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Boek 

Geloven in lesgeven – didactiek als christelijke praktijk 
Auteur: David I. Smith 
https://shop.buijten.nl/product/geloven-in-lesgeven/  
Met een leesfragment:  
https://clcnederland.com/product/geloven-in-lesgeven-9789463691031#tab_fragment  
 

Andere boeken 

1). Bijzonder onderwijs – christelijk onderwijs in de dagelijks praktijk van basis- en voortgezet 
onderwijs 
Onder redactie van Ronald de Graaf 
https://www.docete.nl/product/bijzonder-onderwijs-ronald-de-graaf/  
2). Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0. 
Auteur: Peter de Vries 
https://peterdevries.nu/boeken/handboek-ouderbetrokkenheid30/ 
3). 101-dagen boek, voor Passie, Pasen en Pinksteren 
Auteur: Rolf Robbe 
https://clcnederland.com/product/101-dagenboek-rolf-robbe-9789023927327  
4). Bijna-elk dagboek voor leraren 
Auteur: Rolf Robbe 
https://clcnederland.com/product/bijna-elke-dagboek-voor-leraren-rolf-robbe-9789023955191 
5). Wijs me de weg! Over de mogelijkheid van christelijk opvoeden in een postchristelijke 
samenleving 
Auteur: Wim ter Horst 
https://www.bol.com/nl/nl/p/wijs-me-de-weg/666781700/  
 

Organisaties 

1). Verus 
Verus maakt zich hard voor thema's als vrijheid van onderwijs en identiteit. Om deze thema's te 
vertalen naar wat er in de praktijk gebeurt, heeft Verus meerdere podcastseries waarin het gesprek 
met onderwijsprofessionals- en onderzoekers wordt aangegaan op deze thema's. Maak kennis met 
Pdcst23 en Podcast Zin in Onderwijs.  
https://www.verus.nl/podcasts  
 
2). Driestar 
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/voortgezet-onderwijs/identiteit-en-
vorming  
 
3). Viaa Hogeschool 
https://www.viaa.nl/  
 
4). VGS 
De VGS is belangenbehartiger, partner en adviseur voor het christelijk-reformatorisch onderwijs. 
https://www.vgs.nl/  
 
5). Geschillencommissies voor het bijzonder onderwijs 
https://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/  
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Thema’s en ideeën 
 
Bijzonder onderwijs 
1). Bijzonder onderwijs 
https://www.christenunie.nl/standpunt/bijzonder-onderwijs  
2). Identiteit en vorming 
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/voortgezet-onderwijs/identiteit-en-
vorming 
3). Bijzonder onderwijs heeft de toekomst 
https://www.rd.nl/artikel/887191-bijzonder-onderwijs-heeft-de-toekomst 
4). Dossier ‘bijzonder onderwijs’ op de site van het Nederlands Dagblad 
https://www.nd.nl/zoek?zoekterm=bijzonder+onderwijs 
5). Identiteitsdocument Viaa Hogeschool in Zwolle 
https://www.viaa.nl/content/uploads/170517-Identiteitsdocument-Viaa.pdf?download  
 
Burgerschapsonderwijs 
6). Burgerschapsonderwijs, maar dan wel bijbelgetrouw 
https://www.vgs.nl/nieuws/burgerschapsonderwijs-ja-maar-dan-wel-bijbelgetrouw/  
7). Burgerschapsvorming, hoe werkt ‘de richting’ van de school door? 
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/actueel/nieuws/burgerschapsonderwijs-
hoe-werkt-de-richting-van-de 
8). Pedagogische en levensbeschouwelijke eigenheid op het democratische speelveld 
https://wij-leren.nl/burgerschapsvorming-pedagogische-levensbeschouwelijke-eigenheid.php  
9). Burgerschapsvorming 
https://www.verus.nl/themas/identiteit/burgerschapsvorming 
 
Vieringen 
10). Christelijke feesten 
https://maken.wikiwijs.nl/157802/christelijke_feesten 
11). Ideeën en knutselwerkjes om lichtdrager te zijn 
https://kinderwerkeropuit.nl/lichtdrager/  
12). School tv. Levensbeschouwing. Christelijke feesten in beeld 
https://schooltv.nl/video/levensbeschouwing-in-beeld-feesten-afl3-christendom/ 
13). School tv. Pinksteren, een christelijk feest over de Heilige Geest 
https://schooltv.nl/video/pinksteren-een-christelijk-feest-over-de-heilige-geest/  
14). Kerstvieringen 
https://www.jufjanneke.nl/wordpress/kerstvieringen/  
15). Vieren en beleven van christelijke feesten met kinderen 
https://opkijken.nl/portals/kinderwerk/christelijke-feesten-vierenbeleven/  
16). Het vieren van christelijke feesten in het eigen gezin 
https://www.geloofinhetgezin.nl/in-het-gezin/christelijke-feesten 
 
