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“In dit document wordt de  
  onderwijsvisie van De Bildung
  Academie kort uiteengezet  
  en wordt uitgebreid ingegaan
  op de vraag hoe De Bildung   
  Academie deze visie poogt 
  te vertalen naar de onderwijs-  
  praktijk. Het betreft een   
  ‘groeidocument’: een document   
  dat steeds opnieuw verder 
  ontwikkeld wordt.”

“Er is voor gekozen in deze versie van het onderwijsdocument alleen in het eerste 
  hoofdstuk, waarin de onderwijsvisie kort wordt beschreven, te verwijzen naar 
  wetenschappelijke literatuur. Aan de wetenschappelijke onderbouwing van de 
  rest van het document wordt momenteel gewerkt. Literatuurverwijzingen zullen 
  worden ingevoegd als dat onderzoek is afgerond.”
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Onderwijsvisie in het kort

De Bildung Academie is ontstaan vanuit een verlangen dat werd beleefd door studenten en 
docenten van verschillende universiteiten. Een verlangen naar een onderwijsomgeving waarin 
studenten zichzelf werkelijk, volledig kunnen ontwikkelen en waarin ze hun verhouding tot 
de wereld bewust vorm kunnen geven. Wij - een groep van ongeveer dertig studenten, recent 
afgestudeerden en universitair docenten - missen een dergelijke onderwijsomgeving in reguliere 
universitaire opleidingen en zijn ons daarom vanaf het najaar van 2014 structureel gaan verdiepen 
in de door ons gewenste vernieuwing van het onderwijs. 

Als inspiratiebron bij die verdieping diende het aloude bildungsideaal zoals dat aan het einde 
van de achttiende eeuw werd geformuleerd door taalwetenschapper, filosoof en staatsman 
Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Bij het vertalen van het door ons ervaren verlangen naar een 
hedendaagse bildungsvisie hebben we ons daarnaast laten stimuleren door het gedachtegoed van 
Theodor Adorno (1903-1969), hedendaagse denkers als Gert Biesta, Martha Nussbaum en Roman 
Krznaric, alsmede door de Nederlandse Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 
onderwijsvernieuwingsinitiatief The Big Picture en vele andere mensen en organisaties.1

‘Ieder individu, afhankelijk van zijn behoeften en mogelijkheden en gebonden aan de grenzen van 
zijn kracht, moet de kans hebben zich te ontwikkelen volgens zijn innerlijke persoonlijkheid’.
(Wilhelm von Humboldt, Gesammelte Schrifte I, p. 111)

Het bildungsideaal van Von Humboldt vertegenwoordigt een streven naar ‘menselijkheid’ door 
de ontplooiing van het karakter en de krachten waarover de mens beschikt. Dergelijke Bildung is, 
aldus Von Humboldt, zowel voor het individu zelf als voor de maatschappij waarin dat individu 
leeft wenselijk. In het werk van Von Humboldt klinkt zodoende een positivistisch mensbeeld door: 
de mens draagt in beginsel goede dingen in zich die het ontwikkelen waard zijn en de wereld een 
betere plek maken. Een mooie en inspirerende gedachte, maar ook een veel bekritiseerde. Heeft 
de mens niet ook potentie voor ‘het slechte’? Kan, in de ingewikkelde wereld waarin wij leven, het 
goede niet ook slechte gevolgen hebben? De Bildung Academie kiest ervoor om bij het vormen van 
onderwijs niet expliciet van een (positivistisch) mensbeeld uit te gaan, aangezien wij de ware aard 
van de mens niet, of in elke geval slechts beperkt, kennen. In plaats daarvan stellen wij onszelf de 
vraag welke ontwikkeling van studenten wenselijk is voor de student zelf en voor de wereld waarin 
de student leeft. 

Net als Von Humboldt gelooft De Bildung Academie dat het voor een mens wenselijk is zichzelf in 
brede zin te ontwikkelen. Wij geloven dat het wenselijk is om aan studenten niet alleen voor een 
beroep benodigde kennis en kunde over te dragen, maar hen ook in sociaal en persoonlijk opzicht 
op een goede manier te stimuleren. Hierin vinden wij het belangrijk niet alleen aandacht te hebben 
voor de student zelf, maar ook voor de wereld waarin de student leeft en de rol die de student 
daarin speelt. En die wereld, die lijkt met de dag complexer. Zo heeft de opkomst van de digitale 
wereld en de verhoging van mobiliteit sociale systemen vergroot en culturen, met hun normen 
en waarden, vermengt. Mede als gevolg hiervan zijn de kaders van het geloof, van het gezin, van 
cultuur voor velen van ons steeds meer vervaagd en lijken we ‘het’ steeds meer zelf uit te moeten 
zoeken. Waar ligt mijn passie? Waar ben ik goed in? Welke relaties zijn belangrijk voor mij? Wat 
betekend het om een ‘burger’ te zijn? Wat wil ik toevoegen aan de wereld? Wil ik eigenlijk wel iets 
toevoegen aan de wereld? Het zijn dergelijke vragen die voor De Bildung Academie centraal staan; 
Bildung heeft voor ons alles te maken met je actief en bewust verhouden tot de wereld waarin we 
leven, tot je eigen innerlijke wereld en tot jouw unieke rol in de wereld. 
Ook vinden wij, net als Von Humboldt, dat onderwijsinstellingen in het algemeen - en daarmee 
ook de universiteit - een substantieel deel van de verantwoordelijkheid voor deze brede 

