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Programma & workshops regiomiddagen 2023 
 

D.V. 24 jan - Barneveld | 7 feb – ’s Gravenpolder | 21 feb - Alblasserdam 

 
13.00 uur  Inloop 
13.30 uur  Opening 
13.45 uur  Hoofdlezing ‘Bijbels onderwijzen – luisterend lesgeven’ door A.R. (Arno) Bronkhorst 
14.15 uur  Presentatie boek & model Bijbels onderwijzen 
14.30 uur  Pauze 
14.45 uur  Workshopronde 1* 
15.30 uur  Workshopronde 2* 
16.30 uur  Sluiting 
 
*Geef je workshopkeuze door via www.kocdiensten.nu/regiomiddagen  
 

 Er is keuze uit 11 workshops die gekoppeld zijn aan een uitgangspunt uit Bijbels onderwijzen. 
 Je kunt deelnemen aan 2 workshops (er zijn 2 rondes). 
 Maak een 1e, 2e en 3e keuze uit de workshops. Op basis daarvan maken we een passende indeling (op 

volgorde van binnenkomst). 
 Let op: bij workshop 6 en 7 zijn verschillende workshopleiders per locatie en workshop 8 is helaas niet 

beschikbaar in ’s Gravenpolder. 
 

1 Scheppingsorde in het klaslokaal 

 
Uitgangspunt: De lesstof spreekt eerbiedig en 
met verwondering over God, de Bijbel en de 
schepping 

Workshopleider:  
 

D.M.W. (Mirjam) van der Tang 
Als onderwijsadviseur  

bij KOC Diensten betrokken  
bij Bijbels onderwijzen 

 
Reformatorische scholen zijn een minderheid. En toch trekken ze om sommige redenen veel belangstelling. Eén van 
die redenen is het onderwijs dat gegeven wordt rondom identiteit en seksualiteit. Zijn jouw lessen wel inclusief 
genoeg? Voelt elke leerling zich voldoende veilig in jouw lokaal? Geef jij voldoende ruimte aan de homoseksuele 
gevoelens van jouw leerling? Zorg je er tijdig voor dat leerlingen weten hoe ze op een veilige manier intiem kunnen 
zijn met elkaar? Of... Heb je daar soms andere ideeën over? Hoog tijd voor Bijbelse woorden én daden, ook in de klas! 
 

2 Wie jij bent zegt meer dan wat jij uitspreekt 

 
Uitgangspunt: Het onderwijzen gebeurt 
vooral in de persoonlijke interactie tussen 
onderwijzer en leerling 

Workshopleider:  
 

D. (Dirk) van Elzelingen 
Onderwijsadviseur  

bij KOC Diensten  
en schooldirecteur  

in Alblasserdam 

 
In heel de onderwijspraktijk is er geen onderwerp wat zo boeiend en tegelijk invloedrijk is als interactie. Het bepaalt 
niet alleen de orde en rust in de klas of de kwaliteit van je instructie, maar ook de mate en inhoud van vorming van de 
kinderen in jouw klas. Het gaat over wie jij echt bent en wat jij wel en niet belangrijk vindt. Begrippen als 
authenticiteit, ongekunsteldheid, kwetsbaarheid en eerlijkheid zullen voorbijkomen, maar je wordt ook uitgedaagd in 
de spiegel te kijken. Een spiegel die niet vleit... Durf je het aan? 
 

http://www.kocdiensten.nu/regiomiddagen
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3 Zelf de diepte in (leesteam) 

 Uitgangspunt: De onderwijzer heeft een 
lerende houding 

Workshopleider: 
 

H.J. (Henk – Jan) Dekker 
Onderwijsadviseur bij KOC Diensten 

voor o.a. Bijbels onderwijzen en 
schooldirecteur in Uddel  

 

Heb jij ook wel eens zo’n sluimerende, onrustige gedachte dat je eigenlijk wel wat meer verdiepend zou willen lezen 
over het onderwijs? Of dat je een citaat leest en denkt: ‘Wat is dat treffend gezegd! Eigenlijk zou ik van die schrijver 
wel eens wat meer willen lezen.’. De tijd ontbreekt mij vaak. Of ontbreekt de prioriteit? Deze workshop is voor 
collega’s die dat onrustige gevoel herkennen. In deze workshop word je uitgedaagd om vooraf een brontekst van 
Augustinus te lezen om tijdens de workshop daarover met elkaar van gedachten over te wisselen. 
 
