
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliodrama met kinderen 

 

leren begeleiden 

 
 

5 zaterdagvoormiddagen 

 Beleef de inspirerende werking van bibliodrama  

 

Leer concrete creatieve werkvormen hanteren 

 

Beluister het levensverhaal van je kinderen 

doorheen het spel met (bijbel)verhalen. 

Versterk je (inter)levensbeschouwelijke 

competenties 

Bibliodrama is 

 

-  creatief en speels zin ervaren in de ontmoeting 

tussen bijbelverhalen en het persoonlijke leven. 

- de gestolde verhalen weer levend maken en de 

inspiratie voelbaar in lijf en leden.  

Bibliodrama kent vele speelwijzen en werkvormen 

die beleving en diepgang bevorderen 

Meer over bibliodrama: 

http://www.hetleerke.com/bibliodrama.html 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/bibliodrama-in-

vlaanderen/  

 

 

 

Bibliodrama en kinderen 

 

Zich inleven in een figuur of een rol, mensen 

imiteren, met miniatuurfiguren situaties nabootsen, 

verhalen uitbeelden… kinderen zijn er gek op.  

 In bibliodrama leren kinderen spelenderwijs 

(bijbel)verhalen verbinden met hun eigen 

levensrealiteit, door ze met  lichaam en geest te 

doorleven.  

Wanneer een kind in beweging komt, gebeurt er 

ook van binnen van alles. Bij het spelen van figuren 

uit de bijbel verkent of oefent het kind hun woorden 

en hun gedragingen. Zo kan gedrag ontstaan dat het 

kind ook in het concrete leven in praktijk kan 

brengen. Kinderen leren luisteren, oog hebben voor 

noden, elkaar aanraken, dragen, moed houden, 

opstaan, solidair zijn, storm trotseren… 

Ze leren zich verwonderen, openstaan voor het 

mysterievolle, voeling krijgen met het Geheim en de 

vele namen die het krijgt in de verhalen. 

Het begeleiden leren 

 

Het begeleiden van bibliodrama vergt vaardigheden 

die je niet uit handboeken kan leren. In deze 

training oefenen we zeer concreet, eenvoudige 

werkvormen en vaardigheden die je meteen in je 

eigen praktijk kan toepassen. Dit doen we door: 

- zelf te ervaren  

- in stappen te analyseren,   

- toe te passen op de eigen situatie  

- het uit teproberen.  

 

 

Vervolg op pagina 2   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doelen van de sessies bibliodrama 

 

- Al spelend voeling krijgen met de intensiteit en 

inspirerende werking van bijbelverhalen  

- Basiswerkvormen verkennen, in didactische 

stappen ontleden en zich eigen maken. 

- Aanpassen aan de eigen werksituatie, zelf in 

praktijk brengen en daaruit leren. 

- Beeld en symbooltaal, lichaam en beweging, 

woord en ritueel, leren hanteren met kinderen. 

- Begeleiderhoudingen verkennen en open 

levensbeschouwelijke communicatie hanteren. 

- Spelenderwijs theologiseren met kinderen. 

- Gebruik maken van zinverhalen uit andere 

levensbeschouwingen en culturen  

- Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in 

respect voor elke inbreng en elk kind.  

- Het levensverhaal van kinderen beluisteren en 

hun religieuze groei helpen verdiepen. 

- Leerprocessen inbouwen: verkennen, verdiepen, 

confronteren, integreren, verankeren, oriënteren.

 

 

Bibliodrama  in de ‘Kapel van de ontluiking’  

Deze training krijgt een meerwaarde door de 

veranderende spirituele gestalten die deze 

hedendaagse kapel kan aannemen. Luiken kunnen 

opengaan, licht kan binnenstromen, christelijke 

figuren kunnen verschijnen en verdwijnen. En 

lopend op een vloer van zand, houden we contact 

met de aarde. 

  ---------------- 

 

De bibliodramasessies verlopen in een wezenlijk 

respect voor eigen beleving, ritme en draagkracht.  

Deze vormingsdagen worden gepromoot door de 

inspectie-begeleidingsdienst godsdienst voor het 

Basisonderwijs van het Bisdom Mechelen-Brussel  

 

Praktisch 
Data:  5  Zaterdagen in 2018:  

20 januari, 3 en 24 februari, 3 maart en 28 april  

9.00 – 13.00 uur. 

 

Plaats: ‘Kapel van de ontluiking’ en VLP centrum 

Hendrik Placestraat 47 - 1702 Groot-Bijgaarden  

 

 
 

Begeleiding:  Jean Agten  

Procesbegeleider en nascholer in bibliodrama en 

godsdienstdidactiek voor leraren in de praktijk en 

studenten van hogescholen en universiteit.  

Auteur van handleiding ‘Bibliodrama begeleiden’ en 

‘Bibliodrama spelenderwijs met kinderen’.  

Bezieler van bibliodrama in Vlaanderen. 

 

Kostprijs: 125 € voor de reeks van vijf voormiddagen  

 

Benodigdheden: Bijbel, notitieboekje, schrijfgerief, 

gemakkelijke kleding.  

 

Inschrijven: De Verzinning. 

deverzinning@gmail.com : Je naam, adres, 

geboortedatum, beroep, korte motivatie.  

Stort € 25 op rekening: BE54 0636 3140 8397  

 Met vermelding: je naam + ‘Bibliodrama met 

kinderen’ 

 

Meer informatie: deverzinning@gmail.com 

 


