DICHT BIJ DE PRAKTIJK BLIJVEN
(over SG en VB gesproken)
De katechese (godsdienstonderwijs) in het katholiek basis- en voortgezet onderwijs beschikt al
vele Jaren lang over twee veel gelezen en gebruikte vaktijdschriften: SCHOOL EN GODSDIENST
(basisonderwijs; vanaf 1847) en VERBUM (voortgezet onderwijs; vanaf 1830). Tot en met 1886
had het Hoger Katechetisch Instituut (HKI) in Nijmegen de opdracht om met de door het Centraal
Bureau voor het Katholiek Onderwijs (CBKO) te Den Haag verstrekte financiële middelen deze
beide tijdschriften uit te geven. Deze opdracht hield in, dat aan het HKI de verantwoordelijkheid
werd toevertrouwd ten aanzien van het gehele beleid betreffende deze uitgaven. Om de
inhoudelijke verantwoordelijkheid een bredere ondersteuning te geven én in de hoop dat zij de
spreekbuis zouden kunnen zijn van al wat er op katechetisch gebied in Nederland leeft, werd de
HKI-redaktie aanvankelijk bijgestaan door een redaktieraad met mensen van buiten het instituut.
In een latere fase werden deze opgenomen in de redaktie. Vanaf 1887 heeft het HKI de beide
tijdschriften voorlopig onder eigen beheer voortgezet, vanwege het grote belang van beide
uitgaven voor de katechese in Nederland én omdat het HKI in tijdschriften een belangrijk middel
ziet voor de realisering van zijn doelstelling als instituut voor leerplanontwikkeling, studie,
informatievoorziening en begeleiding.
SCHOOL EN GODSDIENST
Sinds jaar en dag richt SCHOOL EN GODSDIENST zich op de katechese binnen het katholiek
basisonderwijs. Daarbij had de redaktie, zeker gedurende de afgelopen jaren, een open oor voor
de pluriforme godsdienstige situatie waarin vele basisscholen zich bevinden.
De afgelopen Jaargangen overziende mag gezegd worden, dat gestreefd is naar bijdragen gericht
op de praktijk van de katechese en naar bijdragen die meer reflexief van aard waren. Gehoor
gevend aan resultaten van enquêtes en aan signalen uit het werkveld, streeft de redaktie er in
toekomstige nummers naar om de inhoud nog meer geschikt te maken voor degenen die de zorg
voor de direkte uitvoering van de katechese dragen: de leraren en leraressen in het basisonderwijs. Tegen de achtergrond van een aantal ontwikkelingen op het terrein van de relatie tussen
parochie (gemeente) en school, wil de redaktie in de komende Jaargangen op bescheiden wijze
ook naar wegen zoeken om ondersteuning te geven aan hen die werkzaam zijn in de
katechetische vorming in buitenschoolse situaties. Een en ander gebeurt vooral door het
aanbieden van bruikbare verhalen, het geven van didaktische tips en verwerkingssuggeaties,
informatie over nieuw verschenen lesmateriaal enz.
Voor 1888 zijn bijdragen gepland over o.a.
* bidden met kinderen
* katechese en expressie * werken met raamplannen
* relatie parochie, school en thuis * de identiteit van de school
VERBUM
Gedurende een groot aantal Jaren was de redaktionele formule van VERBUM een tweeledige.
Enerzijds werd de professionalisering van de praktisch werkzame katecheet beoogd, anderziJds
de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke katechetiek. Tot 1887 groeide de indruk, dat
deze tweeledigheid feitelijk nogal eens in het nadeel van de praktisch werkzame katecheet uitviel.
Daarom werd het redaktionele beleid bijgesteld. Er werden, ook bij artikelen waarin geïnformeerd
wordt over uitkomsten van wetenschappelijke studie en onderzoek, vanaf 1887 hogere eisen
gesteld met betrekking tot het belang voor de dagelijkse praktijk van de katechese en de
leesbaarheid voor alle katecheten. Gemikt wordt dus op praktijkondersteunende artikelen. Door
op deze wijze diçht bij de dagelijkse lespraktijk te blijven en de ontwikkelingen met betrekking tot

de "status" van het vak nauwlettend te volgen, hoopt VERBUM een bijdrage te kunnen leveren
aan de professionalisering van de praktisch werkzame katecheet; en hierdoor ook aan de verdere
ontwikkeling van de wetenschappelijke katechetiek en de vertaling ervan naar het praktisch
werkveld van de katechese en levensbeschouwelijke vorming.
Voor 1888 zijn bijdragen gepland over o.a.
* interreligieuze dialoog
* kritische levensbeschouwelijke vorming * veranderende waarden en normen
* katecheet worden anno 1888
* verrijzenis en reïncarnatie
* raamleerplannen

Een abonnement op Verbum of School en Godsdienst kost fl 38,50 per jaar. Men ontvangt
daarvoor 8 nummers van 20 bladzijden.
Meer informatie: Hoger Katechetisch Instituut, Postbus 38089, 6503 AB Nijmegen, tel. 080450544.