ontwikkeling dragen. Bijna elke Nederlander brengt een zeer groot deel van haar leven, en 
voornamelijk in de levensfases waarin de ontwikkeling van de mens in sneltreinvaart plaatsvindt, 
in onderwijsinstellingen door. Hiermee vormt onderwijs een uitermate logisch systeem waarin 
de ontwikkeling van mensen in een voor henzelf en de wereld wenselijke richting gestimuleerd 
kan worden. Bovendien kent het onderwijs in het algemeen, en de universiteit in het bijzonder, 
een zeer lange historie die in een schat aan wijsheid en ervaring heeft geresulteerd. Het zou een 
ontzettend grote gemiste kans zijn als we in onderwijs de sociale en persoonlijke ontwikkeling van 
mensen links laten liggen. Gelukkig staan Von Humboldt en wij in deze opvatting niet alleen. Zo 
lijkt bijvoorbeeld ook het populaire onderwijsmodel van Gert Biesta - waarin onderwijs zowel ten 
doel van de kwalificering voor de arbeidsmarkt, als ten doel van socialisering en persoonsvorming 
wordt gesteld - op deze overtuiging gestoeld. En, het staat gewoon in de Nederlandse Wet op 
Hoger Onderwijs in artikel 3 lid 1, waarin universiteiten wordt voorgeschreven naast het opleiden 
voor een beroep aandacht te besteden aan persoonlijke ontplooiing en de ontwikkeling van 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

1. Tijdens het onderzoeken van onze bildungsvisie hebben wij onder andere de volgende literatuur geraadpleegd, die wij van 
harte aanbevelen. 
 - Werk van Theodor Adorno, zoals het uit 1966 daterende ‘Theorie der Halbbildung’, gepubliceerd in: Busch, Alezander  

  (ed.): Verhandlungen des vierzehnten Deutschen Soziologentages vom 20. bis 24. Mai 1959 in Berlin. Ferdinand  

  Enke Verlag, Stuttgart, pp. 169-191

 - Werk van Gert Biesta, zoals zijn boeken Beyond learning: Democratic education for a human future (2006), Good  

  education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy (2010), en The beautiful risk of education (2013).

 - Werk van Wilhelm von Humboldt, zoals bijvoorbeeld: Humboldt, Wilhelm von (1793): Theorie der Bildung des   

  Menschen. Bruckstück. In: Idem. (1785-1795): Werke in fünf Bänden 1, Andreas Plitner & Klaus Giel (red.),   

  Darmstadt, pp. 282-287

 - Werk van Roman Krznaric, zoals zijn uit 2014 daterende boek Empathy: Why it matters, and how to get it.

 - Werk van Martha Nussbaum, zoals haar uit 2012 daterende boek Not for profit: Why democracy needs the   

  humanities.
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“Je actief  
  en bewust 
  verhouden  
  tot de wereld,  
  jezelf,  
  en jouw rol  
  in de wereld.”

Onderwijsdoelen

Dit hoofdstuk gaat over de didactische visie waarmee De Bildung Academie gestalte geeft aan 
haar onderwijs. De Bildung Academie onderscheidt drie onderwijsdoelen. Het eerste is een directe 
vertaling van de onderwijsvisie: De Bildung Academie wil haar studenten helpen zich actief en 
bewust te verhouden tot de wereld, zichzelf en hun rol in de wereld. Het tweede onderwijsdoel is 
specifieker: De Bildung Academie wil haar studenten stimuleren tot ontwikkeling op het gebied 
van vier ‘kerncompetenties’, namelijk de kritisch-analytische, de empathische, de expressieve 
en de ethische competentie. Ten derde heeft elke onderwijsmodule die De Bildung Academie 
ontwikkelt ook een module-specifiek doel, zoals het opdoen van inzicht en/of ervaring in een 
bepaald thema of de ontwikkeling van modulerelevante vaardigheden. 

1. Je actief en bewust verhouden tot de wereld, jezelf, en jouw rol in de wereld

De Bildung Academie wil haar studenten helpen hun beeld van zichzelf, de wereld waarin ze leven, 
en hun rol in die wereld te bevragen, te onderzoeken, (steviger) op te bouwen en te vertalen naar 
het eigen handelen.

‘Verhouden’ duidt op een continu proces, op een reis, op het onderzoeken waar je staat en waar je 
naartoe beweegt. Het ‘actieve’ en ‘bewuste’ duidt erop dat het ons niet alleen gaat om denken en 
bewustwording, maar ook niet alleen om het ‘doen’. Het gaat om de wisselwerking tussen denken 
en doen, tussen innerlijke processen en handelingen in de wereld.2

Om de drie niveaus van ‘verhouden’ (tot de wereld, tot jezelf, tot jouw rol in de wereld) te 
verduidelijken volgt hier een rijtje voorbeeldvragen waarmee deze niveaus geassocieerd kunnen 
worden: 
a. Het zelf-niveau; vragen die focussen op ‘ik’, zoals: 
● Wat heeft mij gedurende mijn leven gevormd tot wie ik nu ben?
● Met wie deel ik mijn leven?
● Wat zijn mijn valkuilen en mijn kwaliteiten?
● Waar ligt mijn passie en hoe kom ik daar?
b. Het wereld-niveau; vragen die focussen op ‘de wereld’ waarin we leven, zoals:
● Onder welke condities leven mensen en hoe gaan ze met elkaar om?
● Welke systemen beïnvloeden ons en hoe veranderen deze systemen?
● Hoe werkt onze planeet en hoe gaat het eigenlijk met haar?
c. Het zelf-in-de-wereld-niveau; vragen die focussen op ‘jouw rol in de wereld’, zoals:
● Wat is mijn verantwoordelijkheid tegenover de medemens, de maatschappij en de aarde?
● Wat bekent het voor mij om een goede burger te zijn en wil ik dat?
● Wil ik iets toevoegen aan de wereld en zo ja, hoe?
● Hoe verhoud ik mij tot de transities die de wereld op dit moment ondergaat?

