.
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken met een verhaal is het goed om een verhaal niet alleen
verbaal te vertellen, maar het ook visueel te maken met platen of materialen, en om bijvoorbeeld
gebruik te maken van een bijpassend lied. Dit past binnen de theorie van de Meervoudige
Intelligentie van Gardner (1993) die laat zien dat ieder kind intelligent is op zijn of haar eigen manier.
Ook Bijbelverhalen onthoudt ieder kind op zijn of haar eigen manier.
Uit de ontwikkelingspsychologie van jonge kinderen blijkt dat kleuters 3 tot 4 belangrijke elementen
tegelijkertijd kunnen onthouden. Een verhaal mag dus niet meer dan 4 hoofdpersonen en belangrijke
gebeurtenissen bevatten waarvan u wilt dat ze blijven hangen bij de kinderen. Ook dien je het
taalgebruik af te stemmen op het taalgebruik van de kinderen en moet je onbekende woorden
uitleggen.
Uiteraard zijn er nog veel meer elementen waaraan een verhaal zou moeten voldoen, maar dit is
mijns inziens de basis. Ook zal ik de leerkrachten die ik interview in mijn onderzoeksdeel deze vraag
stellen, zij zullen absoluut weer andere elementen noemen waaraan aan verhaal volgens hen moet
voldoen.
4.2 Verhalen uit de kinderbijbel – allemaal geschikt voor kleuters?
Uitgaand van de voorgaande elementen over de eisen waaraan een verhaal moet voldoen, zijn er zo
al enkele verhalen die afvallen of aangepast moeten worden voor kleuters. Vaak wordt er gebruik
gemaakt van een kinderbijbel; zijn alle verhalen in een kinderbijbel wel geschikt voor kleuters?
Allereerst is er een duidelijk verschil tussen een kinderbijbel en een kleuter‐ of zelfs peuter‐Bijbel.
Verhalen uit de kinderbijbel zijn geschikt voor kinderen, en dus niet alleen voor kleuters. Ook is
‘geschiktheid’ iets persoonlijks, onderdeel van een visie. Het is daarom belangrijk kritisch te zijn op
de verhalen die u vertelt, kinderbijbels die u gebruikt of aanschaft. Uw visie bepaalt wat u wel of niet
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vertelt, niet de kinderbijbel die in uw kast staat; die is namelijk geschreven, getekend en
samengesteld door een ander persoon, met een andere visie.
4.3 Dezelfde verhalen in groep 2 en groep 8?
Er zijn verschillende methoden voor bijbelonderwijs die een lijn aanhouden, waarbij groep 1, 3, 5 en
7 dezelfde verhaallijn volgen, en groep 2, 4, 6 en 8 ook. Dit betekent dat kinderen in hun
basisschooltijd vier keer hetzelfde verhaal horen. Dat kan absoluut geen kwaad, want de kracht van
herhaling is bij een ieder wel bekend. Maar heeft het ook zin om aan groep 2 en groep 8 ongeveer
hetzelfde verhaal te vertellen?
Zoals u kunt lezen in hoofdstuk 2 en 3 is het kleuterbrein nog niet in staat om alle verhalen te
begrijpen en te onthouden. Dit is uiteraard ook weer per kleuter verschillend. Toch beginnen we in
groep 1 al met Bijbelonderwijs, waarvoor er verschillende beweegredenen zijn die overigens weer
per leerkracht en per school verschillen. Wanneer de kinderen een aantal verhalen vier keer terug
horen komen in hun basisschooltijd, zal dit herkenning veroorzaken en zullen kinderen beter in staat
zijn om verbanden te leggen en dingen te onthouden. De methoden die ervoor kiezen om een
verhaallijn viermaal aan te bieden, zorgen wel elke twee jaar voor een stukje uitbereiding of
verdieping van een verhaal. Een verhaal wordt dus niet viermaal exact hetzelfde verteld.
Nadeel van de methode van viermaal dezelfde verhalen is het beperkte aanbod. Lang niet alle
Bijbelboeken en verhalen komen in twee jaar aan bod. Zeker in de bovenbouw zijn boeken als
Psalmen en Spreuken interessant, maar omdat deze nooit eerder aangeboden zijn komen ze ook nu
niet aan bod. In die zin kan het dus ook verveling en gebrek aan diversiteit opleveren. Ik kan me
voorstellen dat een leerling in groep 8 bij de vierde herhaling van het scheppingsverhaal het verhaal
inmiddels kan dromen en daar dus niet zo positief op reageert. Uiteraard is het bij ingewikkeldere
verhalen wel weer zinnig, waarop de keuzen van de methodemaker uiteindelijk ook gegrond op
zullen zijn; het effect van herhaling en het stap voor stap verdiepen van een verhaal weegt voor hen
wellicht niet op tegen de verveling van een puber in groep 8.
4.4 Bestaat er een lijst waaraan Bijbelverhalen voor kleuters moeten voldoen, of kan ik zo’n lijst
ontwikkelen?
Er zijn verschillende organisaties die een lijst ontwikkeld hebben met verhalen die aan kleuters of
basisschoolkinderen verteld kunnen worden. Leren en leven heeft een lijst, en ook door de
Christelijke Hogeschool Ede is een dergelijke lijst ontwikkeld.
De CHE heeft een lijst van ‘de 100 verhalen’ voor de basisschool. Deze is voor de gehele basisschool
en dus nog niet alleen voor kleuters. Deze lijst kunt u vinden in bijlage 3a.
In Leren en leven wordt per Bijbelhoofdstuk aangegeven, of het hoofstuk geschikt is voor onderbouw
of bovenbouw. Deze lijst kunt u vinden in bijlage 3b.
Deze lijsten zijn puur ter illustratie. Ook dit is erg persoonlijk. De ene leerkracht zegt “geloof is uit
gehoor”, maakt niet uit wat je vertelt als je maar Bijbelverhalen vertelt. Andere leerkrachten willen
graag het vertelde toetsen, waardoor verhalen dus echt ‘kleuterverhalen’ moeten zijn die de
kinderen kunnen begrijpen. Aan de hand van de literatuurstudie die ik gedaan heb en de interviews
die ik afgenomen heb bij kleuterleerkrachten in het christelijk basisonderwijs vindt u in bijlage 4 een
door mijzelf samengestelde checklist van 10 punten waardoor u binnen een minuut kunt beoordelen
of een verhaal geschikt is om te vertellen aan kleuters.
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5. Hoe kun je een Bijbelverhaal inzetten ter bevordering van de
sociaal‐emotionele ontwikkeling in je groep?
In een klas ben je gedurende de hele dag bezig met het bijbrengen van sociale en morele principes.
Hoe gaan kinderen om met elkaar, en met hun gevoelens? Vaak gebeurt dit ongemerkt en
ongedwongen, maar ook worden hiervoor methodes voor sociaal‐emotionele ontwikkeling gebruikt.
Kun je nu ook de Bijbelverhalen die je vertelt inzetten ter bevordering van deze ontwikkeling? Een
verhaal als de Barmhartige Samaritaan is heel geschikt om kinderen te leren zorgen voor hun naaste,
maar werkt dit ook bij kleuters?
5.1 De sociaal‐emotionele ontwikkeling van een kleuter
Voordat we rekening kunnen houden met de sociaal‐emotionele ontwikkeling van een kleuter,
moeten we weten hoe deze normaliter verloopt. Natuurlijk is het ook van groot belang om te weten
waar de kinderen in de klas staan ten opzichte van het ‘gemiddelde’, maar dan moet je uiteraard wel
weten wat het gemiddelde is. Dat ga ik proberen overzichtelijk te maken in deze paragraaf.
Als kinderen 2 jaar zijn denken zij dat iedereen vanuit zijn eigen behoefte en egocentrisch perspectief
handelt, net zoals zijzelf doen. Pas wanneer kinderen 4 jaar oud zijn, kunnen ze gaan invoelen en
begrijpen dat er ook andere bepalende factoren zijn, en dat andere mensen ook anders kunnen
denken en voelen dan zijzelf (De Bil, 2007). Deze verandering van de theory of mind maakt het
mogelijk om goed te leren omgaan met anderen. Kinderen kunnen zich verplaatsen in anderen en
hierdoor wordt sociaal positief gedrag mogelijk.
Voordat kinderen gaan ontdekken hoe anderen denken, moeten ze eerst ontdekt hebben wie ze zelf
zijn. Dit begint al in het eerste levensjaar. Op 2‐jarige leeftijd weet 75% van de kinderen dat hun
spiegelbeeld henzelf representeert, waarmee het onderscheid tussen zichzelf en anderen begint.
Daarna gaat het kind ook de autonomie ontwikkelen. Een goed ontwikkeld basisvertrouwen helpt
daarbij. De ontwikkeling van de autonomie vindt plaats in de peuterfase. Ook het zelfvertouwen
moet worden ontwikkeld, maar wanneer dit begint en eindigt is per kind verschillend.
Als het kind zichzelf kent en zich bewust is van het denken van de ander, gaan kinderen ook leren
hoe ze met anderen om moeten gaan. Sociaal gedrag leren kinderen van een goed voorbeeld; het
zogenaamde model‐leren van Bandura (1962), maar ook door wat ouders en opvoeders hen
vertellen. Belonen is het meest effectief bij het aanleren van sociaal gedrag. Als een kind iets goed
doet en dit gedrag wordt beloond, zal dit het gedrag vaker gaan vertonen. Hierbij moet uiteraard
rekening gehouden worden met wat het kind kan, en wanneer je als ouder of opvoeder iets uitlegt
moet dit op het niveau van het kind zijn.
“Een kind wordt gesocialiseerd door opvoeding en identificatie met rolmodellen in de omgeving.
Verschillende culturen met eigen gewoonten en rolmodellen leiden tot verschillen in de wijze van
socialiseren. In Nederland bestaan verschillen tussen stad en platteland, tussen mensen van
verschillende opleidingsniveaus en sociaal‐economische status. Ook zijn er duidelijke
cultuurverschillen in welk sociaal gedrag we belangrijk vinden. In sommige culturen is het zeer
belangrijk om ouderen met respect te behandelen, altijd beleefd te blijven en je ouders met “u” aan
te spreken. In andere culturen mogen kinderen hun ouders tutoyeren, en krijgen kinderen meer
vrijheid om zich te uiten zonder dat dit uitzonderlijk brutaal wordt gevonden. Religie heeft ook veel
invloed op de socialisatie.” Aldus De Bil in Praktijkgerichte Ontwikkelingspsychologie (2007).
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Kinderen zijn flexibel hierin, en kunnen zich tot op zekere hoogte aanpassen aan de verschillende
rollen, aan verschillende verwachtingen en verschillende situaties. Kinderen kunnen leren dat het
thuis anders gaat dan op school, maar moeten dus wel leren hóe het dan op school gaat; als ze net
op school komen zijn ze alleen de situatie van thuis gewend. In sociale rollen zijn er ook verschillen
tussen jongens en meisjes. Alle socialisatie vindt bewust en onbewust plaats en onder invloed van
ouders, media en leeftijdgenoten. Vanaf 2‐ of 3‐jarige leeftijd beseft het kind zich dat het een
jongetje of een meisje is. Op 4‐jarige leeftijd spelen jongens nog gerust met meisjesspeelgoed, en
andersom. Op 5‐ of 6‐jarige leeftijd verandert dit alweer, dan wordt het spel meer seksespecifiek.
Ook de sociaal‐emotionele gedragingen van kinderen zijn seksespecifiek. Jongetjes vertonen over het
algemeen eerder stoer gedrag en lossen problemen lichamelijk op, meisjes zijn vaak wat zachter en
meer verbaal ingesteld.
5.2 Sociaal‐emotionele ontwikkeling binnen het onderwijs
Voor sociaal emotionele ontwikkeling binnen het onderwijs is aardig wat ruimte. Op de meeste
basisscholen is een half uur tot een uur per twee weken onderwijstijd hiervoor ingeroosterd.
Uiteraard is dit een onderwerp wat ook gedurende de dag aan bod komt: “hoe gaan we met elkaar
om?” of “Hoe voel je je?” zijn vraagstukken die vanaf het binnenkomen tot aan het spelen in de
zandbak aan bod komen. Ook in de kerndoelen voor het basisonderwijs van Stichting
LeerplanOntwikkeling Nederland, afgekort SLO is de sociaal emotionele ontwikkeling opgenomen
onder de noemer “oriëntatie op jezelf en de wereld”. Zij beschrijft dit zelf als volgt op de website:

(Uit de beschrijving van de kerndoelen primair onderwijs)(Beker, T. et al)
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan,
hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. (…)
Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren
kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit
leergebied. Tegelijk stelt de samenleving waarin kinderen opgroeien haar eisen. Kinderen
vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Het
gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als burger in een democratische
rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe
daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie zijn er
verschijningsvormen van.

Ook in de kerndoelen voor het primair onderwijs wordt het belang van sociaal‐emotionele
ontwikkeling dus ingezien, en is het verplicht voor alle scholen om hieraan ook te werken. Hiervoor
zijn diverse methoden beschikbaar, zoals 3DmenSEOnaal, Leefstijl en Kinderen en hun sociale
talenten.
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5.3 De morele ontwikkeling van een kleuter
Morele ontwikkeling, wat is dat nu eigenlijk? En hoe verloopt de morele ontwikkeling van een
kleuter? Allereerst de moraliteit volgens Dohle (2003):

Mensen worden beledigd, geplaagd – of erger – bestolen, bedonderd, geschopt – of nog
erger – gediscrimineerd, mishandeld of verwaarloosd. Wanneer er sprake is van
opzettelijkheid of nalatigheid, spreken we van immoreel gedrag. Er is echter ook moreel
wenselijk gedrag: hulpvaardigheid bijvoorbeeld, wanneer hulp noodzakelijk is; ervoor zorgen
dat mensen zo kort mogelijk de dupe blijven van een situatie. Dit laatste noemen we – in
tegenstelling tot asociaal gedrag – prosociaal gedrag.
Het gaat bij moraliteiten echter altijd over slachtoffers van menselijk gedrag: een natuurramp
is geen morele gebeurtenis; het jonge hertje dat gegrepen wordt door een luipaard is geen
slachtoffer van menselijk gedrag en er is daarom geen sprake van een morele gebeurtenis,
hoe schattig het hertje ook was. Een dier dat door mensen verwaarloosd wordt, is wel
slachtoffer van moreel gedrag, in dit geval van menselijke nalatigheid.

