
Stellingenspel 

 

Situering: 

In dit stellingengesprekje worden de verschillende thema’s die in het materiaal uitgewerkt zijn, 
verkend nl:  

• vriendschap en verbondenheid 
• Jezus als inspirator 
• snoeien om te groeien 
• perspectief 
• vruchten 

Aan ieder wordt gevraagd in 1 minuut tijd op zoek te gaan naar een muts, of een hoofddeksel. 

Bij akkoord zet men het hoofddeksel op, bij niet akkoord gaat het hoofddeksel uit beeld en tussenin, 
wordt het hoofddeksel laag gehouden. 

Stellingen: (worden in een ppt aangeboden) 

 

1. Leren is ook frustreren. (zie verder impuls 5: Snoeien om te groeien) 
2. Mensen/kinderen kunnen uit zichzelf geen vrucht dragen. 
3. Het is de prioriteit van onderwijs om in deze tijd kinderen hoopvol naar de wereld te leren 

kijken.  
4. Fouten maken is een luxe die we ons niet kunnen permitteren. (zie impuls 5 snoeien om te 

groeien) 
5. Jezus kan een ware inspiratiebron zijn voor mensen vandaag, ook voor niet- en anders- 

gelovigen (zie impuls 4: Jezus, een ware inspiratiebron) 
6. De visie van onze school en onze inspiratie hiervoor is voor mij en mijn collega’s duidelijk 

en bepaalt de richting van ons pedagogisch handelen. 
7. Vruchten dragen, is synoniem voor succes, prestatie of efficientie. (zie impuls 7, vruchten 

dragen) 
8. Waarheid, is een achterhaald begrip. Er is zoveel waar en niet alle waarheid heeft impact. 

(zie ook Rikko Voorberg) 
9. De figuur van Jezus is mij als leerkracht of directeur te hoog gegrepen als inspirator, daar 

geraak ik nooit aan. 
10. Liefde zoekt door ons een weg om zich met anderen te verbinden en zo uit te groeien tot 

een netwerk met eeuwigheidswaarde. Voor veel kinderen en jongeren is deze verbinding 
van levensbelang. (zie Sabien  Van Huffel) 

11. Waarheid in de Christelijke traditie gaat niet over feitelijkheden maar over verbinden, over 
het hart en over actie. (Rikko Voorberg) 

 

2de mogelijkheid: Vraaggesprek 

 

Er worden gespreksgroepjes van 4-5 personen gevormd en in het komende half uurtje spreken wij 
samen over een 5tal vraagjes die aansluiten bij elk thema. 



 

1. Jezus noemt zichzelf de Ware wijnstok. 

Wat is waarheid? Welke betekenis zie jij hierin? 

Kunnen we dit in deze tijd nog zeggen of is dat gepasseerd? 

2. Vruchten dragen in onderwijs. 

Wat zou dat kunnen betekenen? 

3. Verbindend onderwijs, wat kan dat zijn? Hoe kan dat gebeuren? Waarom? 

4. Kan je alleen vruchten dragen, je moet het toch zelf doen. 

5. Is er tijd en ruimte in ons onderwijs om fouten te mogen maken? 

6. Durven wij nog openlijk Jezus als inspirator van onze school en van ons pedagogisch 
handelen noemen? 


