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Aanbod

Begeleiding en ondersteuning

I

dentiteitsbegeleiders zijn professionals op het gebied
lijke aspecten van de drie religies. We kunnen ondervan godsdienst/levensbeschouwing en onderwijs.
zoeken welke beelden van God leven in het team en
Centra voor identiteitsbegeleiding begeleiden (teams
in de verschillende religies, waaruit die beelden
van) leerkrachten en docenten op verschillende manievoortkomen en hoe je daarmee kunt werken en leven.
ren bij het geven van vorm en inhoud aan spiritualiteit,
levensbeschouwelijke vorming en de bijzondere iden- c We kunnen teams en leerkrachten of docenten contiteit van de school.
creet ondersteunen door middel van
Een belangrijk element van dat aanbod is scholing, – co-uitvoering: het mede opzetten, organiseren, uitcoaching en begeleiding rondom de interreligieuze diavoeren en evalueren van een van de werkvormen,
loog tussen leerlingen onderling, leerlingen met hun
samen met de leerkracht of docent;
leerkrachten en leerkrachten onderling. Een boek als
– coaching: het voor- en nabespreken van lesactiGod Adonai Allah kan een goed middel zijn bij die
viteiten met de leerkracht of docent, zodat hij kan
interreligieuze dialoog.
leren van de kennis en feedback van een identiteitsbegeleider;
Wat kunnen identiteitsbegeleiders voor jou of jullie doen?
– intervisie: begeleiding van een klein groepje leerkrachten of docenten bij het organiseren en uitvoeren
a We kunnen teams van scholen begeleiden bij vragen
van een van de werkvormen;
als: Wat willen wij als school met God, Adonai en
– het leveren van materiaal en/of informatie, zoals
Allah? Wat willen wij met de verschillende religies
leskisten, contacten met godshuizen of musea, beelddie in onze samenleving en school aanwezig zijn?
of informatiemateriaal enzovoort.
Wat willen we met betrekking tot de religieuze ontwikkeling van onze leerlingen en wat willen wij met
de interreligieuze dialoog?
b We kunnen teams en leerkrachten of docenten begeleiden bij vragen als: Hoe doe ik dat? Welke kennis, vaardigheden en houding zijn nodig voor religieuze vorming, voor de interreligieuze dialoog in de
klas en met ouders, en specifiek voor het werken met
God Adonai Allah? We kunnen scholing geven in de
vaardigheden van het filosoferen met kinderen of van
de dialoog. We kunnen scholing geven over inhoude40
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Waar kun je identiteitsbegeleiders vinden?
– Advies- en begeleidingsdienst voor godsdienst/
levensbeschouwing in het primair onderwijs in
het bisdom Roermond
Heinsbergerweg 2, 6045 CH Roermond
Telefoon (0475) 33 15 59
www.abl-limburg.nl
Werkgebied: Limburg
Contactpersoon: de heer J.A. Scheepers
– Akros onderwijsbureau
– Marslaan 1
Postbus 648, 4600 AP Bergen op Zoom
Telefoon (0164) 23 75 57
– Dr. Hub van Doorneweg 91
Postbus 4156, 5004 JD Tilburg
Telefoon (013) 460 99 99
www.dksr.nl / www.akros.nl
Werkgebied: West-Brabant en Zeeland
Contactpersoon: mevrouw C.M. de Wit
– Arkade-Cilon
Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam
Telefoon (020) 614 62 62
www.arkade-cilon.nl
Werkgebied: Noord-Holland
Contactpersoon: de heer C.J.J. Kat
– Ethilon
Stichting voor Ethiek en Levensbeschouwing in
Onderwijs
Gasthuisring 54b, 5041 DT Tilburg
Telefoon (013) 543 63 14
www.ethilon.nl
Werkgebied: Midden-Brabant
Contactpersoon: mevrouw H.M.M. Blankers

– Expertis onderwijsadviseurs
Hengelosestraat 525, 7521 AG Enschede
Telefoon (074) 851 65 16
www.expertis.nl
Werkgebied: Twente
Contactpersoon: de heer L. Beukers
– Onderwijsbureau Meppel
Postbus 91, 7940 AB Meppel
Telefoon (0522) 25 22 99
Werkgebied: Groningen, Friesland, Drenthe, de kop
van Overijssel en Flevoland
Contactpersoon: mevrouw A. Wachter
– Pascor
Leerlooierij 24, 4651 SM Steenbergen
Telefoon (0167) 56 15 56
Werkgebied: Zuid-Holland
Contactpersoon: mevrouw M. van Broekhoven
– Sol identiteitsbegeleiders
Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing
en Identiteit
De Valuwe 2, 5431 AV Cuijk
Telefoon (0485) 31 63 47
www.sol-identiteitsbegeleiders.myweb.nl
Werkgebied: Zuid-Gelderland en Oost-Brabant
Contactpersoon: de heer J.W.M. Roemer
– Stimin
Stichting Identiteitsbegeleiding Midden-Nederland
Koningstraat 27, 6811 DG Arnhem
Telefoon (026) 442 59 03
www.stimin.nl
Werkgebied: Gelderland, Utrecht en Flevoland
Contactpersoon: mevrouw J. Crooijmans