De basis van morele opvoeding wordt gevormd door normen en waarden. Deze geven richting aan
ons gedrag. Bij moraliteit denken we vlug aan grote thema's als moord, doodslag, het redden van
levens, oorlog, verwaarlozing, mishandeling et cetera, maar er zijn uiteraard ook vele kleinere
thema's. Zeker in het leven van een kleuter kan het bij moraliteit al gaan om de regels thuis en op
school, je gezondheid, duwen, schoppen, slaan, stelen of spullen kapotmaken. Dit is dan ook het
niveau waarop de morele ontwikkeling in de gemiddelde kleuterklas aan bod komt. Wel is het voor
kleuters lastig om het verschil te zien tussen burgerlijke gebruiken en moraliteit. Dit loopt regelmatig
door elkaar, maar dat is meestal geen probleem.
Dohle (2003) vertelt ons ook wat morele ontwikkeling is:
Morele ontwikkeling van kinderen heeft in onze visie betrekking op de groei van het
moreel denken en voelen en uiteindelijk uiteraard op het gedrag van kinderen. In het denken
en voelen over morele situaties valt bij kinderen een natuurlijke ontwikkeling waar te nemen
die opvoeders kunnen stimuleren. Hoewel genetische factoren van invloed zijn op het moreel
besef van kinderen, kan opvoeding zeker bijdragen aan de morele groei.

Bij elk kind verloopt de morele ontwikkeling dus anders. De omgeving waaruit het kind komt en de
daar aangeleerde normen en waarden maken een groot verschil.
Een van de belangrijke factoren binnen morele ontwikkeling is empathie. Dit is erg lastig voor
kleuters. In eerste instantie zijn kleuters erg egocentrisch, en bijvoorbeeld delen met anderen en
denken aan anderen moeten zij echt leren.
Morele gevoelens
Mensen kunnen een breed scala aan emoties hebben. Het grote voordeel van veel gevoelens is dat
zij ons betrokken houden bij anderen. Betrokkenheid is een van de sleutelwoorden van de morele
opvoeding.
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Voor empathie moet je je ten eerste bewust zijn van je eigen gevoelens. Ten tweede moet je je
kunnen verplaatsen in de ander. Om de empathie bij kinderen te bevorderen, zullen kinderen
moeten leren zich beter te verplaatsen in de waarneming, de gedachten en de gevoelens van andere
mensen. Daar gaat aan vooraf dat kinderen zich bewuster worden van hun eigen gevoelens.
Moreel denken
Het moreel denken doorloopt een natuurlijke ontwikkeling die
we kunnen bevorderen. In eerste instantie hebben kinderen
“Empathie is een
een moraal die bestaat uit door buitenaf opgelegde regels.
belangrijke motivatie voor ons
Deze moraal ontwikkelt zich tot een autonome moraal; een
gedrag: als we meeleven met
moraal die vanuit het kind zelf gevormd is. In de heteronome
iemand, zijn we bijvoorbeeld
moraal beschouwen jonge kinderen regels als natuurwetten,
eerder bereid hem te helpen.”
ze gaan altijd op: je moet je altijd aan je beloftes houden; als
je iets stouts doet, krijg je altijd straf. Wanneer kinderen
onafhankelijker gaan denken, zijn regels geen natuurwetten
meer, maar afspraken. Kinderen gaan beter inzien dat iedereen bepaalde belangen nastreeft en dat
het goed is daarmee rekening te houden. Nog een stap verder gaan kinderen inzien dat ongewenst
gedrag schade aanricht bij anderen: het is niet zo dat je niet steelt ‘omdat je ervoor gepakt kunt
worden’ maar ‘omdat mensen gehecht zijn aan hun eigendommen’. Opnieuw zien we dat je
verplaatsen in het lot van anderen een rol speelt, nu ook in het moreel denken.
Toch zijn er ook al kleuters die prima morele afwegingen kunnen maken, zij het op hun eigen niveau.
Dit doen ze op basis van ideeën die ze opbouwen over rechtvaardigheid en eerlijkheid. Zelfs kinderen
van 5 jaar maken soms al verschil tussen het expres iemand omver duwen bij de glijbaan om zelf
eerst te mogen of het per ongeluk iemand omduwen bij een spel als tikkertje. 4‐jarigen hebben ook
al besef van eerlijkheid en liegen. Ze snappen dat het belangrijker is aardig te zijn en van andermans
spullen af te blijven dan beleefdheidsvormen in acht te nemen of netjes met bestek te eten, aldus De
Bil (2007).
5.4 Morele ontwikkeling binnen het onderwijs
Thuis leren kinderen de belangrijkste waarden en normen van hun cultuur kennen. Deze worden
direct doorgegeven of opgelegd aan het jonge kind. Dat is noodzakelijk en onvermijdelijk en daarom
is de term indoctrinatie hier niet relevant. De kinderen leren de opvattingen, ideeën en regels van
hun omgeving kennen, waardoor zij handelingsbekwaam worden, in staat gesteld worden om te
bestaan. De waarden en normen die worden overgedragen houden meestal verband met de
levensbeschouwelijke opvattingen van ouders. De pedagoge Dasberg (geciteerd in Klaassen, 1996)
stelt terecht dat kinderen eerst moeten worden ingevoerd in de bestaande cultuur, voordat zij tot
zelfstandige oordelen kunnen komen en eigen morele keuzes kunnen maken. Pas later maakt het
kind kennis met andere of nieuwe waarden en normen, vooral wanneer het buiten de kleine wereld
van het gezin treedt en meer en meer in contact komt met anderen daarbuiten. Wanneer kinderen
naar school gaan wordt hun sociale leven vaak flink uitgebreid. Zij komen steeds meer en intensiever
in aanraking met leeftijdgenoten. Werd voor die tijd het moreel gedrag sterk door de opvoeders
gestuurd, nu zal het kind ook zijn eigen weg moeten vinden in de omgang met anderen. De morele
ontwikkeling vindt vanaf deze leeftijd dan ook steeds meer plaats in omgang met hen, vooral in het
spel, bij conflicten, tijdens samenwerking, vriendschappen of met vaardigheden als het eerlijk delen
van spullen. De omgang met leeftijdsgenoten staat daarom steeds meer centraal in de morele
opvoeding van het kind op de basisschool.
Het begeleiden van gesprekken over morele onderwerpen
Morele kwesties doen zich bijna dagelijks voor in de groep (conflicten of regelovertredingen). We
komen ze ook tegen in de media en in de leefwereld van de kinderen buiten de school. Morele
vraagstukken kunnen doelbewust ingebracht worden als gespreksthema door de onderwijsgevende:
een gesprek over dierenmishandeling, over regelovertredingen, over een conflict tussen de kinderen,
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over liegen, vals spelen, slaan, stelen of geweld op de tv. Ook hier geldt dat kinderen veel van elkaar
kunnen leren, van de uitwisseling van argumenten onderling. Vooral het reageren op elkaars
argumenten is van belang. De taak van de leerkracht is dit proces te begeleiden en de argumenten te
bespreken: ‘Waarom vind je dat je niet mag stelen? Waarom moet je je aan je belofte houden? Ben
jij het eens met die mening?’
Gedragscorrectie
Een voor de hand liggende wijze van morele opvoeding is het ongewenst gedrag van kinderen
corrigeren of gewenst gedrag belonen. Straf kan een afschrikwekkend effect hebben op toekomstig
gedrag, maar of het bijdraagt aan het moreel besef van kinderen, wordt algemeen betwijfeld. Wat
helpt is kinderen (bij de straf) steeds te wijzen op:
 Wat het gedrag voor gevolgen had voor het slachtoffer (‘Als je haar knijpt, doe je haar pijn’)
 Wat de eventuele gevoelens zijn van het slachtoffer (‘Hoe voelt zij zich als je haar pest?’)
 De reden van de straf, met heldere uitleg, zonder te preken.
Je verplaatsen in de ander
Een belangrijke kern van moreel denken en voelen is de vaardigheid je te verplaatsen in anderen.
Niet alleen beseffen wat in het hoofd van iemand kan omgaan, maar ook weten wat zich tussen
mensen afspeelt, mensenkennis dus. Pas wanneer we ons kunnen verplaatsen in de gedachten,
gevoelens en de waarneming van alle betrokkenen in een morele kwestie, kunnen we gepast
reageren op de situatie. Dit zich verplaatsen in de ander is een vaardigheid die getraind kan worden.
Vooral het rollenspel zou kinderen een stap voorwaarts kunnen brengen in hun ontwikkeling op dat
gebied.
Spreek‐ en luistervaardigheden
Bij de uitwisseling van morele argumenten, zoals in een gesprek over een morele kwestie, zijn
spreek‐ en luistervaardigheden onontbeerlijk. Wanneer kinderen morele argumenten met elkaar
uitwisselen, moeten zij ook in staat zijn naar elkaar te luisteren en duidelijk kunnen maken wat hun
argumenten, maar ook wat hun gevoelens zijn. Naast aandacht voor de spreek‐ en
luistervaardigheden, is het zinvol kinderen gevoelens van zichzelf en anderen te laten benoemen.
Houding van de opvoeder
Veel gedrag van kinderen komt voort uit nabootsing. Het beroep van onderwijsgevende brengt
daarom met zich mee dat u een voorbeeldfunctie heeft. U kunt kinderen niet leren voor een rood
verkeerslicht te stoppen als zij in het weekend zien dat uzelf u daar niet aan stoort. Geven ouders wel
het juiste voorbeeld wanneer ze een weekend met het hele gezin van de belasting aftrekken als
beroepskosten? Wanneer ze na een lichte aanrijding, met deukje, stiekem doorrijden? Voor kinderen
is het belangrijk je aan je woord te houden; dus doe wat je zegt! Zelfs heel jonge kinderen blijken een
feilloos gevoel voor hypocrisie te hebben: kleuters van vier jaar zijn al in staat de afwijking tussen het
gedrag en de mening van de opvoeder te doorzien.
Ten slotte: het is goed om uw emoties aan de kinderen te tonen wanneer u geëmotioneerd bent
door een morele gebeurtenis, bijvoorbeeld iets wat sterk in het nieuws is. Ook dat geeft een
voorbeeld aan de kinderen. Morele emoties zoals boosheid, verdriet, schaamte, medeleven et cetera
zijn belangrijke drijfveren voor het gedrag van mensen. Laat daarom ook uw eigen betrokkenheid bij
de slachtoffers van morele gebeurtenissen zien.
5.5 Morele en sociaal emotionele ontwikkeling in Bijbelverhalen
Verhalen zijn een van de middelen om vorm te geven aan de pedagogische invulling van het
onderwijs. Wel heeft elk verhaal zijn eigen eigenschappen en kenmerken. Een Bijbelverhaal leent zich
beter voor het overdragen van normen en waarden dan een roman. Toch kan het voorlezen van
‘Spijt’ van Carry Slee ook grootse effecten hebben in een bovenbouwgroep. Hoe komen sociale en
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morele ontwikkelingen voor in Bijbelverhalen, en hoe kunnen we hier optimaal gebruik van maken?
U leest het in dit gedeelte van mijn afstudeeronderzoek.
Verhalen kunnen door hun vorm en inhoud een waardevol middel zijn voor het stimuleren van de
morele ontwikkeling van kinderen, stelt Urban in Een goed verhaal (jaartal onbekend). De nadruk
moet hierop vooral kunnen worden gericht, want het is afhankelijk van het verhaal en de manier
waarop het aangeboden wordt. Moraal kan dan ook op verschillende manieren verweven zijn in
verhalen, en verhalen kunnen antwoord geven op verschillende vragen. Een verhaal kan
moraliserend zijn of juist heel subtiel een moraal bevaten. Het kan ongenuanceerd simpel zijn, of
juist heel erg verfijnd.
Volgens Urban zijn godsdienstige verhalen altijd al van
“Een verhaal kan enkel
belang geweest voor het overdragen van normen en
worden voorgelezen, maar er
waarden. Ook in de afgelopen vijftig jaar was dit het geval.
kan ook een kringgesprek aan
Wel is het zo dat de plaats die Bijbelverhalen hebben binnen
worden gekoppeld
het onderwijs in de loop der jaren een stuk kleiner is
geworden. Vooral het overbrengen van het evangelie en de
godsdienstige (morele) opvoeding staat centraal bij het
vertellen van Bijbelverhalen in het onderwijs. Aansluiten bij het ontwikkelings‐ en belevingsniveau
van de kinderen werd als belangrijk gezien, en hiervoor werden vooral bewerkte verhalen in
bijvoorbeeld kinderbijbels gebruikt. Bijbelverhalen, en dan vooral de gelijkenissen werden niet
verteld omdat ze zo mooi of leuk waren, maar voor het overbrengen van het evangelie, aldus
Eijsenring (1979). Zijns inziens moest er bij jongere kinderen nog niet geprobeerd worden de diepere
abstracte betekenis te verklaren. Toch moest er wel verder gegaan worden dan alleen het vertellen
van het Bijbelverhaal. Het verhaal moest zo verteld worden dat het bijdroeg aan de godsdienstige
ontwikkeling van de kinderen. Het kind moest het kunnen begrijpen, maar hierbij mocht het
evangelie niet ‘verdund’ worden. Ook achtergrondinformatie was van belang voor het vertellen van
de verhalen.
In Bijbelverhalen komen dus normen en waarden voor die we in 2011 nog prima kunnen gebruiken
binnen het onderwijs. Of je deze verhalen gebruikt voor het overdragen van deze normen en
waarden is uiterst persoonlijk en afhankelijk van je visie. Maar morele en sociaal‐emotionele
ontwikkeling komt in de Bijbel absoluut voor – zelfs op kleuterniveau.
5.6 Een kans die we laten liggen?
In principe pakken bepaalde methodes voor Bijbelonderwijs, zoals Startpunt, deze onderwerpen wel
op. Toch is het ook aan de leerkracht of hier iets mee gedaan wordt. Dit is afhankelijk van het doel
van je bijbelonderwijs. Het gedeelte waarin Startpunt exact in de handleiding verwoordt wat dit
inhoudt vindt u in bijlage 1. Startpunt ziet de mens vanuit Bijbels oogpunt als iemand die in relaties
leeft. Relatie met God, maar ook relatie met ouders, opvoeders, mensen in de omgeving, zichzelf en
de schepping. Binnen deze relaties hebben we verantwoordelijkheden gekregen, en hiermee moeten
we leren omgaan. Ook dit leerproces staat centraal gedurende de basisschooltijd. Startpunt
verwoordt dit erg mooi:

