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Voorwoord

Vanaf 2016 hebben lerarenopleiders over de volle breedte van de

lerarenopleidingen in verschillende fases met veel enthousiasme gewerkt aan de

herijking van de 60 kennisbases die sinds 2008 ontwikkeld zijn. Voor u ligt het

mooie resultaat van de gezamenlijke inspanningen.

De kennisbases zijn herijkt op zowel de inhoud, het niveau als de breedte van de

vakkennis. Daar waar mogelijk is samenhang aangebracht tussen de kennisbases

die een inhoudelijke en vakoverstijgende verwantschap hebben. De inhoud

van elke kennisbasis is uiteindelijk gevalideerd door het werkveld en externe

inhoudelijke deskundigen. Het resultaat is in overeenstemming met landelijke

eisen.

De lerarenopleidingen kunnen tevreden terugkijken op een periode waarin

zij veel hebben gediscussieerd, geschaafd en bijgesteld. Een periode waarin

lerarenopleiders intensief hebben nagedacht over hun vak, de didactiek en het

minimale niveau dat een startbekwame leerkracht moet beheersen. Met de inzet

van zoveel betrokken mensen wordt dit eindresultaat breed gedragen.

Al deze activiteiten hebben ook nog iets anders opgeleverd. Het bracht collega’s

van diverse instellingen met elkaar in contact. Ze kregen gelegenheid om met

vakgenoten te discussiëren en daarmee hun eigen expertise aan te scherpen.

Ook de contacten met het werkveld zijn versterkt. De samenwerking geeft een

impuls aan de betrokkenheid van de lerarenopleiders bij de kwaliteitsverbetering

en hun professionalisering.

Permanente kwaliteitszorg is essentieel voor de maatschappelijke opdracht. De

kennisbases leveren daarvoor de ijkpunten. Het zijn geen statische documenten.

De kennisbases blijven met enige regelmaat bijstelling nodig hebben vanwege

vakinhoudelijke veranderingen, pedagogisch-didactische eisen, maatschappelijke

ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Dat houdt het gesprek over de

inhoud van de lerarenopleidingen volop in leven en draagt daarmee bij aan de

kwaliteitsslag die met het ontwikkelen van de kennisbases wordt beoogd.

De lerarenopleidingen weten elkaar beter te vinden en pakken uitdagingen

gezamenlijk op. Hiermee dragen zij bij aan een goede opleiding voor de nieuwe

generatie leraren en het onderwijs in Nederland.

Ik dank allen die hieraan hebben bijgedragen.

mr. Thom de Graaf,
voorzitter Vereniging Hogescholen
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1 Inleiding

Voor u ligt de herijkte kennisbasis van de eerstegraadslerarenopleiding

Godsdienst en levensbeschouwing. Deze kennisbasis beschrijft wat minimaal

van een startbekwame leraar mag worden verwacht, zowel qua inhoud als het

bijbehorende niveau, ongeacht de instelling waar de student is opgeleid. Het

afnemende scholenveld en externe inhoudelijk deskundigen hebben bijgedragen

aan de validering van deze kennisbasis.

Deze herijkte kennisbasis is geldig met ingang van het studiejaar 2018-2019 en

is in eerste instantie bedoeld voor de lerarenopleiders zelf, maar ook voor hun

studenten of externe belanghebbenden.

De kennisbasis is als volgt opgebouwd:

Algemene toelichting
In het hoofdstuk Algemene toelichting is informatie opgenomen over de

aanleiding, ontwikkeling, inhoud en herijking van de kennisbases.

Verantwoording
In het hoofdstuk Verantwoording geeft het redactieteam van de kennisbasis

een toelichting op de totstandkoming van de herijkte kennisbasis en legt het

verantwoording af over de gemaakte keuzes.

Beschrijving kennisdomeinen
In het hoofdstuk Beschrijving kennisdomeinen zijn de vakinhoudelijke en

vakdidactische (sub)domeinen opgenomen evenals het minimale niveau waarop

de student de (sub)domeinen moet beheersen.

