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JAARVERSLAG 2020 
 
 
 
 
 
 
 
2020 begon goed, de planning voor het voorjaar zat vol met bezoeken en stadsspelen, een 
eerste “Dag van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog”, een nieuwe editie van “Diversi-
Date’”, een activiteit tijdens “Interlitratour”, een workshop bij BON… 
 
En toen kwam de eerste lockdown.  
 
Het mag geen verrassing zijn dat de coronapandemie een immense impact had op de 
werking van Axcent. De contacten werden beperkt, digitale dialoog werd de norm.  
 
Maar corona bracht ook onverwachte mogelijkheden mee. De geschrapte activiteiten 
zorgden voor meer tijd en focus. Om het stadsspel eens een update te geven en in lijn te 
brengen met een stad in beweging. Om werk te maken van een integriteitsbeleid voor de 
organisatie. Om nieuwe projectdossiers te schrijven rond dialoog op school en het werken 
met nieuwkomers. Met resultaat, want in september startte het nieuwe project 
“Interlevensbeschouwelijke dialoog op school” met Justine Van Stichel als nieuwe 
projectmedewerker. Je leest er meer over verderop in dit verslag, maar nu vooral dit: 
 
Welkom Justine! 
 
 
Brussel, maart 2021 
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I. FAITHforRIGHTS 
inhoudelijke uitwisselingen raad van bestuur 

 
Binnen Axcent start de interlevensbeschouwelijke dialoog op het niveau van de raad van 
bestuur, die pluralistisch samengesteld is. De bestuurders komen normalerwijs om de 6 
weken samen. Naast de bestuurlijke kwesties, is er ook steeds ruimte voor inhoudelijke 
uitwisseling en verdieping. 
 
In de voorbije jaren werd uitgewisseld rond de thema’s economie en fundamentalisme in 
de verschillende tradities. In 2020 werd een nieuwe uitwisseling opgestart op basis van het 
document “The Beirut Declaration and its 18 commitments for FaithforRights”, opgesteld 
door de Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in 2017. 
 

 
 
The Beirut Declaration considers that all 
believers – whether theistic, non-theistic, 
atheistic or other – should join hands and 

hearts in articulating ways in which 
“Faith” can stand up for “Rights” more 
effectively so that both enhance each 

other. Individual and communal 
expression of religions or beliefs thrive 

and flourish in environments where 
human rights are protected. Similarly, 
human rights can benefit from deeply 

rooted ethical and spiritual foundations 
provided by religions or beliefs. Rather 

than focusing on theological and 
doctrinal divides, the Beirut Declaration 

favours the identification of common 
ground among all religions and beliefs to 
uphold the dignity and equal worth of all 

human beings. 
 
 

 
 
In de komende gesprekken wil Axcent zich positioneren tegenover dit document. Het is 
niet de bedoeling om het document zomaar over te nemen of te kopiëren naar de werking 
van Axcent op het terrein. Maar het document biedt wel mogelijkheden om Axcents 
terreinervaringen af te toetsen en te onderbouwen met een intellectuele basis. Op deze 
manier kan de eigen visie van de organisatie op het uitwerken en bevorderen van 
interlevensbeschouwelijke dialoog versterkt worden, met als gevolg ook een versterking 
van de acties op het terrein 
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II. PROJECT JONGEREN 
 

Sinds 2012 werkt Axcent met Brusselse jongeren tussen 12 en 26 jaar rond zingeving, 
levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog en uitwisseling. Deze werking 
wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 
 
Het project jongeren ontwikkelt acties op volgende domeinen: 
 

1. organiseren van activiteiten en projecten rond interlevensbeschouwelijke dialoog 
tussen jongeren in de vrije tijd en het onderwijs 
 

2. ontwikkelen en aanbieden van tools, werkvormen en methodieken voor 
interlevensbeschouwelijke dialoog  

 
3. uitwerken van een theoretisch kader met aandacht voor kansen en beperkingen bij 

dialoog 
 

4. expertisedeling en uitbouwen van een netwerk met organisaties, scholen en 
individuen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Axcent vzw – Jaarverslag 2020 
 

ACTIVITEITEN & PROJECTEN 
 

Axcent organiseert activiteiten en 
projecten rond interlevensbeschouwelijke 

dialoog tussen jongeren in de vrije tijd  
en binnen het onderwijs.  

Hierbij spelen we in op de vragen die 
vanuit het onderwijs en de vrije tijd komen  

of sluiten we aan bij bestaande 
initiatieven of concepten. 

 
 
 
 
 

Secundair onderwijs 
 
Na een eerste sessie in november 2019, begonnen 16 leerkrachten van OKAN Anneessens-
Funck op maandag 27 januari aan de voorbereidingen van hun eigen Dag van de 
Interlevensbeschouwelijke Dialoog. Ze brainstormden over mogelijke thema’s en 
werkvormen om rond te werken met hun 120 leerlingen. De 4 geselecteerde thema’s 
waren: relaties (film kijken, ontmoeting met interlevensbeschouwelijk koppel, rollenspel, 
stellingen), feestdagen (reis rond de wereld, eventueel gekoppeld aan muziek), bezoeken 
aan levensbeschouwelijke plaatsen (met de leerlingen als gids, op zoek naar de 
gelijkenissen en verschillen), het 
delen van eigen ervaringen via 
het maken van een eigen 
fotoreportage of documentaire. 
Vervolgens verdeelden ze zich in 
kleinere groepjes die elk een van 
de thema’s verder zouden gaan 
uitwerken tegen de volgende 
samenkomst in maart. Helaas 
kwam die volgende samenkomst 
er niet door de coronapandemie. 
Samen met de directie werd 
besloten om het project uit te 
stellen tot er weer in normale 
omstandigheden gewerkt kon 
worden. 
 
Op donderdag 6 februari namen 
de 11 leerlingen van 6 TSO van 
Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe deel aan een workshop rond levensbeschouwing en 
wetenschappen. Ze speelden een stellingenspel en wisselden uit rond concrete casussen. 
Vooral de thema’s euthanasie (en zelfmoord), het maagdenvlies en ‘wetenschappers weten 
wat goed is’, brachten veel gesprek op gang. De workshop werd door de leerlingen 
gesmaakt. Ze waardeerden het om via actieve werkvormen dingen te leren en hun mening 
te mogen formuleren, maar tegelijkertijd gaven ze aan dat het niet altijd gemakkelijk is om 
te luisteren naar elkaar. 
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Tijdens het interculturele en literaire Interlitratour-festival organiseerde Axcent samen 
met Orbit de activiteit “Living Libraries”. Op donderdag 20 februari vond zo een drieluik 
plaats met verhalen, slam poetry en levende bibliotheken. De deelnemers konden in 
gesprek gaan met 6 (vooral jonge) mensen met verschillende levensbeschouwingen. Als 
omkadering bracht Omar Nahas verhalen uit de traditie van duizend-en-één-nacht, Ihssane 
M’rabet bracht een moderne tegenhanger via slam poetry. De activiteit werd 3 keer 
herhaald: overdag nodigde Axcent 2 klasgroepen (33 leerlingen) uit van het 6e jaar 
verzorging van GO! Technisch Atheneum Jette. Bij de publieke activiteit in de avond waren 
er 8 deelnemers.  
Diezelfde leerlingen van het TA Jette speelden op 20 februari ook het stadsspel BXL – 
Brussel eXtra Levensbeschouwelijk onder begeleiding van JES en van Axcent. Tijdens dit 
spel werden de eerste aanpassingen uitgeprobeerd. Onderweg waren ze verbaasd dat ze 
de struikelstenen nog nooit opgemerkt hadden. Tot slot bleven de leerlingen lang plakken 
in het nieuwe House of Compassion-project in de Begijnhofkerk, waar ze allen een 
persoonlijke wens ophingen in de wensboom. 