“Ouders hebben aanvankelijk alle verantwoordelijkheid; later
komt daar de school als opvoedingsinstituut bij. De ontwikkeling
van dit basisvertrouwen, dat gefundeerd is in Gods vertrouwen,
blijft een belangrijke rol spelen tijdens de volgende
ontwikkelingsfasen van het kind.”
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Samen met de ouders zijn we dus verantwoordelijk om de kinderen om te leren gaan met hun
Schepper, zichzelf, de mensen om hen heen en de schepping. Hierbinnen valt dus de morele en
sociaal‐emotionele ontwikkeling. Startpunt geeft aan lessugesties aan te reiken die deze relaties
bespreekbaar maken. Omdat het gaat om een suggestie is het dus geheel aan de leerkracht.
Kind op maandag ziet deze sociaal‐emotionele ontwikkelingen soms juist als een belangrijker
element dan de Bijbelverhalen op zich. Dit werd in mijn eerste hoofdstuk over doelen al duidelijk.
Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen met de
morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over praten, maar kunnen
we dit ook andersom? Gebruiken wij als christen‐leerkracht wanneer we een les sociale
vaardigheden geven over zorgen voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan? Of
kiezen we algauw voor een 'hedendaags' verhaal? Kleuterjuf Marijke geeft aan dat ze de
wisselwerking wel gebruikt in het onderstaande artikel.
(Bron: hbo‐kennisbank.uvt.nl/cgi/av/show.cgi?fid=4177)

Of er meer leerkrachten zijn die op deze manier met hun geloof omgaan en deze kans dus níet laten
liggen, ga ik onderzoeken in het praktijkdeel van dit afstudeeronderzoek.
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Beantwoording hoofdvraag: Hoe kun je het vertellen van een
Bijbelverhaal inzetten ter bevordering van de morele en sociaal‐
emotionele ontwikkeling van kleuters?
Verhalen zetten kinderen aan tot denken, over levensvragen en allerlei zaken van het leven. Een
verhaal is vaak geschikt om kinderen iets te leren met betrekking tot hun morele of sociaal‐
emotionele ontwikkeling. Hoe gaan we met elkaar om? Wat is belangrijk in het leven? Zeker in de
verhalen van de Bijbel komt dit veelvuldig voor.
Wanneer je de Bijbel wilt gebruiken voor deze ontwikkeling, is het allereerst belangrijk om te kijken
of het integreren van meerdere vakgebieden bij de visie op onderwijs en de visie op
godsdienstonderwijs past. Dit geldt zowel voor de visie van de school als de persoonlijke visie van de
leerkracht. Het verwerken van de morele en sociaal‐emotionele ontwikkeling zit in sommige
methoden ook al verwerkt, wat in sommige gevallen al een stap voorwaarts is.
Daarnaast is het belangrijk om je bewust te zijn van de ontwikkeling van een kleuter. Het
realiteitsbesef, Godsbeeld, de luisterhouding, cultuur en gezin waar het kind uit afkomstig is. Kleuters
leren meer wanneer zij ergens belangstelling voor hebben: speel dus in op wat speelt in de groep.
Wanneer iets niet lukt, gaan kinderen dit proberen en leren. Kleuters leren op eigen initiatief, en
leren meer van het aanschouwelijke dan van het abstracte. Kleuters zijn gericht op resultaat en
brengen situaties of verhalen nog niet met andere dingen in verband. Ook feit en fictie worden door
kinderen van vier tot zeven jaar oud nog niet of nauwelijks onderscheiden, deze moet je als
leerkracht dus benadrukken. Tot het zevende levensjaar verloopt deze ontwikkeling grillig; het ene
moment begrijpt het kind het volledig, en een dag later maakt hij of zij weer totaal geen onderscheid.
Symboliek in verhalen, en verbindingen tussen verhalen kunnen kinderen tot 6.6 of zelfs 8.10 niet
begrijpen.
Wanneer je een verhaal aanbiedt, is het vanwege de informatieverwerking van kleuters goed om er
maximaal 3 tot 4 belangrijke elementen in voor te laten komen. Daarnaast is het, voor de opslag in
het langetermijngeheugen, goed om verhalen meerdere keren te herhalen. Ook het gebruiken van
concrete, visuele materialen helpt de kinderen om de verhalen te onthouden.
Hoe kleuters Bijbelverhalen ervaren kunnen we lastig peilen. Kinderen kunnen wat ze hierover
denken en voelen niet zo goed omschrijven, volwassenen dragen ideeën aan en het kind geeft een
door de volwassene ingekleurd antwoord.
Vanaf 4 jaar oud leren kinderen dat er ook mensen zijn die anders denken en voelen dan zijzelf.
Sociaal gedrag leren kinderen voornamelijk door model‐leren van Bandura (1962) en door wat
ouders en opvoeders hen vertellen. Ook door midden van Bijbelverhalen kunnen ouders en
opvoeders dit doen, uiteraard wel op het niveau van het kind. Religie heeft ook invloed op
socialisatie. Per cultuur zijn er andere sociale regels en gewoonten, hier moet je dus wel op letten.
Kinderen zijn erg flexibel wat betreft sociale verschillen. Sociaal‐emotionele gedragingen zijn
seksespecifiek.
Binnen de kerndoelen voor het primair onderwijs krijgt sociaal‐emotionele ontwikkeling de aandacht.
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. (…) Kinderen zijn
nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen.
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Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit leergebied. Tegelijk stelt de samenleving
waarin kinderen opgroeien haar eisen. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via
onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als burger
in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten
hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie zijn er
verschijningsvormen van. Dit kan dus prima door middel van de Bijbel!
Morele ontwikkeling van kinderen heeft in onze visie betrekking op de groei van het moreel denken
en voelen en uiteindelijk uiteraard op het gedrag van kinderen. In het denken en voelen over morele
situaties valt bij kinderen een natuurlijke ontwikkeling waar te nemen die opvoeders kunnen
stimuleren. Hoewel genetische factoren van invloed zijn op het moreel besef van kinderen, kan
opvoeding zeker bijdragen aan de morele groei. Betrokkenheid en empathie zijn een van de
sleutelwoorden binnen morele opvoeding. Ook dit leren de kinderen door middel van modeling. De
morele opvoeding wordt sterk uitgebreid wanneer kinderen naar school gaan, omdat ze dan steeds
meer in aanraking komen met leeftijdsgenoten. Op school kan hier dan ook uitgebreid over worden
gesproken, aan de hand van Bijbelverhalen, maar ook vele andere verhalen die hiervoor geschikt zijn.
Methoden voor Bijbelonderwijs sluiten hier soms al op aan, en er zijn ook leerkrachten die dit zelf al
doen.
Het vertellen van een Bijbelverhaal kun je dus prima inzetten ter bevordering van de sociaal‐
emotionele en morele ontwikkeling van kleuters. Ook andersom kun je dit gebruiken; in een les
sociaal‐emotionele of morele ontwikkeling past een Bijbelverhaal soms prima. Het belangrijkste is
dat je een verhaal vertelt op een voor kleuters begrijpelijke manier zoals hierboven beschreven. Ook
het tastbaar maken van een verhaal en het kort houden is erg belangrijk. Maar het allerbelangrijkste
bij de koppeling tussen de sociaal‐emotionele of morele ontwikkeling en de Bijbel is het volgende:
leef je geloof, leef wat je leest! Succes!
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Beschrijf kort wat jouw theoriedeel heeft opgeleverd voor het onderzoek dat je gaat uitvoeren
(brug tussen theoriedeel en empirische deel).
Tijdens het vertellen van Bijbelverhalen móet je wel rekening houden met de morele ontwikkeling en het
realiteitsbesef van kleuters. Dit kan op verschillende manieren – je kunt Bijbelverhalen dan ook op vele
wijzen en met vele doelen vertellen. Maar hóe bewust zijn kleuterleerkrachten zich hiervan? Hoe geven zij dit
vorm, houden ze alleen rekening met de ontwikkeling van de kleuter of stimuleren zij deze ook in het
vertellen van hun verhalen? Dit is wat ik in mijn praktijkdeel graag wil gaan onderzoeken.

Beschrijf kort in eigen woorden wat je tijdens de LIO gaat onderzoeken en op welke manier.
Tijdens de LIO ga ik onderzoeken wat het doel van diverse leerkrachten is met het vertellen van
Bijbelverhalen. Dit zal ik niet alleen op mijn stageschool doen maar ook op andere scholen. Verder probeer ik
hun voorbereiding te achterhalen, en de ‘eisen’ waar een Bijbelverhaal voor kleuters volgens hen aan moet
voldoen. Ook wil ik graag weten hoe bewust leerkrachten zich zijn van de ontwikkeling van de kleuter en de
doelen die zij stellen. Met betrekking tot de morele ontwikkeling wil ik weten of leerkrachten hier alleen
rekening mee houden of dat ze het bijbelonderwijs ook gebruiken om de moraliteit verder te ontwikkelen.

Wat voor soort onderzoek wordt jouw onderzoek?
Mijn onderzoek wordt een beschrijvend onderzoek, wat gericht is op kwalitatieve gegevens. Hierbij past een
(meervoudige) casestudy; Hoe gaan kleuterleerkrachten om met Bijbelonderwijs aan jonge kinderen?

Wie/wat worden je casussen, proefpersonen of respondenten en hoe ga je deze selecteren?
Ik ga onderzoek doen onder kleuterleerkrachten in het christelijk basisonderwijs. Dit zal voornamelijk op mijn
eigen stageschool plaatsvinden, maar voor de relevantie van het onderzoek zal ik ook leerkrachten van
andere scholen benaderen. Visie is altijd persoonlijk, maar toch wordt er vaak ook gehandeld naar de visie
van de school – vandaar het betrekken van meerdere scholen.

Welk(e) onderzoeksinstrument(en) (bijv. vragenlijst, observatie‐instrument, test, opdracht;
ongestructureerd, semigestructureerd of gestructureerd) ga je gebruiken of heb je ontworpen? Voeg deze
als bijlage bij.
Ik heb een gestructureerd interview ontworpen: uiteraard is het mogelijk om van de vragen af te wijken,
maar uiteindelijk gebruik ik de antwoorden op de vragen voor het verwerken van de resultaten.
Het interview kunt u vinden in bijlage 5.
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Wat weet je over de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoeksinstrument(en), of als je zelf een
instrument hebt gemaakt: hoe heb je gezorgd voor voldoende validiteit en betrouwbaarheid?
In mijn interviews maak ik geen gebruik van suggestieve vragen, en ook probeer ik vragen zo enkelvoudig
mogelijk te stellen. Alle interviews worden door mij afgenomen, maar voordat ik het interview afneem laat ik
de leerkrachten de vragen ook op papier beantwoorden zodat ik deze resultaten kan vergelijken.

Analyseplan: naar welke gegevens ben je op zoek?
Ik doe een kwalitatief onderzoek en wil de resultaten van interviews vergelijken per vraag. Hebben de
leerkrachten dezelfde doelen? Waar houden ze rekening mee? Komen mijn onderzoeksresultaten uit de
theorie ook daadwerkelijk terug in de praktijk?
Ik verwacht dat veel leerkrachten op de automatische piloot Bijbelverhalen vertellen en het lastig vinden om
precies aan te geven waarmee ze rekening houden. Ook denk ik dat de leerkrachten tijdens het vertellen van
de Bijbelverhalen wél de sociaal‐emotionele ontwikkeling belichten, maar wanneer ze een les SEO geven (en
vele andere lessen) ze de Bijbel in de kast laten.

Beschrijf het tijdpad van je onderzoek.
Voor de voorjaarsvakantie maak ik afspraken met de leerkrachten die ik wil gaan interviewen.
Vanaf de voorjaarsvakantie interview ik 1 à 2 leerkrachten per week. De resultaten hiervan werk ik eind april
uit, waarna mijn onderzoek ingeleverd kan worden.
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Onderzoeksresultaten
Voor het onderzoeksgedeelte van mijn afstudeeronderzoek heb ik negen leerkrachten geïnterviewd
die allemaal werkzaam zijn binnen het protestants christelijk basisonderwijs. Deze leerkrachten zijn
allemaal vrouwelijk en tussen 20 en 60 jaar. De meesten hebben ruime ervaring met het werken in
een kleutergroep. De kerkelijke gezindten van de leerkrachten verschillen wel; het grootste deel gaat
naar een gemeente binnen de Protestantse Kerken in Nederland – een deel hiervan is van oorsprong
afkomstig uit de gereformeerde bond. Ook zijn er 2 leerkrachten evangelisch en behoort er 1 tot een
Baptistengemeente. De vragen die ik gesteld heb tijdens het interview zijn terug te vinden in bijlage 5.
Ik heb mij zoveel mogelijk aan deze vragen gehouden om de antwoorden gestructureerd te kunnen
verwerken.
De vragen die ik gesteld heb tijdens het interview zijn terug te vinden bijlage 5, de uitgewerkte
interviews in bijlage 6. Ik heb mij zoveel mogelijk aan deze vragen gehouden om de antwoorden
gestructureerd te kunnen verwerken. Ondanks deze ‘stiptheid’ verliepen de interviews prima. Het
gesprek kwam aardig op gang; alhoewel vele leerkrachten het wel lastig vonden hun didactiek te
benoemen. Ze weten wel hoe ze moeten handelen maar niet hoe dit precies genoemd wordt. Die
delen van de gesprekken verliepen dan ook iets minder soepel. Gelukkig waren de leerkrachten erg
enthousiast over hun werk met kinderen en het vertellen van verhalen uit de Bijbel. Ik hoop dat het
enthousiasme van de leerkrachten ook zichtbaar is in deze uitwerking maar bovenal natuurlijk in hun
werk en overgedragen wordt op de kinderen!
Allereerst heb ik de leerkrachten gevraagd naar hun doelen met het vertellen van Bijbelverhalen aan
kleuters. De antwoorden op deze vraag hadden veelal dezelfde strekking: De kinderen leren hoe
waardevol en actueel het Woord van God is, en Jezus leren kennen en hen over Zijn Liefde voor ons
vertellen.
Opvallend vond ik het antwoord van één leerkracht, die voor het beantwoorden van de vraag een
Bijbeltekst gebruikte, namelijk:

2 Timoteus 3:15
En bent van kindsbeen af vertrouwd met de Heilige Geschriften die je wijsheid kunnen geven,
zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus!

