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Met de publicatie van dit boek (een grondige bewerking van Godsdienstonderricht op de secundaire
school (1987), waarvan in 1994 deel 1 verscheen; zie 0033) is de herziening van de oorspronkelijke
uitgave voltooid.
De praktijkgerichte opzet van dit tweede deel sluit nauw aan bij de godsdienstpedagogische visie op
het vak godsdienst, die in het eerste deel werd toegelicht. Daarom herneemt Bulckens in de inleiding
van dit deel 2 de eerder gegeven algemene doelomschrijving en toetst deze tegelijkertijd aan de
nieuwe bisschoppelijke visietekst (1996) voor het vak in Vlaanderen.
Het verloop van dit tweede boekdeel gebeurt in twee grote bewegingen.
In een eerste beweging worden alle aspecten die met het concrete lesgebeuren (vooral in de
voorbereidingsfase) te maken hebben globaal behandeld. Bulckens hoopt daarmee een handzaam
instrumentarium aan te reiken om op een verantwoorde manier schriftelijke notities voor de eigen
klasgroep te ontwikkelen en in omloop zijnde schoolboeken vanuit godsdienstdidactisch standpunt te
evalueren.
In een tweede beweging zoomt Bulckens in op bovengenoemde aspecten. Aan de orde komen dan:
klasmanagement tijdens het godsdienstonderricht (motiveren van leerlingen, inspelen op onverwachte
klassituaties, scheppen van een leerzame sfeer en het omgaan met conflicten); vervolgens het
uitschrijven en uitwerken van doelstellingen en inhouden van lessenreeksen, werkvormen en
interactiemodellen, gebruik maken van verschillende expressievormen (woord en taal, beeld, muziek
en dramatiek) en tenslotte de product- en procesevaluatie.
Ter verduidelijking van de belangrijkste aspecten en opgaven doet Bulckens regelmatig een beroep
op concrete lesvoorbeelden, vanuit de overtuiging dat de godsdienstdidactische reflectie de
alledaagse praktijk nooit uit het oog mag verliezen: ze dient ervan te vertrekken en erop uit te lopen.
Meer fundamentele kwesties zoals de interrelatie tussen openbaring en ervaring, bijbeldidactiek,
eigentijdse geloofsverwoording en christelijk geïnspireerde morele opvoeding komen in dit boek niet
uitdrukkelijk aan de orde; daarvoor verwijst Bulckens naar zijn handboek voor catechetiek Zoals eens
op de weg naar Emmaüs (1994).