Vervolgens volgde een lange reeks aan annuleringen door de coronamaatregelen. 
Volgende activiteiten werden geannuleerd: 
 

- Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe (bezoeken levensbeschouwelijke plaatsen op 
donderdag 19 maart) 

- Diversi-Date met GO! Technisch Atheneum Jette, Mater Dei Sint-Pieters-Woluwe, 
Lucernacollege Anderlecht, Sint-Lukas kunsthumaniora Schaarbeek (i.s.m. Odisee 
Hogeschool op vrijdag 27 maart) 

- Atheneum Brussel (bezoeken levensbeschouwelijke plaatsen op maandag 30 
maart en stadsspel op maandag 27 april) 

- Maria Boodschaplyceum Brussel (bezoeken levensbeschouwelijke plaatsen op 
dinsdag 31 maart en donderdag 2 april) 

- Sint-Guidoinstituut Anderlecht (bezoeken levensbeschouwelijke plaatsen en 
stadsspel op donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei) 

- GO! Technisch Atheneum Jette (workshop seksualiteit, datum te bepalen) 
- OKAN Anneessens-Funck (Dag van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog, datum 

te bepalen in mei-juni) 
 
Voor Maria Boodschaplyceum betekende dit de tweede annulering op rij. Na de last-
minute annulatie van het stadsspel in oktober 2019 door ziekte van de begeleiding, was het 
coronavirus nu de spelbreker van dienst. Als compensatie kreeg de school de kans om op 
28 oktober het nieuwe bordspel “bruggenbouwers” in avant-première uit te proberen.1 21 
leerlingen uit het 3e jaar namen deel aan dit testmoment. 
 
 
Hoger onderwijs 
 
Het is intussen een jaarlijkse traditie geworden dat studenten orthopedagogie (Odisee) in 
het voorjaar een project uitwerken voor Axcent in het kader van Community Service 
Learning. In 2018 maakte een groep studenten een bordspel, in 2019 werkten ze een Eerste 
Hulp Bij Dialoog-box uit voor het lager onderwijs. In 2020 gingen twee groepjes op 
verkenning. Een eerste groep zocht naar de levensbeschouwelijke verhalen van Sint-

 
1 Bruggenbouwers is een nieuw spel dat ontwikkeld werd in het kader van het project 
“Interlevensbeschouwelijke dialoog op school”, zie pagina’s 20-21. 
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Joost-ten-Node. Normaal gingen ze hiervoor samenwerken met de lokale basisschool Sint-
Joost-aan-zee, maar door de coronamaatregelen en de eerste complete lockdown was dit 
niet mogelijk en werkten ze met kinderen in hun eigen, persoonlijke netwerk. Een tweede 
groep verkende de mogelijkheden om aan interlevensbeschouwelijke dialoog te doen via 
digitale tools en methodieken. De studenten bevroegen 42 jongeren rond dialoog in 
digitale tijden. Hierbij waren de reacties zeer verdeeld. Sommigen vonden dat er geen 
plaats is voor levensbeschouwing op sociale media en dat de digitale platforms net kritiek 
en conflict in de hand werken. Anderen vinden echter dat het geen taboe zou mogen zijn, 
dat het gesprek moet blijven aangehaald worden, ook digitaal, mits het gebruik van de 
juiste digitale tools. Vervolgens deden de studenten suggesties voor 3 concreet uitgewerkte 
digitale tools en methodieken: een digitale versie van “Over de streep” via Sunnieday, 
getuigenissen via padlet en een zoektocht met QR-codes. 
 
Samen met 3 studenten gezinswetenschappen (Odisee) werkte Axcent een 
dagprogramma uit voor de leerkrachten die zouden deelnemen aan “Diversi-Date”. Net als 
bij de “Dag van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog” coachte Axcent de studenten om 
hun eigen interesses en krachten te koppelen aan het thema van 
interlevensbeschouwelijke dialoog. De voorbereidingen voor 27 maart waren afgerond, 
maar helaas moesten de plannen weer opgeborgen worden door het coronavirus. 
 
In het najaar liep opnieuw een jonge studente van de master wereldreligies (KU Leuven) 
stage bij Axcent. Zij werkte mee aan de avond rond verhalen met IJD Brussel, waarover 
hieronder meer. 
 
Op 20 november ging Axcent in gesprek met de studenten theologie en 
religiewetenschappen aan de KU Leuven in het kader van het vak religie en samenleving 
practicum A. Enkele studenten zullen vanuit dit vak een project uitwerken voor Axcent, 
waarover later meer. 
 
 
Vrije tijd 
 
In het najaar vroeg IJD Brussel aan Axcent om een interlevensbeschouwelijke dimensie te 
geven aan hun adventsavond voor de plussers (12 tot 15 jaar). De oorspronkelijke plannen 
(een dialoogavond in de lokalen van IJD of een verkenning door Brussel) moesten 
plaatsmaken voor een digitale avond via ZOOM: 
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Op vrijdag 27 november gingen meer dan 70 deelnemers in gesprek met Omar Nahas over 
de verhalen in de Bijbel en de Koran en wisselden ze uit over de betekenis van hun naam. 
Een totaal onverwacht succes, aangezien we voordien mikten op 20 deelnemers. 
Bovendien had het feit dat de deelnemers van thuis uit konden deelnemen ook voordelen: 
kinderen volgden samen met broers en zussen mee en soms zelfs samen met hun ouders. 
Zo werd het een interlevensbeschouwelijke én een intergenerationele uitwisseling. 
Daarnaast was het ook een inhoudelijk succes. Voor sommige deelnemers was dit de eerste 
keer dat ze deelnamen aan een interlevensbeschouwelijke uitwisseling met een moslim. 
De spreker zorgde voor openheid en verbondenheid, voorbije de digitale afstand. 
 
Dit jaar organiseerde Axcent voor het eerste sinds lang geen activiteit tijdens het 
zomerkamp van KAJ De Mug. De coronamaatregelen en een agendaconflict speelden een 
rol. Maar daarnaast zijn de leden zelf ook gegroeid in het thema interlevensbeschouwelijke 
dialoog en beschikken de leden en verantwoordelijken over voldoende bagage om zelf een 
waardevolle dialoogactiviteit ineen te steken. 
 
Tot slot overwoog Axcent om twee projecten in te dienen voor de oproep van de VGC rond 
staycation-projecten in de zomer van 2020. Door de beperkte mankracht werd dit niet 
gedaan. Maar de ideeën bleven wel behouden en worden in de praktijk gebracht in 2021: 
de organisatie van een interlevensbeschouwelijk kamp voor  jongeren tussen 12 en 15 jaar 
en het samenstellen van een interlevensbeschouwelijke bib in samenwerking met Bib 
Joske in Sint-Joost-ten-Node. 
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AANBOD AAN TOOLS & METHODIEKEN 
 

Axcent ontwikkelt en biedt tools en methodieken aan voor interlevensbeschouwelijke 
dialoog met jongeren. Dit aanbod wordt steeds verder uitgebouwd. 