Redactie en validering
In het hoofdstuk Redactie en validering vindt u een overzicht van de redactie- en

valideringsleden die betrokken zijn geweest bij de herijking van deze kennisbasis.
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2 Algemene toelichting

Versterken kenniscomponent
In de eerste jaren van dit millennium was er brede kritiek op de vakinhoudelijke

en vakdidactische kwaliteit van de lerarenopleidingen. Als antwoord hierop

presenteerde staatssecretaris Van Bijsterveldt in 2008 de nota Krachtig

meesterschap, kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011. Een

onderdeel van de kwaliteitsagenda betreft de verbetering van de vakinhoudelijke

kwaliteit van de lerarenopleidingen. ‘Het eindniveau van de opleidingen wordt

duidelijk vastgelegd. Hiertoe ontwikkelen de opleidingen in samenwerking met

het afnemende veld een gezamenlijke kennisbasis, eindtermen en examens’.

De gezamenlijke lerarenopleidingen hebben met het ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap afspraken gemaakt om de kenniscomponent binnen

de opleidingen te versterken. Het systeem van kennisborging bestaat uit drie

landelijke kwaliteitsinstrumenten: kennisbases, kennistoetsen en peer-review.

Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar, onder de

paraplu van de Vereniging Hogescholen. Ruim duizend lerarenopleiders werken

binnen kennisnetwerken gezamenlijk aan de kwaliteitsinstrumenten. Met elkaar

bepalen en borgen ze het minimale eindniveau van een afgestudeerde student.

Ook andere deskundigen maken onderdeel uit van de processen voor legitimatie

en validatie.

Ontwikkeling kennisbases
In de periode 2008-2011 hebben lerarenopleiders over de volle breedte van de

hbo-lerarenopleidingen gezamenlijk de kennisbases ontwikkeld. Het afnemende

scholenveld en externe inhoudelijk-deskundigen hebben bijgedragen aan de

validering van de inhoud. In totaal zijn 62 kennisbases opgesteld. Na validatie van

de kennisbases hebben de opleidingen hun onderwijsprogramma aangepast.

Het kader van de kennisbases legt voor 80% de brede en gemeenschappelijke

basis vast van wat in de opleiding aan bod komt. Daarbuiten is er ruimte voor een

eigen profilering van de individuele instelling.

De kennisbases sluiten aan bij het hbo-niveau: NLQF, Dublin-descriptoren

en hbo-kwalificaties. Dit betekent dat een afgestudeerde student een brede

kennis moet hebben van het vakgebied waarin hij les gaat geven en dat hij

boven de stof staat. Ook moet aandacht besteed worden aan de verwante of

aanpalende vakken van het vakgebied, waarin later wordt lesgegeven. Voor

de leraar in de bovenbouw havo en vwo betekent dit dat hij zijn leerlingen

kan adviseren en wegwijs maken in de mogelijke vervolgopleidingen die

voortbouwen op zijn vak, kan aangeven wat de beroepsgerichte toepassingen

(en de ontwikkelingen) van het vak zijn en dat hij zijn leerlingen voorbereidt

op het (landelijke) examenprogramma. Daarnaast vormen de kennisbases

de uitwerking van de wettelijke bekwaamheidseisen zoals vastgelegd in het

beroepsregister leraar. De kennisbases bevatten daarmee de beschrijving van de

https://www.10voordeleraar.nl
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vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis én vaardigheden die

een student moet beheersen op het moment van afstuderen.

Hoewel niet specifiek aangegeven in de kennisbases, heeft elke leraar een rol

in taalgericht of taalontwikkelend vakonderwijs. Leerlingen zijn in vaklessen

(vak)taal aan het verwerven, waarbij taalontwikkeling en begripsontwikkeling

hand in hand gaan. Het betreft zowel Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT)

als Cognitieve Academische Taalvaardigheid (CAT). Taalgericht lesgegeven komt

naar voren bij de gebruikte vakdidactische werkvormen en de taalgerichtheid

van toetsen en beoordelen.

Herijking kennisbases
Vakinhoudelijke veranderingen, maatschappelijke ontwikkelingen en

voortschrijdend inzicht maken het wenselijk dat iedere kennisbasis met enige

regelmaat wordt beoordeeld op de inhoud en waar nodig wordt aangepast. Dit

maakt ook deel uit van de afspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschap. In het studiejaar 2015-2016 is gestart met het herijken van de

oorspronkelijke kennisbases.

