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Uitnodiging: 
Symposium  
‘Geestelijke stromingen geven’ 

 
 
Soest, mei 2015 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met groot genoegen nodigen we u uit voor 
het symposium ‘Geestelijke stromingen 
geven’ dat in samenwerking met Saxion 
Hogeschool op vrijdag 5 juni 2015 in De-
venter wordt gehouden. 
(Handelskade 75, 7417 DH Deventer) 
 
De bijeenkomst begint om 13.30 uur.  
Vanaf 13.00 uur bent u welkom voor een 
kopje koffie of thee. 
 
Aanleiding is het verschijnen van het boek 
‘Geestelijke stromingen geven’ door Jos van 
Remundt en Marleen Boon-Jansen (uitge-
geven in samenwerking met uitgeverij Ko-
ninklijke Van Gorcum).  
 
De behoefte aan gedegen kennis over gees-
telijke stromingen wordt in de maatschap-
pij sterk gevoeld, des te meer in het onder-
wijs. De doelstelling van Echelon gaat van-
ouds verder: wij zetten ons in voor zinvolle 
gesprekken over levensvragen in de klas 
(levenbeschouwelijke communicatie).  
In ons nieuwe boek zijn beide dan ook heel 
praktisch gekoppeld: kennis èn verdieping. 
 
Ik zie u graag op 5 juni,  
met vriendelijke groet, 
 
Kees Waagmeester,  
voorzitter Stichting Echelon 
 

In samenwerking met:  
 

 
 

 

 

Programma 
 
13.00 u 
►  Aankomst en aanmelden. 
 
13.30 u 

►  Welkom door dagvoorzitter  

      Kees Waagmeester, voorzitter Echelon.  

►  De leerkracht volgens Saxion.  

      Paul Hilferink, lerarenopleiding Saxion.  

►  Aanbieding boek ‘Geestelijke stromingen 

      geven’ aan Ahmed Marcouch en Jan-Auwke  

      Diepenhorst door de auteurs Jos van 

      Remundt, Marleen Boon-Jansen en Charlotte 

      Bruijn 

 

►  Toespraak van Ahmed Marcouch,  

      Tweede Kamerlid voor de PvdA. 

 
14.15 u 
►  Pauze 
 
14.40 u 

►  De meelezers over hun ervaringen met het  

      boek ‘Geestelijke stromingen geven’. 

►  ‘Praatplaat’ met Ineke Struijk en Marleen 

      Boon-Jansen (beiden Echelon).  

►  Zaalgesprek. Met in het panel:  

      ● Hans Teegelbeckers (VOS/ABB),  

      ● Dick den Bakker (Verus),  

      ● Dick Lieftink (vz. Bisschop Moller Stichting), 

      ● Ineke Struijk (Stichting Echelon)  

      ● Jan-Auwke Diepenhorst (directeur  

       Academie Pedagogiek en Onderwijs Saxion). 

 

15.45 u 
►  Afsluiting en borrel 
 
16.30 u 
►  Einde programma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVP aanmelden door een  

mailtje te sturen naar:  
 

Contact@StichtingEchelon.nl 
 



Achtergrondinformatie 
 

Pas verschenen:  
 

Geestelijke stromingen geven, Jezelf ver-
staan, elkaar zien staan (2015)  
Door Jos van Remundt en Marleen Boon-
Jansen.  
Uitg. Koninklijke Van Gorcum met Stichting 
Echelon. ISBN 9789023253082. € 39,95 
 
 

Methodiek gaat uit van  

levensvragen van leerlingen 
 

Met plezier ‘Geestelijke 
stromingen’ geven 
 
Voor de leerkracht in het basisonderwijs die 
nut en plezier wil beleven met het vak Geeste-
lijke stromingen / Levensbeschouwing is nu 
een unieke methodiek ontwikkeld.  
Stichting Echelon heeft in samenwerking met 
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum het boek 
‘Geestelijke stromingen geven’ op de markt 
gebracht. 
 
Een ‘must’ voor leerkrachten en voor pabo’s. Het 
unieke van dit boek is dat zes levensvragen waar 
ieder mens mee te maken krijgt, zoals: ‘Wie is de 
mens?’ en ‘Wat is goed en kwaad?’, als uitgangs-
punt worden genomen.  
De methodiek blijkt zeer succesvol. Ze helpt leer-
krachten enorm bij het voeren van zinvolle ge-
sprekken in de klas over levensvragen, beleving en 
gedrag (denk aan pesten). In het verlengde hiervan 
doen leerlingen kennis op over de religies en le-
vensbeschouwingen. 
 