Vakken 
17). Lesmateriaal voor kinderen, duurzaamheidscentrum De Papaver 
https://papaverdelft.nl/educatie/lesmateriaal/  
18). Hoe vertel je een goed bijbelverhaal? 
https://www.nd.nl/geloof/geloof/1115424/hoe-vertel-je-een-goed-bijbelverhaal-gewoon-durven-en-
doen-  
19). Christelijk geschiedenisonderwijs – een persoonlijke visie 
https://www.gerritveldman.nl/christelijk-geschiedenis-onderwijs/  
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20). Schoolvakken en concepten 
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/schoolvakken-en-
concepten  
 
Armoede 
21). School kan ook bijdragen aan het terugdringen van kinderarmoede 
https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/school-terugdringen-
kinderarmoede#:~:text=Kinderen%20die%20opgroeien%20in%20armoede%20nemen%20dat%20pro
bleem,te%20beheersen%2C%20zoals%20voor%20schoolreisjes%2C%20laptops%20en%20bijlessen.  
22). Handreiking ‘omgaan met armoede op scholen’ 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/12/handreiking-omgaan-met-
armoede-op-scholen  
23). Rapportage ‘armoede onder leerlingen in het basisonderwijs’ 
https://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/wp-content/uploads/2019/12/Onderzoek-armoede-
leerlingen-basisonderwijs-9-december-2019-definitief.pdf  
24). Sluipmoordenaar ‘bestaansonzekerheid’. Coen Verbraak in gesprek met minister Carola 
Schouten (armoedebestrijding), medewerkers van een basisschool in Moerwijk (1 mei 2022) 
https://www.npostart.nl/de-publieke-tribune/01-05-2022/VPWON_1333844  
 
Pedagoog Wim Ter Horst 
25). Liefde maakt helderziend. Over de betekenis van de pedagoog Wim ter Horst 
https://drs-magazine.nl/artikelen/liefde-maakt-helderziend  
 
Meditaties 
26). Gods opdracht aan opvoeders en leraren 
https://www.vgs.nl/nieuws/meditatie-gods-opdracht-aan-opvoeders-en-leraren/  
 
Vrijheid van onderwijs 
27). Vrijheid van onderwijs 
https://www.verus.nl/themas/vrijheid-van-onderwijs 
 
28). Inclusie 
https://www.verus.nl/themas/vrijheid-van-onderwijs/inclusie 
 
Onderwijs aan vluchtelingenkinderen 
29). Onderwijs aan vluchtelingenkinderen 
https://www.verus.nl/themas/identiteit/onderwijs-aan-vluchtelingenkinderen  
 
30). Tips voor contact met kinderen uit Oekraïne 
https://www.gave.nl/bibliotheek/tips-voor-contact-met-kinderen-uit-oekraine  
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I Inleiding ‘Geloven in lesgeven’ 
Didactiek wordt vaak gezien als een neutraal terrein, onafhankelijk van vakinhoud of levens-

beschouwing. In dit boek toont David Smith aan dat dit niet klopt. Elke didactiek is een huis met een 

levensbeschouwelijk grondplan. Met het grote gebod van de liefde als uitgangspunt komt Smith dan 

met een voorstel voor een didactische praktijk vanuit het christelijk geloof. Voor het christelijk 

onderwijs, maar ook voor onderwijs in andere contexten. Het gaat niet primair om ‘onderscheidend 

zijn’ qua inhoud, maar om integriteit in de manier waarop we onderwijs ontwerpen en ruimte 

scheppen voor leerervaringen. Smith biedt voor dit alles een grondige wetenschappelijke 

verantwoording. Een onmisbaar, prikkelend boek voor iedereen die met onderwijsleerprocessen te 

maken heeft. 

David I. Smith begon als leraar Duits, Frans en Russisch op middelbare scholen in Engeland. Inmiddels 

is hij als hoogleraar onderwijskunde en als lerarenopleider verbonden aan Calvin University in Grand 

Rapids, Michigan (VS). Daarnaast is hij directeur van het Kuyers Institute for Christian Teaching and 

Learning. Hij geeft regelmatig gastcolleges voor Driestar educatief te Gouda. Eerder schreef hij onder 

meer Teaching and Christian Practices (met James K.A. Smith) en Teaching and Christian Imagination 

(met Susan M. Felch) en zeer recent Digital Life Together (met Kara Sevensma, Marjorie Terpstra en 

Steven McMullen). 
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Korte beschrijving 

Kort voor de kerstvakantie 2020 verscheen onder de titel ‘Geloven in lesgeven’ de Nederlandse 

vertaling van ‘On Christian teaching’ van de Amerikaanse hoogleraar David Smith. Verschillende 

scholen bestelden een exemplaar voor alle docenten. Hoe kan dat mooie initiatief een vervolg 

krijgen? 