De kennisbases zijn door de lerarenopleidingen herijkt op inhoud en niveau.

Ook is gekeken naar de breedte van de vakkennis, zodat de kennisbases

het desbetreffende werkterrein (basisonderwijs, tweedegraadsgebied,

eerstegraadsgebied) van de toekomstige leraar geheel dekken. Daar waar

mogelijk is samenhang aangebracht tussen de kennisbases die inhoudelijk en

vakoverstijgende verwantschap kennen. Daarnaast is de nadruk gelegd op de

implementatie van een aantal (maatschappelijk) belangrijke vakoverstijgende

thema’s. De herijkte kennisbases zijn getoetst aan de laatste wetenschappelijke

inzichten van het vak, de ontwikkelingen in het werkveld en veranderingen op het

gebied van landelijk beleid.

Herijkingsproces
Het herijkingsproces is zodanig vormgegeven dat iedereen die betrokken is bij

een vak of opleiding gevraagd of ongevraagd mee kon denken, zodat er een

breed draagvlak voor de kennisbasis bestaat. Lerarenopleiders vormden de spil

bij het herijkingsproces.

Voor elke kennisbasis heeft de kerngroep bestaande uit lerarenopleiders van

de verschillende instellingen de herijkingswensen geïnventaiseerd en ter

legitimatie voorgelegd aan relevante betrokkenen, waaronder alumni, lectoren,

wetenschappers en/of beleidsmakers. Het definitieve herijkingsvoorstel is

vastgesteld door een vaststellingscommissie, waar onder andere het landelijk

overleg vakmasters (LOVM) deel van uitmaakte. Hun specifieke taak was erop toe

te zien dat de vastgestelde procedure juist is gevolgd. Zo hebben ze bijvoorbeeld

bekeken of alle belanghebbenden afdoende zijn gehoord en of de gemaakte

keuzes voldoende zijn toegelicht.
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Na vaststelling van het herijkingsvoorstel is de schrijfgroep aan de slag gegaan

met het herschrijven van de kennisbasis. Onder leiding van het LOVM is het

opgeleverde concept gevalideerd door vertegenwoordigers van het werkveld,

van de wetenschap en van eventuele vakverenigingen. Na verwerking van

de opmerkingen zijn de herijkte kennisbases met een positief advies van het

LOVM door de Stuurgroep Lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen

bestuurlijk vastgesteld.

Betrokkenen bij het herijkingsproces kennisbases lerarenopleidingen.
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3 Verantwoording

Algemeen
Voor u ligt de kennisbasis voor de eerstegraadslerarenopleiding

Godsdienst en levensbeschouwing. Deze bouwt voort op de gelijknamige

tweedegraadslerarenopleiding. Er wordt veronderstelt dat de daar beschreven

inhoud bekend is en wordt daarom niet nogmaals opgenomen in deze

kennisbasis.

Deze kennisbasis is opgesteld door een redactie die is samengesteld uit twee

hbo-masteropleidingen, ondersteund door collega-docenten, zowel van de

hbo-opleidingen als uit het werkveld. Er zijn drie perspectieven van waaruit

de kennisbasis is bekeken: relevantie voor werkveld, interne consistentie

en bruikbaarheid binnen de instelling. Dit heeft geleid dat het werkveld is

geconsulteerd over de gewenste aanpassingen en invulling van de voorliggende

kennisbasis. De gebruikte indicatoren die het niveau aangeven van de inhoud

van de diverse subdomeinen zijn met name gericht op de opleiding, dat wat

de student moet beheersen bij het handelen in het werkveld. Daarnaast is vaak

gekozen voor het toepassen van kennis.

De herkenbaarheid is een belangrijk uitgangspunt. Met opzet is gekozen voor

algemene formuleringen. Theorieën, stromingen, personen en dergelijke worden

niet met name genoemd. Dit is gedaan om opleidingen optimaal de kans te

bieden om hun opleiding een eigen gezicht of kleur te geven. Daarom zijn de

omschrijvingen van de inhoud vrij summier; dat biedt voor de instellingen de

mogelijkheid zelf keuzes te maken in de uitwerking. Er is gezocht naar een balans

tussen specifiek en te specifiek in het streven naar inclusiviteit.

