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Redaktioneel  
 
Trouwe Verbumlezers herinneren zich misschien nog, hoe katecheet Jansen negen jaar 

geleden op zoek ging naar een nieuwe methode, welke problemen hem daarbij 

overkwamen (1) en welke vuistregels en werkwijzen hij zou kunnen hanteren om op 

verantwoorde wijze een nieuwe methode te kiezen (2). Sindsdien zijn er heel wat nieuwe 

methoden op de katechetische markt gekomen. En hoewel kwantiteit niet altijd garantie is 

voor kwaliteit, wordt de keuze van een nieuwe methode alleen al vanwege de grote 

hoeveelheid er beslist niet gemakkelijker op.  

Deze special van Verbum wil de katecheet op hele praktische wijze behulpzaam zijn om 

zijn instrumenten koffer (aan) te vullen. Daartoe wordt een vijfentwintigtal recent 

verschenen methoden beschreven naar doelgroep, doelstelling, uitvoering, opbouwen 

didaktische aanpak. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van (merendeels) reeds 

langer bestaande bruikbare en verkrijgbare methoden. En wellicht vinden doe-het-zelvers 

een kostbaar stukje gereedschap in de eveneens opgenomen checklist voor de 

beoordeling en analyse van methoden. Natuurlijk zijn het niet alleen methoden waarnaar 

katecheten voortdurend op zoek zijn; wie heeft niet de behoefte om eens een 

dokumentatiecentrum te bezoeken, vaktijdschriften te lezen, na- en 

bijscholingsmogelijkheden te overwegen of leerlingen te interesseren voor opleidingen? 

Vandaar dat Verbum ook in dat opzicht de helpende hand wil bieden.  

Dit dubbelnummer - waaraan, gezien de meer dan 400 extra bestellingen, kennelijk grote 

behoefte bestaat - werd in zijn geheel samengesteld door de redaktiesekretaris, Jan 

Simons. De torenhoge methoden-stapel, dansende telefoonnummers en adressen, een 

onafzienbare reeks folders, kladblaadjes en paperassen, bezorgden hem uren van hoop 

en wanhoop. Mede dankzij adviezen en steun van anderen (waaronder zeker niet 

onvermeld mag blijven de Wegwijzer van het Bijbels Museum) werd het karwei tijdig 

geklaard. Dit betekent echter niet, dat het thans aangeboden pakket geen 

onvolkomenheden en onjuistheden zou bevatten. Opmerkingen en aanvullingen zijn dan 

ook van harte welkom.  

Het boven in herinnering geroepen Verbumnummer konstateerde terecht, dat het een 

misverstand zou zijn te menen dat er ooit een methode de markt zou kunnen veroveren 

die aan alle zoeken en aan alle mislukkingen een einde zou maken. Deze 'gevaarlijke 

herinnering' (Metz) geldt nog onverminderd! 'Katechese is immers zowel inhoudelijk als 

methodisch sterk in ontwikkeling. Katechese moet juist in de pas blijven met allerlei 

bewegingen welke er in onderwijs en samenleving, in kerk en religieus beleven, in leerling 

en leraar gaande zijn' (3). Geen nood dus, wanneer na een aantal jaren een geliefde 

methode uit de boekentas in de archiefdoos valt!  
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METHODEN 

• Acht katecheseprojekten voor derde en vierde klassen lbo/mavo (1982-

1983) 

• Als christen wakker in de wereld (1984- ) 

• Als een lamp voor je voeten (1981- ) 

• Bouwstenen voor godsdienstige vorming (1978-1980) 

• Bijbelkatechese voor 12-16 jarigen (1983-) 

• Bijbelwerk (1984-1985) 

• Catechese voor het beroepsonderwijs (1981-1984) 

• Catechese voor het secundair onderwijs (1980-1984) 

• Catecheselessen voor het beroepsonderwijs (198-) 

• Catecheselessen voor het secundair onderwijs (1978-1984) 

• Catecheselessen voor het secundaire onderwijs (1981-) 

• God in dienst van wie (1980) 

• Het is maar hoe je het bekijkt (1985) 

• Katernen voor het godsdienstonderwijs (1983-) 

• Kom, ga! (1982) 

• Mens te zijn op aarde (1983) 

• Met andere woorden (1985-) 

• Naderen om te horen (1983) 

• Onderschrift (1980-) 

• Overwegen (1983-1984) 

• Rondom Jeruzalem (1982-) 

• RPF-lessenseries (1978-1984) 

• Schrift-uren (1982-1983) 

• Van horen zeggen (1983-) 

• Woord en weerwoord (1981-) 

• Zelf leren zien (1984-) 

• Zoeken bij het leven (1984) 

 

OVERIGE BRUIKBARE METHODEN 

• Experimenteel lesmateriaal 

• Kijk op het leven 

• Levenstocht 

• Mavo-katechese 

• Serie A-B-C-D 

• Katecheseprojekten bovenbouw vwo/havo 

• De bijbelse boodschap 

• Infopakketten katechese mboViewdag catalogus 

• Bidden, gewoon doen 

• Meditatie, gewoon doen 

• Katechese brugklas 

• Luisterend naar het hindoeìsme, boeddhisme, christendom 

• Kruispunt werkschriften 

• OMO-katechese 

• KGL-series 



• Taken Nieuwe Testament 

• Taken Oude Testament 

• Werkmappen middenklassen 

• Catechese der zinnen 

• Over de tenach 

• Versta wat je leest 

• Werkboek Lukas 

• De zin van ons leven 

• Godsdienstonderwijs 

• Avonturen met het woord 

• Woorden en wegen 

• Godsdienstcursussen 

• Katechetische units 

• Godsdienstcursussen voor het secundair onderwijs 

 

VERDER IN DIT NUMMER 

• Beoordeling en analyse van katechese-methoden (elementen voor een 

instrumentarium / en een raster) 

• Katechetische tijdschriften 

• Katechetische documentatie- en informatiecentra 

• Katechetische opleidingen, bevoegdheden, na/ en bijscholingsmogelijkheden 