Om weer even op te halen: Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk helpt leraren op 

een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken. Hierdoor kan de christelijke identiteit het 

dagelijks onderwijs nog sterker doortrekken. Verschillende reformatorische en gereformeerde VO-

scholen bestelden het boek voor al hun docenten. De directies van die scholen laten daarmee zien 

dat ze herkenbaar christelijk onderwijs een belangrijk doel vinden om na te streven. De weg naar dat 

doel begint bij de vorming van docenten. 

Geloven in lesgeven is een praktisch boek. Dat wil zeggen: de visie op didactiek als een christelijke 

praktijk blijft niet steken in beschouwing, maar krijgt handen en voeten in concrete, herkenbare 

lessituaties. Dat praktische karakter wordt nog versterkt door de bespreekpunten die aan elk 

hoofdstuk zijn toegevoegd. Daarmee wordt het gesprek in bijvoorbeeld de teamvergadering gediend. 

 Want het uitreiken van zo’n boek is een ding, als directie of betrokken docent hoop je natuurlijk op 

meer. Daarom hier de oproep om het boek met elkaar te gaan bespreken. Daarvoor is een bepaalde 

structuur nodig. Die structuur kan een leeskring zijn, maar er is ook meer mogelijk. Een leeskring is 

immers iets moois, maar trekt meestal mensen die al geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Daarom 

is het kansrijker om op elke teamvergadering tijd te reserveren voor de bespreking van een 

hoofdstuk. Of organiseer een studiemiddag rond het thema van dit boek. Breng daar docenten van 

(verwante) vakgroepen met elkaar in gesprek. Zo zijn er allerlei vormen te bedenken, maar belangrijk 

is steeds dat die bespreking dicht bij de eigen praktijk blijft. Het gaat niet om mooie theorie, maar om 

de concrete lessen die morgen op het rooster staan. 

 Soms wordt zo’n gesprek levendiger, en vindt er verdieping plaats, als het team dat gesprek voert 

onder leiding van een externe. Piet Murre (lector vakinhoud en didactiek) en Bram de Muynck (lector 

onderwijs en identiteit) zijn daarvoor beschikbaar. Ze werkten beiden mee aan de vertaling van het 

boek. Als u over de inzet van dit boek in uw eigen school meer wilt weten, kunt u contact opnemen 

met Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming, h.vermeulen@driestar-educatief.. 

Klik hier op de link en dan kom je op de website van Driestar-educatief. 

 

Inhoudsopgave 

Woord vooraf bij de Nederlandse 

vertaling van het boek ‘On christian 

teaching’ 

 

Woord vooraf  

Hoofstuk 1 De kloof tussen principes en praktijk 

Hoofstuk 2 De eerste negen minuten 

Hoofdstuk 3 Betekenisvolle patronen 

https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/actueel/nieuws/ga-in-gesprek-over-geloven-in-lesgeven#:~:text=Geloven%20in%20lesgeven%20is%20een%20praktisch%20boek.%20Dat,de%20bespreekpunten%20die%20aan%20elk%20hoofdstuk%20zijn%20toegevoegd
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Hoofdstuk 4 De ziel in beweging 

Hoofdstuk 5 Lesplan en levensovertuiging 

Hoofdstuk 6 Kijken, kiezen, omvormen 

Hoofdstuk 7 De verbeelding aan het werk 

Hoofdstuk 8 Leven in gemeenschap 

Hoofdstuk 9 Het inrichten van ruimte en tijd 

Hoofdstuk 10 Oefent in gemeenschap 

Hoofdstuk 11 Christelijke onderwijswetenschap: een 

stand van zaken 

Personalia  

 
 

2). Bijzonder onderwijs – christelijk geloof in de dagelijkse praktijk van het 
basis- en voortgezet onderwijs 
 
 In dit boek vertellen meet dan 40 specialisten uit het protestants-christelijk, reformatorisch, 
gereformeerd en evangelisch onderwijs op persoonlijke wijze hoe ze in de praktijk van hun 
onderwijswerk willen aansluiten bij de Bijbel. Daarbij komen heel concrete zaken aan de orde. 

✓ Wat maakt dat de les Frans op een christelijke of reformatorische school anders is dan op 
een openbare school? 

✓ Wat heeft de christelijke identiteit te maken met het rekenen in het basisonderwijs? 
✓ Kan het reformatorisch onderwijs het vak economie een eigen inhoud geven? 

 
Het gaat de auteurs daarbij niet om de dagopeningen, de rol van het gebed en het bijbelgebruik die 
de christelijke identiteit markeren, maar echt om de inhoud van de vakken. Een vergelijkbare 
publicatie was er op het moment van het verschijnen van dit boek niet. 
 