Niveau
De kennisbasis van de eerstegraadslerarenopleiding Godsdienst en

levensbeschouwing geeft de kennis weer die minimaal vereist is voor het

masterniveau. Het staat opleidingen vrij om deze kennis uit te breiden. Bovendien

is in aansluiting bij de aard van het hoger beroepsonderwijs, de kennis meer

praktijk- dan academisch gericht.

In aansluiting bij het masterniveau is gekozen voor formuleringen die zijn

ontleend aan het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF-niveau 7. Dit betekent

bijvoorbeeld dat wordt gesproken over gespecialiseerde en geavanceerde

(expert)kennis, het kunnen innemen van een metapositie, verbanden kunnen

zien en kunnen opereren in complexe praktijksituaties.

Ter onderscheiding van het bachelorniveau, wordt in de beschrijving van de

indicatoren slechts één niveau onderscheiden: dat van expert. Elke indicator is

voorzien van een voorbeeld, bij voorkeur uit de beroepspraktijk.
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Indeling kennisbasis
De kennisbasis is ingedeeld in acht domeinen. Bij de keuze voor deze domeinen

is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de indeling van kennisbasis van de

tweedegraadslerarenopleiding.

Bij de invulling van deze domeinen is als uitgangspunt genomen dat, ofschoon

de beroepspraktijk in levensbeschouwelijke zin pluriform is, de christelijke context

historisch gezien op veel scholen de meest bepalende is. Dit laat onverlet dat

het bij de toepassing van deze kennisbasis van groot belang is om een zo open

mogelijke benadering te kiezen. Als tweede uitgangspunt geldt dat de kennis

betrekking heeft op het beroep waarvoor wordt opgeleid.

Een apart domein vakdidactiek ontbreekt. In de kennisbasis van de bachelor

komt vakdidactiek wel expliciet aan de orde. Vanwege de verschillende visies

binnen de opleidingen is gekozen om de formulering zo open en herkenbaar

mogelijk te houden (‘vakdidactische concepten’). De specifieke toepassing ligt bij

de instellingen.

Het is ook aan de instellingen zelf om te bepalen hoe zij de kennis willen toetsen.
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4 Beschrijving kennisdomeinen

Opbouw kennisdomeinen

Domein 1: Theologie en religiewetenschappen

Subdomein 1.1: Theologische en religiewetenschappelijke thema’s uit bronnen en tradities

van diverse religies en levensbeschouwingen

Subdomein 1.2: Theologische en religiewetenschappelijke thema’s uit het geleefde geloof

en ethiek van diverse religies en levensbeschouwingen

Subdomein 1.3: Theologische en religiewetenschappelijke thema’s in relatie tot de context

Subdomein 1.4: Theologische en religiewetenschappelijke thema’s en de organisatie van

diverse religies en levensbeschouwingen

Domein 2: Hermeneutiek

Subdomein 2.1: Theologische en filosofische en cultuurhermeneutiek

Domein 3: Filosofie

Subdomein 3.1: Godsdienstfilosofie

Subdomein 3.2: Wetenschapsfilosofie

Domein 4: Ethiek

Subdomein 4.1: Stromingen in de meta-ethiek

Subdomein 4.2: Descriptieve en normatieve ethiek

Subdomein 4.3: Ethiek en religie

Subdomein 4.4: Ethiek en toepassingsgebieden

Subdomein 4.5: Beroepsethiek

Domein 5: Esthetiek

Subdomein 5.1: Religieuze en seculiere esthetiek

Domein 6: Sociale Wetenschappen

Subdomein 6.1: Godsdienstsociologie en culturele antropologie

Subdomein 6.2: Godsdienstpsychologie

Domein 7: Godsdienstpedagogiek en vakdidactiek

Subdomein 7.1: Godsdienstpedagogische visies

Subdomein 7.2: Onderwijskundige visies

Subdomein 7.3: Onderwijsmethoden

Domein 8: Visie en leiderschap

Subdomein 8.1: Leiderschap en schoolontwikkeling

Domein 9: Onderzoek en innovatie

Subdomein 9.1: Onderzoeksmethoden
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Domein 1: Theologie en religiewetenschappen

Subdomein 1.1: Theologische en religiewetenschappelijke thema’s uit bronnen
en tradities van diverse religies en levensbeschouwingen

Beelden van onder andere: god(en), schepping, de mens, voleinding, uit heden en

verleden.

