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Workshop: De áchtste competentie       Jos Douma 
Spirituele bekwaamheid van de gereformeerde leerkacht 
 
De HAAL-brochure De (ref)le(cte)rende leerkacht spreekt over zeven competenties. In de workshop 
'De áchtste competentie' wordt de stelling verdedigd dat het noodzakelijk is om ook de spirituele 
competentie van de christenleerkracht aparte aandacht te geven. Deze competentie heeft alles te 
maken met de identiteit van de school waar je werkt en waarin de school zich wil onderscheiden van 
andere richtingen.  
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Stephen R. Covey 
- De zeven eigenschappen van 

effectief leiderschap  

- De 8e eigenschap. Van 
effectiviteit naar inspiratie. 

Competentie: het 

vermogen om op basis van 
aanwezige kennis, 
vaardigheden en houdingen 
adequaat te handelen. 

Spiritualiteit: het samenspel 

van de drie dimensies in geloven: 
- Leer (bijbel, leer van Christus, 

belijdenis) 
- Omgang (geloofsbeleving, 

gebed, meditatie, verbondenheid 
met andere christenen) 

- Leven (ethiek, levensstijl, vrucht 
van de Geest, gaven en talenten 
gebruiken) 

Stellingen 
1. Voor een gereformeerde basisschool is het van groot belang om aparte aandacht te geven aan 

de (ontwikkeling van) de spirituele competentie. 
2. Christen-leerkrachten spelen een cruciale rol in de geloofsontwikkeling van basisschoolkinderen. 
 
Vragen 
3. Wat betekent het dat Christus ons grootste Talent is? 
4. Hoe kun je spirituele competentie ontwikkelen? 
5. Hoe kunnen we als team elkaar helpen om ook geestelijk te groeien? 
6. Hoe brengen we kinderen bij Jezus? 
7. Hoe kan Jezus in onze school (meer) centraal staan? 

Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft 
het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis 

van Gods heerlijkheid in het aangezicht van Christus. Maar wij 
hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te 

boven gaat, van God is en niet van ons. 
2 Korintiërs 4:6-7 

 

De ontwikkeling van de spirituele 
competentie richt zich op: 
 
Kennis: Christus kennen (bijbelse, 
theologische, confessionele kennis) 
Vaardigheden: Gebed, bijbelgebruik, 
geestelijk gesprek 
Houding: Worden als Jezus, Jezus uitstralen 
(vriendelijk, rechtvaardig, zachtmoedig, 
geduldig etc.) 

 


