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TIPS 
voor het uit het hoofd leren van  

de Heidelbergse Catechismus of Kort Begrip 
 
 
 

1. Kies een vast moment op de dag waarop je oefent met elkaar. Bijvoorbeeld na de 
avondmaaltijd of voor het naar bed gaan. 
 
 
2. Laat je kind de eerste keer in eigen woorden vertellen wat er in de vraag en het 
antwoord (V&A) staat. Vul aan of leg uit waar dat nodig is.  
 
 
3. Gebruik hulpmiddelen om te begrijpen wat er in de vraag en het antwoord staat. 
Een aantal hulpmiddelen die je gebruiken kunt: 
A. Een catechismusuitleg voor kinderen: B. Een vertelling van meester P. Dirksen: 

 
Een beschrijving van catechismusverklaringen voor kinderen vind je hier: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/catechismus-verklaringen-voor-kinderen/  

De vertellingen van meester P. Dirksen vind je hier: 
www.youtube.com/playlist?list=PLG4dzzpXBFMAXj5_d1VsvGwhOyUrr45wm  

 
 
4. Verdeel het antwoord in stukjes en leer stukje voor stukje. Bij het leren van stukje 2 

Herhaal je stukje 1. Je kunt de stukjes ook printen en losknippen. De eerste keer laat je je 
kind de stukjes in de juiste volgorde neerleggen. Het tekstboekje van de methode 

‘Lerenderwijs’ geeft je een overzicht van de structuur, van de betekenis van moeilijke 
woorden en geeft de V&A in eigen woorden weer. 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/catechismus-verklaringen-voor-kinderen/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLG4dzzpXBFMAXj5_d1VsvGwhOyUrr45wm
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5. Kinderen hebben hun eigen leerstijl. Probeer in het leren daarbij aan te sluiten. 
Leert je kind met de ogen?  
- Print de V&A dan overzichtelijk uit, zodat hoofdzin en bijzinnen duidelijk zijn. 
- Je kunt de stukjes ook in kleur uitprinten en kleur voor kleur leren. 

Leert je kind met de oren? 
- Spreek de V&A dan in en laat je kind dagelijks luisteren. 

 
 
6. Schakel zoveel mogelijk zintuigen in. Hoe meer je er inschakelt, hoe beter het leren gaat 
en blijft hangen. 
Een aantal hulpmiddelen: 

A. Uitlegplaten of kleurplaten 

 

Zie: www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/catechismus/  

B. www.heidelbergse-catechismus.nl 
Je kunt via deze website het antwoord in stapjes leren. Door op Bijbelse begrippen of op 
moeilijke/verouderde woorden te klikken, verschijnt er een uitleg in pop-up 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/catechismus/
http://www.heidelbergse-catechismus.nl/