2.  Wij zijn ons er terdege van bewust dat ook het inactieve en het onbewuste een grote rol spelen in persoonlijke 
ontwikkelingsprocessen. Wij gaan er van uit dat het actieve en bewuste en het inactieve en onbewuste elkaar voeden en dat wij 
de grootste bijdrage kunnen leveren door ons te focussen op het actieve en bewuste en tegelijkertijd het inactieve en onbewuste 
te erkennen en ruimte te bieden.
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2. Ontwikkeling van vier kerncompetenties: de kritisch-analytische, de empathische,  
de expressieve, en de ethische competentie

Op De Bildung Academie spreken we van vier kerncompetenties, die centraal staan in ons 
onderwijs: de kritisch-analytische, de empathische, de expressieve, en de ethische competentie. 
Deze vier kerncompetenties zijn een antwoord op twee aan elkaar rakende vragen. 

Ten eerste: welke menselijke kwaliteiten zijn nodig om je actief en bewust te kunnen verhouden 
tot de wereld, jezelf en jouw rol in de wereld? In het hoofdstukje ‘relatie tussen de onderwijsdoelen’ 
wordt hier op in gegaan. 

Ten tweede: welke menselijke kwaliteiten lijken in de tijd waarin wij leven belangrijk, maar 
onvoldoende aanwezig te zijn? Wij zijn er van overtuigd dat de kritisch-analytische, empathische, 
ethische en expressieve competentie belangrijk zijn, maar te vaak onvoldoende aanwezig om op 
een juiste manier te kunnen reageren op uitdagingen die een wereld van culturele diversiteit, 
verstrengeling van belangen, afwezigheid van duidelijke kaders en een overdaad aan informatie 
met zich meebrengt. Een tekort aan de kerncompetenties kan, menen wij, verstrekkende gevolgen 
hebben. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer mensen met verschillende culturele achtergronden, 
opvattingen, normen en waarden intensief met elkaar te maken krijgen, maar niet in staat zijn 
een gefundeerde analyse van de context waarin zij zich bevinden te maken en zich werkelijk in 
elkaar te verplaatsen? Of, wat gebeurt er wanneer de baas van een grote bank, of een invloedrijke 
wetenschapper niet naar een ontwikkeld ethisch besef handelt? En wat gebeurt er wanneer 
iemand ontzettend goede ideeën heeft, maar niet het vermogen deze op een krachtige manier en 
op de juiste plaats te uiten? Gaat er hierdoor wellicht veel potentie in onze maatschappij verloren?

Wat is dat eigenlijk, een competentie?

De ervaring van de bouwers van De Bildung Academie is dat het woord ‘competentie’ 
uiteenlopende reacties bij mensen oproept. Regelmatig is deze reactie een negatieve, omdat het 
bijvoorbeeld de associatie met ‘het aanleren van een trucje’ oproept. Dit is niet hoe De Bildung 
Academie het begrip competentie gebruikt. De Bildung Academie bedoelt met een competentie:

‘Een persoonlijke, geïnternaliseerde wijze van denken, gedrag en houding’

Wij spreken van een geïnternaliseerde wijze van denken, gedrag en houding omdat de 
competenties – na een proces van het zich eigen maken – niet van buitenaf geactiveerd hoeven te 
worden. Ze zijn een wezenlijk element van iemands karakter; als ware het een innerlijk kompas. 
Ook duiden wij met het woord ‘internaliseren’ op een actief proces dat inspanning vergt.  

Wij spreken van een persoonlijke wijze van denken, gedrag en houding omdat de optimale 
ontwikkeling van een competentie voor de ene persoon niet precies hetzelfde is als voor een 
ander. Neem bijvoorbeeld de expressieve competentie: de intonatie en lichaamshouding van de 
ene persoon kan volledig bij die persoon passen en krachtig overkomen maar tegelijk volledig 
misplaatst en zwak overkomen bij een ander. Hoewel een competentie persoonlijk is, vallen er 
binnen een competentiedomein ook concrete vaardigheden die voor iedereen hetzelfde zijn, zoals 
bij de expressieve competentie het kunnen toepassen van de APA regels voor wetenschappelijk 
rapporteren of het kunnen schrijven zonder spelfouten. Binnen een competentiedomein vallen 
zodoende zowel meer als minder persoonlijke componenten. 

De kritisch-analytische competentie

‘Het vermogen een complexe situatie systematisch te ontleden en daarop  
onafhankelijk en kritisch te reflecteren’

De Bildung Academie onderscheidt binnen de kritisch-analytische competentie verschillende 
aspecten:
• Situatie ontleden: het in staat zijn een compleet beeld van een situatie te genereren door  
 het onderscheiden van relevante onderdelen ervan en perspectieven erop.
• Logica van argumentatie bepalen: het in staat zijn problemen in argumentatielijnen te   
 identificeren.
• Belangen afwegen: het in staat zijn het belang van verschillende componenten van een   
 situatie te bepalen.
• Standpunt innemen: het in staat zijn aan de hand van voorgaande een gefundeerde positie  
 in een discussie of debat in te nemen. 
• Open houding: het open staan voor nieuwe perspectieven, die al dan niet met jouw eigen  
 perspectief conflicteren.
• Kritische houding: De mate waarin je in het dagelijks leven een kritische, vragende   
 houding inneemt en handelt naar jouw kritische vaardigheden.

