
Bildung; 12 oktober 2020
“Jezelf vormen is werkelijk iets anders dan gevormd worden, een 

opleiding genieten. Een opleiding doorlopen we met het doel uiteindelijk 
iets te kunnen. Als we ons daarentegen ontwikkelen, dan werken we 
eraan dat we iets worden – we streven ernaar om op een bepaalde 

manier in de wereld te zijn.” (Paul Bieri)



De voorbereidingsgroep:

• Aurinda Nieuwland

• Reinder van Til

• Marlies Bohncke

• Marlon Busstra

Wensen jullie een prettige avond en een inspirerende discussie



Bildung: 

o persoonlijke vorming en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
o onderwijs met aandacht voor cognitieve, kritisch analytische oefening én brede vorming op het 

gebied van empathie, expressie, ethiek, creativiteit en ondernemerschap
o brede vorming waarbij jongeren leren hoe ze hun persoonlijk leven en hun maatschappelijke rol vorm 

kunnen geven
o een proces waarin jongeren leren onafhankelijk te denken, empathisch te voelen, authentiek te zijn

Bildung: 

o dat je niet meteen je eerste impulsen volgt maar kunt reflecteren over je impulsen en verlangens.
o dat je herkent dat cultuurproducten meer en minder van kwaliteit kunnen zijn, en dat je het er over 

wilt hebben.
o een moreel ideaal : je wilt als mens een goed mens zijn. 
o heeft autonomie als doel: in staat zijn je eigen verlangen (mede) te bepalen aan de hand van eigen 

normen, van wat goed, mooi of rechtvaardig is. 
o de mens als sturend en zelfsturend wezen, ofwel, als een 'wie’ die zich  tot zichzelf kan verhouden. 

Vrijheid en verantwoordelijkheid



persoonlijke vorming 

dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid



Twee vragen waar we thuis over hebben nagedacht:

o Welke Bildung heeft u op weg geholpen, wat, door wie? 

o Hoe heeft dat bijgedragen aan uw ontwikkeling en keuzes tot 
wie u nu bent?

Opdracht (45 minuten):
1) Bespreek met de mensen in uw groepje kort uw antwoorden op deze 

vragen
2) Analyseer de specifieke eigenschappen van diegenen die hebben 

bijgedragen aan uw  persoonlijk “Bildungsproces”
3) Schrijf het resultaat van 2 in de vorm van kernbegrippen op A5 kaartjes (1 

kernbegrip per kaartje!)



Resultaat opdracht voorbereidingsgroep:

Niets te hoeven bewijzen of anders te 
doen dan je bent

zelf keuzes mogen /kunnen maken

waardering krijgen

je eigen weg mogen /kunnen volgen. 

Bewust leven. 

zelfvertrouwen ontwikkelen 



Resultaten groepsdiscussies (1)

Zelf keuzes (mogen) maken / (Zelf) Vertrouwen / Eigen weg mogen gaan

• Vertrouwen

• Eigen kracht

• Sociaal

• Enthousiast

• Rechtvaardig

• Zonder dwang (voorbeeld 

van mijn ouders)

• Integriteit → Vertrouwen

• Eerlijkheid

• Rechtschapenheid 

• Boosheid leren hanteren

• Eigen weg vinden

• Eigen keuze

• Zelfbeschikking

• Verschillende belangen  

verbinden

• Lezen (Pieter Singer)



Resultaten groepsdiscussies (2)
Nieuwsgierigheid

• Nieuwsgierigheid

• Vrijzinnigheid

• Drive

• Wil

• Out of the box denken

• Kans om te leren 

• Inspiratie 

• Creativiteit 

• Mildheid

Waardering / Gesterkt worden

• Bemoediging

• Relaties (zoeken) die kansen geven

• Je mag er ZIJN

• Respect (ook voor elkaar)

• Compassie

Erbij mogen horen /Gezien en geaccepteerd worden

• Gezien worden               

• Veiligheid

• Relativering 

• Niets te hoeven bewijzen



Jongeren zelf aan het woord bij de Bildung 

Academie: 

https://youtu.be/yu7d6_I-jrQ

https://youtu.be/yu7d6_I-jrQ


Onafhankelijke Creatieve Personen
“competenties nodig in een snel veranderende wereld” 

• Expressieve Competentie

• Empathische Competentie

• Ethische Competentie

• Kritisch-analytische Competentie

Een beter begrip hoe de wereld werkt; 
thuisraken in de wereld



Met in ons hoofd dit filmpje én hoe we zelf ons Bildungsproces 

hebben ervaren bespreken we hoe humanisten:
een rol kunnen spelen in het persoonlijke leven van jongeren en in hun 
ontwikkelingsproces / hun “Bildungsproces” 

Opdracht (20 minuten):

1) Bespreek met de mensen in uw groepje kort uw antwoorden op deze vraag (u 
kiest zelf de leeftijdsgroep) In de plenaire discussie krijgt iedere groep de 
gelegenheid bevindingen te presenteren.



Plenaire terugkoppeling (20 minuten)

1. Ieder groepje deelt de bevindingen

2. Per groepje kunnen er vragen ter verduidelijking worden gesteld

3. Discussie vindt plaats na terugkoppeling van alle groepjes  



Beknopt verslag plenaire:
Jongeren zitten met (existentiële) vragen waarover niet zo snel met vrienden 

tijdens een biertje in de kroeg wordt gesproken; wel bij de Jonge Humanisten.

Tips:

• Houd het vrijblijvend

• Houd rekening met een grote doorstroom als het om studenten gaat 

(verhuizen vaak)

• Houd het laagdrempelig, laat ze een paar keer meedoen met een activiteit 

zonder verplichting

• Geef handvatten aan grote levensvragen, hapklare brokken, concreet maken

• Gebruik sociale media, bijv. Instagram

• Alain de Botton, School of life, spreekt jongeren aan:  
https://www.theschooloflife.com/amsterdam/agenda/

https://www.theschooloflife.com/amsterdam/agenda/


Nog wat ideeën:

• Praatje op de Pabo over Bildung via HVO? Ook op Hanze 

Hogeschool en andere opleidingen? Of wordt dit al 

gedaan?

• Weekend of dag over Bildung voor gezinnen in de Bonte 

Wever: kinderen kunnen zwemmen terwijl ouders een 

lezing bijwonen…

• Henk van der Zijden refereert aan het Kenniscafé Assen 

georganiseerd door de RUG. Een lezing over Geluk trok 

veel publiek. https://kenniscafeassen.nl

https://kenniscafeassen.nl/


De voorbereidingsgroep wil met de resultaten 
verder werken.  

Interesse om bij ons te sluiten? 
Neem contact op met Marlon Busstra stimulans@planet.nl

mailto:stimulans@planet.nl

