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Beste student, 

Welkom bij het onderdeel ‘vakdidactiek godsdienst/levensbeschouwing’ (GL) van de lerarenopleiding van 

Universiteit Utrecht! Ik ben Arwin van Wilgenburg en zal dit semester je vakdidacticus zijn. 

Tijdens de eerste bijeenkomst op dinsdag 16 augustus, zullen we uiteraard allereerst met elkaar kennismaken. 

Vervolgens inventariseren we de wederzijdse verwachtingen en doelen. (Tijden en locatie vind je z.s.m. hier: 

https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/startweek-stagebaan.)  

Daarna krijg je meer informatie over de colleges vakdidactiek, het rooster voor het komende semester, de 

doelstellingen van vakdidactiek, de opdrachten, de vakliteratuur, etc.  

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we nader in op verschillende visies op het vak 

godsdienst/levensbeschouwing. Je verkent je eigen vakvisie (hoe voorlopig die wellicht ook nog is) en die van 

medestudenten. Want dat is het doel bij vakdidactiek, dat je werkelijk vanuit je vakvisie vorm en inhoud leert 

geven aan het curriculum GL en van daaruit betekenisvolle lessen leert ontwerpen. 

Lees ter voorbereiding op deze bijeenkomst een tekst van Thom Geurts: ‘De dans van de vakdidacticus’. 

(http://www.thomgeurts.nl/de-dans-van-de-vakdidactiek/)  

Tevens vraag ik je om je eigen ervaringen als leerling met het vak GL in herinnering te roepen, door opdracht 1 

uit te werken. Deze vind je op de volgende pagina.  

Ik hoop op een semester met plezierige, zinvolle bijeenkomsten! Mail me gerust bij vragen gaandeweg de 

cursus!  

Met vriendelijke groet,  

 

Arwin van Wilgenburg  

a.w.vanwilgenburg@uu.nl  
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Opdracht 1: Onderwijsautobiografie GL (Handelingsdeel 1) 

 

Doel 

Je (impliciete) visie op het vak, de wijze waarop je je lessen gaat inrichten en de manier waarop je met leerlingen 

omgaat, is vaak in hoge mate (onbewust) bepaald door je eigen docenten en onderwijservaringen uit het verleden. 

Grote kans dat je op grond van hun optreden je een beeld het gevormd van hoe het vak volgens jou zeker wel en 

wellicht ook zeker niet gegeven moet worden. In deze opdracht reflecteer je op die voorbeelden en onderzoek je 

in welke mate je hun voorbeeld wilt volgen of juist niet. Op deze wijze zet je een eerste stap om je eigen vakvisie 

te ontwikkelen of kijk je opnieuw naar je reeds ontwikkelde visie. Tevens benoem je in deze opdracht je eigen 

leerdoelen, die mogelijkerwijze voortkomen uit je ‘onderwijsautobiografie’.  

 

Opdracht 

Schrijf je eigen autobiografie met betrekking tot het vakgebied godsdienst/ levensbeschouwing in een essay van 

maximaal 1500 woorden. Verwerk in je essay in ieder geval de volgende vragen: 

 

- Welke ervaringen had je als leerling met GL? Welke ervaringen met het vak zou je een ander graag gunnen 

en welke zou je iemand juist willen besparen? 

- Wat kun je je herinneren van de stijl en de competenties van je docenten GL? 

- In hoeverre is je keuze voor het onderwijs GL beïnvloed en geïnspireerd door je eigen ervaringen met het 

vak en de docenten GL? 

- Wat neem je (niet) over van je vakervaringen/docenten GL? 

- In hoeverre is je keuze voor het onderwijs GL beïnvloed en geïnspireerd door je studie- en eventuele 

docentervaringen? 

- Wat zijn je interessegebieden binnen je studie en het specifieke vakgebied GL? 

- Welke leemten ervaar je na je studie en welke leerwensen laten zich daaruit destilleren? 

- Welke andere leerwensen heb je verder nog? 

- Wanneer ben je volgens je eigen maatstaven een goede docent GL? 

 

 

 


