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WAAROM ARBEID? 

In de persoonlijke vormingsfase wordt het fundament van een bildungshouding gelegd, 
waarbij inzicht krijgen in jezelf centraal staat. Hierbij spelen bewustwording en waardering 
van jezelf een grote rol, maar ook hoe dit zich verhoudt tot de ander en de wereld. 

Tijdens de acht weken persoonlijke vorming gaan we actief bezig met elementen als ‘wie 
ben ik’, ‘(zelf)inzicht’, ‘waardes’ en ‘handelen’. Met veel verschillende leer- en gastmeesters, 
opdrachten, en werkvormen, gaan we bezig met de kerncompetenties ‘kritische analyse’, 
‘expressie’, ‘ethiek’ en ‘empathie’. Het streven is om meer inzicht te krijgen in de eigen 
identiteit, door het in kaart brengen van bijvoorbeeld overtuigingen, waardes, vermogens, 
vaardigheden, vaste patronen en gedrag. De verhouding hiervan met de ander en de wereld 
is hierbij een belangrijk onderdeel. De opgedane kennis en inzichten kunnen in het verdere 
jaarprogramma als fundament dienen bij het verhouden tot de inhoud van de andere 
programmaonderdelen. 

De persoonlijke vormingsfase wordt een intense, maar vooral een hele leuke fase, met veel 
ruimte om te experimenteren, te reflecteren, te spelen en te ontdekken. 
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WAT GAAN WE DOEN? 

Week 1: de introductieweek 
Het Bildungprogramma begint traditiegetrouw met een kennismakingsweekend bij de 
Baak. Hier leer je je medestudenten kennen en wordt gestart met het in kaart brengen van 
je intenties en verwachtingen van het jaar. Hier gaan we tijdens de introductieweek mee 
verder. Ook leer je in deze week de beweging kennen en worden alle praktische zaken 
uitgebreid toegelicht. Ook is dit een belangrijke week voor het groepsproces, door 
bijvoorbeeld het opstellen van een gemeenschappelijk waarde document van de groep.   

Na een gemeenschappelijke introductieweek, wordt de groep vanaf week 2 in drie groepen 
verdeeld. Deze groepen doorlopen allemaal dezelfde thema’s met dezelfde leerdoelen, maar 
met net andere accenten door verschillende activiteiten en meesters. De thema’s lopen van 
binnen naar buiten, van klein naar groot, van jezelf, via de groep naar de wereld, van 
bewust worden, via waarderen naar handelen. 

Week 2 & 3: Thema Identiteit & Empathie 
Identiteit & Empathie gaat over een zoektocht naar wat identiteit voor jou is, individueel 
maar ook meteen in relatie tot anderen. Er komen verschillende visies op identiteit langs, 
als een kaartenbak waaruit jij kan kiezen door welke kaart jij je wilt laten leiden. Hierbij 
neemt bewustwording van jezelf, je persoonlijke context en anderen een centrale plek in. 

Week 3 & 4: Thema Rebellie & Ethiek 
Het thema Rebellie & Ethiek gaat over waar op die kaart je woont. Wat zijn je waarden en 
hoe verhouden jouw waarden zich tot de waarden van een ander? Wat vind je zo belangrijk 
dat je ervoor in opstand zou willen komen, waar ga jij voor staan? Hierbij gaan we 
bijvoorbeeld op zoek naar wat je fascineert en wat je leuk vindt, maar ook naar wat je 
absoluut tegenstaat. Het in kaart brengen van waarom dit zo is speelt hierbij een 
belangrijke rol. 

Week 6 & 7: Thema Overtuigingskracht & Expressie 
Gaan staan? Hoe doe je dat dan? Daar gaat het de laatste twee weken over bij 
Overtuigingskracht en Expressie. Je gaat op zoek naar een passende vorm voor hetgeen jij 
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graag van binnen naar buiten brengt. Hierdoor word je je meer bewust van hoe je je uit en 
hoe je tot handelen komt. Ook is er aandacht voor de vraag: wat overtuigt mij? 

Week 8: De Materialisatieweek 
De afsluitende week staat in het teken van de materialisatie. Hierbij wordt zowel aandacht 
besteed aan het uiten van een persoonlijke ervaring, als aan het meenemen van een 
toeschouwer in een ervaring.  
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WIE BEGELEIDEN DEZE 
MODULE? 

 

Manuela Kalsky 
Leermeester Identiteit & Empathie 
Manuela Kalsky is hoogleraar theologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, waar ze zich bezighoudt met 
theologie en de samenleving. Daarnaast mengt ze zich 
vaak in het publieke debat over religie en de 
multiculturele samenleving. Ook geeft ze leiding aan 
het project ‘W!J’, waarbij het gaat om vragen over wat 
mensen in de samenleving met elkaar verbindt en 
onderlinge verschillen vruchtbaar maakt: “De 
realisatie van een nieuw wij hangt samen met een 
verandering in ons denken.” 

 
Kirsten kalkman 
Leermeester Rebellie & Ethiek 
Kirsten is één van de initiatiefnemers van De Bildung 
Academie en bouwt nu mee aan het onderwijs. Het 
afgelopen jaar was ze nauw betrokken bij de 
totstandkoming van het jaarprogramma. Ze is alumna 
van de UvA, waar ze een bachelor en een master 
filosofie heeft afgerond. 

