
OPLEIDING TOT LERAAR
LEVENSBESCHOUWING

Een modulaire opleiding tot leraar levensbeschouwing
voor leraren die al bevoegd zijn voor een ander vak 

 
Het vak levensbeschouwing is een van de vakken dat een tekort
heeft aan leraren. Het aantal bevoegde leraren dat afkomstig is
van de lerarenopleidingen is erg laag en onvoldoende voor de
toekomstige vacatures. Zo'n 30 fte is nodig in de komende tien
jaar. 

Belangstellende leraren, die al bevoegd zijn voor een ander vak
én die affiniteit hebben voor het vak levensbeschouwing,
kunnen een tweejarige modulaire opleiding volgen.    

Ben jij dat? Dan is deze opleiding voor jou!

"WE HEBBEN JOU NODIG!!'

"EN WIJ OOK!"

Schrijf je in met dit formulier!

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/LhBQUMBMPfa9QiP_FRVVBv3JWbKJVFOdmZeyP_Chh0tQD5UYa-bo-_l7ZTntcrCf/64LEUdw8kNnh29y


OPLEIDING TOT LERAAR LEVENSBESCHOUWING
---

► modulair ◄
► tweejarig ◄

► per jaar vier x twee dagen + overnachting ◄
► meteen voor de klas ◄

► bekwaamheid voor vmbo en onderbouw havo/vwo ◄ 

Het curriculum is modulair van opzet en loopt tijdens twee schooljaren.
Per schooljaar zijn er vier bijeenkomsten van twee dagen met een
overnachting (vijf dagdelen per bijeenkomst).
Je verblijft in het gastenverblijf van het conferentiecentrum Abdijhof
Mariënkroon in Nieuwkuijk. 
Bij aanvang van de opleiding mag je meteen lessen levensbeschouwing op je
school verzorgen.
Je wordt bekwaam om lessen te geven in de onder- en bovenbouw van het
vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.

  

•
•

•

•

•

voor wie het vak levensbeschouwing nog onontgonnen gebied is; 
die belangstelling heeft voor het vak levensbeschouwing;
die een positieve affiniteit heeft met het katholieke geloof en de Kerk;
die een eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid heeft voor een ander vak.

•
•
•

•

na het eerste jaar een tussenevaluatiegesprek of de opleiding beantwoordt aan
de verwachtingen;
na drie jaar (een jaar na afloop van de tweejarige opleiding) een
evaluatiegesprek met terugblik en over ervaringen.

Persoonlijke gesprekken met de bisschoppelijk gedelegeerden:

•

•

Het profiel van deelnemers aan de opleiding gaat uit van een leraar: 

Schrijf je in met dit formulier!

Data voor schooljaar 2022/2023:

naar keuze op 23 juni of op 6 juli 2022 •

•

•

•
•

Voorlichting, in conferentiecentrum Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk: 

Scholingsdagen:
14 en 15 september 2022
16 en 17 november 2022
08 en 09 februari 2023
19 en 20 april 2023

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/LhBQUMBMPfa9QiP_FRVVBv3JWbKJVFOdmZeyP_Chh0tQD5UYa-bo-_l7ZTntcrCf/64LEUdw8kNnh29y


•
•

•
•

•

OPLEIDING TOT LERAAR LEVENSBESCHOUWING
---

► curriculum ◄
► kosten ◄

Theologie en Christologie
Inleiding Bijbel
Exegese en interpretatie Bijbel
Liturgie, Sacramenten en Sacramentalia
Sociale Leer van de Kerk en Diaconie
Bio-ethiek en Gender-ethiek
Reflectie - eigen positionering, persoonsvorming
Godsdienstdidactiek / coaching

Wereldgodsdiensten
Spiritualiteit en Rituelen in Geloof en Samenleving
Kerkgeschiedenis
Kerkgeschiedenis en de huidige tijd
Christelijke spiritualiteit, gender en partnerrelaties
Kerk en Samenleving, levenskeuzes van mensen in de westerse wereld
Reflectie – eigen positionering, persoonsvorming
Godsdienstdidactiek / coaching

•

•

•

Vakkenaanbod leerjaar 1

 Vakkenaanbod leerjaar 2
•
•
•

•
•
•

•

•

In de opleiding zijn de OMO-eindtermen levensbeschouwing opgenomen.

De kosten
De kosten voor de opleiding worden betaald door de school waar de leraar
lesgeeft. Inbegrepen zijn lessen, lesmateriaal, boeken, leeromgeving, licenties,
spirituele begeleiding, dienstverlening vanuit het bisdom van Den Bosch,
overnachting, lunches, ontbijt, diner en reiskosten.

MEER INFORMATIE:
• OMO-WIJZER|PERSONEEL - LOOPBAAN EN ONTWIKKELING

• phj.hermans@omo.nl
Schrijf je in met dit formulier!

mailto: phj.hermans@omo.nl
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/LhBQUMBMPfa9QiP_FRVVBv3JWbKJVFOdmZeyP_Chh0tQD5UYa-bo-_l7ZTntcrCf/64LEUdw8kNnh29y
https://ons.omo.nl/do/page?id=476035-70616765