 
In de voorbije jaren heeft Axcent een pakket aan tools en methodieken uitgewerkt om met 
jongeren aan de slag te gaan rond interlevensbeschouwelijke dialoog. Deze methodieken 
dienen in de eerste plaats voor gebruik in het onderwijs, waar leerkrachten 
levensbeschouwelijke vakken vragende partij zijn naar werkmateriaal om 
interlevensbeschouwelijke dialoog te bevorderen. Waar mogelijk worden de methodieken 
ook gebruikt in de vrijetijdssfeer, al gebeurt dit momenteel eerder ad hoc dan op 
structurele basis. 
 
 
NIEUW: digitale tools 
 
In januari 2020 stelde Axcent de vraag aan enkele studenten orthopedagogie van de Odisee 
Hogeschool om te verkennen hoe ze aan dialoog zouden kunnen doen in digitale tijden. 
Onwetend dat dit ook echt realiteit zou worden in de nabije toekomst. De coronacrisis 
dwingt Axcent nu om versneld in te zetten op het gebruik van een aantal digitale tools. De 
studenten introduceerden padlet, het werken met QR-codes en het platform Sunnieday in 
de werking van Axcent. 
 
Omdat de bezoeken aan levensbeschouwelijke plaatsen niet langer konden doorgaan, 
verzamelde Axcent foto- en filmmateriaal in het bestaande netwerk (synagoge Beth Hillel, 
House of Compassion/Begijnhofkerk, Protestantse Kerk Brussel, huisvandeMens Brussel en 
moskee Attadamoune). Dit materiaal werd verwerkt tot een interactieve webinar van 2 uur 
waarbij de leerlingen virtueel op bezoek gaan naar de 5 plaatsen, aangevuld met 
gespreksvragen en reflectie-opdrachten. Je leest er meer over op pagina’s 21-22.  
 
 
De klassiekers: dvd, stadsspel, bezoeken levensbeschouwelijke plaatsen, bordspel 
 

➢ De DVD “Ik levensbeschouw jou” wordt nog steeds sporadisch besteld (10 
exemplaren in 2020, ca. 320 exemplaren in totaal verkocht). Daarnaast blijft het ook 
een handig instrument voor eigen activiteiten. 
 

➢ Het stadsspel kreeg in 2020 een grote update om zo in lijn te blijven met de stad in 
beweging. Het concept bleef behouden, maar de route, de locaties en de 
opdrachten werden aangepast. Zo werd de route hertekend met aandacht voor 
enkele nieuwe (actuele) thema’s: bij de muurtekening in de Kolenmarkt is nu ruimte 
voor een uitwisseling rond het thema LGBTQI+, bij het beeld van Zinneke-pis is er 
een opdracht rond samenleven in diversiteit. Daarnaast wordt in de nieuwe versie 
ook aandacht gegeven aan de aanwezige struikelstenen op de route. De nieuwe 
aanpassingen werden een eerste keer uitgeprobeerd bij de leerlingen van TA Jette 
tijdens het spel op 22 februari. Dit was helaas de enige keer dat het spel gespeeld 
kon worden in 2020. 
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➢ De geplande bezoeken aan levensbeschouwelijke plaatsen werden bijna allemaal 
afgelast in 2020. Maar Axcent legde wel een nieuw contact met het Joods Museum 
(op aanraden van synagoge Beth Hillel) en een deels nieuw contact met House of 
Compassion (het nieuwe project in de Begijnhofkerk). Daarnaast werd ook een 
digitaal alternatief uitgewerkt zoals hierboven beschreven. 
 

➢ Het huidige bordspel “Interface – Babbel je rijk” is voornamelijk geschikt voor de 
vrije tijd (spelmomenten in Chiro en KAJ De Mug) en minder voor het onderwijs. In 
het kader van het project “Interlevensbeschouwelijke dialoog op school” werd een 
nieuw bordspel ontwikkeld, je leest er meer over op pagina’s 20-21.  

 
 
De workshops: geweld, seksualiteit en relaties, wetenschappen 
 
De aanvragen voor de 3 workshops (geweld, seksualiteit & relaties, wetenschappen) staan 
op een laag pitje tijdens de coronacrisis. Deze moeilijk thema’s zijn niet zomaar om te zetten 
naar een digitale variant. De workshops worden wel achter de schermen afgewerkt en zijn 
zo beschikbaar op het moment dat Axcent weer fysiek in scholen aan de slag kan. 
 

➢ De workshop rond levensbeschouwing en geweld kreeg een kleine update na de 
erkenning van het boeddhisme. Daarnaast werd de workshop in een nieuwe lay-out 
gestoken, om zo de workshops visueel beter op elkaar af te stemmen. 

 
➢ De workshop rond levensbeschouwing, liefde, relaties en seksualiteit is een 

samenwerking tussen Axcent, Sensoa, CAW Brussel en çavaria. In de workshops 
gaan de deelnemers aan de slag met casussen. 
 
In 2020 werden de structuur en de 
casussen uitgewerkt en afgetoetst bij 
alle partners. Er stond een 
testmoment gepland met de 
leerlingen van TA Jette, maar dat is 
niet kunnen doorgaan door de 
coronacrisis. De workshop is enkel 
bedoeld om fysiek gegeven te 
worden, zolang Axcent niet in scholen 
toegelaten wordt, kan de workshop 
dus niet verder uitgetest worden.  
 
In het voorjaar 2021 zal er opnieuw een studente van de master wereldreligies (KU 
Leuven) stage lopen bij Axcent. Op basis van haar eigen (praktijk)ervaring als 
psychologe en seksuologe zal ze de workshop rond relaties en seksualiteit op punt 
zetten en hopelijk dan ook kunnen uittesten in een aantal scholen. 

  
➢ De workshop rond levensbeschouwing en wetenschappen, gebaseerd op de 

inspiratiebox van Wetenschapsbalans, werd afgewerkt en getest bij de leerlingen 
van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe.  

 
De workshop duurt 2 lesuren. Na een opstartgesprek rond de thema’s 
levensbeschouwing en wetenschappen, duiken de deelnemers in de inhoud via een 
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positioneringsspel. De stellingen in het spel zijn gebaseerd op de polarisatie-
oefening van Wetenschapsbalans. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met 
casussen rond o.a. euthanasie, evolutietheorie, klimaatverandering, vasten, 
maagdenvlies en homoseksualiteit. Aan de hand van enkele vragen verdiepen ze 
zich eerst in kleine groepjes in de thema’s, waarna ze hun vragen en bevindingen in 
grote groep bespreken.  
 
De workshop kan als impuls gebruikt worden, maar kan evengoed de opstart zijn 
van een langer project, waarbij de casussen diepgaander verkend worden door de 
leerlingen als projectopdracht. 
 