Eugène sutorius  
leermeester overtuigingskracht & 
Expressie 
Eugène, wat doet hij niet: initiatiefnemer en voorzitter 
van het stichtingsbestuur van De Bildung Academie 
en leermeester bij veel onderwijsprogramma’s. Hij zal 
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jullie in zijn colleges meenemen in de wereld van rebellie en ethiek. Zijn ervaring uit zijn 
carrière als advocaat en rechter en kennis als hoogleraar strafrecht en kunde in retorica zal 
hij meenemen in dit programma om jullie te prikkelen. Met zijn contemplerende en 
reflecterende houding weet hij mensen bewust te maken van de wereld waar wij in leven. 
Zijn geëngageerde attitude zet aan om via inspiratie en passie zelf te gaan doen! 

Jeroen boss 
fasegids 
Jeroen is altijd in beweging. Met een Master 
Sustainable Entrepreneurship op zak is hij betrokken 
bij duurzame projecten in onder andere Kenia en 
Portugal. Het afgelopen jaar was hij bouwer in Team 
Persoonlijke Vorming, waar zijn kennis en 
enthousiasme van grote waarde waren. 

Emailadres: jeroenboss2@gmail.com 

Telefoonnummer: 06-21163942 

Guillaume Straatjes  
jaargids 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WIE BEGELEIDE 
ROOSTER 

Week 1: Introweek Maandag 3/9 Dinsdag 4/9 Woensdag 5/9

Ochtend Intro: Praktische 
uitleg

Human Library 
Met wie ga jij in gesprek?

De beweging leren 
kennen 
Kernteam, alumni

Middag Terugblikken en 
vooruitblikken 
Wat zijn je intenties voor 
het Bildung-jaar?

Evaluatie Human 
Library

Deep democracy 
Wat leeft er in de groep?

15:00: Lee Mason 
Ubiquity

Week 2: Identiteit & 
Empathie

Maandag 10/9 Dinsdag 11/9 Woensdag 12/9

Ochtend Leermeester Manuela 
Kalsky

Gastmeester Ine 
Bolssens

Leermeester Manuela 
Kalsky

Middag Opdracht: 
handleiding van 
jezelf voor een 
ander

Gastmeester Henk 
Oosterling 
(overkoepelend)

Reflectie

15:30: Ubiquity 
Uurtje

Week 3: Identiteit & 
Empathie

Maandag 17/9 Dinsdag 18/9 Woensdag 19/9

Ochtend Leermeester Manuela 
Kalsky

Gastmeester Peter 
Merry 
(overkoepelend) 
De grotere verbondenheid

Leermeester Manuela 
Kalsky

Middag Freespace opdracht 
in de OBA

Gastmeester Klaas 
van Egmond (Track 1 
en 3)

Gastmeester 
Joachim Duyndam  
 
Reflectie15:30: Ubiquity 

Uurtje
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Week 4: Rebellie & 
Ethiek

Maandag 24/9 Dinsdag 25/9 Woensdag 26/9

Ochtend Leermeester Kirsten 
Kalkman

Gastmeester Ineke 
Struijk

Leermeester Kirsten 
Kalkman

Middag Opdracht: brief 
schrijven aan ‘een 
onethisch persoon

Gastmeester 
Johannes 
Kronenberg| 
Documentaire Renzo 
Martens

Modulekeuze

15:30: Ubiquity 
Uurtje

Reflectie

Week 5: Rebellie & 
Ethiek

Maandag 1/10 Dinsdag 2/10 Woensdag 3/10

Ochtend Leermeester Kirsten 
Kalkman

Gastmeester Roos 
van Amstel

VRIJ

Middag Opdracht: Unethical 
moment exercise

Gastmeester Yuri Leermeester Kirsten 
Kalkman

15:30: Ubiquity 
Uurtje

Avond Reflectie + 
Kampvuursessie

Week 6: 
Overtuigingskracht 
& Expressie

Maandag 8/10 Dinsdag 9/10 Woensdag 10/10

Ochtend Leermeester Eugene 
Sutorius

Gastmeester 
Joachim Duyndam

Leermeester Eugene 
Sutorius

Middag Opdracht: Wat 
overtuigt mij?

Gastcollege 
Diversion

Reflectie

15:30: Ubiquity 
Uurtje
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Week 7: 
Overtuigingskracht 
& Expressie

Maandag 15/10 Dinsdag 16/10 Woensdag 17/10

Ochtend Leermeester Eugene 
Sutorius

Gastmeesters 
Mattie van der 
Worm en Amber 
Grothe 
(overkoepelend) 
Materialisatie

Leermeester Eugene 
Sutorius

Middag Werken aan 
materialisatie

Gastmeesters 
Mattie van der 
Worm en Amber 
Grothe 
(overkoepelend) 
Materialisatie

Reflectie

15:30: Ubiquity 
Uurtje

Week 8: 
Materialisatieweek

Maandag 22/10 Dinsdag 23/10 Woensdag 24/10

Ochtend Persoonlijke 
presentaties

Voorbereiden 
ervaring 
presentatie

Evaluatie

Middag Voorbereiden 
ervaring 
presentatie

Voorbereiden 
ervaring 
presentatie

Vooruitblikken 
modules

Avond Presentaties
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