Indicator

De student kan een kritische vergelijking maken van beelden van onder andere

god(en), schepping, de mens en voleinding en deze beelden op metaniveau

integreren.

Voorbeeld

De student brengt in zijn/haar lessen op originele wijze een islamitisch artikel ter

sprake over overeenkomsten en verschillen tussen de christelijke visie op God als

Drievuldigheid en de hindoeïstische idee van Trimurti.

Subdomein 1.2: Theologische en religiewetenschappelijke thema’s uit het
geleefde geloof en ethiek van diverse religies en levensbeschouwingen

Narrativiteit, mystiek, rituelen, moreel handelen, apologetiek.

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van het

geleefde geloof en ethiek van diverse religies en levensbeschouwingen en past

deze toe in uiteenlopende contexten en in relatie tot complexe vraagstukken.

Voorbeeld

De student neemt een metapositie in bij een discussie over euthanasie tussen

leerlingen met diverse levensbeschouwingen en weet de verschillende

standpunten te integreren.

Subdomein 1.3: Theologische en religiewetenschappelijke thema’s in relatie
tot de context

Thema’s naar aanleiding van de verhouding religie/levensbeschouwing en

samenleving; maatschappelijke ontwikkelingen als secularisatie, ontzuiling,

pluralisering, maatschappijkritische denkers en genitieftheologiëen.

Indicator

De student heeft kritisch inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie

tot religie en levensbeschouwing en in de didactische vertaling van deze

ontwikkelingen binnen onderwijsactiviteiten.
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Voorbeeld

De student schrijft op basis van methodologische kennis een recensie voor een

vaktijdschrift over de film Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen,

waaruit blijkt dat de student een kritisch begrip heeft van de invloed van de

context op haar theologie en van de invloed van haar theologie op de context

van toen en nu.

Subdomein 1.4: Theologische en religiewetenschappelijke thema’s en de
organisatie van diverse religies en levensbeschouwingen

Georganiseerde religie en levensbeschouwing, godsdienst als identiteit

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van diverse

levensbeschouwingen en hun organisatiewijze in relatie tot de vormgeving van

identiteit, zowel collectief (geloofsgemeenschappen, scholen, organisaties) als

individueel (collega’s, leerlingen), zowel historisch als actueel.

Voorbeeld

De student heeft kennis van de verschillende levensbeschouwelijke en

religieuze achtergronden van de diverse scholen en kan deze verbinden met de

organisaties of instituten waaraan deze verwant zijn.

Domein 2: Hermeneutiek

Subdomein 2.1: Theologische en filosofische en cultuurhermeneutiek

Historische en actuele ontwikkelingen binnen de theologische, filosofische en

cultuurhermeneutiek.

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van de

ontwikkelingen binnen de theologische, filosofische en cultuurhermeneutiek en

kan de wijze waarop deze gestalte krijgen in de praktijk duiden of verklaren.

Voorbeeld

De student onderscheidt ontwikkelingen binnen de theologische, filosofische en

cultuurhermeneutiek en kan inzichtelijk maken hoe theorie en praktijksituatie

elkaar beïnvloeden.



Kennisbasis eerstegraadslerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing

13

Domein 3: Filosofie

Subdomein 3.1: Godsdienstfilosofie

Filosofische perspectieven (waaronder het fenomenologische) op de aard van en

fenomenen uit religie en levensbeschouwing.

Indicator

De student heeft een kritisch begrip van de verschillende filosofische

perspectieven op religie en levensbeschouwing en weet vanuit een metapositie

een integratie tussen deze perspectieven te bewerkstelligen.

Voorbeeld

De student neemt actief deel in de discussie over de vraag of religie of

levensbeschouwing aangeboren is en kan posities in de discussie duiden,

herleiden en met elkaar in gesprek brengen.

Subdomein 3.2: Wetenschapsfilosofie

Verschillende relevante stromingen en thema’s binnen de wetenschapsfilosofie.