Er was maar één antwoord dat niet paste in de strekking van de andere antwoorden, namelijk het
volgende antwoord “Het beklijven van de verhalen bij kleuters, een basis leggen voor de rest van hun
schoolloopbaan op het gebied van Bijbelse kennis/normen en waarden.”
Alle leerkrachten vinden dat hun eigen doelen aansluiten bij de doelen van de school waar zij
werken. Een leerkracht plaatste daarbij wel een scherpe kanttekening: “Ik denk dat iedere leerkracht
van deze school de waarde van de Bijbelverhalen inziet en dat ieder op zijn/haar manier de liefde van
Jezus door wil geven”. Ondanks dat je als leerkrachten op dezelfde school achter dezelfde visie staat;
namelijk zoals deze in de schoolgids verwoord staat, geef je de kinderen toch het geloof op jouw
eigen manier mee.
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Kennisoverdracht en beleving van het verhaal, redding, de Heere leren kennen als een levende God
die voor hen zorgt, levenslessen voor later, het zijn allemaal dingen die de leerkrachten willen
bereiken met hun Bijbelverhalen. Opvallend is dat één van de leerkrachten de kleuters wil laten
“ervaren en onderkennen dat de Heilige Geest er echt is!”

“Er moet niks. Het vertellen van de Bijbel is een middel en niet het doel op zich. De Bijbel zegt
zelf dat het Woord zijn uitwerking niet zal missen. We mogen – in vertrouwen – zaaien. Wel
daag ik de kinderen uit om iets van wat ze onthouden hebben zelf te verwoorden. Zeker voor
kleuters is het goed om een voorwerp of illustratie te gebruiken bij het verhaal en dat als anker
in de klas te laten staan of hangen om vervolgens op een later tijdstip naar aanleiding van het
anker een verhaal te laten navertellen.”

Aldus een leerkracht van groep 0. Terugvertellen heeft voor de een een heel andere waarde dan voor
de ander. Eind groep 2 ‘moeten’ leerlingen een verhaal wel terug kunnen vertellen volgens de een,
terwijl de andere collega het belangrijker vindt dat de kinderen de boodschap van het verhaal
opslaan. Terugvragen of zelf herhalen doet bijna iedereen, op dezelfde dag of de dag erna op zijn of
haar eigen manier.

“Kleuters kunnen vaak
zo’n rotsvast vertrouwen
hebben dat klein maakt.
Volwassenen kunnen daar
echt iets van leren”

Het toetsen van de toepassing op het leven van het kind doen de
leerkrachten vooral in het nagesprek na het Bijbelverhaal en
door middel van observatie, in het spel van de kinderen zie je
veel terug. In het handelen van de kinderen in alledaagse
situaties zie je of ze dingen opgepakt hebben of niet. Een
leerkracht vertelt: “Als een kind een ander helpt of troost dan
komt er soms een gesprekje op gang. Dat moet wel een
natuurlijk proces zijn. Ook tijdens de lessen sociaal‐emotionele
ontwikkeling komt de toepassing aan de orde. Wel moeten we
ervoor waken om niet moralistisch te worden.”

Ook heb ik leerkrachten gevraagd naar 5 eisen waaraan een verhaal voor kleuters volgens hen moet
voldoen. Onderstaand alle antwoorden van de leerkrachten, met tussen haakjes (..) hoe vaak een
antwoord gegeven is wanneer meerdere leerkrachten dit punt aangaven.
Een verhaal…
 is niet te lang (7)
 bevat niet te veel gebeurtenissen of feiten (5)
“Uit principe vind ik dat je
 moet ook uitgebeeld kunnen worden met een voorwerp of
de hele Bijbel kunt vertellen.”
plaat (4)
 heeft Gods werk en liefde centraal staan (4)
 is niet te spannend (4)
 wordt verteld in gemakkelijk taalgebruik dat aansluit bij het niveau van de kinderen (4)
 moet te vertalen zijn naar de leefwereld van de kleuters (3)
 heeft een duidelijke boodschap (3)
 is liever geen oorlogsverhaal (2)
 maakt onderdeel uit van diversiteit (niet 3 weken wonderverhalen o.i.d., alle verhalen uit de
Bijbel aan bod) (1)
 heeft een opbouw naar een climax (1)
 wordt verteld vanuit de directe rede (1)
 is Bijbelgetrouw (1)
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Aldus de geïnterviewde leerkrachten. Opvallend was wel dat niet alle leerkrachten elementen
konden noemen waaraan een verhaal moet voldoen, en dat ook een deel niet tot 5 punten kwam.
Wel kwamen de punten die ik ‘verwacht’ had als antwoord op deze vraag, terug bij de volgende
vraag, namelijk: ‘waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters’.
Deze punten heb ik dus ook in het bovenstaande overzicht verwerkt. Door de vraag dus op een
andere manier te stellen komen we alsnog waar we moeten zijn.
De ontwikkelingspsychologie is een belangrijk aspect binnen het onderwijs. In mijn literatuurstudie
heb ik hier uitgebreid bij stilgestaan; wat kan een kleuter wel of niet, waar zijn kleuters in hun
ontwikkeling? Kleuterleerkrachten gaan elke dag met kleuters om en zijn als het goed is bekend met
deze ontwikkelingspsychologische aspecten. Hoe ver is dit weggezakt en wat passen ze toe in hun
Bijbelonderwijs? Ik vroeg het ze en kreeg de volgende antwoorden:
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“Ik moet hierbij denken

“Let op de leeftijd van de kinderen, wat kan een kind van deze

aan het verhaal van Petrus

leeftijd aan en wat niet? Een kleuter hoeft niet in één keer de hele

die op de zee kan lopen. Bij

geschiedenis te begrijpen, er komen nog meer jaren!”

dit verhaal benadruk ik
duidelijk dat Petrus door Jezus
zelf geroepen werd om naar
Hem toe te komen. Kinderen
zouden zomaar kunnen
proberen het ook te doen:
want ik vertrouw toch op de
Here Jezus, dus kan ik het

“Ik denk hierbij aan

“Ik houd rekening met

‘modeling’. Als je een verhaal

de ontwikkeling van het

vertelt, maar er vervolgens

kind zelf. Sommige

zelf niets mee doet, komt het

aspecten van een verhaal

ook niet aan bij de kinderen.

breng je meer terug naar

Vandaar dat ik dit belangrijk

de basis, bijvoorbeeld met

vind.”

betrekking tot de dood. Bij

ook…”

kleuters past een bepaald
doodsbesef wat anders is

“Kleuters leven in een fantasiewereld, in hun beleving is alles

dan bij oudere kinderen, en

mogelijk. Ze geloven dus echt wat je vertelt! Het is mooi om te

daar houd ik dan rekening

merken hoe ontvankelijk kinderen dan zijn, maar daar moet je ook

mee in mijn vertelling.”

weer rekening mee houden in wat je zegt.”

“Ik vind het belangrijk om een verhaal goed af te sluiten, zodat ze
niet met een vervelend gevoel blijven zitten omdat ze niet weten hoe
het afloopt. Bij de lijdensgeschiedenis verklap ik dus ook altijd dat het
eerst heel verdrietig wordt voor de Heere Jezus, maar dat het ook wel

“Kinderen hebben
een grote fantasie, dus
sommige verhalen vertel
ik erg sober.”

weer heel mooi gaat worden.”
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Wat de ontwikkelingspsychologie betreft niet allemaal correcte antwoorden, maar zeker goede
elementen. De elementen die uit mijn literatuurstudie naar voren kwamen, kwamen gelukkig ook
hier wel terug, maar helaas ook heel veel elementen niet.
Hierna volgde het laatste blokje vragen van het interview, en
voor mij ook de daadwerkelijke kern van mijn onderzoek:
“Als er ‘linken’ zijn, zal ik
komen de verhalen uit de Bijbel ook weer terug in andere
die zeker ‘aanklikken’!”
lessen, op andere momenten dan de dagopeningen?
Vier leerkrachten geven aan dat ze dat zeker doen, vier
leerkrachten doen het soms, en een leerkracht doet dit liever niet. Zij geeft aan: “Meestal niet, of het
moet zo duidelijk zijn dat je er bijna niet omheen kunt. Het geeft te snel iets prekerigs en opgelegds
en dan schiet iets zijn doel voorbij.” Het andere uiterste is ook aanwezig: “Ja, zeker! De Bijbel is het
uitgangspunt voor al ons spreken en handelen, dus kunnen we hier altijd naar verwijzen en wijsheid
uit putten.” Op het sociale vlak en in hoe je omgaat met de schepping en de dieren komt de Bijbel
ook op andere momenten terug.

“We moeten ervoor
waken de Bijbel als een soort
‘wetboek van strafrecht’ te
laten fungeren als het gaat
om morele situaties.”

De leerkrachten die aangeven dat ze soms wel een koppeling
maken tussen de Bijbelverhalen en een les sociaal‐emotionele
ontwikkeling geven aan dat ze dit spontaan willen laten
verlopen. Een van de leerkrachten geeft aan dat ze ervoor wil
waken dat we de Bijbel als een ‘wetboek van strafrecht’ gaan
gebruiken in morele situaties. Wel vindt zij het geweldig als er
in een gesprek bij de kinderen vandaan komt dat je van Jezus
mag zijn wie je bent! Het hangt volgens de leerkrachten dus
wel af van de situatie die het betreft, maar ook van de school
waar je werkt; op de ene school zijn de kinderen dit meer
gewend dan op de andere school, ook zijn er kinderen die de
koppeling zelf al heel snel maken.