De Empathische competentie

‘Het vermogen om je middels je voorstellingsvermogen te verplaatsen in de gedachten, gevoelens, 
standpunten en belangen van een ander, om zodoende een ander te begrijpen en je gedrag mede  

door dit begrip te laten bepalen.’

De Bildung Academie onderscheidt binnen de empathische competentie verschillende aspecten:
• Waarnemen en erkennen: De mate waarin je ontvankelijk bent voor een ander. Immers,   
 voor je je kunt verplaatsen in een ander, zul je de ander eerst moeten waarnemen (in het  
 geval van een waarneembare ander), of erkennen (in het geval van een verre ander).
• Kwetsbaarheid: De mate waarin je jezelf laat zien aan anderen. Immers, een empathische  
 relatie is tweerichtingsverkeer en het accepteren en laten zien van jezelf kan bijdragen aan  
 het zien en accepteren van een ander. 
● 
Verplaatsen:
a. Kunnen: het in staat zijn om je te verplaatsen in de gedachten, gevoelens, standpunten en  
 belangen van een ander.
b. Doen: de mate waarin je in het dagelijks leven daadwerkelijk de mogelijkheid om je te   
 verplaatsen in een ander inzet.
● Gedragen naar empathisch begrip: de mate waarin je jouw gedrag mede laat leiden door  
 het opgebouwde begrip van  de gedachten, gevoelens, standpunten en belangen van een  
 ander.3

3. ‘Gedragen naar empathisch begrip’ betekent overigens niet gedragen naar de wensen van een ander. Net zoals empathie en 
verschil van mening elkaar geenszins uitsluiten, sluiten gedragen naar empathisch begrip en naar je eigen standpunt elkaar niet 
uit. Tevens bedoelen wij ook geenszins dat het wenselijk is altijd je volledige empathische vermogen in te zetten. Wanneer ‘het’ 
allemaal te veel wordt, kan ook verdringen haar functie hebben.  
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De Expressieve Competentie

‘Het vermogen je gedachten, gevoelens, en standpunten op een heldere manier te uiten, zowel in taal, 
als beeld en als performance, passend bij de gelegenheid en jouw eigen karakter’

De Bildung Academie onderscheidt binnen de expressieve competentie verschillende aspecten:

•  Schriftelijk:
 a. Wetenschappelijk: het schrijven van wetenschappelijke teksten
 b. Vrij: het in staat zijn jezelf te uitten in vrije tekstvormen, zoals een gedicht, (kort)   
 verhaal of column.
• Mondeling verbaal: (tekstueel) en non-verbaal (stemgebruik, gebruik van lichaamstaal) 
 a. Persoonlijk: het voeren van persoonlijke gesprekken, het uiten van je engagement   
 en je standpunten.
 b. Zakelijk en wetenschappelijk: het voeren van zakelijke en wetenschappelijke    
 gesprekken en discussies. 
 c. Groep: Het spreken voor een groep.
• Beeldend: het uiten in beeldend werk, zoals een schilderij, beeld, documentaire of   
 mindmap.

• Fysiek optreden: het uiten in een fysiek optreden, zoals in een theaterstuk of    
 dansvoorstelling.

De Ethische Competentie

‘Het vermogen afwegingen te maken over de wenselijkheid van een handeling aan de 
hand van jouw ethisch kader en navenant te handelen.’

De Bildung Academie onderscheidt binnen de ethische competentie verschillende aspecten:

• Kritisch reflecteren: het kritisch kunnen reflecteren op waarden en belangen.
• Empathisch analyseren: het kunnen inleven in andermans waarden en belangen en de   
 effecten van handelingen op verschillende partijen.
• Onderbouwd oordelen: in staat zijn een oordeel te vormen over de wenselijkheid van een  
 handeling op basis van de twee voorgaande punten en zodoende een eigen ethische kader te  
 ontwikkelen.
• Integer handelen: de mate waarin je conform jouw eigen ethische kader handelt in het   
 dagelijkse leven. 

Merk op dat de ethische competentie sterk verband houdt met de andere drie kerncompetenties; 
om een degelijke ethische afweging te kunnen maken, zijn zowel het vermogen kritisch 
te reflecteren (kritisch-analytische competentie), empathisch te analyseren (empathische 
competentie) en integer te handelen (de ethische variatie van passende expressie en daarmee 
verband houdend met de expressieve competentie) van belang. 

3. Module specifieke onderwijsdoelen

Elke onderwijsmodule die De Bildung Academie ontwikkelt heeft naast de eerste twee 
onderwijsdoelen ook een module-specifiek doel, zoals het opdoen van inzicht en/of ervaring in 
een bepaald thema of de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden die in het kader van een module 
van belang worden geacht.4 Binnen een module ‘overtuigingskracht’ kan dit bijvoorbeeld zijn: (1) 

het ontwikkelen van kennis over en inzicht in het concept overtuigingskracht, (2) het ontwikkelen 
van inzicht in en een standpunt over de rol van manipulatie, en (3) het (door)ontwikkelen van 
retorische vaardigheden. 