 

Dag van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog: 
 
De “Dag van de Interlevensbeschouwelijk Dialoog” is een concept waarbij dialoog, 
ontmoeting en kennismaking met verschillende levensbeschouwingen gestimuleerd en in 
de kijker gezet wordt op school. Zo wordt bewustzijn gecreëerd rond het thema 
interlevensbeschouwelijke dialoog, bij de leerlingen én bij de leerkrachten. Belangrijk 
hierbij is dat het niet enkel de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken zijn die hierbij 
betrokken worden, maar alle leerkrachten. Zo wordt de Dag van de 
Interlevensbeschouwelijke Dialoog een dag die gedragen wordt door de volledige school. 
 
De Dag van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog is maatwerk en vertrekt vanuit de 
wensen en de noden van de leerkrachten. In enkele begeleidingssessies worden zij door 
Axcent uitgedaagd om na te denken over de uitdagingen en kansen voor 
interlevensbeschouwelijke dialoog bij hen op school. Vervolgens werkt iedereen samen een 
projectdag uit die past bij de identiteit en de realiteit van de school. 
 
Een piloottraject was opgestart in OKAN Anneessens-Funck. Na 2 sessies (in november 
2019 en januari 2020) waren de leerkrachten net in groepen verdeeld om volgens eigen 
expertise en interesse activiteiten uit te werken voor hun school. Toen de scholen gesloten 
werden, werd het echter duidelijk dat de organisatie van een Dag van de 
Interlevensbeschouwelijke dialoog in mei/juni niet haalbaar was. Het project werd voor 
onbepaalde duur uitgesteld.  
 
 
NIEUW PROJECT: 6 x 6 pakketten / Interlevensbeschouwelijke dialoog op school 
 
De coronacrisis strooide heel wat roet in het eten. Heel wat geplande activiteiten en 
projecten werden uitgesteld of afgelast, nieuwe workshops konden niet getest worden… 
 
Maar de gezondheidscrisis bracht ook ruimte om even stil te staan bij de werking. In een 
eerste oefening werd het bestaande materiaal geordend in pakketten van 6 uur per 
leerjaar (6 x 6 pakketten + 1 pakket voor het 7e jaar). Hierbij werd duidelijk dat er veel 
potentieel zit in het reeds uitgewerkte materiaal, maar dat er nog heel veel mogelijkheden 
momenteel niet benut worden: de DVD, het stadsspel en het bordspel zijn goed voor een 
2de graad, maar ook in de andere graden zou een spelvorm een meerwaarde zijn. De 
workshops rond moeilijke thema’s werden uitgewerkt, maar evengoed zouden enkele 
basisworkshops rond makkelijke thema’s een goeie opstart vormen om leerlingen te 
initiëren in de interlevensbeschouwelijke dialoog. 
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Aanvullend kwamen we tot een tweede vaststelling: regelmatig moet Axcent aanvragen 
weigeren door dubbele boekingen of omdat een school meerdere activiteiten tegelijkertijd 
aanvraagt en Axcent onvoldoende medewerkers of vrijwilligers kan mobiliseren om hierop 
in te spelen. Er is nood aan een pool van vrijwilligers, freelancers, studenten die flexibel 
ingezet kunnen worden bij verschillende activiteiten. 
 
Deze conclusies werden bevestigd in de leerkrachtenbevraging die in september 
uitgevoerd werd. Hieruit bleek dat leerkrachten beroep willen doen op Axcents materiaal, 
netwerk en expertise, omdat het hen zelf vaak aan tijd, contacten of kennis ontbreekt om 
interlevensbeschouwelijke activiteiten en projecten uit te werken. Hierbij geeft de 
meerderheid de voorkeur aan een activiteit met begeleiding vanuit Axcent tegenover een 
kant-en-klare activiteit die ze zelf kunnen geven. Over de resultaten van de 
leerkrachtenbevraging kan je meer uitgebreid lezen op pagina 19.  
 
De nood aan meer divers lesmateriaal en de nood aan meer mankracht werden 
uitgeschreven in het project “Interlevensbeschouwelijke dialoog op school”. Het project 
werd goedgekeurd en ging van start in september 2020. In hoofdstuk 3 kan je meer lezen 
over het reilen en zeilen van dit project. 
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REFLECTIE & THEORETISCH KADER 
 

Axcent reflecteert over interlevensbeschouwelijke dialoog 
en werkt een theoretisch kader uit voor de organisatie van  

interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren. Hierbij is er aandacht voor zowel 
kansen als beperkingen bij dialoog. 

 
 
Samenkomsten denk- en werkgroep interlevensbeschouwelijke dialoog met jongeren 
 
De denk- en werkgroep rond interlevensbeschouwelijke dialoog en ontmoeting kwam 
digitaal samen op 16 juni 2020. Medewerkers van Hujo, Orbit, VOEM en Axcent wisselden 
uit over de grote impact van de coronacrisis op de werking. Er gaat veel tijd naar het 
uitwerken van een plan a, plan b én plan c voor de organisatie van activiteiten. En ook de 
motivatie neemt af. Dialoog is mensenwerk en net het menselijk contact wordt door de 
afstandsregels, bubbels, mondmaskers en de nadruk op het digitale werken onder druk 
gezet. 
 
Naast het ventileren was er echter ook ruimte om good practices en mogelijkheden te 
delen met elkaar. Axcent deelde de bevindingen van de studenten van Odisee. Orbit 
vertelde over de videoboodschap vanuit verschillende levensbeschouwingen, de 
gedigitaliseerde wenskaarten voor de verschillende feesten en een lijst met kijk-, lees- en 
luistertips. Hujo gaf nog mee dat een wekelijkse vergadering met het team energie kan 
geven, zelfs al is het digitaal. 
 
En ook online mag er al eens gespeeld worden. We sloten af met een klein spelletje: 
iedereen zocht in zijn omgeving iets blauws, iets breekbaars, iets belangrijks en iets dat 
beweegt en vertelde hierover aan de rest van de groep. En net omdat iedereen van thuis 
uit werkte, zorgde dit voor een kennismaking en uitwisseling op een ander niveau dan 
binnen een louter professionele setting. 
 
Een tweede samenkomst was gepland op 17 november, maar werd door de nieuwe 
lockdown uitgesteld en verplaatst naar begin januari. Op die nieuwe samenkomst zullen 
de resultaten voorgesteld worden van het onderzoek dat Markus Fobelets voerde in 
opdracht van VOEM rond interlevensbeschouwelijke netwerken in België en Europa. In 
december zat Axcent samen met Markus en de medewerkers van VOEM om de insteek te 
bepalen en de samenkomst voor te bereiden.  

 
Activiteiten 
 
De denk- en werkgroep leidt ook tot nieuwe samenwerkingen tussen de deelnemende 
partnerorganisaties, waaruit gezamenlijke dialoogactiviteiten voortkomen. 
 
In 2020 werkten Orbit en Axcent samen een activiteit uit in het kader van Interlitratour met 
verhalen, slam poetry en levende bibliotheken, zoals hierboven beschreven. 
 
In de zomer zat Hujo samen met Orbit en Axcent in het kader van een vraag die zij gekregen 
hadden rond het samenstellen van een digitale levende bibliotheek met getuigenissen 
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uit verschillende levensbeschouwingen. Dit project zou van start gaan in het najaar 2020, 
maar de nieuwe lockdown strooide roet in het eten. Aangezien het digitale werken een 
blijver lijkt me zijn, wordt het project opnieuw opgenomen in 2021. 
 