Ook in de lessen sociaal‐emotionele ontwikkeling: “Naar
aanleiding van een gebeurtenis praten we over wat de Heere
“Als er iets op het plein
Jezus daarvan zegt.” Een tweede leerkracht vindt ook dat het
heel goed zou kunnen. Wél eerst een verhaal dichterbij de
gebeurt wat precies past bij je
leefwereld van de kinderen, en dán het bekende Bijbelverhaal.
vertelling bij die dag is het
En daar zijn uiteraard legio bekende verhalen voor geschikt,
niet alleen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Terwijl
een gemiste kans om daar
een ander zegt: “We hebben het dan wel over zorgen voor
niet naar terug te grijpen!”
elkaar, wanneer het verhaal van de Barmhartige Samaritaan
verteld wordt, maar niet andersom”. Ook andere leerkrachten
geven aan dat het echt niet elke les zo gaat, dat een les sociaal‐
emotionele ontwikkeling ook weleens ‘gewoon op zichzelf staat’. Soms is de vergelijking met een
schoolregel zoals ‘voor groot en klein zullen we aardig zijn’ veel makkelijker gemaakt dan de
vergelijking met een Bijbelverhaal, omdat de kinderen deze regel door en door kennen en het
Bijbelverhaal op deze jonge leeftijd nog niet.
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Conclusie
Hoe houden kleuterleerkrachten rekening met de morele ontwikkeling en de ontwikkeling van het
realiteitsbesef van kleuters bij het vertellen van een Bijbelverhaal?
Kleuterleerkrachten zijn zich bewust van de ontwikkeling die kleuters doormaken en hoe ze hierop in
moeten spelen. Toch zijn ze vaak onbewust bekwaam, of anders gezegd: ze handelen goed maar
kunnen dit maar lastig verwoorden. Wat ze doen is goed, maar hoe dat wat ze doen nu in vaktermen
genoemd wordt?
Het doel dat de leerkrachten hebben met het geven van Bijbelonderwijs aan kleuters is divers, maar
de leerkrachten weten ieder voor zich wel wat ze ermee willen bereiken. De doelen die ze hebben
sluiten ook weer aan bij de doelen van de scholen waar de leerkrachten werken.
Het verwerken van de morele en sociaal‐emotionele ontwikkeling in een Bijbelverhaal wordt
regelmatig gedaan, maar de Bijbel ook betrekken in een les sociaal‐emotionele ontwikkeling doen de
meeste leerkrachten maar zelden. Bijbelonderwijs aan kleuters blijft voor menigeen dus toch een
apart vak.
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Discussie
Mijn onderzoek heeft me vooral stil laten staan bij het persoonlijke aspect van het geven van
Godsdienstonderwijs. Het is bij de vakken op de programmagerichte basisschool zo dat je een visie
hebt, een methode binnen die visie uitkiest voor je school en hiermee aan de slag gaat. Soms pak je
hier als school nog een didactisch principe bij, bijvoorbeeld het directe instructiemodel of coöperatief
leren, maar je gaat uit van de methode. Binnen het Bijbelonderwijs is er ook sprake van een
methode, die ook binnen de visie van je school past, en toch leren de kinderen in groep 1a andere
dingen dan de kinderen in groep 1b – bij wijze van spreken. Er zijn enorm veel kenmerken waaraan
leerstof van kleuters moet voldoen, ook als het gaat om Bijbelverhalen. Verhalen mogen niet te lang
duren, er mogen maximaal 4 feiten in zitten die de kinderen moeten onthouden, beeldende
elementen maken het gemakkelijker om het verhaal te volgen of te begrijpen, en toch werkt elke
leerkracht op zijn of haar eigen manier. Je draagt je visie uit, en dat is iets persoonlijk. We vertellen
en leven allemaal uit dezelfde Bijbel, hetzelfde Woord van God, en toch haalt iedereen daar weer
andere dingen uit die voor hem of haar belangrijk zijn.
Doelen
Iedere methode, school en leerkracht heeft een persoonlijke visie op Godsdienstonderwijs, waarbij
ook weer aparte doelen horen. Het heeft me tijdens mijn periode van onderzoek verbaasd dat
leerkrachten goed weten wat ze willen bereiken met hun vertellingen uit de Bijbel, en dat de meeste
leerkrachten ook vinden dat hun persoonlijke doelen passen bij de doelen van de school waar zij
werken. De meeste leerkrachten hadden dan ook als doel dat de kinderen de Liefde van Jezus leren
kennen en ervaren. Er was maar één leerkracht die daar vanaf week, zij vond het Bijbelonderwijs aan
kleuters meer een basis voor de volgende jaren op de basisschool. Opvallend is ook dat de meeste
leerkrachten die ik geïnterviewd heb, werken met de methode Startpunt. Deze methode heeft als
doel: “Kinderen laten zien en ervaren dat God met hun leven een plan heeft.” Ook dit kwam deels
weer terug bij de leerkrachten.
Kleuters
De leerkrachten in het basisonderwijs weten aardig goed waarmee ze rekening moeten houden
wanneer ze onderwijs geven aan kleuters, alleen merk je dat ze dit in hun handelen verwerkt
hebben, waardoor ze de ontwikkelingspsychologische vaktermen er niet meer bij kunnen halen. De
leerkrachten handelen prima, al zijn er altijd wel punten die ze nog zouden kunnen verwerken in hun
handelingsrepertoire.
Rituelen
In mijn hoofdstuk over hoe kleuters de Bijbelverhalen die verteld worden ervaren, komt ook het
onderdeel rituelen terug. Opvallend is dat leerkrachten daar tijdens het interview helemaal niet over
gesproken hebben. Ook dit is iets wat al verwerkt zit in hun handelingsrepertoire. Rituelen als zingen,
bidden en uit de Bijbel lezen komen in iedere kleutergroep terug, in ieder geval bij 7 van de 9
leerkrachten.
Verhalen
Ik heb de leerkrachten gevraagd welke verhalen zij geschikt vinden om te vertellen aan kleuters.
Sommige leerkrachten zouden situaties waarin geweld of seksuele handelingen terug komen liever
niet vertellen, anderen passen deze aan. Opvallend vond ik dat ik 2 leerkrachten geïnterviewd heb
die vinden dat je alle verhalen uit de Bijbel zou kunnen vertellen aan kleuters. Wat je aan de kinderen
vertelt, daar gaat God mee verder, zeggen zij. Ik vind daarom toch erg veel verhalen niet zo geschikt
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voor kleuters. Ook wanneer je de Bijbel opsplitst in allemaal kleine stukjes, waardoor verhalen niet te
lang zijn, niet te veel feiten bevatten et cetera, blijven er stukken tussen waar kleuters niets mee
kunnen. Ze zijn te jong om bepaalde dingen te begrijpen, en vele verhalen kunnen niet gekoppeld
worden aan ons dagelijks leven. Ik had dit ook nog nooit eerder gehoord of gelezen in de literatuur.
Sociaal‐emotionele en morele ontwikkeling
Alle geïnterviewde leerkrachten zien de verbinding tussen de Bijbel en de sociaal‐emotionele en
morele ontwikkeling van kinderen. Wanneer er in een Bijbelverhaal iets voorkomt wat ook
toepasbaar is op het leven van de kinderen zullen de leerkrachten dit bespreken. Ook wanneer er na
het Bijbelverhaal iets op het plein gebeurt wat past bij het verhaal uit de Bijbel, zal een aantal
leerkrachten weer teruggrijpen naar het vertelde verhaal. Er was één leerkracht die dat absoluut
liever niet doet, omdat ze vindt dat het prekerig overkomt. Andere leerkrachten laten het afhangen
van de situatie of de school waar zij werken. Ook was er een aantal leerkrachten dat wanneer het
een les sociaal‐emotionele ontwikkeling geeft waar een verhaal uit de Bijbel bij past, dit verhaal zou
gebruiken. “Ja, zeker! De Bijbel is het uitgangspunt voor al ons spreken en handelen, dus kunnen we
hier altijd naar verwijzen en wijsheid uit putten.” Mijns inziens is dit het uitgangspunt voor alle
Christenen, en zou het dus niet uit moeten maken op wat voor school je werkt of iets dergelijks.
Uiteraard kan ik wel begrijpen dat dit niet bij iedere leerkracht past.
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Aanbevelingen
Wat ik vooral belangrijk vind voor de praktijk, naar aanleiding van mijn onderzoek is een stukje
bewustwording. Wees je bewust van de onderwijsbehoeften van kleuters, wat zij wel of niet aan
kunnen. Vele leerkrachten zeggen te handelen op de ‘automatische piloot’. Toen ik hen vroeg waar
ze rekening mee hielden bij het vertellen van een verhaal konden ze dat eigenlijk niet onder woorden
brengen; “dat doe ik gewoon” of “dat doe ik al jaren” kwam vaak als uitspraak naar voren. Zeker
wanneer je al langer voor de klas staat, en al jaren een kleutergroep draait is het van belang je
bewust te zijn van de kleuters in 2011. Kinderen staan niet stil, dus zorg dat je dat als leerkracht ook
niet doet. Kleuters in 1990 konden nog ademloos luisteren naar een verhaal wat je voorlas, maar
kinderen anno 2011 zijn andere dingen gewend; zij kijken tv, filmpjes op youtube, spelen
computerspelletjes of zelfs al op de Wii. Onze God is niet veranderd sinds 1990, maar Zijn schaapjes
wel. We mogen Zijn liefde planten in de harten van de kinderen – en wanneer je weet wat die harten
nodig hebben vergroot dat de groeikans van de zaadjes! Onderzoek wat je groep nodig heeft, of ze
stil kunnen zitten of juist niet, gevoelig zijn voor platen, aanschouwelijk materiaal of juist voor liedjes.
Weet wat kinderen van 4 jaar thuis horen over de Bijbel, of ze überhaupt wel iets van
geloofsopvoeding meekrijgen. Weet waar kinderen staan en hoe ze in elkaar zitten – en waarmee je
dus rekening moet houden bij het vertellen van een verhaal.
Ook ben ik me er zelf bewust van geworden dat het bij geloven gaat om je visie – en die visie is voor
iedereen anders. Ondanks dat je allemaal werkt op een Protestants Christelijke, Reformatorische of
Evangelische basisschool, of allemaal naar de PKN of de Baptistengemeente gaat – iedereen denkt
anders over het geloof! Bespreek als schoolteam waar je voor staat en wat je belangrijk vind. Ontdek
wat voor achtergrond iedereen heeft, en wat voor doelen je voor de kinderen zou willen stellen. Wil
je met elkaar dezelfde lijn volgen of vind je het geven van Godsdienstonderwijs iets persoonlijks?
Respecteer en ken elkaars visie, en doe er wat mee!
Als laatste kom ik terug op de ondertitel van mijn onderzoek: “een vak apart?!”. Het geven van
onderwijs is een vak apart, niet iedereen is er geschikt voor. Ook niet iedereen is geschikt voor het
vertellen van Bijbelverhalen, dit moet bij je passen. Maar wanneer je als Christen in het onderwijs
werkt denk ik dat het belangrijk is om niet alleen ’s morgens je verhaal te vertellen, maar ook de rest
van de dag in je handelen te laten zien dat je Christen bent. Door je houding leer je de kinderen veel
meer dan door het alleen te vertellen in de kring. Ook kleuters zijn hier heel gevoelig voor. Wanneer
er gedurende de dag een linkje is met de Bijbel, klik deze dan alsjeblieft aan!
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Evaluatie
Sterktes en zwaktes van dit onderzoek
Wanneer ik dit onderzoek opnieuw zou mogen uitvoeren zou ik graag een bredere doelgroep
interviewen. Ik heb nu gekozen voor kleuterleerkrachten binnen het Protestants Christelijk
Basisonderwijs, maar ben ook enorm benieuwd hoe hier op Evangelische, Reformatorische,
Gereformeerd Vrijgemaakte en zelfs Katholieke scholen mee omgegaan wordt.
Ik heb gemerkt dat het soms lastig is om goede literatuur te vinden over dit onderwerp, en dat ik
daardoor regelmatig uitgeweken ben naar wat oudere literatuur. Sommige inzichten zijn sindsdien
uiteraard nog niet veranderd, maar andere zeker wel. Dit is denk ik een zwakte van mijn onderzoek.
Ook heb ik gebruikgemaakt van enorm gevarieerde literatuur, uit soms té verschillende
achtergronden. Binnen het christendom zijn er zoveel stromingen, en ik heb uit allerlei bronnen
geput. Hierdoor moest ik ervoor waken dat sommige stukken elkaar niet tegen gingen spreken, maar
dat is voor zover ik weet aardig gelukt.
Een onderzoek moet voor mijzelf altijd uitmonden in het ontwikkelen van een product. Wanneer ik
literatuurstudie gedaan heb wil ik daarna ook altijd echt iets dóen. Dit onderzoek zou vooral bestaan
uit onderzoek en was niet gericht op een product. Toch heb ik voor mezelf een klein product
ontwikkeld. Dit is een zwakte van mijzelf die misschien wel een sterkte gaat worden, ik zou hier graag
mee verder gaan.
Nieuwe onderzoeksvragen
Uit onderzoek ontstaat weer nieuw onderzoek. Het integreren van je geloof in alle vakken die
gegeven worden vind ik erg interessant. Hieruit ontstond de onderstaande vraag:
Hoe integreer je het Bijbelonderwijs volledig in andere vakken?
Ik zou graag op scholen willen komen waar dit door alle leerkrachten gedaan wordt, en onderzoeken
hoe dit tot stand gekomen is. Ik ben ervan overtuigd dat er weer andere scholen zijn die hier
behoefte aan hebben, en die kunnen leren van de scholen waar het wel lukt.
Een andere onderzoeksvraag is ontstaan aan de hand van de checklist die ik ontworpen heb. Het zijn
eigenlijk twee vragen:
Is de checklist bruikbaar in het basisonderwijs? En is hier daadwerkelijk behoefte aan?
Zijn er leerkrachten die kritisch zijn op de methode die ze gebruiken? Of zijn we ervan overtuigd dat
de methodemakers net zo veel verstand hebben van kleuteronderwijs als van de methodes die ze
maken? Kleuteronderwijs is onderdeel van de gehele basisschool, maar zeker een vak apart. De
manier waarop kleuters leren is heel anders dan hoe kinderen vanaf groep 3 leren – hebben de
methoden daar wel rekening mee gehouden?
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Samenvatting
Het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek is Bijbelonderwijs aan kleuters. De onderzoeksvraag
luidt als volgt: Hoe kun je het vertellen van een Bijbelverhaal inzetten ter bevordering van de morele
en sociaal‐emotionele ontwikkeling van kleuters? Rondom dit onderwerp heb ik literatuuronderzoek
gedaan en heb ik daarna 9 leerkrachten in het Christelijk basisonderwijs geïnterviewd.
Bevindingen uit de literatuur
Verhalen zetten aan tot denken, zorgen voor rust. Een verhaal heeft allerlei functies die in het
onderwijs goed van pas komen. Verhalen uit de Bijbel vertel je met een doel. Een doel uit de
methode, een doel van de school waar je werkt, een persoonlijk doel. Het is belangrijk om deze
doelen op elkaar af te stemmen en kritisch met elkaar te bekijken; doelen kunnen namelijk sterk
variëren. Een doelstelling kan zijn dat de kinderen kennismaken met de verhalen uit de Bijbel, als een
stukje cultuur, maar ook dat de kinderen leren en ervaren dat God voor hen wil zorgen en dat ze
door Jezus’ redding niet meer zondig zijn en bij Hem mogen leven. Dit is een groot verschil waarvan
je je bewust moet zijn, wanneer je met een van deze methodes werkt.
Waar je je ook bewust van moet zijn, is de beginsituatie van een kind. De fase van ontwikkeling wat
betreft realiteitsbesef, Godsbeeld, luisterhouding. Maar ook de cultuur en het gezin waar het kind uit
afkomstig is zijn van invloed. Kleuters leren op eigen initiatief, en leren meer van het
aanschouwelijke dan van het abstracte. Kleuters zijn gericht op resultaat en brengen situaties of
verhalen nog niet met andere dingen in verband. Feit en fictie onderscheiden zij nog niet.
Het Godsbeeld van jonge kinderen is vooral ‘moederlijk’ en ‘vaderlijk’. Daarnaast hebben zij ook een
heel concreet Godsbeeld.
Wanneer kleuters luisteren, komt lang niet alles in het werkgeheugen binnen. Van de eenheden
informatie die binnenkomen, dringen er slechts 3 tot 4 door tot het werkgeheugen, laat staan dat het
in het langetermijngeheugen terecht komt. Daarom is het belangrijk om verhalen en elementen uit
het verhaal die kinderen moeten leren, te herhalen.
Hoe kleuters Bijbelverhalen ervaren kunnen we helaas maar lastig ontdekken. Wanneer we hiernaar
vragen blijkt uit onderzoek dat kinderen antwoorden geven die niet geheel natuurlijk zijn.
Natuurlijk kunnen we er wel zelf alles aan doen om een verhaal interessant en relevant te vertellen.
Pas op voor harde geluiden, betrek de kinderen in het verhaal. Zoek naar een kapstok, een probleem
en een hoofdpersoon. Lees het verhaal in de Bijbel zelf, en blijf trouw aan het verhaal en de intenties
ervan.
Rituelen zijn erg belangrijk voor kleuters: in de kring, zingen, bidden, het vieren van christelijke
feesten. Rituelen komen regelmatig terug, maar er zijn ook crisisrituelen en overgangsrituelen.
Rituelen zorgen ervoor dat je jezelf kunt uiten. Ook zorgt de ordening voor veiligheid.
Aan welke eisen een verhaal moet voldoen is erg persoonlijk. Mijns inziens gaat het om het volgende:
maak zelf de koppeling tussen oorzaak en gevolg, kleuters kunnen dit niet. Maak visueel, gebruik een
bijpassend lied, plaat, voorwerp of filmpje. Voorkom beeldspraak of leg het uit. Let goed op feit en
fictie, en leg dit ook uit. Laat een verhaal maximaal 10 minuten duren en zorg voor zo min mogelijk
afleiding. Herhaal verhalen meerdere keren. Zorg voor maximaal 4 kenmerken/feiten/personen die
de kinderen kunnen onthouden. Stem je taalgebruik af op de woordenschat van de kinderen.
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Vanaf 4 jaar oud leren kinderen dat er ook mensen zijn die anders denken en voelen dan zijzelf.
Sociaal gedrag leren kinderen voornamelijk door model‐leren van Bandura (1962) en door wat
ouders en opvoeders hen vertellen. Per cultuur zijn andere sociale regels en gewoonten, hier moet je
dus wel op letten. Religie heeft ook invloed op socialisatie. Kinderen zijn erg flexibel wat betreft
sociale verschillen. Sociaal‐emotionele gedragingen zijn seksespecifiek.
Binnen het onderwijs is er ongeveer een half uur per twee weken ingeroosterd voor sociaal
emotionele ontwikkeling, maar eigenlijk komt dit gedurende de dag aan bod. Ook binnen de
kerndoelen van het onderwijs is dit opgenomen.
Morele ontwikkeling van kinderen heeft in onze visie betrekking op de groei van het moreel denken
en voelen en uiteindelijk uiteraard op het gedrag van kinderen. In het denken en voelen over morele
situaties valt bij kinderen een natuurlijke ontwikkeling waar te nemen die opvoeders kunnen
stimuleren. Hoewel genetische factoren van invloed zijn op het moreel besef van kinderen, kan
opvoeding zeker bijdragen aan de morele groei. Betrokkenheid en empathie zijn een van de
sleutelwoorden binnen morele opvoeding. Ook dit leren de kinderen door middel van modeling. De
morele opvoeding wordt sterk uitgebreid wanneer kinderen naar school gaan, omdat ze dan steeds
meer in aanraking komen met leeftijdsgenoten. Op school kan hier dan ook uitgebreid over worden
gesproken.
Bevindingen uit de interviews
Leerkrachten zijn zich grotendeels bewust van de ontwikkelingen van kleuters. Alleen het benoemen
hiervan is vaak wat lastig. Ook de link tussen de sociaal‐emotionele ontwikkeling en de Bijbel is
duidelijk. Een deel van de leerkrachten maakt hier ook gebruik van, maar niet structureel. Dit doet
maar een enkeling. Gelukkig wordt het dus al wel gedaan.
Conclusie
Bijbelverhalen inzetten ter bevordering van de sociaal‐emotionele en morele ontwikkelingen kan
prima. Hiervoor zijn diverse handreikingen. Wel moet het bij de leerkracht, de school en de
achtergrond van de leerlingen passen.
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Bijlage 1 ‐ Pedagogische uitgangspunten Startpunt
4. PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN
Belangrijke basisprincipes, kernwoorden uit de Bijbel, enz. krijgen voor kinderen betekenis wanneer
ze via verhalen worden ontdekt en beleefd en vervolgens worden "doorvertaald" naar de overige
opvoedingspraktijk en het dagelijks leven om ons heen.
Startpunt tracht een waardevolle bijdrage te leveren aan deze interactie, kennis, inzicht en beleving.
5. ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCHE ASPECTEN
Vanuit Bijbels oogpunt is de mens iemand die in relaties leeft:
a. in relatie tot God;
b. in relatie tot ouders, opvoeders en mensen om zich heen;
c. in relatie tot zichzelf.
d. in relatie met de schepping
God heeft de mensen binnen deze relaties verantwoordelijkheden gegeven.
Basisvertrouwen
Dit is een centraal element in de leeftijdsfasen waarin de kinderen van de basisschool verkeren.
Ouders hebben aanvankelijk alle verantwoordelijkheid; later komt daar de school als
opvoedingsinstituut bij. De ontwikkeling van dit basisvertrouwen, dat gefundeerd is in Gods
vertrouwen, blijft een belangrijke rol spelen tijdens de volgende ontwikkelingsfasen van het kind.
Als IBB vinden we het van essentieel belang te werken aan de genoemde relaties, ook in hun
onderlinge samenhang. In de lestips zult u ideeën aangereikt krijgen die deze relaties bespreekbaar
maken.
Bij de keuze van verhalen, vertel‐ en lestips, enz. is er rekening gehouden met de leeftijd, de "maat"
van het kind:
De kleuter zit o.a. in de imitatiefase. De zintuiglijke ervaringen bepalen voor een groot deel de
denkontwikkeling. Zien, horen, voelen en beleven zijn hierbij belangrijke factoren. Dit heeft
consequenties voor het overbrengen van kennis over God, de beleving van Wie God is en de keuze
van de verhalen voor de kleuter. Naast de aangereikte ideeën in Startpunt is uw eigen inzicht met
betrekking tot kleuters erg belangrijk. Vanuit uw eigen beginsituatie zult u een keuze moeten maken
welke ideeën uit Startpunt u wel en niet gebruikt.
Bij kinderen van 6‐8 jaar neemt de hoeveelheid kennis die ze opdoen toe. Kinderen ontwikkelen in
deze fase een realiteitsbegrip. Daar moet ook het Bijbelonderwijs bij aangepast worden. Door de
verhalen over de Heer Jezus zal de kennis over God sterk kunnen toenemen. In Startpunt geven we
ideeën aan om met kinderen na te denken over thema’s die in het dagelijkse leven van kinderen naar
voren komen.
Het kind in de bovenbouw is kritischer en komt losser van de ouders te staan. Het komt in aanraking
met mensen die op een andere manier leven dan zij. Ze zien dat in andere gezinnen andere waarden
en normen heersen dan ze gewend zijn, dat er andere opvattingen zijn en andere accenten gelegd
worden.
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Omdat meer kritisch denkvermogen en een sterker ontwikkeld geheugen een rol spelen in deze
leeftijdsgroepen, sluiten we pedagogisch‐didactisch aan bij deze vaardigheiden, o.a. via
gesuggereerde werkvormen als kringgesprek, discussie en het zelf Bijbellezen (groep 7‐8).
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Bijlage 2 ‐ De beste verteltips, volgens Bob Hartman