Kerndoelen 
De door Stichting Echelon ontwikkelde methodiek 
is een antwoord op het verplichte vak ‘Geestelijke 
stromingen’ waarmee de overheid wil inspelen op 
de veelkleurigheid van de samenleving.  
Kennis over geestelijke stromingen wordt als een 
voorwaarde gezien om als leerling te begrijpen wie 
je bent (‘jezelf verstaan’) en om respectvol om te 
gaan met verschillende opvattingen van mensen 
(‘elkaar zien staan’). Het boek sluit naadloos aan 
bij de kerndoelen geestelijke stromingen, die voor 
een groot deel samenvallen met burgerschap en 
sociale integratie.  
 
Praktijk en theorie 
Uitgaan van kennisoverdracht alleen is niet vol-
doende. Elke ervaren leerkracht weet dat dat niet 
werkt. In de methodiek ‘Geestelijke stromingen 
geven’ wordt daarom ieder van de zes levensvra-
gen belicht volgens dezelfde heldere structuur: 
Waarom? Daarom! Doen! De praktijk volgt zo 
naadloos uit de theorie.  
 
Lesvoorbeelden en werkvormen 
Met ongeveer 40 lesvoorbeelden per bouw en ruim 

60 beschreven werkvormen, kunnen leerkrachten 
eens per week een les Geestelijke stromingen ge-
ven. De lessen kunnen al gegeven worden vanaf 
een kwartier en zijn, in geval van uitgebreidere 

lessen, eenvoudig op te splitsen. De lessen zijn te 
integreren met kringgesprekken over actuele ge-
beurtenissen, maar ook met taal- en woorden-
schatlessen.  
 
Samenvattend 
1. het boek sluit naadloos aan bij de kennisbasis 
    Geestelijke stromingen 
2. zet aan tot levensbeschouwelijke communicatie 
3. geschikt voor alle denominaties 
4. zo’n 40 lesvoorbeelden per bouw en meer dan 
    60 beschreven werkvormen. 
 

 
 

Ook nieuw: 
 
Echelon verzorgt implementatiecursus  
‘Geestelijke stromingen geven’ 
 
De implementatie en borging van het vak Gees-
telijke stromingen in het basisonderwijs is van 
groot belang. Implementatie houdt in dat de 
leerkrachten inhoudelijk sterk worden dit vak 
te onderwijzen en het te borgen binnen het ge-
hele curriculum.  
Echelon heeft hiervoor een cursus ontwikkeld 
die onmisbaar is voor elke leerkracht die met de 
methodiek vertrouwd wil raken. 
 
Voor meer informatie, zie onze website  
StichtingEchelon.nl onder Professionalisering. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maatschappij en politiek verwachten  
veel van het onderwijs. Enkele voorbeelden: 
 
Prof. Henk Tieleman, econoom en antropoloog: 
 
‘In de steeds meer globale en daardoor steeds 
meer multi-religieuze samenleving is het ontwik-
kelen van inzicht in wat religie vermag (ten goede 
en ten kwade) voor scholen en leerlingen uiteinde-
lijk een cruciale civiele vaardigheid. Het bijdragen 
aan dat inzicht is een fundamentele vormende 
taak, en het toerusten van ieder (vooral onderwij-
zenden) die daar een rol in speelt is een serieuze 
politieke kwestie’.  
  
Kamerlid Ahmed Marcouch bij verschillende  
gelegenheden: 
 
‘Wij moeten ideologieën bestrijden, geen religies’… 
Het gaat om de ideeënstrijd, zeg ik als ervarings-
deskundige, als iemand die zelf vanuit oprechte 
idealen een periode ontspoort was als radicaal en 
daarvan terugkwam’…. ‘Als er in mijn tijd internet 
was geweest, was ik ook een Samir A. geworden’… 
‘Leren gaat van au. Net zoals nieuwe kennis ver-
werven botst met bestaande ideeën in de herse-
nen, zo botst een nieuwe moraal met oude nor-
men. Die botsing is nodig, om te zorgen dat leer-
lingen tot nieuwe inzichten komen over geloof, 
ideologie, over wat wel en wat niet mag in dit 
land’… 