De christelijke identiteit heeft in het onderwijs alles te maken met geloofsoverdracht. Het 
overbrengen van de inhoud van het christelijk geloof gebeurt in de les en in de omgang met elkaar. 
Het heeft te maken met levensstijl, pedagogische visie en leeromgeving. In ‘Bijzonder onderwijs’ 
willen de auteurs aangeven hoe aan de geloofsoverdracht in het onderwijs vorm gegeven kan 
worden. Ze leveren daarmee aan zowel jonge docenten ie net van pabo of universiteit afkomen, als 
ervaren leerkrachten concrete handvatten. 
 
Aan deze uitgave werkten deskundigen mee uit zowel de wetenschap als het werkveld. De redactie is 
in handen van dr. Ronald de Graaf, docent aan he PABO van de Christelijke Hogeschool Ede aan aan 
de lerarenopleiding van Driestar Educatief. 
https://www.docete.nl/product/bijzonder-onderwijs-ronald-de-graaf /   

 
 
 
 

https://www.docete.nl/product/bijzonder-onderwijs-ronald-de-graaf%20/
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Inhoudsopgave 
 

Essays  Identiteit is te leren. Inleiding op de essays 

I). De keuken 1). Het goede leven. Verkenningen in het landschap van de christelijke 
pedagogiek  
Jan Marten Praamsma 
2). Kijk, een kind! Leerlingen met een christelijk oog bezien  
Wim ter Horst 
3). Opvoeden met geloof, hoop en liefde. De plaats van christelijk 
onderwijs in het onderwijsveld  
Arie de Bruin 
4). ‘Die angel in ons politieke leven’. Artikel 23 heeft de toekomst! – 
Marleen Barth 

II). Het hoofgebouw 5). Je werkgever, niet je baas. Schoolbestuur, management en identiteit. 
Harm Klifman 
6). Geven en delen. Leiding geven op een christelijke school. 
Bert Kalkman en Joop Korteland 
7). Piklijst of goed gezelschap. De kerk als geloofsgemeenschap 
Wim ter Horst 
8). Pleidooi voor een praatpaal. Pastoraat aan jongeren 
Marjan van ’t Spijker en Els van Amstel 
9). De identiteit van christenjongeren in een zapcultuur. Buitenlandse 
ontwikkelingen en binnenschoolse uitdagingen 
Hans Bakker en Nico van der Voet 
10). Seksuele oplichting. Seksualiteit en de school 
Dorien Muis-Meijer 

III). De klas 11). Een goede leraar? Over de persoon van e leraar op school 
Ad Meijers 
12). Geïnspireerd lesgeven. Lessen uit de joods-christelijke traditie 
Robert Doornenbal 
13). Vorming op leven en dood. Het ontwikkelen van godsdienstige 
sensitiviteit 
Siebren Miedema 
 
14). Hoe kwetsbaarheid kan zinderen van kracht. Een verhandeling over 
straffen. 
Paul Boersma 
15). In de onderstroom komen. Hoe buitenschoolse activiteiten de smalle 
en brede identiteit met elkaar verbinden 
Jan Bot 
16). Van Marxveldt en anderen… Het leven in de klas in de literatuur 
Hans Esther 
17). … God. Over godsbeelden in het onderwijs 
Roel van Swetselaar 

IV). De toekomst 18). Het einde van de protestantse school? Toekomst voor christelijk 
vormgegeven onderwijs – een katholieke visie 
Erik Borgman 

Vakken Het positivisme voorbij. Inleiding op de vakken 
Ronald de Graaf 

  



Geloven in lesgeven – didactiek als christelijke praktijk 

8 

 

V). De geest 19). De leerkracht als TomTom. Godsdienst in het basisonderwijs 
Frank van den Bos 
20). Go en de akki goblins. Godsdienst in het voortgezet onderwijs 
Ronald de Graaf 
21). God geeft te denken. Filosofie in het basisonderwijs 
Pieter Vos 
22). Ik klik dus ik besta. Filosofie in het voortgezet onderwijs 
Piet Booij (deel 1) en Ronald de Graaf (deel 2) 
23). Jij bent uniek! Sociale vorming in het basisonderwijs 
Elisabeth van Seventer-Timman 
24). Een donker hart? Morele vorming op een algemeen christelijke cluster-
4-school 
Evie Mol 
25). Suiker in de taart. Drama in het basisonderwijs 
Theo Dekker 
26). Godot of zo. CKV in het voortgezet onderwijs 
John Lith 

VI). De tong 27). Meer dan klank. Muziek in het basisonderwijs 
Femmelies Minnema 
28). Tussen ‘poids en majesté’ en ‘het beroven de heidenen’. Muziek in het 
voortgezet onderwijs 
Ed Kooijmans 
29). Rijke talige leeromgeving. Nederlands in het basisonderwijs 
Peter Bareman 
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