De essentie van vertellen is SPEL. Waan jezelf in de tijd dat je zelf een kind was en
fantasiewerelden bedacht
Maak veel oogcontact met je publiek
Maak voordat je begint een paar simpele afspraken met de kinderen, zoals: 'Als ik mijn hand
omhoog doe, moeten jullie muisstil zijn'
Oefen verschillende stemmen
Oefen verschillende gezichtsuitdrukkingen. Sluit jezelf op in de badkamer en kijk in de
spiegel. Doe het met volle overgave. Houd je niet in!
Bedenk een intrigerende of grappige 'instap' in het verhaal
Denk goed na over je personages
Kies je setting (zorg dat de kinderen het zich gemakkelijk kunnen voorstellen)
Bedenk een goed, duidelijk, centraal probleem (de vraag hoe de personages het probleem
oplossen is wat de aandacht van het publiek vasthoudt)
Gebruik herhalingen. Laat bepaalde woorden of zinnen telkens terugkeren in het verhaal. Zo
houd je de aandacht van de kinderen vast en kun je ook gemakkelijker de vaart in het verhaal
houden
Laat je publiek meedoen
Wees niet bang om het gewoon te proberen en ervan te genieten!
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Bijlage 3 ‐ Onderbouwverhalen Leren en leven
In Leren en leven wordt per Bijbelhoofdstuk aangegeven of het geschikt is voor onderbouw of
bovenbouw. De volgende verhalen zijn volgens de methode geschikt voor de onderbouw (groep 1‐4)
Nehemia 1:1‐4:23, 6,7,

Genesis: 1‐4, 6‐8, 9:1‐17, 11‐13, 15:1‐6, 16, 18,
19:1‐29, 21:1‐21, 22,24,25:19‐34,27‐33,35:1‐
20, 37, 39‐48, 49:29‐33, 50

Esther 1‐8

Exodus: 1‐17, 19, 20:1‐21, 25‐31, 32:1‐29

Job 1‐3, 38‐42

Numeri: 9:15‐10:11, 13, 14, 20, 21:1‐9

Daniel 1‐6

Jozua: 2:1‐5:1, 5:13‐8:29, 9:1‐10:28, 23,24,

Jona 1‐4

Richteren: 6:1‐7:25, 13‐16,

Mattheus 1:18‐4:25, 8:1‐17, 8:23‐9:13, 9:18‐
34, 13:54‐14:36, 15:21‐39, 17:1‐21, 19:13‐30,
20:29‐21:22, 22:1‐14, 25:1‐13, 26‐28,

Ruth 1‐4
1 Samuel 1, 2:12‐6:21, 8‐11, 13:1‐14:46, 15‐
22, 24:1‐28:2, 29‐31
2 Samuel 1:1‐16, 2, 5:1‐12, 6, 9, 11:1‐12:25,
14‐18
1 Koningen 1:1‐2:11, 3, 4:29‐34, 8:1‐30, 10:1‐
13, 11, 12:20‐33, 14:1‐18, 17‐19, 21
2 Koningen 2, 4‐7, 11,12,20,21:1‐18, 22:1‐
23:30, 24:8‐25:21,
1 Kronieken 10, 11:1‐9, 13,14,15:1‐16:8
2 Kronieken 9:29‐31, 22:10‐24:27, 32:24‐31,
33:1‐20, 34:1‐28, 36:11‐21
Ezra 1‐8
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Markus 1:1‐20, 1:29‐2:12, 4:35‐6:6, 6:14‐56,
7:24‐8:10, 8:22‐26, 9:2‐29, 10:13‐31, 10:46‐
11:26, 12:41‐44, 14‐16
Lukas: 1:5‐3:22, 4:1‐32, 4:38‐5:32, 7:1‐17,
7:36‐50, 8:22‐56, 9:7‐17, 9:28‐43, 10:25‐42,
14:15‐24, 15, 16:19‐31, 17:5,6, 17:11‐19,
18:15‐30, 18:35‐19:10, 19:28‐48, 21:1‐4,
21:37‐22:23, 22:39‐24:50
Johannes 1:35‐2:22, 3:1‐16, 4:1‐5:15, 6:1‐21,
9:1‐10:21, 11:1‐46, 12:1‐11, 13:1‐30, 18:1‐
21:23,
Handelingen 1:1‐14, 2:1‐24, 2:37‐4:37, 5:12‐
20, 6:1‐9:25, 9:31‐10:48, 12:1‐19, 13:1‐12,
13:51‐14:28, 16:9‐40, 19:23‐40, 22:3‐16, 26:9‐
18, 27:1‐28:31
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Bijlage 4 ‐ Checklist tien punten ‘kleuterverhaal’
ja

nee

is aan te
passen

Sluit het aan op het doel van je
Godsdienstonderwijs?
Kun je het verhaal in 10
minuten vertellen?
Bevat het verhaal maximaal 4
belangrijke feiten of personen
om te onthouden?
Is er visueel materiaal of een
bijpassend lied beschikbaar?
Is het verhaal te koppelen aan
de leef‐ en belevingswereld van
het kind?
Heeft het verhaal een
eenduidige en duidelijke
boodschap?
Is er een duidelijke kapstok,
hoofdpersoon of probleem?
Is het verhaal niet te spannend
(bloed, oorlog, seksuele
taferelen)?
Zijn verschillen tussen feit en
fictie duidelijk of kun je ze
uitleggen?
Kun je het verhaal vertellen in
het taalgebruik van de
kinderen?

