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WERKWIJZE 

De deelnemers mogen lukraak beginnen op het spelbord. 

Ze mogen hun pion links, rechts, vooruit, achteruit en diagonaal verplaatsen. 

Ze nemen het bovenste kaartje van het hoopje met dezelfde kleur van het vakje waarop ze 

terecht gekomen zijn. En lossen de opdracht op. 

Dan is het de beurt aan de volgende. 

Vraagteken: je mag zelf een vraag stellen aan een collega over zijn manier van opvoeden. 

Uitroepteken: je mag iets uit het voorgaande gesprek accentueren. 

 

 

 

Blauw: vul het ontbrekende woord aan    (controle op blz 9, 11) 

 

1.Vul ontbrekende woorden 
aan. 
Als jonge priester kwam Don 
Bosco in Turijn in contact met 
…………………………………………….. 
en jongeren in 
……………………………………….. 
 
P9 
 

 
2. Vul ontbrekende woorden 
aan. 
Zijn engagement voor de 
jongeren  vertrok niet vanuit 
een theoretische pedagogische 
overtuiging, maar vanuit een 
……………………………………………… 
met elke jongeren, een 
concreet geraakt worden. 
P9 

 
3. Vul ontbrekende woorden 
aan. 
Don Bosco besefte heel goed 
dat het die jongeren vooral 
ontbrak aan 
…………………………………die naar 
hen omzagen en hen 
begeleidden. 
P9 

 

4. Vul ontbrekende woorden  
aan. 
Hij was ervan overtuigd dat zij 
in een gunstige omgeving 
konden openbloeien tot 
mensen die 
………………………….. opnemen 
voor zichzelf, anderen en de 
anderen de maatschappij. 
P9 

 

5. Vul ontbrekende woorden 
aan. 
Opvoeden doe je met 
velen.De belangrijkste 
betrokkene is de 
…………………………… zelf. Hij 
geeft  zelf actief vorm aan 
zijn opvoeding. 
P11 
 

 
6. Vul ontbrekende woorden 
aan. 
Tegelijk staan ouders voor de 
opdracht hun kind geleidelijk 
…………………………… en erover te 
waken het niet op te sluiten in 
hun eigen verlangens en 
dromen. 
P11 

 

 

 

 

 



ROOD: akkoord of niet akkoord: waarom     (uit hoofdstuk 3 p21, 22) 

 

1.Akkoord of niet akkoord : 
waarom? 
 
Je kunt en hoeft niet alles 
voor iedereen te zijn. 
 
P21 
 
 
 

 
2.Akkoord of niet akkoord : 
waarom? 
 
Ook na je opleiding sta je voor 
de opdracht je te blijven 
ontwikkelen en je eigen 
opvoedingsaanpak en stijl te 
vinden in samenspraak met de 
traditie. 
P21 

 
3.Akkoord of niet akkoord : 
waarom? 
 
Don Bosco is een opvoeder 
geworden omdat hij geraakt 
werd door jongeren. Dat 
‘bewogen’ worden vormt nog 
steeds de kern en motor van de 
salesiaanse opvoeding. 
P21 

 

4.Akkoord of niet akkoord : 
waarom? 
 
Het kwetsbare , het 
gekwetste in de jongeren 
raakt je en doet een beroep 
op je zorg. Je ziet in hen een 
belofte van groei. 
P22 
 

 

5.Akkoord of niet akkoord : 
waarom? 
 
Opvoeder zijn is in de stroom 
van het leven gaan staan om 
door te geven wat je zelf 
hebt ontvangen. 
 
P22 
 

 
6.Akkoord of niet akkoord : 
waarom? 
 
Je kunt je nooit beperken tot 
een professionele opstelling. Je 
professionaliteit moet op haar 
beurt geworteld zijn in een 
diepere bewogenheid voor 
jongeren. 
P22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groent: Wat betekent dit voor jou? 

 

1. Wat betekent dit voor jou? 
In Valdocco creëerde Don 
Bosco zo een veilige 
groeiruimte die de nodige 
structuur en grenzen bood en 
hen uitdaagde zich vanuit hun 
eigen krachten te ontwikkelen 
naar zelfstandigheid. Hij 
noemde dat zijn ‘preventief 
systeem’.Jongeren hebben 
een dergelijke groeiruimte 
nodig.   P38-39 

 

2.Wat betekent dit voor 
jou? 
 

Het verlangen om jongeren 
tot groei te laten komen, 
deed Don Bosco intuïtief 
kiezen voor een integrale 
opvoeding 
P39 

 

3.Wat betekent dit voor jou? 
 
Voor Don Bosco moest elk 
werk, elke opvoeder aan 
jongeren een ‘thuis, een 
school, een speelplaats en 
een parochie’ bieden. 
P39 

 
4.Wat betekent dit voor 
jou? 
Gevoeligheid voor 
levensvreugde is een 
basiswaarde van waaruit je 
werkt en die je jongeren 
ook aanreikt. 
P41 
 

5.Wat betekent dit voor 
jou? 
In de opvoedingspraktijk van 
Don Bosco namen spel en een 
speelse aanpak een 
bevoorrechte plaats in. Het 
spel is een ruimte waarin je 
veel kan ontvangen en geven. 
Je leert er aansluiten bij de 
leefwereld van de jongere. 
  P43 

6.Wat betekent dit voor jou? 
 
Voor Don Bosco was het 
godvertrouwen de horizon 
waartegen hij opvoedde.  
 
Je werkt mee aan een mysterie 
waarvan je de diepte nooit kunt 
doorgronden. P44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geel: Welk woord treft je in deze zin? 

 
1.Welk woord treft je in 
deze zin? 
 
Don Bosco koos ervoor in 
verbondenheid met 
anderen op te voeden. 
P32 
 

 
2. Welk woord treft je in 
deze zin? 
 
Meer dan in de tijd van Don 
Bosco zijn we ons bewust 
dat ouders de eerste 
opvoeders zijn. P32 
 

 
3. Welk woord treft je in 
deze zin? 
Niet de functie die je 
bekleedt, maakt van jou een 
opvoeder, maar het 
mandaat dat je van de 
jongere en zijn ouders 
ontvangt en in 
verbondenheid uitoefent. 
p32 

4. Welk woord treft je in 
deze zin? 
Don Bosco had een groot 
vertrouwen in de relaties en 
vriendschappen die 
jongeren met elkaar 
aangaan en in de 
groeigerichte dynamiek die 
een groep kan ontwikkelen. 
P32 
 

5. Welk woord treft je in 
deze zin? 
 
Voor Don Bosco was 
vertrouwen geven aan 
jongeren een krachtig 
pedagogisch principe. 
P33 

6. Welk woord treft je in 
deze zin? 
 
De pedagogie van 
vertrouwen doet je kiezen 
voor een waarderende 
benadering. 
P33 

 