Indicator

De student heeft een kritisch begrip van de diverse stromingen en thema’s uit de

wetenschapsfilosofie, kan een metapositie innemen en kan de plaats van religie

en levensbeschouwing hierin benoemen en duiden.

Voorbeeld

De student schrijft een verantwoording bij zijn lessenserie ‘religie en wetenschap’

waarbij hij zich kritisch verhoudt tot verscheidene wetenschapsfilosofische

discussies met betrekking tot dit thema.

Domein 4: Ethiek

Subdomein 4.1: Stromingen in de meta-ethiek

Naturalisme, cognitivisme

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van diverse

stromingen in de meta-ethiek en kan deze kennis toepassen in uiteenlopende

contexten en met betrekking tot complexe vraagstukken.
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Voorbeeld

De student is in staat complexe discussies uit de meta-ethiek te analyseren, te

duiden en te vertolken in de context van het onderwijs.

Subdomein 4.2: Descriptieve en normatieve ethiek

Verschillende relevante stromingen in descriptieve en normatieve ethiek.

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van diverse

relevantie stromingen in de descriptieve en normatieve ethiek en kan deze

kennis toepassen in uiteenlopende contexten en met betrekking tot complexe

vraagstukken.

Voorbeeld

De student doet verslag van een methodeanalyse van leerlingenmateriaal voor

het vak godsdienst en levensbeschouwing met betrekking tot de manier waarop

de ethiek van Hume wordt gepresenteerd en geeft daarvan ook een beoordeling.

Subdomein 4.3: Ethiek en religie

Thema’s die voortkomen uit de samenhang van ethiek en religie, zoals

natuurrecht, normativiteit van bronnen.

Indicator

De student heeft gespecialiseerde en geavanceerde kennis van thema’s die

voortkomen uit de samenhang van ethiek en religie en levensbeschouwing en is

zich bewust van de gelaagdheid van de normativiteit van een ethische discussie

en kan deze verantwoorden.

Voorbeeld

De student zit een moreel beraad voor waarbij hij de ethische gelaagdheid van

een gesprek gebruikt om deelnemers te helpen om tot een oplossing te komen

van een moreel dilemma.

Subdomein 4.4: Ethiek en toepassingsgebieden

Ethische benadering van verschillende belangrijke maatschappelijke thema’s

binnen diverse toepassingsgebieden.

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van de

wijze waarop ethiek gestalte krijgt in diverse en complexe toepassingsgebieden.
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Voorbeeld

De student legt een dossier ‘Media-ethiek’ aan ten behoeve van de lessen

mediakunde waarin beperkingen van bestaande kennis worden gesignaleerd en

geavanceerde alternatieven worden geboden.

Subdomein 4.5: Beroepsethiek

Beroepscodes, beroepsprofielen

Indicator

De student heeft gespecialiseerde en geavanceerde kennis van de

totstandkoming van beroepscodes en beroepsprofielen en is in staat om deze op

grond van methodologische kennis bij te stellen en te actualiseren.

Voorbeeld

De student kan op grond van een kritisch begrip van relevante theorieën,

principes en concepten, een bestaande beroepscode toesnijden op de

beroepspraktijk van de school.

Domein 5: Esthetiek

Subdomein 5.1: Religieuze en seculiere esthetiek

Esthetica. Betekenis van beeldende kunst, architectuur, (kerk-)muziek, theater,

film, literatuur, cultuurgeschiedenis, multimedia, etc. in relatie tot religie en

levensbeschouwing.

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van

Esthetica en kan de historische en actuele betekenis van kunst en cultuur in

relatie tot religie en levensbeschouwing in heden en verleden weergeven en

duiden.

Voorbeeld

De student houdt voor zijn medestudenten een originele presentatie over het

Heilige in de romans van George Bataille en geeft aan hoe dit van belang kan zijn

voor de geloofsontwikkeling van leerlingen.

Domein 6: Sociale Wetenschappen

Subdomein 6.1: Godsdienstsociologie en culturele antropologie

Godsdienstsociologische en cultureel-antropologische visies op religieuze en

seculiere georganiseerde en niet georganiseerde vormen van zingeving, zoals

jongerencultuur, individualisme, fundamentalisme.
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Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van actuele

godsdienstsociologische thema’s in relatie tot uiteenlopende en complexe

beroepspraktijken.