Meerdere malen “nee”? Dan is het verhaal mijns inziens niet geschikt!
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Bijlage 5 ‐ Basisvragen interview
1. Wat is het doel van het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
2. Denkt u dat uw doel overeenkomt met de doelen van de school waar u werkt?
3. Wat wilt u bereiken met het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
4. Moeten de kinderen in uw klas het verhaal kunnen navertellen? En hoe toetst u dit?
5. Hoe toetst/ziet u dat kinderen de Bijbelverhalen kunnen toepassen op hun eigen leven?
6. Welke verhalen zijn geschikt voor het vertellen aan kleuters? Kunt u 5 eisen noemen waar
verhalen volgens u aan moeten voldoen?
7. Waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
8. Welke ontwikkelingspsychologische aspecten moet je rekening mee houden in het vertellen
van een Bijbelverhaal?
9. Komen de Bijbelverhalen die u vertelt ook weer terug in de andere lessen die u geeft?
10. Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen
met de morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over
praten, maar kunt u dit ook andersom?
11. Gebruiken wij als christen‐leerkracht wanneer we een les sociale vaardigheden geven over
zorgen voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan?
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Bijlage 6 ‐ Uitgewerkte interviews
Interview met juf Anne‐Marie
1. Wat is het doel uw doel bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Mijn doel van het vertellen van de Bijbelverhalen staat omschreven in 2 Tim. 3:15
En bent van kindsbeen af vertrouwd met de Heilige Geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat
je wordt gered door het geloof in Christus Jezus!
2. Denkt u dat uw doel overeen komt met de doelen van de school waar u werkt?
Ja, in de schoolgids staat in hoofdstuk 1.4 dat de leer van de Bijbel toegepast wordt in ons onderwijs:
Wij wijzen de kinderen op de enige echte basis (we zitten niet voor niets op de basisschool) van hun
leven: Jezus Christus. Wij zien Hem als de enige echte Verlosser…
3. Wat wilt u bereiken met het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Dat ze door de vertellingen:
De Heere God leren kennen… Die ons en alles heeft gemaakt en voor alles zorgt!
Jezus geloven die alles kan en die de straf wilde krijgen die wij hadden verdiend!
Ervaren of onderkennen dat de Heilige Geest er echt is!
4. Moeten de kinderen in uw klas het verhaal kunnen navertellen? En hoe toetst u dit?
Er moet niks! Het vertellen van de Bijbel is een middel en niet het doel op zich. De Bijbel zegt zelf dat
het Woord zijn uitwerking niet zal missen. We mogen ‐in vertrouwen‐ zaaien. Wel daag ik de
kinderen uit om iets van wat ze onthouden hebben zelf te verwoorden. Zeker voor kleuters is het
goed om een voorwerp of illustratie te gebruiken bij het verhaal en dat als ‘anker’ in de klas te laten
staan/hangen om vervolgens op een later tijdstip naar aanleiding van het ‘anker’ het verhaal te laten
navertellen.
5. Hoe toetst/ziet u dat kinderen de Bijbelverhalen kunnen toepassen op hun eigen leven?
Kleuters maken soms zelf spontaan toepassingen of herhalen spontaan principes die ze hebben
geleerd. Ook herkennen ze het geleerde bijvoorbeeld in een Bijbellied.
6. Welke verhalen zijn geschikt voor het vertellen aan kleuters? Kunt u 5 eisen noemen waar
volgens u verhalen voor kleuters aan moeten voldoen?
In of uit principe vind ik dat je de hele Bijbel kan vertellen.
7. Waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Gewelddadige/ bloedige/seksuele taferelen heel erg sober vertellen! Ingewikkelde verhaalstructuur
vereenvoudigen. Lange verhalen in stukken vertellen, of alleen de kern.
8. Welke ontwikkelingspsychologische aspecten moet je rekening mee houden in het vertellen
van een Bijbelverhaal?
Je moet rekening houden met de beperkte woordenschat ‐ gebruik eenvoudige woorden en
beeldmateriaal, kleuters hebben een grote fantasie dus soms moet je sober vertellen. Ook hebben
jonge kinderen bewegingsdrang, hierop moet je de verteltijd aanpassen.
9. Komen de Bijbelverhalen die u vertelt ook weer terug in de andere lessen die u geeft?
Als er ‘linken’ zijn zal ik die zeker ‘aanklikken’!
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10. Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen
met de morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over
praten, maar kunt u dit ook andersom?
Ja! Zeker! De Bijbel is het uitgangspunt voor al ons spreken/handelen, dus kunnen we hier altijd naar
verwijzen en wijsheid uit putten.
11. Gebruikt u als christen‐leerkracht wanneer u een les sociale vaardigheden geeft over zorgen
voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan?
Dat zou heel goed kunnen! Een andere mogelijkheid: Als dit verhaal al een keer verteld is, is er
misschien een voorbeeld wat nog dichter bij de belevingswereld van de kinderen staat. Dat zou je
dan ook eerst kunnen gebruiken en daarna linken naar het (bekende) Bijbelverhaal.

Interview met juf Gerrie
1. Wat is het doel uw doel bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
De kleuters te vertellen over de grote liefde van de Heere Jezus voor hen, en voor alle mensen. En uit
die liefde en genade te leven. De kinderen leren dat Jezus onze Redder en Verlosser is.
2. Denkt u dat uw doel overeen komt met de doelen van de school waar u werkt?
Ja.
3. Wat wilt u bereiken met het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Dat de kinderen steeds meer verhalen van de Heere Jezus zullen kennen. En de geschiedenissen door
de Bijbel heen. Dat ze de Heere Jezus mogen leren kennen als een levende God, die altijd bij hen is.
4. Moeten de kinderen in uw klas het verhaal kunnen navertellen? En hoe toetst u dit?
Ik vind het wel fijn als ze weten waar het verhaal over gaat, daarom laat ik ook vaak een plaat zien
over het verhaal, of een kleurplaatje. Door het visueel te ondersteunen onthouden de kinderen het
vaak beter. Ook leer ik wel eens een liedje aan wat er over het verhaal gaat.
Het terug vragen kan dan door te vragen, de plaat laten zien of een prentenboek over het verhaal, of
door het liedje te zingen.
5. Hoe toetst/ziet u dat kinderen de Bijbelverhalen kunnen toepassen op hun eigen leven?
Toepassing is de manier waarop de kinderen met elkaar omgaan op school. Door elkaar te helpen,
aardig zijn voor elkaar, voor elkaar te zorgen, net zoals Jezus doet voor ons.
6. Welke verhalen zijn geschikt voor het vertellen aan kleuters? Kunt u 5 eisen noemen waar
volgens u verhalen voor kleuters aan moeten voldoen?
De 5 eisen waar een verhaal aan moet voldoen weet ik niet.
De verhalen van het leven van de Heere Jezus op aarde, en de wonderen vind ik heel mooi om te
vertellen. De gelijkenissen hebben mooie verhalen, maar waar het echt omgaat, kunnen ze vaak nog
niet begrijpen. Het werk van de discipelen om het evangelie de wereld in te brengen zijn ook goed te
vertellen. In het oude testament zijn de bekende verhalen over de schepping, zondenval, Noach,
Abram, Jakob, Mozes, David, Salomo, Elia, Jona, Daniël.
7. Waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Ik pas het taalgebruik aan, aan het niveau van de kleuters, de lengte van het verhaal ongeveer 10 tot
15 minuten.
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8. Welke ontwikkelingspsychologische aspecten moet je rekening mee houden in het vertellen
van een Bijbelverhaal?
Zorgvuldig omgaan met de verhalen over angst, dood en hel. Dit altijd belichten vanuit de liefde van
Christus.
9. Komen de Bijbelverhalen die u vertelt ook weer terug in de andere lessen die u geeft?
Meer op het sociale vlak, maar ook hoe je omgaat met de schepping en de dieren.
10. Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen
met de morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over
praten, maar kunt u dit ook andersom?
Ja, naar aanleiding van een gebeurtenis praten wat de Heere Jezus daarover zegt.
11. Gebruikt u als christen‐leerkracht wanneer u een les sociale vaardigheden geeft over zorgen
voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan?
Soms.

Interview met juf Els
1. Wat is het doel uw doel bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
De liefde van Jezus Christus te laten zien en door te geven. In ieder verhaal in de Bijbel komt iets van
de trouw en liefde van God openbaar, de kinderen leren hoe waardevol het woord van God is: een
lamp voor onze voet en een licht op ons pad.
2. Denkt u dat uw doel overeen komt met de doelen van de school waar u werkt?
Ik denk dat iedere leerkracht van deze school de waarde van de Bijbelverhalen inziet en dat ieder op
zijn/haar manier de liefde van Jezus door wil geven.
3. Wat wilt u bereiken met het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Het zou geweldig zijn dat door de Bijbelverhalen, thuis en op school, de kinderen Jezus gaan zien als
hun persoonlijke Borg en Verlosser.
4. Moeten de kinderen in uw klas het verhaal kunnen navertellen? En hoe toetst u dit?
Iedere morgen is er een korte terugblik naar het verhaal van de vorige dag. Sommige kinderen weten
veel terug te vertellen, anderen vinden dat moeilijker. Het is fijn wanneer je merkt dat een kind veel
terug kan vertellen en betrokken is, maar wij kunnen niet beoordelen of er bij een kind dat niets
terug kan vertellen, de boodschap niet is aangekomen. Wij hoeven alleen maar te zaaien.
5. Hoe toetst/ziet u dat kinderen de Bijbelverhalen kunnen toepassen op hun eigen leven?
Als een kind een ander helpt of troost dan komt er soms een gesprekje op gang . Dat moet wel een
natuurlijk proces zijn. Ook tijdens SEO komt de toepassing aan de orde. We moeten er wel voor
waken om niet moralistisch te worden.
6. Welke verhalen zijn geschikt voor het vertellen aan kleuters? Kunt u 5 eisen noemen waar
volgens u verhalen voor kleuters aan moeten voldoen?
De meeste verhalen zijn wel geschikt om aan kleuters te vertellen, soms moeten moeilijke details
niet genoemd worden, bijv. onthoofding van Johannes de Doper. Beschrijvingen, bijv. de
tempelbouw, zijn voor kleuters niet interessant, het verhaal moet wel een opbouw naar een climax
hebben.
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7. Waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Het taalniveau moet aansluiten bij de kleuters. Door voorbeelden en begrippen te visualiseren
kunnen kinderen de dingen soms beter begrijpen. Het verhaal moet niet te lang zijn en de evt.
toepassing in het verhaal verwerkt.
8. Welke ontwikkelingspsychologische aspecten moet je rekening mee houden in het vertellen
van een Bijbelverhaal?
Kleuters leven in een fantasiewereld, in hun beleving is alles mogelijk, ze geloven dus echt wat je
verteld. Het is mooi om te merken hoe ontvankelijk ze zijn.
Ik vind het belangrijk om een verhaal goed af te sluiten, zodat ze niet met een vervelend gevoel
blijven zitten omdat ze niet weten hoe het afloopt. Bij de lijdensgeschiedenis verklap ik dus ook altijd
dat het eerst heel verdrietig wordt voor de Heere Jezus, maar dat het wel heel mooi gaat worden.
9. Komen de Bijbelverhalen die u vertelt ook weer terug in de andere lessen die u geeft?
Meestal niet, of het moet zo duidelijk zijn dat je er bijna niet omheen kan. Het geeft te snel iets
prekerigs en opgelegds en dan schiet iets zijn doel voorbij.
10. Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen
met de morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over
praten, maar kunt u dit ook andersom?
Dit is eigenlijk net als bij de vorige vraag; alleen als je er niet omheen kunt.
11. Gebruikt u als christen‐leerkracht wanneer u een les sociale vaardigheden geeft over zorgen
voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan?
Nee, wel hebben we het over zorgen voor elkaar als het verhaal van de Barmhartige Samaritaan
wordt.

Interview met juf Alie
1. Wat is het doel uw doel bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Het doel vind ik om het Woord van God door te geven.
2. Denkt u dat uw doel overeen komt met de doelen van de school waar u werkt?
Ja, dat denk ik wel.
3. Wat wilt u bereiken met het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Dat alle kleuters zalig worden.
4. Moeten de kinderen in uw klas het verhaal kunnen navertellen? En hoe toetst u dit?
Eind groep 2 wel. Ik toets dat door terug te vragen.
5. Hoe toetst/ziet u dat kinderen de Bijbelverhalen kunnen toepassen op hun eigen leven?
Door er in de lesdag over te praten met de kids. In verschillende situaties
6. Welke verhalen zijn geschikt voor het vertellen aan kleuters? Kunt u 5 eisen noemen waar
volgens u verhalen voor kleuters aan moeten voldoen?
Alle verhalen maar dat is teveel dus de lijst bestaat nu uit de basisverhalen omdat we drie keer per
week vertellen.
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7. Waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
De boodschap, de kern van het geloof: zonde, verlossing en dankbaarheid. De lengte. Het taalgebruik
op kleuterniveau.
8. Welke ontwikkelingspsychologische aspecten moet je rekening mee houden in het vertellen
van een Bijbelverhaal?
Dat bij kleuters, het geloof zo divers is en ik wel mag sturen maar niet oordelen. Geldt trouwens voor
het hele christelijke geloof.
9. Komen de Bijbelverhalen die u vertelt ook weer terug in de andere lessen die u geeft?
Ja
10. Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen
met de morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over
praten, maar kunt u dit ook andersom?
Ja
11. Gebruikt u als christen‐leerkracht wanneer u een les sociale vaardigheden geeft over zorgen
voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan?
Kan, maar het kunnen ook andere verhalen zijn.

Interview met juf Marjan
1. Wat is het doel uw doel bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Hen leren via de verhalen uit de Bijbel wie de Heere Jezus is en dat Hij onze Redder is. Verder geeft
de Heere Jezus ons door hoe wij als christenen in deze wereld moeten leven.
2. Denkt u dat uw doel overeen komt met de doelen van de school waar u werkt?
Ja
3. Wat wilt u bereiken met het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Door een verhaal uit de Bijbel te vertellen kunnen de leerlingen zich inleven in de gebeurtenissen in
de tijd van de Heere Jezus. Ik wil proberen om de blijde boodschap van het Evangelie zo dicht
mogelijk bij de kinderen te brengen. Zowel kennisoverdracht als beleving van het verhaal zijn aan de
orde.
4. Moeten de kinderen in uw klas het verhaal kunnen navertellen? En hoe toetst u dit?
Niet het hele verhaal, maar toch wel de grote lijnen. We toetsten dit door beurten te geven in de
kring en daar aantekeningen van te maken waaruit blijkt wie dat goed kan en wie nog niet zo.
5. Hoe toetst/ziet u dat kinderen de Bijbelverhalen kunnen toepassen op hun eigen leven?
Door praktisch te laten zien wat Jezus van ons vraag middels de 10 geboden. Dit gaat aan de hand
van dingen die kinderen zelf meemaken op het plein, in de klas of thuis.
6. Welke verhalen zijn geschikt voor het vertellen aan kleuters? Kunt u 5 eisen noemen waar
volgens u verhalen voor kleuters aan moeten voldoen?
Ze moeten niet te lang duren
Zo veel mogelijk In de directe rede verteld worden
Liever niet te veel oorlogsverhalen (geweld summier beschrijven)
Je moet proberen ze de liefde van God voor te houden
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7. Waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Dat je afdaalt tot het belevingsniveau van het kind. Er mag best spanning of verdriet in een verhaal
zitten, maar ga niet zo diep dat kinderen het té spannend of té verdrietig vinden.
8. Komen de Bijbelverhalen die u vertelt ook weer terug in de andere lessen die u geeft?
Ja, in de SEO‐lessen, maar ook in de normale sociale omgang met elkaar in de klas.
9. Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen
met de morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over
praten, maar kunt u dit ook andersom?
Ja, Als iemand geplaagd wordt, kun je heel goed terugkoppelen, naar het gebod van de liefde voor je
naaste. Ik pak vaker een klein stukje uit de Bijbel dat past op de situatie bijvoorbeeld uit de 10
leefregels dan dat ik met een heel verhaal aankom. Het is weer anders als je net die dag een verhaal
verteld hebt wat precies past bij de situatie die bijvoorbeeld daarna op het plein is ontstaan. Dan is
het een gemiste kans om niet gelijk terug te grijpen naar je vertelling.
10. Gebruikt u als christen‐leerkracht wanneer u een les sociale vaardigheden geeft over zorgen
voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan?
Dat zou gerust kunnen, maar er zijn ook legio andere voorbeelden uit de Bijbel te halen die als
voorbeeld kunnen dienen. Bijvoorbeeld de vier vrienden die een verlamde bij Jezus brachten. Of
Jezus die de zieken opzoekt en geneest. Het is niet zo dat ik bij elke SEO‐les een parallel‐Bijbelverhaal
zoek. Een SEO‐les staat ook wel eens op zich.