 
Integriteitsbeleid 
 
Door de opstart van het project “Interlevensbeschouwelijke dialoog op school” en de 
voorziene schaalvergroting bij Axcent (o.a. de extra mankracht in de vorm van 
tewerkstelling, vrijwilligers en freelancers), werd de nood groter om bepaalde zaken uit de 
vertrouwde gang van zaken te gaan expliciteren. Wat verstaan we precies onder een safe 
space in het kader van interlevensbeschouwelijke dialoog? Hoe gedragen we ons bij 
Axcent? Wat als je geconfronteerd wordt op grensoverschrijdend gedrag? Welke 
uitspraken of gedrag laat je als begeleider in een workshop passeren? En wat zeker niet? 
 
Sensoa coachte Axcent om een integriteitsbeleid uit te werken rond grensoverschrijdend 
gedrag in verschillende vormen (fysiek, psychisch, seksueel of moreel). Zo werd op basis van 
een bevraging bij de bestuurders een charter opgesteld over hoe we ons gedragen bij 
Axcent (zie bijlage 1). Ook werd een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag 
geïnstalleerd en namen twee bestuurders en de coördinator deel aan een vorming van 
Sensoa tot aanspreekpersoon integriteit. 
 
In het proces kwamen we uit op een eigenaardige vaststelling: dialoog is een oefening in 
het aftasten van grenzen. En in die oefening worden regelmatig zaken gezegd die over 
een grens gaan voor de levensbeschouwelijke ander. Sommige zaken zijn dus niet 
helemaal te expliciteren. Maar dit integriteitsbeleid zorgt wel voor meer bewustzijn over het 
aangeven van grenzen. En het zorgt er ook voor dat Axcent over een procedure beschikt 
om te kunnen reageren op grensoverschrijdend gedrag dat niet door de beugel kan. 
 
 
Hoe betrek je verschillende levensbeschouwingen in een pluralistische organisatie? 
 
De opleiding theologie en religiewetenschappen (KU Leuven) contacteerde Axcent met de 
vraag om een actuele vraag/nood/kwestie rond de werking aan te leveren waar de 
studenten vervolgens in groepjes rond zouden werken om Axcent een antwoord te kunnen 
bezorgen. 
 
Axcent stelde volgende vraag:  
 

Hoe betrek je verschillende levensbeschouwingen in een pluralistische organisatie 
rond dialoog? 

- Waarom zouden ze hieraan meedoen? Wat zijn hun verwachtingen?   
- Wat zijn de voorwaarden om dit concept te doen slagen? Op korte termijn, 

maar ook op lange termijn: hoe motiveer je ze om te blijven meedenken en 
meedoen? 

 
In december namen de 3 betrokken studenten een interview af met de 2 teamleden van 
Axcent. In het voorjaar van 2021 werken ze verder aan deze vraag, via een bevraging van de 
bestuurders en (oud)leden van Axcent, een literatuurstudie en het zoeken naar good 
practices in binnen- en buitenland. 
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Onderzoeksprojecten 
 
In 2020 werd Axcent ook nog bevraagd in het kader van 2 andere onderzoeksprojecten: 
 
➢ Studenten van sociaal werk van Odisee interviewden Axcent in het kader van een 

werkveldproject. In hun project wilden de studenten een alternatief debat opzetten 
rond geloofsovertuigingen bij jongeren in Brussel. Tijdens hun zoektocht naar relevante 
topics, voorwaarden en ideale omstandigheden namen ze contact op met Axcent voor 
een interview. 
 

➢ Een student sociaal werk contacteerde Axcent in het kader van zijn stage bij VOEM vzw. 
Als stageopdracht moest hij de interlevensbeschouwelijke netwerken in Brussel, Gent 
en Antwerpen in kaart brengen. De student interviewde Axcent over haar werking en 
vroeg Axcent naar andere contacten met organisaties. 
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SAMENWERKING & EXPERTISEDELING 
 

Axcent bundelt de krachten met organisaties, scholen, leerkrachten en individuen die 
met Brusselse jongeren aan de slag willen rond levensbeschouwing en 

interlevensbeschouwelijke dialoog in het onderwijs en de vrije tijd. 
 
 
Nieuwe contacten 
 
Ook in 2020 legde Axcent enkele nieuwe contacten die de werking met jongeren 
versterken: 

➢ ILCoS vzw: vereniging van verschillende inspecteurs-adviseurs 
levensbeschouwelijke vakken die samen werken aan de implementatie van de 
Interlevensbeschouwelijke Competenties op School 

➢ Het Joods Museum van België: de educatieve dienst van het joods museum heeft 
sinds kort een uitgebreid aanbod in het Nederlands 

➢ Bib Joske: lokale bibliotheek in Sint-Joost-ten-Node 
➢ Daarnaast trad Malika Aberkan toe tot de raad van bestuur van Axcent. Malika 

woont in Molenbeek en is leerkracht islam in enkele Brusselse basis- en secundaire 
scholen. 

 
 
Werken met nieuwkomers 
 
Op vrijdag 7 februari gaf Axcent een Train the Trainer aan 13 verantwoordelijken, 
leerkrachten maatschappelijke oriëntatie en medewerkers Masir Avenir van BON – 
Agentschap Inburgering en Integratie Brussel. 
 
Een verantwoordelijke schreef: 
 

De vorming is goed onthaald. Creatieve, vernieuwende werkvormen. Ik vond jouw 
afsluiter erg sterk. Namelijk, hoe je nog eens benadrukte wat jouw eigen houding 
doorheen de sessie was. Dat zet aan tot reflecteren, en werkt verhelderend. Dat is 
exact wat vaak het moeilijke is, namelijk het in de praktijk brengen van wat er 
aangeboden wordt tijdens een vorming.  
We hebben de laatste maanden opnieuw meer ingezet op het voeren van 
dialoog, het modereren van gesprekken middels vormingen. Eens we weer aan de 
slag kunnen, dan zijn de lesobservaties zeer geschikt om hier op individueel 
niveau aandacht aan te geven. Ik zou er met veel plezier een vervolg aan geven. Ik 
denk dat dit een goede intro is geweest, mogelijk gevolgd door werk-sessie, aan 
de hand van cases, waarbij de leerkrachten effectief worden uitgedaagd een 
gesprek te modereren. Hen bewust in lastige situaties te plaatsen, waarmee ze 
geconfronteerd worden met .. ? 

 
Normaal zou de workshop een aanleiding zijn voor een langer traject, maar door de 
coronasituatie werd dit even on hold gezet.  
 
Nieuwkomers zijn wel een doelgroep waar Axcent meer op wil inzetten in de toekomst. De 
doelgroep nieuwkomers heeft gemeenschappelijk aan de doelgroep jongeren dat er een 
specifieke taal nodig is om rond interlevensbeschouwelijke dialoog te werken. De klassieke 
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tools zijn vaak te talig voor nieuwkomers. Daarom moet gezocht worden naar gepaste 
werkvormen voor dialoog. De opgedane ervaring binnen de jongerenwerking sluit zo nauw 
aan bij de nood aan materiaal voor zij die met nieuwkomers werken. 
 
