
Verkort parcours voor het verkrijgen van het Attest rk-godsdienst voor het Lager Onderwijs. 
HIGW-Antwerpen    2021-2021 

 
Vooropleidingseis: Opleiding leerkracht LO  (zonder godsdienst).   
 
De lessen zijn op zaterdagochtenden, van 09.00 – 13.00 en op enkele avonden. Plaats: TPC, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen.(wanneer de 
omstandigheden i.v.m. het Covid-virus verslechteren, kan het zijn dat de lessen digitaal doorgaan.) 
 
Het programma is ook over twee jaren te spreiden: een jaar theologie, een jaar didactiek en vormingen 
 
 

12  studiepunten totaal 
(= 336 uren. Houdt in: 84 lesuren en 252 verwerkingsuren) 

 
 

 
THEOLOGIE 
 
 
5 studiepunten 5 x 28 uren = 
140 uren 
 
dat is: 35 lesuren 
en 105 verwerkings- 
(zelfstudie)uren 
(ons program hier: 34 lesuren) 

 

 
DIDACTISCH PROGRAMMA 
 
 
4 studiepunten    4 x 28 uren = 112 
 
 
dat is: 28 lesuren 
en 84 verwerkings- (zelfstudie)uren 

 
RZL   (Religie – Zingeving-Levensbeschouwing) 
 
 

3 studiepunten      3 x28 uren = 84 uren totaal 
 
 
dat is: 21 lesuren 
en 63 verwerkings- (zelfstudie)uren 
 
(ons program hier: 20 lesuren) 

  
 
 



 
 

OVERZICHT VAN DE TE VOLGEN LESSEN EN VORMINGEN  
 

THEOLOGIE       DIDACTISCH PROGRAMMA      RELIGIE-ZINGEVING-LEVENSBESCHOUWING 
(lessen zijn onderdeel van  lessen door docenten didactiek    lessen door docenten didactiek 
het theologisch programma       
van het HIGW.) 
 

Inleiding Bijbel (binnen HIGW-
curriculum) 
8 x 2 = 16 lesuren 
 
Evaluatie: mondeling examen 
-Myriam Smits/David Godecharle 
 

Leerplan Godsdienst (aparte les) 
4 lesuren 
 
 
 

Interlevensbeschouwelijke competenties 
Interreligieus leren  
4 lesuren 

 
 Levensbeschouwing, religie, godsdienst, 
godsdienstpsychologie/ mens- en wereldbeeld  
 
 Componentenschema 
 
4 lesuren  
 
 
 

Inleiding Liturgie en 
Sacramenten (Binnen HIGW-
curriculum) 
5 x 2 = 10 lesuren 

 
 

Didactische werkvormen i.f.v. geloofscommunicatie 
Het leerproces 
 
- Evalueren in de godsdienstles,  
- Bijbel (en Bijbelse figuren) in de klas, 
- Godsbeeld en Jezusbeeld 
- Kerk 

 Christelijke spiritualiteit en christelijk geïnspireerd 
handelen 
 
4 lesuren  
 
 



Evaluatie: mondeling examen 
-Bart Paepen 

Inleiding liturgisch en pastoraal jaar, rituelen, 
sacramenten, symboliek  (De coach van dit laatste, 
liturgisch onderdeel functioneert als mentor. De 
bedoeling is dat de student, om dit traject goed te laten 
verlopen, óók  wordt ingeleid in de belangrijke vieringen 
door het jaar, deze bezoekt en beleeft, daar verslag van 
doet en feedback krijgt van de mentor -Die feedback is 
dan meteen de afsluiting- Omvang een halve studiepunt 
– 3 vieringen bezoeken en bespreken in 3 
ontmoetingsmomenten)  
 
 

Dialoogschool   
4 lesuren 
 
 
 

Inleiding Fundamentele 
Theologie (binnen HIGW-
curriculum) 
4 x 2 = 8 lesuren 
 
 
Evaluatie: mondeling examen 

-Kristof Struys 

 

Daarnaast:  stagelessen (dit aanbod zal in een goede 
verhouding tot de stagelessen van de Hogescholen 
staan) 
 

Zin in leren! Zin in leven!  
4 lesuren  
 
 
 
 
 
 

 

 