4. Relatie tussen de onderwijsdoelen

De drie onderwijsdoelen van De Bildung Academie zijn met elkaar verbonden. Het volgende figuur 
illustreert de onderlinge verbondenheid. Deze verbondenheid wordt vervolgens kort uitgelegd. 

Ontwikkeling van de kerncompetenties draagt bij aan het actief en bewust verhouden
• De kritisch-analytische competentie stelt je in staat om argumentatief te reflecteren op jezelf,  
 de wereld om je heen en jouw rol in de wereld.
• De empathische competentie stelt je in staat om je zowel cognitief als affectief te verplaatsen  
 in anderen; een essentiële stap om tot begrip van de wereld om je heen te komen. Bovendien  
 kan het verplaatsen in een ander niet alleen tot inzicht in die ander, maar ook tot inzicht in  
 jezelf leiden. 
• De expressieve competentie stelt je in staat om te handelen in de wereld en praktijkervaringen  
 op te doen. Wanneer je jezelf uit, dan nodig je bovendien een ander uit om te reageren.   
 De ervaring die je zodoende opdoet is zowel een uiting van verhouden tot […] als een bron van  
 ervaring die direct kan bijdragen aan het verhouden tot […].  
• De ethische competentie stelt je in staat om je kritisch-analytische, empathische en   
 expressieve vermogens te bundelen om zodoende een beeld te vormen van welk handelen  
 goed zou kunnen zijn. De ontwikkeling van deze competentie helpt je om een positie in de  
 wereld in te nemen. 

Module-specifieke onderwijsdoelen dragen bij aan het bewust en actief verhouden. 
• De thema’s die in modules behandeld worden, hebben altijd betrekking op bepaalde aspecten  
 van jezelf en/of de wereld waarin je leeft en/of jouw rol in die wereld. Kennis over, inzicht in  
 en ervaring met modulethematiek draagt daarmee bij aan het bewust en actief verhouden tot  
 […]. Zo onderzoek je in de module ‘Energie’ bijvoorbeeld op welke wijze de wereld waarin wij  
 leven een bron van energie is, hoe mensen met verschillende energievormen omgaan, wat  
 dat voor de aarde betekent, welke rol jij speelt als energieconsument, en of je hier iets aan wilt  
 veranderen. 
• Specifieke vaardigheden die in een module worden opgedaan, kunnen behulpzaam zijn voor  
 het verhouden tot […]. Zo leer je in de module ‘Geld’ bijvoorbeeld hoe je met geld om kunt  
 gaan als je er bijna niets van hebt, een vaardigheid die nog wel eens van pas komen wanneer je  
 met weinig geld iets probeert te bereiken in de wereld. 

Ontwikkeling van de kerncompetenties en module-specifieke onderwijsdoelen dragen bij aan elkaar.
• De kerncompetenties komen zeer goed van pas bij het vergaren van kennis en inzicht en bij  
 het opdoen van ervaringen. Een kritische blik en een empathische houding kunnen kennis  
 en inzicht verrijken en een ervaring versterken. Ook kan expressie, en de reacties die op   
 expressie kunnen volgen, helpen om kennis te consolideren en ideeën te concretiseren. 
• Andersom oefen je door het eigen maken van bepaalde kennis, inzicht, ervaringen en   
 vaardigheden vaak vanzelf in de kerncompetenties. Wanneer je bijvoorbeeld binnen   

4. Merk op dat modulespecifieke onderwijsdoelen meer op gangbare onderwijsdoelen van vakken aan de universiteit lijken. De 
Bildung Academie doet dan ook geenszins afstand van onderwijsdoelen die op de universiteit dominant zijn, maar probeert deze 
in te bedden in iets dat breder, omvattender is.
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 de module ‘Geld’ een tijdje met een zeer miniem budget door het leven moet gaan, word  
 je empathische competentie gestimuleerd door je letterlijk in het leven van arme mensen te  
 verplaatsen. 

De opbouw van een semester

De Bildung Academie biedt een onderwijsprogramma van één semester aan. Elke student 
doorloopt achtereenvolgens het kennismakingsweekend, een introductieweek, een module van 
vijf weken, een uitloopweek, een tweede module van vijf weken, een tweede uitloopweek, een 
derde module van vijf weken, en twee outroweken.5  

1. Domeinen en modules

De drie moduleperiodes zijn onderverdeeld in drie domeinen. Het eerste domein is ‘Ik & de 
ander’, het tweede domein heet ‘De erfschat’ en het derde domein draagt de titel ‘Transitie’. De 
drie domeinen zijn gerelateerd aan de wens onze studenten te helpen zich actief en bewust te 
verhouden tot de wereld waarin ze leven, tot zichzelf en tot hun rol in de wereld. Alle drie deze 
niveaus van verhouden komen in elk domein aan de orde, maar wel met een bepaalde nadruk. Op 
deze manier draagt elk domein op een eigen manier bij aan de ontwikkeling van de studenten. 

Het domein ‘Ik & de ander’ focust voornamelijk op thema’s die betrekking hebben op ‘het zelf’ en 
op interactie met andere mensen. Het gaat in dit domein dan ook vooral over verhouden tot jezelf, 
je medemens en het contact tussen jezelf en de medemens. Modules die vooralsnog in dit domein 
vallen zijn ‘Identiteit’, ‘Overtuigingskracht’ en ‘Rebellie’. 