In het najaar werd daarom een project ingediend rond het werken met nieuwkomers in het 
kader van de oproep Help2Help van de Konings Boudewijnstichting. In het project wordt 
via workshops gezocht naar geschikte methodieken op maat van de doelgroep 
nieuwkomers. 
 
Daarnaast nam Tafels van Vrede Brussel contact op met Axcent om samen een project uit 
te werken in het kader van de projectoproep BeTalky van het Brusselse Gewest. In het 
project “Taal en verhaal” worden (maandelijks) digitale dialoogmomenten georganiseerd 
met een focus op het betrekken van nieuwkomers bij dialoog. Het project wordt ingediend 
in het voorjaar 2021. 
 
Diversi-Date – Odisee Hogeschool 
 
Op vrijdag 27 maart 2020 hadden 160 
vijfdejaarsstudenten uit de scholen 
Lucerna Anderlecht, Sint-Lukas 
Schaarbeek Mater Dei Sint-Pieters-
Woluwe en GO! TA Jette 
normaalgezien deelgenomen aan 
een nieuwe editie van “Diversi-Date” 
op de campus Gezinswetenschappen 
van de Odisee Hogeschool in 
Schaarbeek.  
Op het programma stonden 
talentgerichte methodieken zoals 
spel, koken, soundlab/mediareport en 
digital storytelling om zo te komen tot (interlevensbeschouwelijke) dialoog.  
 
Axcent zit in de stuurgroep van dit project en ondersteunt het team van Odisee bij het 
opstellen en uitvoeren van het programma, het contacteren van de scholen en de partners 
en het bijsturen van de uitgewerkte methodieken. Ook nadien helpt Axcent mee met de 
evaluatie en de verwerking van het project.  
 
Tijdens deze editie zou Axcent de volledige workshop voor de leerkrachten verzorgen. 
Samen met 3 studenten gezinswetenschappen werkten we een programma uit. De 
uitnodiging kondigde aan: 
 

In de leerkrachtenworkshop staan de thema's kruispuntdenken en 
interlevensbeschouwelijke dialoog centraal. Ga in gesprek met enkele studenten 
gezinswetenschappen over thema's die hen nauw aan het hart liggen. Wissel uit 
met collega's van verschillende scholen over hun ervaringen, moeilijkheden en 
dromen rond diversiteit, levensbeschouwing en dialoog op school. We voorzien 
tijd, koffie en veel inspiratie. 

De dag werd echter geannuleerd door de lockdown. Een van de doelstellingen van Axcent 
voor 2020, namelijk het aanbieden van vormingen aan leerkrachten 
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(levensbeschouwelijke vakken) en andere geïnteresseerden, werd zo niet gerealiseerd. 
Want ook in de rest van 2020 ging alle tijd en energie in het onderwijs in de eerste plaats 
naar het garanderen van de basiswerking, namelijk het onderwijzen van de leerlingen, via 
preteaching en (deeltijds) afstandsonderwijs. 
 
De doelstelling wordt opnieuw opgenomen in 2021 in de vorm van de uitwerking van een 
webinar rond “het ABC van de interlevensbeschouwelijke dialoog”. 
 
 
Samen inzetten op Brussel – Orbit vzw 
 
Op 16 november zaten Orbit, Axcent en VOEM samen voor een digitale brainstorm rond een 
Profundo-dag voor Brussel. Profundo is een concept dat onder impuls van Orbit in 
verschillende Vlaamse steden uitgerold wordt (o.a. Gent, Oostende, Brugge en Hasselt). 
Hierbij zetten verschillende levensbeschouwelijke plaatsen hun deuren open: in het 
weekend voor het brede publiek, in de week voor de scholen. Voor de organisatie van een 
Profundo-dag in Brussel doet Orbit beroep op de expertise en het netwerk van Axcent.  
 
De uitkomst van de brainstorm is het concept van een interlevensbeschouwelijke 
wandeling waarbij vier haltes voorzien worden: de orthodoxe kerk in de Stalingradwijk, het 
joods museum in de Marollen, een boeddhistische gemeenschap en een plaats waar we 
een hapje en drankje kunnen nuttigen en waar er een reflectie kan plaatsvinden over de 
activiteit. Voor de realisatie mikken we op de zomer van 2021. 
 
 
En ook nog: 

 
➢ Op maandag 13 januari zat Axcent samen met de coördinator van House of 

Compassion. Het nieuwe project in de Begijnhofkerk vroeg advies aan Axcent hoe ze 
met scholen kunnen werken rond hun project. 

➢ Op vrijdag 11 september nam Axcent deel aan een samenkomst voor 
interlevensbeschouwelijke werkers in Vlaanderen en Brussel, georganiseerd door 
Orbit vzw. De aanwezigen gingen met Meryem Kanmaz in gesprek over de 
geschiedenis van de Turkse gemeenschap in ons land. 

 

➢ Axcent nam deel aan 2 sessies van Stadspiratie (VGC). Daarnaast is Fien Ingelbrecht 
aangesteld als lid van de Adviesraad Samenleven & Diversiteit van de VGC. Ook Malika 
Aberkan, nieuwe bestuurder bij Axcent, is lid van deze adviesraad. 
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III. PROJECT “Interlevensbeschouwelijke dialoog op 
school” 

 
Het project interlevensbeschouwelijke dialoog op school dat startte in september, beloofde 
voor een groot deel pionierswerk te worden. De vraag naar good practices rond 
interlevensbeschouwelijke dialoog was groot zowel in het onderwijs als daarbuiten. 
Gelukkig kon dit project rekenen op de expertise van Axcent uit eerdere projecten en kon 
het verder bouwen op activiteiten die al eerder ontwikkeld waren door Axcent. Het project 
startte echter in het midden van de coronacrisis en niet lang na de opstart werd de tweede 
lockdown aangekondigd. De scholen bleven ditmaal open maar er mochten geen extra-
muros-activiteiten plaatsvinden en het uitnodigen van externe derden voor het geven van 
activiteiten werd niet door elk schoolbestuur toegelaten. Ondanks dat de coronacrisis de 
opstart van het project niet vergemakkelijkte, bleek het ook een kans te zijn om de 
gebruikelijke werkmethode over een andere boeg te gooien.    
 
De leerkrachtenbevraging  

 
Om het project te laten starten vanuit het werkveld, besloot Axcent een 
leerkrachtenbevraging uit te sturen naar het bestaande netwerk leerkrachten van Axcent. 
Op deze manier probeerde Axcent  een beeld te krijgen van de concrete noden en wensen 
van de leerkrachten van het levensbeschouwelijk vak. Een van de doelstellingen van het 
project rond interlevensbeschouwelijke dialoog op school is namelijk tegemoet te komen 
aan de moeilijkheden en struikelblokken die leerkrachten tegenkomen in hun ILC-
projecten. De ervaringen van Axcent met leerkrachten uit het secundair onderwijs leerde 
dat het geven van de 6 uur ILC’s (interlevensbeschouwelijke competenties) per jaar de 
leerkrachten voor nieuwe uitdagen stelde waarbij ze te weinig hulpmiddelen ter 
beschikking hadden om deze het hoofd te bieden.  
 
