Betreft: PC GVO-scholingstraject (pabo-route)
Beste PC GVO-docent,
Waarom deze brief?
Deze brief gaat over het PC GVO-scholingstraject. Misschien ben je recent ons team komen versterken. In dat
geval is het scholingstraject er in de eerste plaats voor jou en ben je van harte welkom!
Misschien ben je al langer in dienst maar heb je behoefte aan verdieping. Ook dan kun je je aanmelden. Wees
er snel bij want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving geschiedt op volgorde van
aanmelding.
Het scholingstraject: sectorbreed én denominatief
Het scholingstraject valt uiteen in denominatieve PC GVO-modules én sectorbrede G/HVO-modules. De
denominatieve modules starten in september 2019. De sectorbrede modules starten onder voorbehoud weer in
september 2020. Je kiest zelf, i.o.m. je regiobegeleider, met welke modules je start.
Het sectorbrede en het denominatieve deel zijn beide opgebouwd uit contactdagen. literatuurstudie en
praktijkopdrachten. De contactdagen vinden plaats in Utrecht. De praktijkopdrachten voer je uit in je reguliere
lessen.
PC GVO-modules
Deze brief betreft de denominatieve PC GVO-modules. Tijdens de PC GVO-modules ontwikkel je je verder als
vakdocent PC GVO. Er is veel aandacht voor de hermeneutische en missionaire competentie.
Tot 18 mei: inschrijven
Tot 18 mei kun je je inschrijven voor het PC GVO-scholingstraject. Hiervoor is nodig:
-

je naam
de naam van je regiobegeleider
het ingevulde formulier uit bijlage 1 (facultatieve modules)

Vul het formulier uit bijlage 1 in en stuur het vóór 18 mei naar j.vdlaan@vonkt.nl
of naar:
VONKT, t.a.v. Jik van der Laan. Postbus 1080 8900 CB Leeuwarden1
met vermelding van je naam en je regiobegeleider

1

VONKT is verantwoordelijk voor de praktische organisatie en het eerste loket bij vragen / opmerkingen.
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Facultatieve modules
Sommige modules in het denominatieve PC GVO-traject zijn facultatief. Je volgt minimaal 56 facultatieve uren
maar kunt binnen het programma enkele keuzes maken. Bijlage 1 bevat een inschrijfformulier. Hiermee kun je
je inschrijven voor de modules van jouw keuze.
Basismodules
Naast facultatieve zijn er ook verplichte modules (basismodules). Deze modules zijn fundamenteel voor ons
vak. Ze helpen je om een stevige basis te leggen onder je PC GVO-docentschap.
De basismodules staan in de onderstaande tabel. Een aanmelding voor het scholingstraject behelst
automatisch een inschrijving voor alle basismodules.
Onderwerp

Uren2

Datum

Tijd

Krijtlijnen en de werkorganisatie

14

14/09/2019

10.30u 13.00u

Godsdienstdidactiek: lesmethoden, kerndoelen en jaarplan

14

14/09/2019

13.45u 16.15u

Bijbelwetenschappen

28

12/10/2019

11.00u 15.45 u
(pauze van
13.00u 13.45u)

Filosoferen en theologiseren met kinderen

28

14/03/2020

11.00u 15.45 u
(pauze van
13.00u 13.45u)

Symboliseren en ritualiseren

14

18/04/2020

10.30u 13.00u

Godsdienstpedagogiek

14

18/04/2020

13.45u 16.15u

Godsdienstdidactiek: didactische modellen en werkvormen

28

16/05/2020

11.00u 15.45 u
(pauze van
13.00u 13.45u)

Interreligieuze dialoog

28

13/06/2020

11.00u 15.45 u
(pauze van
13.00u 13.45u)

Maatwerk
Het programma is zorgvuldig samengesteld. Toch kan het zijn dat een alternatieve ‘route’ beter bij jou past.
Soms is maatwerk dan een optie. Meer hierover lees je in bijlage 2.

2

Contacturen plus uren voor thuisstudie.
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Laat van je horen
De interne PC GVO-modules worden in september 2019 voor het eerst aangeboden. Doe jij mee? Dan hopen
we dat het scholingstraject je inspiratie gaat brengen en dat je er nog jaren plezier van hebt!
Ook voor ons is dit een eerste jaar en ook wij zijn lerende. Heb je een vraag of opmerking? Neem dan contact
op (j.vdlaan@vonkt.nl).
Met een hartelijke groet namens de klankbordgroep,
Barbara Bas-Douw
Beleidsmedewerker scholing PC GVO
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Bijlage 1: Inschrijfformulier facultatieve modules
Facultatieve modules
Binnen het programma zijn er enkele keuzemogelijkheden. Kruis in de onderstaande tabel aan, welke
facultatieve modules jij wilt volgen. Houd s.v.p. rekening met het volgende:
●
●
●
●

Kies minimaal 2 facultatieve modules.
Hiervan is één module ofwel Hermeneutiek OT ofwel Hermeneutiek NT.
Voor de andere module kun je kiezen uit Hermeneutiek OT, Hermeneutiek NT, Kleurrijk christendom
vroeger en nu en Christelijke filosofie.
Wil je meer modules volgen dan minimaal vereist? Dat kan! Goed om te weten: als je één of meer extra
modules volgt, ben je in cursusjaar 2020-2021 desgewenst vrijgesteld van nascholing.