Interview met juf Sharon
1. Wat is het doel uw doel bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
De kinderen een stukje van de liefde van God laten zien door de verhalen die Hij aan ons in de Bijbel
heeft gegeven.
2. Denkt u dat uw doel overeen komt met de doelen van de school waar u werkt?
Ja, dat denk ik wel.
3. Wat wilt u bereiken met het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Ik wil dat de kinderen deze verhalen kennen, hier levenslessen uit kunnen halen. Later zullen ze hier
misschien iets aan hebben in hun verdere leven. Misschien denken ze er nooit meer aan terug, maar
als maar één kind er wel aan terug denkt, is mijn doel al bereikt.
4. Moeten de kinderen in uw klas het verhaal kunnen navertellen? En hoe toetst u dit?
Ja, de dag nadat het verhaal is verteld, praten we nog even over het verhaal van gisteren, waar het
over ging.
5. Hoe toetst/ziet u dat kinderen de Bijbelverhalen kunnen toepassen op hun eigen leven?
Ik vraag soms na het verhaal, ‘wie herkent dit of heeft ook wel eens zoiets gehad?’.
6. Welke verhalen zijn geschikt voor het vertellen aan kleuters? Kunt u 5 eisen noemen waar
volgens u verhalen voor kleuters aan moeten voldoen?
Het moet gaan over de goedheid van God (kleuters kunnen denk ik nog niet de link tussen liefde en
God’s toorn leggen).
Niet teveel feitjes. Een verhaal dat ook uitgebeeld kan worden door een voorwerp of een plaat.
Verhalen met makkelijk taalgebruik. Het moet te vertalen zijn naar de leefwereld van de kleuters.
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7. Waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Ik neem altijd iets mee waar de kinderen naar kunnen kijken zoals een plaat of een voorwerp.
8. Welke ontwikkelingspsychologische aspecten moet je rekening mee houden in het vertellen
van een Bijbelverhaal?
Misschien ‘modeling’. Als je een verhaal vertelt, maar er vervolgens zelf niks mee doet, komt het ook
niet aan bij de kinderen. Vandaar dat dit ook heel belangrijk is.
9. Komen de Bijbelverhalen die u vertelt ook weer terug in de andere lessen die u geeft?
Nee, eigenlijk niet. Misschien een enkele keer als het onderwerp er toevallig op komt.
10. Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen
met de morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over
praten, maar kunt u dit ook andersom?
Ik denk dat ik dit wel zou kunnen. Ik geef nu les op een school die de naam christelijk draagt, maar er
zit één kind in de klas die daadwerkelijk ook iets met het geloof heeft. Op een evangelische
basisschool, waar ik ook les heb gegeven, was dit heel normaal en gebeurde dit ook regelmatig.
11. Gebruikt u als christen‐leerkracht wanneer u een les sociale vaardigheden geeft over zorgen
voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan?
Dat hangt af van de school en de leerlingen waaraan ik les geef (zie antwoord vorige vraag).

Interview met juf Saskia
1. Wat is het doel uw doel bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Het beklijven van de verhalen bij kleuters, een basis leggen voor de rest van hun schoolloopbaan op
het gebied van Bijbelse kennis/normen en waarden.
2. Denkt u dat uw doel overeen komt met de doelen van de school waar u werkt?
Ja.
3. Wat wilt u bereiken met het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Net als bij de eerste vraag; Het beklijven van de verhalen bij kleuters, een basis leggen voor de rest
van hun schoolloopbaan op het gebied van Bijbelse kennis/normen en waarden
4. Moeten de kinderen in uw klas het verhaal kunnen navertellen? En hoe toetst u dit?
Soms, hangt van het verhaal af. Ik vraag dan aan de kinderen of ze het verhaal kunnen navertellen,
soms direct na het verhaal, of de dag erna als inleiding op het nieuwe verhaal.
5. Hoe toetst/ziet u dat kinderen de Bijbelverhalen kunnen toepassen op hun eigen leven?
In het nagesprek hebben we het hier wel eens over, kinderen kunnen dan prima voorbeelden
aanhalen die in hun eigen situatie van toepassing zijn.
6. Welke verhalen zijn geschikt voor het vertellen aan kleuters? Kunt u 5 eisen noemen waar
volgens u verhalen voor kleuters aan moeten voldoen?
Het verhaal moet kort zijn, niet te ingewikkeld (niet teveel bijpersonen of niet‐relevante details) en
het liefst te vertellen zijn met behulp van een concrete vergelijking of een tastbaar voorwerp. Dat
vind ik de drie belangrijkste, al kom ik daarmee niet aan 5 eisen.
7. Waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Met net genoemde eisen, hier pas ik het verhaal op aan.
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8. Welke ontwikkelingspsychologische aspecten moet je rekening mee houden in het vertellen
van een Bijbelverhaal?
Met de ontwikkeling van het kind zelf, sommige aspecten van een verhaal breng je meer terug naar
de basis. Bijvoorbeeld met betrekking tot de dood ‐> bij kleuters past een bepaald doodsbesef wat
anders is dan bij oudere kinderen, in de Bijbelverhalen houd ik hier rekening mee.
9. Komen de Bijbelverhalen die u vertelt ook weer terug in de andere lessen die u geeft?
Soms, tijdens de Kanjertraining of gesprekken over regels of situaties in de klas.
10. Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen
met de morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over
praten, maar kunt u dit ook andersom?
Dit kan ik wel, maar doe ik niet altijd, ik vind het ook niet altijd nodig.
11. Gebruikt u als christen‐leerkracht wanneer u een les sociale vaardigheden geeft over zorgen
voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan?
Als dit toevallig binnen de Bijbelse methode past wel, maar anders niet, want dan gaan kinderen de
verhalen alleen maar door elkaar halen. Ten slotte is het verhaal van de barmhartige Samaritaan ook
een vergelijking, terwijl de vergelijking met de schoolregel 'Voor groot en klein zullen we aardig zijn'
veel gemakkelijker gemaakt is omdat kinderen deze regel door en door kennen.

Interview met juf Karin
1. Wat is het doel uw doel bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Kinderen bekend maken met de Bijbel, maar vooral ook met de God van de Bijbel. Ook (of misschien
wel juist) jonge kinderen kun je zo betrekkelijk eenvoudig vertrouwd maken met de Bijbel en hen
leren dat er een Vader in de hemel is die hier op aarde voor hen zorgt.
2. Denkt u dat uw doel overeen komt met de doelen van de school waar u werkt?
Ja, eigenlijk weet ik dat wel zeker.
3. Wat wilt u bereiken met het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Dat zij mogen weten dat er een God is die van hen houdt, voor hen zorgt en aan wie ze alles mogen
vertellen.
4. Moeten de kinderen in uw klas het verhaal kunnen navertellen? En hoe toetst u dit?
Ik vind het belangrijker dat de kinderen de boodschap van het verhaal kunnen opslaan en evt. ook
kunnen terug vertellen. Overigens vraag ik vaak wel verhalen terug. Als een soort herhaling.
5. Hoe toetst/ziet u dat kinderen de Bijbelverhalen kunnen toepassen op hun eigen leven?
Met de kerstviering hebben we dit uitgewerkt. Kinderen kwamen zelf met de ideeën. Dit zijn dingen
die niet leuk zijn, hoe heeft Jezus het ons geleerd? Vaak zie je het ook terug is het spel van de
kinderen. Soms moet je ze er aan herinneren. Kleuters kunnen vaak zo’n rotsvast vertrouwen hebben
dat klein maakt. Volwassenen kunnen daar echt iets van leren.

•
•
•

6. Welke verhalen zijn geschikt voor het vertellen aan kleuters? Kunt u 5 eisen noemen waar
volgens u verhalen voor kleuters aan moeten voldoen?
Korte verhalen (of kort verteld).
Niet teveel gebeurtenissen in een verhaal.
Duidelijke boodschap
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•
Diversiteit: Ik zou bijvoorbeeld niet 3 weken wonderverhalen willen vertellen, maar ook:
allerlei soorten verhalen uit de Bijbel aan bod laten komen.
•
Belangrijkste aspect is voor mij denk ik: zien de kinderen in dit vooral God’s werk of zien ze
de “tekortkomingen” van mensen (ik denk dan bijv. aan veel Oudtestamentische verhalen die ik bij
kleuters liever achterwege laat…)
7. Waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Dit heb ik in mijn antwoord op de vorige vraag al toegelicht.
8. Welke ontwikkelingspsychologische aspecten moet je rekening mee houden in het vertellen
van een Bijbelverhaal?
Ik moet hierbij denken aan het verhaal van Petrus die op de zee kan lopen. Bij dit verhaal benadruk ik
heel duidelijk dat Petrus door Jezus zelf geroepen werd om naar Hem toe te komen. Kinderen
zouden zomaar kunnen proberen om het ook te doen: want ik vertrouw toch op de Heere Jezus, dan
kan ik het ook…
Of wanneer er bij een/meerdere kinderen een sterfgeval in de nabije omgeving is geweest is het
goed om daar bij je vertellingen rekening mee te houden. Het verhaal van de opstanding van Lazarus
zou ik in zo’n geval anders vertellen of in elk geval meer tijd nemen om er met elkaar ook over te
praten.
9. Komen de Bijbelverhalen die u vertelt ook weer terug in de andere lessen die u geeft?
Soms
10. Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen
met de morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over
praten, maar kunt u dit ook andersom?
Het kan soms gebeuren dat dit heel mooi past in een gesprek met kinderen. Ik probeer dit wel zo
spontaan mogelijk te laten zijn. Ik denk dat we er voor moeten waken om de Bijbel als een soort
“wetboek van strafrecht” te laten fungeren. Vooral als het gaat om morele situaties. Op soc. em. vlak
is het geweldig wanneer er in een gesprek naar voren komt (geregeld ook bij de kinderen vandaan)
dat je van Jezus mag zijn wie je bent.
11. Gebruikt u als christen‐leerkracht wanneer u een les sociale vaardigheden geeft over zorgen
voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan?
Niet per se.

Interview met juf Barbara
1. Wat is het doel uw doel bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Verhalen leren kennen, Gods liefde vertellen zodat ze een liefdesband met Hem krijgen. De kinderen
laten ervaren dat de Bijbel nu nog actueel is, en toepasbaar.
2. Denkt u dat uw doel overeen komt met de doelen van de school waar u werkt?
Ja, dat denk ik wel.
3. Wat wilt u bereiken met het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Hetzelfde als mijn doel. Verhalen leren kennen, Gods liefde vertellen zodat ze een liefdesband met
Hem krijgen. De kinderen laten ervaren dat de Bijbel nu nog actueel is, en toepasbaar.
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4. Moeten de kinderen in uw klas het verhaal kunnen navertellen? En hoe toetst u dit?
Moeten is een groot woord. We herhalen het wel altijd op de volgende dag. Niet allen om het
reproduceren maar ook de betekenis ervan. Wat hebben we er nu nog aan?
5. Hoe toetst/ziet u dat kinderen de Bijbelverhalen kunnen toepassen op hun eigen leven?
Dit is bij jonge kinderen erg lastig omdat ze hun eigen ik nog heel belangrijk vinden. Ik toets het meer
aan de sfeer in de gehele klas. Hoe gaan we met elkaar om en hoe niet
6. Welke verhalen zijn geschikt voor het vertellen aan kleuters? Kunt u 5 eisen noemen waar
volgens u verhalen voor kleuters aan moeten voldoen?
Eenvoudig, eenduidige boodschap, niet te spannend, vooral getuigen van Gods liefde, Ik laat de
vertelling altijd afsluiten met Gods liefde. Na het kruis altijd een verwijzing naar de opstanding.
7. Waarmee houdt u rekening bij het vertellen van een Bijbelverhaal aan kleuters?
Bijbelgetrouw maar wel verteld in woorden uit hun leefwereld. Niet spannender maken dan het is
maar wel zo dat ze het kunnen ‘voelen’.
8. Welke ontwikkelingspsychologische aspecten moet je rekening mee houden in het vertellen
van een Bijbelverhaal?
Let op de leeftijd, wat kan een kind van deze leeftijd aan en wat niet. Een kleuter hoeft niet in één
keer de hele geschiedenis te begrijpen. Er komen nog meer jaren.
9. Komen de Bijbelverhalen die u vertelt ook weer terug in de andere lessen die u geeft?
Soms wel. De kinderen maken zelf ook wel eens een vergelijking.
10. Ook is het zo dat we, wanneer we een Bijbelverhaal vertellen, misschien wel een link leggen
met de morele of sociaal‐emotionele ontwikkeling van de kinderen en hier met ze over
praten, maar kunt u dit ook andersom?
Dat is inderdaad lastiger, maar het gebeurt wel.
11. Gebruikt u als christen‐leerkracht wanneer u een les sociale vaardigheden geeft over zorgen
voor de naaste het verhaal van de Barmhartige Samaritaan?
Dit houd ik wel gescheiden. Het gebeurt meer in spontane situaties.
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Bijlage 7 – Artikel uit Primair Onderwijs
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