Een twintigtal leerkrachten deden mee aan de leerkrachtenbevraging. De 
leerkrachtenbevraging bestond uit enkele inhoudelijke vragen rond 
interlevensbeschouwelijke dialoog in de klas maar peilde ook naar de gewenste vorm van 
een activiteit rond interlevensbeschouwelijke dialoog en de gewenste aanpassing rond de 
coronamaatregelen.  
 
Uit deze bevraging leerden we dat de noden rond interlevensbeschouwelijke projecten 
sterk variëren naar gelang de situatie in de klas. Aan de ene kant waren er leerkrachten die 
niet wisten hoe ze dialoog moesten organiseren in een homogene klas waarbij één 
levensbeschouwing domineerde. Hierbij werd er vooral gesproken over een gebrek aan 
getuigenissen uit en een wens naar een echt contact met de verschillende 
levensbeschouwingen. Aan de andere kant waren er leerkrachten die om hulpmiddelen 
vroegen om de veelheid aan stemmen en meningen uit verschillende 
levensbeschouwingen in hun klas in dialoog te laten gaan.  
 
Rond het uitwerken en organiseren van ILC-projecten gaven enkele leerkrachten aan dat 
ze het gevoel hadden dat ze van nul moesten beginnen en ze haalde het tekort aan 
bronnen of voorbeelden aan.  
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Opvallend veel leerkrachten vroegen naar verbindende thema’s en gaven aan dat ze 
moeite hadden met hete hangijzers. De leefwereld van de leerling stond tevens bij de 
meeste leerkrachten centraal.  
 
Deze leerkrachtenbevraging bood Axcent enkele handvaten om aan de slag te gaan. 
 
1ste graad 

 
De periode van september tot december was voornamelijk bedoeld voor het inhoudelijk 
uitwerken van nieuwe workshops en activiteiten om te kunnen beantwoorden aan de 
doelstelling om 6 uur per jaar te werken aan interlevensbeschouwelijke dialoog op school.  
 
Voor de eerste graad werd er gekozen een workshop rond levensbeschouwelijke helden 
te ontwikkelen. Het uitgangspunt hierbij was dat sleutelfiguren in een levensbeschouwing 
ons iets meer vertellen over de normen en waarden van die levensbeschouwing. De 
doelstelling van de workshop was een brug te slaan tussen de klassieke 
levensbeschouwelijke helden en de eigentijdse helden. Door te vertrekken vanuit de 
concrete verhalen van belangrijke figuren in de geschiedenis van een levensbeschouwing, 
poogde Axcent een laagdrempelige manier te creëren voor de leerlingen om te reflecteren 
op verschillende waardenkaders en hoe ze verschillen en gelijken. Zoals altijd staat het 
opwekken van nieuwsgierigheid naar de ander op een speelse manier centraal.   
 
Daarnaast werd er een theater workshop rond stichtende verhalen gemaakt. Een stagiaire 
uit de master wereldreligies die haar stage bij Axcent deed, kon vanuit haar achtergrond in 
theater deze workshop helpen uitwerken. Klassieke theateroefeningen werden in een 
levensbeschouwelijk jasje gestoken. De doelstelling was letterlijk de leerlingen uit hun stoel 
halen en doen bewegen. Door het talige karakter dat levensbeschouwingen hebben, wordt 
verondersteld dat interlevensbeschouwelijke dialoog enkel praten is. Deze workshop toont 
aan dat het talige element makkelijk kan omgezet worden naar een actieve werkvorm.  
 
Het bordspel  

 
Het eerder ontworpen spel ‘Interface - Babbel je rijk’ door de studenten van de Odisee 
Hogenschool was toe aan een update. Onder de nieuwe naam ‘de bruggenbouwers’ werd 
het eilandenspel uitgedacht waarbij de leerlingen zoveel mogelijk eilanden trachten te 
bereiken en de bijhorende opdrachten vervullen. De eilanden hadden elk een belangrijke 
pijler van levensbeschouwingen als thema. Onderweg moesten de leerlingen nog 
verschillende denk- en doe-opdrachten vervullen. Enkele voorbeelden van de opdrachten 
tijdens het spel zijn:  

- Zoek een film over een profeet of een belangrijke levensbeschouwelijke leider? 
- Zoek een controversiële passage over geweld in een levensbeschouwelijk geschrift 

en vertel wat je er zelf van vindt? 
- Zoek een ritueel op dat hetzelfde is in twee levensbeschouwingen? 
- Beeld uit: Halal 
- Zoek 3 voorwerpen in die iets te maken hebben met verschillende 

levensbeschouwingen 
- Noem 2 levensbeschouwingen zonder god 
- …..  

 
Ditmaal kreeg ook iedere leerling een levensbeschouwelijk profiel mee om het spel te 
spelen. Niet enkel zouden de leerlingen opdrachten vervullen waarbij ze putten uit hun 
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eigen kennis en ervaringen rond levensbeschouwingen maar ze kregen tevens een 
inleefopdracht. Wanneer ze een andere leerling tegenkomen in het spel treden ze beiden 
in een debatspel. Ze moeten hierbij zelf een interpretatie maken van enkele kenmerken op 
hun levensbeschouwelijk profiel. Hoe zouden ze zelf de verboden en geboden van een 
andere levensbeschouwing interpreteren in de praktijk?  
 

We kregen in oktober de kans om het bordspel uit te testen bij het derde jaar van het Maria-
Boodschaplyceum Brussel. De klas werd in twee groepen gedeeld en iedere groep speelde 
het bordspel uit. Deze test gaf ons de mogelijkheid om te reflecteren op zowel de inhoud 
van het spel, als de speltechnische kant. Over het algemeen waren de leerlingen 
geïnteresseerd en enthousiast en ze antwoordden positief bij de vraag of ze het aan andere 
leerlingen zouden aanraden. Ook boden de levensbeschouwelijke profielen achteraf de 
nodige stof tot reflectie. Wél leerden we dat het spel technisch nog wat herwerkt moest 
worden om echt te werken.  
 
Het ontwikkelen en testen van dit bordspel moedigde ons ook aan om in 2021 de nodige 
aandacht aan het ontwikkelen van spelvormen rond interlevensbeschouwelijke dialoog te 
besteden. Het bewees nogmaals dat een spel leerlingen kan aanspreken die zich normaal 
niet zo betrokken voelen bij het thema levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke 
dialoog. 
 
Naar aanleiding van een aanvraag van een school voor januari, werd in december een clueo 
uitgewerkt rond levensbeschouwelijke feesten en rituelen. In deze cluedo moeten de 
leerlingen negen tips verzamelen door negenmaal een opdracht te maken. De opdrachten 
zijn raadsels, puzzels en creatieve opdrachten die de leerlingen op een speelse manier 
kennis doen maken met de gebruiken binnen verschillende levensbeschouwingen.  
 
De webinar rond levensbeschouwelijke plaatsen  

 
De coronacrisis dwong Axcent enkele van de gebruikelijke formules te herdenken. Een 
activiteit die doorgaans zeer populair was bij scholen en leerlingen was het bezoek aan 
levensbeschouwelijke plaatsen. Hierbij gingen de leerlingen op uitstap naar een 
levensbeschouwelijke plaats in Brussel waar ze werden rondgeleid door iemand van de 
gemeenschap zelf. Zowel de regels vanuit het onderwijs als het jeugdwerk en de 
levensbeschouwelijke gemeenschappen zelf lieten Axcent niet toe deze uitstappen nog te 
organiseren. Er was echter een groot gemis vanuit de scholen omtrent deze activiteit 
omdat dit meestal een moment was voor de leerlingen om echt contact te maken met de 
levensbeschouwelijke plekken.  
 
