
SPOREN NAAR ZIN 

nieuwe pabo-modulen voor godsdienst/levensbeschouwing 

 

'Sporen naar zin' is de titel van een nieuwe methode voor het vak 

godsdienst/levensbeschouwing, ontwikkeld voor studenten van de pabo door het Centrum voor 

Levensbeschouwing en Ethiek (CLE) en uitgegeven door Damon te Best. Momenteel zijn de 

eerste twee modulen beschikbaar: een over basisbegrippen en een over de christelijke 

levensvisie. 

 

 

Leren omgaan met levensvragen 

Om als (toekomstig) leraar in het basisonderwijs goed te kunnen functioneren, moeten pabo-

studenten zich trainen in het leren omgaan met en verstaan van vragen naar de zin van de 

dingen, het waarom van alles: levensvragen. 

De module Basisbegrippen wil studenten oriënteren in de wijze waarop leerlingen in de 

basisschool omgaan met levensvragen en de wijze waarop basisscholen op heel verschillende 

manieren vorm geven aan hun levensbeschouwelijke richting. Bovendien wil deze basismodule 

studenten zicht geven op hun eigen levensvragen en de antwoorden daarop. 

De leerstof van deze basismodule bestaat uit zes hoofdstukken, waarin de 

levensbeschouwelijke basisbegrippen (zoals optiek, levensvraag, contrastervaring, levensvisie 

enzovoort) zorgvuldig worden omschreven. Niet het klakkeloos kunnen reproduceren, maar het 

kunnen toepassen van de opgedane kennis is het doel van het leerproces dat in deze module 

wordt nagestreefd. Daarom is een groot aantal voorbeeldsituaties opgenomen, die een 

toepassing zijn van de basisbegrippen en welke de opstapjes vormen voor de opdrachten. Ieder 

hoofdstuk begint met een korte inleiding en een omschrijving van de leerdoelen; een 

puntsgewijze samenvatting besluit elk hoofdstuk. 

 

Christelijke levensvisie 

De module Christelijke levensvisie bouwt voort op de grondslagen die in de voorafgaande 

basismodule werden gelegd. Het belangrijkste uitgangspunt van deze tweede module is het 

duidelijk maken van de relatie tussen de christelijke levensvisie en de levensvragen resp. 

contrastervaringen van christenen. Daarbij ligt het accent op het symbolisch taalgebruik van de 

christelijke levensvisie; een taalgebruik die eigen is aan elke levensvisie. Met het bestuderen 

van deze module wordt geprobeerd studenten een samenhangend beeld van de christelijke 

traditie te laten ontwikkelen, ter voorbereiding op hun toekomstige functie als leraar in het 

basisonderwijs. 

De opbouw van de verschillende hoofdstukken loopt parallel aan die van de basismodule. Ook 

in deze module is toepassing van kennis het belangrijkste leerdoel. Na een inleidend hoofdstuk 

over het christendom als levensvisie volgen twee hoofdstukken waarin aan de orde komt hoe 

Jezus is omgegaan met zijn contrastervaringen. De overige drie hoofdstukken behandelen de 

traditie van de christelijke levensvisie na de dood van Jezus. 

 

 * * * 

 

Sporen naar zin wordt ontwikkeld door het CLE te Tilburg en geschreven door Thom Geurts, 

Willie Hilverda, Anita Klein Tuente en Paul van Tilburg. Beide modules kosten ƒ 24,50 per stuk 

en worden uitgegeven door Damon in Best. ISBN 90-5573-342-3 (Christelijke levensvisie); 90-

5573-341-5 (Basisbegrippen). De bijbehorende docentenboeken kosten ƒ 24,00. Modules over 

islam en levensbeschouwelijke identiteit zijn momenteel in voorbereiding. 