In het domein ‘De erfschat’ ligt de nadruk op de aloude structuren van mensen die de wereld 
waarin wij leven kenmerken, zoals bijvoorbeeld kunst, religie en wetenschap. Het gaat in dit 
domein over het bepalen van de waarde en werking van dergelijke systemen en om de vraag hoe jij 
je daartoe verhoudt. Modules die vooralsnog in dit domein vallen zijn ‘Kunst’, ‘Geld’, en ‘Religie & 
spiritualiteit’. 

In het laatste domein, ‘Transitie’, gaat het voornamelijk over problematische danwel veelbelovende 
veranderingen die plaatsvinden in onze wereld. Het gaat in dit domein voornamelijk om het 
verhouden tot de veranderende wereld en om de vraag wat die veranderingen voor ons betekenen 
en welke rol wij willen, kunnen of misschien wel moeten spelen in die veranderingen. Modules die 
vooralsnog in dit domein vallen zijn ‘Energie’, ‘Digitalisering’ en ‘Spullen’. 

2.Bildungflow

De weken om de modules heen behoren tot de bildungflow: het kennismakingsweekend, de 
introductieweek, de uitloopweken na elke module en de outroweken. De bildungflow maakt 
van een semester aan De Bildung Academie een geheel, met een kop en een staart. In het 
kennismakingsweekend en de introductieweek wordt de basis voor een vruchtbaar semester 
gelegd: een veilige ruimte voor zelfreflectie en experiment en een uitdagende ruimte waarin de 
student wordt geprikkeld om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leerproces. In de 
uitloopweken is er ruimte om de laatste projecten af te ronden omtrent de net doorlopen module 
en even van die module bij te komen. Ook wordt er ruimte gecreëerd om los van een modulethema 
te reflecteren op je groeiproces en op elkaar, op de groep en ervaringen met elkaar uit te wisselen. 
In de outroweken wordt stilgestaan bij het doorlopen semester, wordt de balans opgemaakt en gaat 
de blik voorzichtig vooruit, naar de tijd na deelname aan De Bildung Academie, naar de toekomst.

Betrokkenen bij het onderwijs

Het onderwijs aan De Bildung Academie wordt ontwikkeld door modulebouwers, en aangeboden 
door leermeesters, gastmeesters, gidsen en raadgevers. 

1. Leermeesters

Een leermeester is een expert in het thema van een module en waarborgt de inhoudelijke kwaliteit 
van een module. Een leermeester is regelmatig op de onderwijsvloer te vinden om met de 
studenten te werken. Het meest gangbaar is om één leermeester binnen een module te hebben die 
elke week minstens vier dagdelen aanwezig is, maar het is ook denkbaar om meerdere leermeesters 
te hebben die ieder een bepaald deel van een module voor hun rekening nemen.

2. Gastmeesters

Gastmeesters komen eenmalig of een paar maal langs op De Bildung Academie om hun expertise 
met de studenten te delen. Een gastmeester kan allerlei verschillende achtergronden hebben, 
zoals in de academische wereld, het bedrijfsleven of de kunstwereld. Ook kan een gastmeester een 
trainer zijn die een workshop aanbiedt. Zo kan er in de bildungflow bijvoorbeeld een trainer komen 
die een workshop geeft over luisteren en feedback geven. Ook zijn er de zogenaamde eetmeesters: 
gastmeesters die samen met de studenten gaan dineren om in een informele setting hun expertise 
met de studenten te delen. 

3. Gidsen

Een gids zorgt ervoor zorgt dat een programma-onderdeel in goede banen wordt geleidt. Er zijn 
zowel modulegidsen als bildungflowgidsen. De gids draagt organisatorische verantwoordelijkheid 
voor zijn/haar programma-onderdeel en heeft een mentorrol richting de studenten. Heeft 
een student een probleem, op praktisch of persoonlijk vlak, dan is de gids het aanspreekpunt. 
Een gids kent de studenten ook vrij goed, omdat hij/zij intensief bij het onderwijs betrokken 
is. Modulegidsen hoeven geen expert in het thema van een module te zijn. Meestal is een 
modulegids een van de bouwers van een module, naast de leermeesters, en is zelf nog student 
of recent afgestudeerd. De meeste modules hebben twee modulegidsen die elkaar afwisselen; 
de ervaring leert namelijk dat gidsen een tijdsintensieve taak is. Modulegidsen kunnen ook ex-
studenten van de academie zijn: wie kan beter een module gidsen dan iemand die de module 
zelf heeft doorlopen? Bildungflowgidsen hebben, meer dan modulegidsen, een coachingstaak; ze 
organiseren en faciliteren activiteiten waarin studenten reflecteren op en richting geven aan hun 
persoonlijke ontwikkeling. Daarom is het bij bildungflowgidsen extra belangrijk dat ze affiniteit en 
enige ervaring hebben met het begeleiden van persoonlijke ontwikkeling en groepsprocessen. 

4. Raadgevers

Raadgevers zijn ervaren coaches of psychologen die een ondersteunende rol voor de gidsen 
vervullen. Omdat het onderwijs van De Bildung Academie een vrij persoonlijk karakter heeft, is het 
denkbaar dat studenten zichzelf tegen komen gedurende hun deelname aan De Bildung Academie. 
De gidsen zijn dan het eerste aanspreekpunt, maar een zij zijn over het algemeen nog jong en 
onervaren als persoonlijk coach. Daarom heeft De Bildung Academie raadgevers. Raadgevers 
hebben twee functies: ze zijn een adviesorgaan en klankbord voor de gidsen, en ze kunnen indien 
nodig een gesprek aangaan met een student om een gids te ontlasten.
  