Axcent klopte daarom aan bij de synagoge Beth Hillel in Vorst, de Protestantse Kerk en 
House of Compassion in Brussel om er te gaan filmen. Verder werden er getuigenissen 
verzameld van vrijzinnig humanisten rond hun ervaringen met huisvandeMens en werd er 
beeldmateriaal van een eerder bezoek bij Moskee Attadamoune in Brussel bovengehaald. 
Op basis van dit verzameld materiaal werd het bezoek aan levensbeschouwelijke plaatsen 
omgevormd tot een interactieve webinar. De verschillende filmpjes met getuigenissen 
en uitleg over de levensbeschouwelijke plaats worden hierbij afgewisseld met quizjes, 
spelletjes maar ook reflectievragen en -opdrachten. Een exacte kopie van het klassieke 
bezoek in een digitale versie zou niet mogelijk zijn. Daarom werd er gekozen in te zetten op 
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de mogelijke voordelen die een digitaal bezoek kan bieden. In de digitale formule was meer 
ruimte om samen met de leerlingen stil te staan bij de bredere betekenis van 
levensbeschouwelijke plaatsen.  
 
Van deze interactieve webinar werden meerdere versies gemaakt zodat ze steeds kunnen 
beantwoorden aan de steeds veranderende coronamaatregelen. Zo is het mogelijk voor de 
school om een live versie aan te vragen waarbij de begeleider van Axcent in de klas komt, 
maar er bestaat ook een online versie waar de begeleider de webinar van thuis uit geeft via 
MS Teams. En er werd ook een versie voor het afstandsonderwijs gemaakt.  
 
De 3de graad  

 
Voor het laatste jaar van secundair onderwijs koos Axcent om de gespannen verhouding 
tussen media en levensbeschouwingen verder onder de loop te nemen. Vaak is een van de 
grootste bronnen van kennis over andere levensbeschouwingen bij jongeren de media. 
Axcent werkte dus aan een workshop waar er samen met de leerlingen gereflecteerd wordt 
op de manier waarop woorden en beelden gebruikt worden in de media als het over 
levensbeschouwingen gaat. De leerlingen gaan ook zelf als journalist aan de slag in deze 
workshop.  
 
Omdat Axcent zich voor deze workshop gedeeltelijk in onbekend vaarwater bevond werd 
er samengezeten met Mediawijs. Als kenniscentrum boden zij ons inzicht rond het thema 
media en jongeren.  
 
Veder werd er ook gewerkt aan een activiteit die de brug kon slaan tussen 
interlevensbeschouwelijke dialoog op school en in het latere leven (werkveld, hogeschool, 
universiteit,…). Binnen een klascontext is er steeds een leerkracht of een begeleider 
aanwezig om de dialoog in goede banen te leiden. Hoe zouden de leerlingen zelf dialoog 
organiseren zonder begeleider?  
 
Beide workshops werden gedeeltelijk gemaakt in 2020 en zullen afgewerkt worden in 2021.  
 
Freelancers  

 
In het verleden kon Axcent niet altijd antwoord bieden aan de verschillende aanvragen van 
scholen  door de beperkte tewerkstelling van medewerkers van Axcent. Om een groter 
draagvlak te creëren voor het uitvoeren van ILC-projecten op school besloot Axcent een 
netwerk van freelancers aanleggen. Niet enkel kunnen de freelancers ingezet worden bij 
grote activiteiten of wanneer er meerdere aanvragen samenvallen maar ook de eigen 
expertise en aanpak van de freelancers kan een meerwaarde voor het project zijn.  
 
Uit de sollicitatie voor de projectmedewerker die Axcent in de zomer had gelanceerd, 
kwamen ook vele kandidaten om freelancer te zijn. Hieruit werden twee personen 
geselecteerd. Verder bracht Axcent via de KU Leuven een vacature uit voor studenten van 
de master wereldreligies en de opleiding theologie en religiewetenschappen. Uit deze 
selectieprocedure werden twee studenten aangesteld om het team van Axcent te 
vervoegen.  
 
Door de aanhoudende coronacrisis werden de opleidingsdagen voor de freelancers en 
studenten verplaatst naar 2021.  
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Netwerken  
 
Bij de uitbouw van dit project wou Axcent tevens focussen op contacten leggen met 
nieuwe organisaties in het werkveld en het versterken van de relaties met organisaties 
waarmee Axcent al eerder samenwerkte.  
 
Zo zaten ILCoS, de KU Leuven en Axcent in september samen om elkaar op de hoogte 
brengen van de ontwikkelingen binnen hun projecten rond interlevensbeschouwelijke 
dialoog op school. Verder deelden de drie organisaties ook expertise en opgedane kennis 
vanuit hun werking.  
 
In november zaten Orbit en Axcent samen rond de mogelijkheden om het project ook uit 
te breiden naar Gent. Axcent wenst namelijk in de toekomst met dit project niet enkel te 
focussen op Brussel, maar ook op andere steden en gemeenten in Vlaanderen. De twee 
organisaties gingen in gesprek rond het netwerk van scholen, levensbeschouwelijke 
gemeenschappen en andere initiatieven rond interlevensbeschouwelijke dialoog.  
 
Het feit dat vormingen, activiteiten en samenkomsten voornamelijk digitaal waren, 
bemoeilijkte echter wel het netwerken voor Axcent.  
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IV. ANDERE INITIATIEVEN 
 
 
Jaarlijkse ceremonie ter nagedachtenis van de “straatdoden” – 29 oktober 2020 
 
Jaarlijks brengen tientallen organisaties (waaronder Axcent) – verzameld in een ‘collectief’ 
– in samenwerking met de stad Brussel en met de steun van de levensbeschouwelijke 
gemeenschappen hulde aan personen met een verschillende levensbeschouwelijke 
achtergrond die aan hun dakloos bestaan in Brussel gestorven zijn. De ceremonie was 
initieel voorzien voor 27 mei, maar 
werd verzet naar 29 oktober in de 
hoop om dan toch een fysieke 
bijeenkomst te kunnen houden. 
Helaas werd het toch een digitale 
herdenkingsceremonie, vanuit het 
House of Compassion. Maar ook in 
de online herdenking stond Axcent 
in voor de levensbeschouwelijke 
dimensie, via videoboodschappen 
vanuit de vrijzinnig-humanistische, 
islamitische, joodse en katholieke 
gemeenschap. 
 
 
 
Op naar Europa én Sint-Joost-ten-Node, of toch niet? 
 
Het Europese project in samenwerking met BEYOND werd niet weerhouden door de 
Roemeense autoriteiten. Mits enkele aanpassingen, kon het project wel opnieuw ingediend 
worden voor de deadline in oktober 2020. Door de huidige beperkte mogelijkheden voor 
internationale samenwerking en mobiliteit, werd hier echter van afgezien. 
 
En ook de voorziene interlevensbeschouwelijke samenkomsten op initiatief van de 
gemeente Sint-Joost-ten-Node gingen niet door in 2020 vanwege de coronacrisis.  