Moduletitel

Wat leer ik?3

Uren

Datum

Tijd

Hermeneutiek NT: de
evangeliën

De evangeliën geven een
beschrijving van het leven van
Jezus en vertellen over zijn
boodschap. Wat hebben die
wonderlijke verhalen over en
van Jezus kinderen van nu te
zeggen?
Om daar meer grip op te
krijgen duiken we in deze
module in de
ontstaansgeschiedenis,
context, opbouw en thematiek
van de evangeliën. Er is
aandacht voor verschillen en
overeenkomsten tussen de
evangeliën. En voor de
verschillende teksttypen die je
binnen evangeliën aantreft.
Meer in het algemeen oefenen
we ons in het lezen van
Bijbelverhalen met een
theologische bril.

28

16/11/2019

11.00u 15.45 u
(pauze
van
13.00u 13.45u)

Hermeneutiek OT:
oerverhalen

De verhalen uit Genesis gaan
over mens zijn en mens
worden naar Gods bedoeling.

28

14/12/2019

11.00u 15.45 u
(pauze
van
13.00u -

Ja,
ik
wil!

Mijn
2e
keuze
is...4

3

O.b.v. de voorlopige module-inhouden.
Van je tweede keuze maken we gebruik als zich voor de module van je voorkeur minder dan 5 studenten
hebben aangemeld.
4
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13.45u)

Deze verhalen kunnen een
prachtige ondersteuning zijn
bij de identiteitsontwikkeling
van kinderen van nu.
Om dat mogelijk te maken wil
je als docent goed thuis zijn in
de verhalen. Hoe kan je het
Bijbelboek Genesis lezen met
een ‘theologische bril’? Aan
het eind van deze module heb
je meer kennis van de
ontstaansgeschiedenis,
context, opbouw en thematiek
van Genesis.
Meer in het algemeen oefenen
we ons in het lezen van
Bijbelverhalen met een
theologische bril.

Kleurrijk christendom
vroeger en nu

Je leert meer over
kerkgeschiedenis en over de
veelkleurigheid van
hedendaags christelijk
geloven. Als vanzelf nodigt
deze ontdekkingstocht uit om
te reflecteren op jouw eigen
plek in dat kleurrijke palet.

28

11/01/2020

11.00u 15.45 u
(pauze
van
13.00u 13.45u)

Christelijke filosofie

Filosofie betekent ‘liefde voor
wijsheid’. Wijs worden en met
leerlingen zoeken naar
wijsheid, dat willen we
allemaal wel. In deze module
verkennen we het boeiende
vakgebied van de filosofie.
Wat doe je eigenlijk als je
filosofeert? Welke
deelgebieden zijn er? En
wanneer wordt filosofie
‘christelijke’ filosofie?
De module vormt een mooie
opstap naar de meer
praktijkgerichte basismodule
Filosoferen en theologiseren
met kinderen (in maart).

28

08/02/2020

11.00u 15.45 u
(pauze
van
13.00u 13.45u)
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Bijlage 2: Maatwerk
Het kan zijn dat je in een eerdere opleiding vakken hebt gevolgd, die veel overlap hebben met verplichte
modules. In dat geval is er soms maatwerk mogelijk. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Stuur dan het
volgende op naar j.vdlaan@vonkt.nl:
-

de titel van de module(s) die voor jou mogelijk niet meer relevant is / zijn
een vakkenlijst van een hogeschool of universiteit, waaruit blijkt dat je overlappende vakken hebt
gevolgd
een diploma en / of cijferlijst waaruit blijkt dat je de betreffende vakken succesvol hebt afgerond
als je jouw diploma langer dan 10 jaar geleden hebt behaald: een bewijs dat je na het behalen van je
diploma je bekwaamheid t.a.v. de betreffende vakken structureel hebt onderhouden door het volgen van
nascholing

Op basis van de documenten kijken we samen of een alternatieve route beter bij jouw situatie past.
Je kunt ook besluiten de modules toch te volgen en hiervoor nascholingspunten aan te vragen voor cursusjaar
2020-2021.
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