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Het lespakket Helden, heiligen en iconen is een nieuw en eigentijds lespakket voor de lessen 

levensbeschouwing en godsdienst in het voortgezet onderwijs. Het richt zich voornamelijk op 

leerlingen in de tweede en derde klas van havo en vwo. De lesmodule wordt in de periode van 

januari tot en met maart door verschillende docenten getest. Aan de hand van hun feedback kan de 

lesinhoud nog wijzigen. Vooralsnog is de inhoud zoals hier beschreven staat. 

De methode is gebaseerd op een periode van 8 lessen en zit vol met digitale leermiddelen. Centraal 

in de methode staat de app ‘Frans’ waarin leerlingen zelf aan de slag gaan een held te worden. In de 

app worden leerlingen uitgenodigd uitdagingen aan te gaan in de offline wereld. Voor iedere 

uitdaging die ze voltooien kunnen ze punten verdienen. Met die punten en ontwikkeling verandert 

ook de digitale wereld. Een reflectie op die opdrachten kunnen ze als pdf exporteren en gebruiken in 

hun portfolio. 

 

De module bestaat uit drie hoofdstukken. 

1. Wat zijn helden? 

a. Dit hoofdstuk is een introductie op het heldendom. Er worden verschillende soorten 

helden besproken. De klassieke held, de nationale held, socialistische helden, de 

antiheld en de alledaagse held. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de religieuze 

held, de heilige. 

b. Ook in dit hoofdstuk aandacht voor de reis van de held aan de hand van de theorie 

van Joseph Campbell waarin hij het proces van heldendom uitlegt aan de hand van 

drie ‘acts’. 

c. Het hoofdstuk besluit met een paragraaf over de verering van helden en heiligen. 

Hier krijgt de iconografie een plaats in. 

 

2. Het alledaags heldendom 

a. Dit hoofdstuk gaat aan de hand van de theorie van Philip Zimbardo in op de 

psychologie van het heldendom. Belangrijk hierbij is het ‘Lucifer effect’, hoe kan het 

dat goede mensen slechte dingen doen? Hij heeft een training ontwikkelt waarmee 

hij mensen weerbaarder kan maken tegen slechte invloeden. Dat programma noemt 

hij een training in heldendom. Leerlingen bestuderen die theorie in een TED-filmpje. 

b. Daarna wordt het ‘omstandereffect’ behandeld. Wat gebeurd er met je als je iets op 

straat ziet gebeuren wat niet de bedoeling is? Grijp je in, of loop je door? En als 

iemand anders ingrijpt? 

c. In dit hoofdstuk ook aandacht voor de theorie over de ‘growth-mindset’ zoals door 

Carol Dweck omschrijven. Mensen hebben de mogelijkheid om uitdagingen aan te 

gaan en daardoor te leren, zichzelf te ontwikkelen. Hoe belangrijk is dat voor helden? 

 



3. Bekende helden 

a. Franciscus van Assisi heeft een leven geleid dat precies in het heldenverhaal van 

Joseph Campbell past. Hij is het voorbeeld van een heilige. Kwam uit een rijk gezin en 

koos voor de radicale armoede. Het leven van Franciscus is aan te vullen aan de hand 

van de thema’s rijk en arm, zorg voor milieu en betrokkenheid bij de minderen. 

b. Aan leerlingen de vraag, wie inspireert jou en waarom? Wie zijn jouw helden? 

Bij de methode komt ook een docentenhandleiding en een duidelijke bijlage over het gebruik van de 

app Frans in combinatie met het lessenpakket. Tevens wordt er gewerkt aan een website waar alle 

leermiddelen digitaal beschikbaar zijn en waar docenten en leerlingen tips en trucs uit kunnen 

wisselen. 

Meewerken of meer informatie? 

Wil je meewerken aan dit mooie project, bijvoorbeeld door vanaf januari te testen? Neem dan 

contact op met Thomas Hontelez via thontelez@franciscaansebeweging.nl of via 073-6131340.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De speler begint in een donkere wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

En werkt langzaam toe naar een mooie wereld. 
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