 Belangrijk: wanneer je deze workshop kiest, houd dan rekening met een uur leestijd ter voorbereiding! 
 

4 Zingen in je klas 

 Uitgangspunt: De lesstof leert leerlingen 
Bijbelse kennis aan 

Workshopleider:  
 

Ds. C.J. Meeuse 
Predikant Ger. Gem., auteur van 

de serie ‘Vertellingen bij de Bijbel’ 
voor kinderen en dichter van een 

volledige psalmberijming 

 

Zingen in de klas. De meesten van ons doen dat dagelijks. We leren kinderen psalmen aan en geven muziek. Ook het 
aanleren van Bijbelse liederen en christelijk historische liederen is belangrijk in het christelijk onderwijs. Liederen die 
leerlingen jong aanleren, vergeten ze hun leven lang niet meer. Waar let je op bij het kiezen van een lied? Welke 
liederen passen goed bij het jongere kind en welke meer bij het oudere kind? Tijdens deze workshop neemt ds. Meeuse 
je mee in een schat aan Bijbelse liederen. Zelf heeft hij er een heel aantal geschreven. Ook leer je zelf een Bijbels 
lied aan. 
 

5 Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan 

 Deze workshop heeft betrekking op het 
geheel van de uitgangspunten. 

Workshopleider:  
 

L.G. (Leon) Bolier 
Onderwijsadviseur  

bij KOC Diensten voor o.a.  
Bijbels onderwijzen 

 

We leggen uit hoe en waar het concept van Bijbels onderwijzen verankerd is in de tekst van het schoolplan 2023-2027 
(die we net als voorgaande jaren ter beschikking stellen aan de scholen). Hoe werkt dit (technisch) binnen het 
programma Mijn Schoolplan.nl, zodat je de teksten als schoolleider ook binnen het eigen schoolplan kunt opnemen? En 
in welke documenten ‘moet’ je als schoolleider nog meer aanpassingen doorvoeren en welke aanpassingen zijn dat 
precies? In deze workshop leggen we dit uit. 
 
 Deze workshop is bedoeld voor degenen die betrokken zijn bij het schoolplan. 
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6 Een toepassing maken in het Bijbelverhaal, hoe doe ik dat? 

 Uitgangspunt: De lesstof leert de leerling 
Bijbelse kennis 

Workshopleider 
Barneveld & Alblasserdam: 

 
Ds. B.J.  

van Boven 
Predikant  

GG De Valk-
Wekerom en 

werkzaam geweest in het 
onderwijs 

Workshopleider 
’s Gravenpolder: 

 
Ds. A. 

Verschuure 
Predikant  
GG Gene-

muiden en 
werkzaam geweest in het 

onderwijs 

 
Door het vertellen van het Bijbelverhaal breng je leerlingen veel kennis bij. Toch is het de wens dat het verder gaat 
dan de hoofden van de leerlingen. Het is de wens dat het harten raakt. Hoe spreek je het hart van de leerlingen aan 
en maak je de juiste toepassing? Is elke toepassing hetzelfde? En hoe maak je verschil in het jongere en oudere kind? 
Tijdens deze workshop denken we hier samen over na. 
 

7 Begrijp je wat je zingt? 

 Uitgangspunt: De lesstof leert de leerling 
Bijbelse kennis aan 

Workshopleider: 
Barneveld & Alblasserdam: 

 
G. (Gert) 

Geneugelijk 
Werkzaam 
geweest in 

het (passend) 
onderwijs en 

betrokken bij het project 
Bijbelse Woordenschat 

Workshopleider 
’s Gravenpolder: 

 
Drs. L.J. 

(Lennart) 
van Belzen 

Weten-
schappelijk 
medewer-
ker GBS en betrokken bij 

het project Bijbelse 
Woordenschat 

 

Dorpelwachter, nooddruft, hoogverheven... Woorden die kinderen zingen in de psalmen, maar begrijpen ze ook wat ze 
zingen? In de psalmen komen veel woorden voor die we in het dagelijks leven (bijna) niet gebruiken, maar wel 
belangrijk zijn om de betekenis van de psalm (of de Bijbel) te begrijpen. GBS heeft in samenwerking met KOC een 
methode ontwikkeld waarin moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd aan de hand van woordkaarten. 
Tijdens deze workshop wordt deze methode gepresenteerd. Deze workshop is vooral bedoeld voor de onderwijzers van 
groep 3-6. 
 