5. In elke moduleperiode doorloopt een student één module. De modulekeuzeprocedure wordt toegelicht in Appendix F
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5. Modulebouwers

Een module wordt gebouwd door modulebouwers. Er zijn twee soorten modulebouwers. Het 
meeste bouwwerk wordt verzet door jonge, enthousiaste medewerkers van De Bildung Academie. 
Deze medewerkers van de academie zijn meestal zelf nog student of recent afgestudeerd en 
kunnen ook alumni van De Bildung Academie zijn. Uit deze groep modulebouwers komen ook 
de modulegidsen voort. Ten tweede zijn er experts in een vakgebied die als leer- of gastmeester 
een functie in het onderwijs zullen vervullen en hun expertise inzetten om een module te helpen 
ontwikkelen. 

Kenmerken van het onderwijs

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke kenmerken het onderwijs van De Bildung Academie 
typeren. In het weergegeven figuur wordt een totaaloverzicht gegeven en wordt duidelijk dat deze 
kenmerken verband houden met de onderwijsdoelen van de academie. Merk op dat de kenmerken 
van het onderwijs zowel direct als indirect kunnen bijdragen aan het actief en bewust verhouden 
tot […]. Elk kenmerk van het onderwijs zal achtereenvolgens uitgelicht worden. Hierbij wordt 
tevens een link naar de onderwijsdoelen gelegd en wordt aangegeven op welke wijze dit kenmerk 
in de bildungflow en/of in modules terugkomt. 

 

1. Leeromgeving

Maakt hoe iemand zich in een bepaalde leeromgeving voelt uit voor wat en hoe die persoon leert? 
Beïnvloedt de relatie tussen student en docent het leerproces? Maakt de grootte van een groep 
uit voor het verloop van een leerproces? Bij De Bildung Academie denken we dat de context 
waarin onderwijs plaatsvindt van essentieel belang is en daarom streven wij naar vruchtbare 
groepsdynamiek, naar een open student-docent relatie en naar kleinschaligheid. 
Relatie tot onderwijsdoelen. De leeromgeving, de context waarbinnen onderwijs plaatsvindt, 
draagt ons inzien bij aan alle drie de onderwijsdoelen, aan leren in het algemeen. Een vruchtbare 
groepsdynamiek, een open student-docent relatie en kleinschaligheid stimuleren een open en 
actieve houding van studenten en kunnen ontzettend inspirerend en motiverend zijn. 

Vruchtbare groepsdynamiek
Wij streven op De Bildung Academie naar een omgeving waarin studenten zich veilig en vrij 
voelen om te experimenteren en te reflecteren op zichzelf en de medestudent, naar een omgeving 
waarin leren leuk, uitdagend en inspirerend is. Omdat wij denken dat een dergelijke omgeving 
niet gecreëerd wordt aan hand van strakke regels zijn er slechts enkele basisregels omtrent 
aanwezigheid opgesteld. Deze staan in Appendix G. 

De bildungflow. Groepsdynamiek speelt een centrale rol in de bildungflow. Het 
kennismakingsweekend is er volledig op gericht elkaar goed te leren kennen en een groep te 
creëren waarin ruimte is voor kwetsbaarheid, experiment, oprechte en kritische feedback en 
plezier. Dit kennismakingsweekend vindt plaats op een externe locatie in samenwerking met 
partijen die gespecialiseerd zijn in het ‘diepgaand kennismaken’. Ook in de andere onderdelen 
van De bildungflow wordt regelmatig bij de groepsdynamiek stilgestaan, door bijvoorbeeld 
gezamenlijk leefregels op te stellen, door een workshop over luisteren en feedback geven.  

Modules. Ook in modules is er aandacht voor de groepsdynamiek. De gids speelt hierin 
een belangrijke rol als observant. Hoe is de sfeer in de groep? Worden bepaalde studenten 
ondergesneeuwd door anderen? Is er een spanning? Hierbij geldt niet: ‘alles wat niet optimaal is, 
is slecht’. Wel geldt: ‘als iets niet helemaal lekker gaat, is dit een kans om te leren’. Binnen modules 
van De Bildung Academie is het tevens gebruikelijk om bepaalde rituelen te hanteren. Zo kunnen 
modules bijvoorbeeld besluiten aan een dagopening te doen waarin een student vertelt wat hem/
haar momenteel intrigeert. Een ander voorbeeld is om elke week een dag samen te eten bij iemand 
thuis. Tevens is het gebruikelijk bij de opening van een module aandacht aan de groepsdynamiek 
te besteden, aangezien dan net nieuwe modulegroepen zijn gevormd die een intensieve 
samenwerkingsperiode ingaan. De Bildung Academie geeft modulebouwers en studenten de 
ruimte om zelf invulling aan het gebruik van rituelen te geven.
 
Open student-docent relatie
Een leer- of gastmeester is op De Bildung Academie een expert die in een open gesprek treedt 
met studenten. De studenten worden uitgenodigd kritisch te zijn, vragen te stellen eb de leer- 
of gastmeester uit te dagen. Hierom streven wij een open student-docent relatie na: een relatie 
waarin de leer- / gastmeester en de studenten zichzelf kunnen laten zien aan elkaar en naar elkaar 
luisteren, want dan kunnen beiden van elkaar leren. 