Voorbeeld

De student schrijft een notitie ten behoeve van de sectie en de directie van zijn

school over de wijze waarop de bricolagetheorie in de invulling van het schoolvak

sturend zou moeten zijn.

Subdomein 6.2: Godsdienstpsychologie

Theorieën over ontwikkelingsfases en crises, persoonsvorming, levensloop en

religie en levensbeschouwing.

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van actuele

godsdienstpsychologische thema’s in relatie tot uiteenlopende en complexe

beroepspraktijken.

Voorbeeld

De student schrijft met het oog op de mogelijke aanschaf van een nieuwe

lesmethode een godsdienstpsychologische beoordeling van drie verschillende

leerwegen.

Domein 7: Godsdienstpedagogiek en vakdidactiek

Subdomein 7.1: Godsdienstpedagogische visies

Kennis van ontwikkelingen in heden en verleden van godsdienstpedagogische

visies in binnen- en buitenland, in het bijzonder Nederlandse, Vlaamse,

Angelsaksische en Duitse visies.

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van

verschillende godsdienstpedagogische visies in relatie tot uiteenlopende en

complexe beroepspraktijken.

Voorbeeld

De student presenteert aan de ouderraad de ontwikkelingen in het vak

en verantwoordt de keuzes die gemaakt zijn op zijn school vanuit recente

wetenschappelijke inzichten.

Subdomein 7.2: Onderwijskundige visies

Verschillende vigerende onderwijskundige stromingen. Leertheorieën.
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Indicator

De student heeft gespecialiseerde en geavanceerde kennis van diverse

onderwijskundige visies in relatie tot uiteenlopende en complexe

beroepspraktijken.

Voorbeeld

De student ontwerpt een format voor vakoverstijgend leren op zijn school vanuit

de ideeën van het sociaal-constructivisme.

Subdomein 7.3: Onderwijsmethoden

Courante (vak-)didactische concepten in binnen- en buitenland; Programma’s van

Toetsing en Afronding; zelfstandig werken, leren onderzoeken door leerlingen,

vakoverstijgend werken, doorlopende leerlijnen.

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van

diverse (vak-)didactische concepten voor het schoolvak godsdienst en

levensbeschouwing in de bovenbouw uit zowel binnen- als buitenland.

Voorbeeld

De student beschrijft de toetsingscriteria voor het PTA voor het examenvak

godsdienst/levensbeschouwing op zijn school.

Domein 8: Visie en leiderschap

Subdomein 8.1: Leiderschap en schoolontwikkeling

Beleid en identiteit: visies op de school, de schoolidentiteit in relatie tot het vak;

legitimatie van het vak; leiderschap en schoolmanagement.

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis van

theorieën over leiderschap/schoolmanagement en schoolontwikkeling en past

deze toe in uiteenlopende en complexe beroepscontexten.

Voorbeeld

De student schrijft een gedetailleerde en originele beleidsparagraaf over de

identiteit van de school in het kader van schoolontwikkeling.
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Domein 9: Onderzoek en innovatie

Subdomein 9.1: Onderzoeksmethoden

Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden; relatie met theologie/

religiewetenschap; relatie met de innovatie van de (eigen) praktijk, het beroep en

het kennisdomein.

Indicator

De student heeft bijzonder gespecialiseerde en geavanceerde kennis met

betrekking tot het op een systematische, integratieve en/of interdisciplinaire

wijze onderzoeken van praktijksituaties en/of het ontwerpen van interventies

die ook in de bredere context van de eigen organisatie toepasbaar zijn,

waarbij dit onderzoek en/of deze interventies zijn gebaseerd op een

gedegen probleemanalyse van de context en op de resultaten van bestaand

wetenschappelijk onderzoek.

Voorbeeld

De student voert in opdracht van de school of instelling een praktijkgericht

onderzoek uit waarmee hij/zij een originele bijdrage levert aan de oplossing

van een praktijkprobleem en tegelijk bijdraagt aan de accumulatie van

wetenschappelijk gefundeerde kennis over de bredere, onderliggende

vraagstelling.
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