Burgerschapsvorming en identiteit
Programma-opzet Studie Tweedaagse I&K
Locatie 24 september
CSG Prins Maurits
Koningin Julianaweg 57
3241 XB Middelharnis
0187-482745
Locatie 7 en 8 november
Conferentiecentrum
Het Brandpunt
Postweg 18
3941 KA Doorn
0343 – 412332

Programma

Startmiddag op 24 september 2019
Locatie: locatie CSG Prins Maurits, Middelharnis*
*Voor deelnemers die langer moeten reizen dan 2 uur enkele reis, biedt het I&K desgevraagd een gratis overnachting aan
vlakbij de cursuslocatie.

Dinsdag 24-09-2019
14.30 – 15.00
Ontvangst
15.00 – 15.20

Opening en welkom
Doelstelling van de Tweedaagse en deze startmiddag

15.20 – 15.30

Kennismakingsrondje

15.30 – 16.30

Oriëntatie-lezing door dr. Elsbeth Visser-Vogel
Ontdekking en vorming vanuit het idee van exploreren: daarmee ga je ervan
uit dat je je bewust bent van je identiteit, maar deze toch openstelt voor
meerdere invloeden/deelidentiteiten. Dat je geïnteresseerd en open het
gesprek met de ander (en de andersdenkende) aangaat.

16.30 – 16.45

Pauze

16.45 – 17.30

Groepsopdracht

17.30 - 19.00

Talking dinner
Tijdens het diner delen enkele deelnemers hun ervaring over het werken aan
burgerschap en vorming.

19.00 – 19.15

Opdracht Tweedaagse
De opdracht voor de komende periode t/m de Tweedaagse wordt uitgereikt
en toegelicht. Centrale vraag is “Wat kan ik aan burgerschap en vorming doen
in mijn lessen?”

19.15

Afsluiting

Tweedaagse op 7 en 8 november 2019
Locatie: Brandpunt (Doorn)

Donderdag 7 november 2019

Donderdag 7-11-2019
13.30 – 14.00

Inloop, inchecken en ontvangst

14.00 – 14.20

Welkom en opening

14.30 – 15.30

Keynote door drs. B. van Haaster
In deze lezing staat verdieping van de begrippen ‘burgerschap’ en
‘(deel)identiteit)’ centraal. Ook wordt nagedacht over de vraag hoe
deelidentiteiten zich verhouden tot meervoudige identiteit en burgerschap.

15.30 – 15.45

Pauze

15.45 - 16.40

Groep 1 workshop “De eigen meervoudige identiteit in relatie tot
burgerschap”
Deelnemers worden ol.v. drs. B van Haaster uitgedaagd d.m.v. deelname aan
een actieve werkvorm, na te denken over de inhoud van zijn keynote lezing in
relatie tot de eigen les.
Groep 2 workshop “Vorming, burgerschap en curriculum”
Deelnemers reflecteren o.l.v. de ‘Verkenningsgroep vorming VO’ op de
opdracht die gemaakt is vanaf de startmiddag en discussiëren over de
toepassing en integratie van vormingsonderwijs en het curriculum.

16.45 – 17.45

Groep 2 workshop “De eigen meervoudige identiteit in relatie tot
burgerschap”
Deelnemers worden ol.v. drs. B van Haaster uitgedaagd d.m.v. deelname aan
een actieve werkvorm, na te denken over de inhoud van zijn keynote lezing in
relatie tot de eigen les.
Groep 1 workshop “Vorming, burgerschap en curriculum”
Deelnemers reflecteren o.l.v. de ‘Verkenningsgroep vorming VO’ op de
opdracht die gemaakt is vanaf de startmiddag en discussiëren over de
toepassing en integratie van vormingsonderwijs en het curriculum.

18.00 – 19.30

Diner

19.30 – 21.30

Avondprogramma

Vrijdag 8 november 2019

Vrijdag 8-11-2019
8.15

Ontbijt

9.00 – 9.15

Ochtendwijding

9.15 – 10.30

Programma met drs. L. van Genderen
Na oriëntatie, verdieping en toepassing, staat vandaag de vraag centraal hoe je
e.e.a. integreert in je eigen lessen. Hoe verbind je je christelijk waarden aan
burgerschap, zodat echt vorming ontstaat? Welke rol speel jij als docent
daarin? In hoeverre zijn docenten in staat om de goede vragen te stellen?

10.30 – 10.45

Pauze

10.45 – 12.00

Vervolg programma
Hoe helpen we leerlingen om een goede luisterhouding te ontwikkelen? Stellen
wij de goede vragen? Zijn we in staat om zelf te leren van anderen? Zijn we die
burgers en voorbeelden die we zeggen te zijn?

12.00 – 12.30

Plenaire afronding

12.30 – 13.30

Lunch

13.30

Sluiting en uitreiking certificaten