 Kijk op www.bijbelsewoordenschat.nl over het project van KOC i.s.m. GBS. 
 

8 Wijs in waardenonderwijs* 
*Let op: deze workshop is helaas niet beschikbaar in ‘s Gravenpolder 

 
Uitgangspunt: Het onderwijzen heeft als doel 
de leerling stapsgewijs voor te bereiden op 
zijn of haar verantwoordelijkheid als christen 
in een seculiere maatschappij. 

Workshopleider:  
 

H. (Henrieke) Hoogendijk 
Mediapedagoog en  
onderwijsadviseur 

 bij Driestar educatief 

 
De boerenprotesten, het sterrenstelsel of de supermarkt: in de klas ben je als leerkracht de hele dag bezig met 
thema’s die ertoe doen. Met thema’s die vormend zijn op de levensreis van leerlingen. Met thema’s ook die alles te 
maken hebben met Bijbelse waarden. Met rentmeesterschap en respect, met verantwoordelijkheid en verwondering, 
met zorgzaamheid en zorgvuldigheid. Hoe geef je leerlingen de kans om die waarden echt te ontmoeten? Om ze te 
overwegen en te oefenen en misschien om ze eigen te maken? Met Henrieke Hoogendijk ga je op zoek naar didactische 

http://www.bijbelsewoordenschat.nl/


 
  

4/4 
 

elementen in de les die helpend zijn om waarden te laten schitteren in dagelijkse (methode)lessen. De workshop is 
actief opgezet en steunt op een praktijkonderzoek dat werd uitgevoerd op tien basisscholen. 
 

9 Waarderen of straffen? 

 
Uitgangspunt: Bij het opvoeden is er 
aandacht voor waardering, straffen en 
vergeving, gericht op het vormen van de 
leerling 

Workshopleider:  
 

Dr. L.D. van Klinken 
Pedagoog en jarenlang  

werkzaam geweest  
voor het onderwijs en het 

Kerstencentrum 
 

 
Straffen, is dat nog van deze tijd? Het is toch juist veel mooier om leerlingen een compliment te geven en hen op deze 
manier te waarderen? In deze workshop neemt dr. L.D. van Klinken ons mee in het straffen vanuit Bijbels perspectief. 
Je leert dat straffen als het goed is, gebeurt vanuit liefde en vergeving altijd onderdeel is van het geven van straf. 
Maar hoe pas je dat toe in de praktijk van 2023? Tijdens deze workshop zoem je dieper op dit onderwerp in. 
 

10 De persoon & taak van de onderwijzer 

 Uitgangspunt: De onderwijzer geeft 
onderwijs vanuit levenswijsheid en ervaring 

Workshopleider: 
 

G. (Gert) Slootweg 
Jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs,  

onder meer als docent geschiedenis 

 
Vroeger had je als onderwijzer statuur. De onderwijzer was een belangrijke persoon in het dorp. Tegenwoordig is de 
aanblik op onderwijzer heel anders. Zelf kijken we misschien ook wel anders tegen ons beroep aan. Maar de taak van 
de persoon voor de klas is door veel belangrijke personen uit het verleden hoog gewaardeerd. Dhr. Slootweg neemt je 
mee in de geschiedenis en denkt met je na over de taak van de onderwijzer en hoe men hier vroeger over dacht. 
Lessen uit het verleden waarvan je kunt leren voor vandaag. 
 

11 Gezag in 2023?! 

 Uitgangspunt: De onderwijzer is gezagsdrager 
namens God 

Workshopleider:  
 

Drs. C.W. (Kees) Schimmel 
Pedagoog, docent pedagogiek  

bij Driestar educatief en betrokken 
bij het thema gezag 

 

Gezag? Dat lijkt een lelijk woord in 2023. Het is belangrijk dat de onderwijzer kwetsbaar is, zich inleeft met de 
leerling, op gelijke voet staat met hem of haar. Ja? Is gezag iets wat in 2023 niet meer geldt? Als we de pedagogen uit 
het verleden lezen, merken we dat hun visie op gezag ook iets te zeggen heeft over de onderwijspraktijk van vandaag. 
Drs. C.W. Schimmel neemt je tijdens deze workshop mee in het thema ‘gezag’ en haalt uit bronnen vanuit het 
verleden concrete lessen voor vandaag. 
 

 
 
 
 
 
 