Modules. De gidsen en bouwers van een module hebben in de voorbereiding op het onderwijs 
contact met de leer- en gastmeesters van een module. In deze voorbereiding is het de taak van 
de gidsen en bouwers om de context waarin het onderwijs van De Bildung Academie plaatsvindt 
helder te maken aan de leer- en gastmeesters, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten en 
wat er mogelijk is. Tevens is er binnen een module veel aandacht voor het gastheerschap van 
gastmeesters. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk om bij elke gastmeester die langskomt een 
student als gastheer / gastvrouw aan te wijzen die de gastmeester ontvangt, een kopje koffie 
aanbiedt en hem of haar introduceert. Ook wordt het bezoek van een gastmeester regelmatig 
begonnen met een vraaggesprek met de gastmeester door één of meerdere studenten. De Bildung 
Academie geeft modulebouwers en studenten de ruimte om op hun eigen manier invulling aan het 
gastheerschap te geven.
 
Kleinschaligheid
De Bildung Academie werkt met kleine groepen. Een module heeft normaliter tussen de 12 en 
16 deelnemers. Kleinschaligheid maakt het voor studenten mogelijk om intensief contact met 
docenten te hebben en om alle medestudenten werkelijk te leren kennen. Wij geloven dat dit een 
grote positieve bijdrage levert aan de opbrengst van onderwijs. 
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2. Werkvormen

Er zijn een aantal werkvormen die het onderwijs van De Bildung Academie typeren. Deze worden 
in het vervolg uiteengezet. 

Balans tussen student-gestuurd en docent-gestuurd onderwijs
Op de Bildung Academie wordt gebruikt gemaakt van een combinatie van student-gestuurd en 
docent-gestuurd onderwijs. Bij docent-gestuurd onderwijs is het een gids, leermeester of gastmeester 
die bepaalt wat er gebeurt. Er worden kaders geboden, er wordt een arena geschetst, er wordt een 
basis gelegd. Bij student-gestuurd onderwijs is er ruimte en vrijheid voor studenten om zelf te 
bepalen wat er op de onderwijsvloer gebeurd. Bij student-gestuurd onderwijs wordt een student 
uitgedaagd een onderwerp naar de eigen hand te zetten. Student-gestuurd onderwijs volgt vaak 
op docent-gestuurd onderwijs. In dat geval kan docent-gestuurd onderwijs gezien worden als een 
trampoline die de studenten in het student-gestuurde onderwijs in staat stelt om hoger te springen. 
De overtuiging van De Bildung Academie is dat de vraag niet is welke van de twee onderwijsvormen 
beter is, maar welke combinatie van de twee optimaal is, zodat beide vormen elkaar versterken. 
Relatie tot onderwijsdoelen. Het is een overtuiging van De Bildung Academie dat een goede 
balans tussen student-gestuurd en docent-gestuurd onderwijs de motivatie van studenten ten 
goede komt omdat het docent-gestuurde onderwijs de studenten inspiratie biedt en het student-
gestuurde onderwijs het onderwijs persoonlijk relevant(er) maakt. Een hogere mate van motivatie 
komt ten goede aan leren in het algemeen, aan alle onderwijsdoelen. Bovendien is het student-
gestuurde onderwijs onmisbaar voor De Bildung Academie omdat de onderwijsdoelen grotendeels 
van een vrij persoonlijke aard zijn: het gaat om jouw ethisch kader, om jouw expressie, om jouw 
standpuntinname. Het is onze overtuiging dat het in het licht van dergelijke onderwijsdoelen 
belangrijk is studenten ruimte te geven om het onderwijs naar eigen hand te zetten. Tegelijkertijd 
is het docent-gestuurde onderwijs onmisbaar om een bepaalde inhoudelijke basis te leggen, om 
bepaalde kennis op te doen over modulethematiek en om sturing te geven aan het leerproces.

Modules. Binnen elke module is het de verantwoordelijkheid van de modulebouwers en de 
leermeester om een goede balans tussen student-gestuurd en docent-gestuurd onderwijs te 
realiseren. 

Materialisatie van het geleerde en ervarene
Binnen modules van De Bildung Academie doet een student niet alleen inzicht en ervaring op, 
maar concretiseert een student het geleerde en ervarene ook in een modulematerialisatie. Een 
modulematerialisatie is een project waarin ervaring en inzicht die een student heeft en opdoet 
omtrent modulethematiek vorm krijgt. Modulematerialisaties zijn eindproducten van een 
doorlopen module waar al aan het begin van de moduleperiode een start mee wordt gemaakt en 
waaraan gedurende de hele moduleperiode gewerkt wordt. Een modulematerialisatie kan van 
allerlei aard zijn. Het kan een essay zijn, een documentaire, een les op een middelbare school, 
een kunstwerk, als het maar betrekking heeft op de modulethematiek.  Een modulematerialisatie 
heeft ook altijd een publiek; inzicht en ervaring van een student wordt door het vorm te geven 
gecommuniceerd met een buitenwereld. Dit publiek kan bestaan uit medestudenten en gast- of 
leermeesters, maar bijvoorbeeld ook uit leerlingen van een school, een online publiek, mensen 
in de wijk of bezoekers van een festival. Ook wordt een student geacht bij het maken van 
een modulematerialisatie stil te staan bij de persoonlijke, maatschappelijke, artistieke, en/of 
wetenschappelijke relevantie van de modulematerialisatie en wordt er van hem/haar verwacht aan 
te kunnen geven hoe de modulematerialisatie zich verhoudt tot zijn/haar kennis en ervaring en 
inzicht. 

Een materialisatie kan op drie verschillende manieren ontstaan. Optie 1 is een 
samenwerkingsverband met een externe partij, eventueel verbonden aan modulesponsoring. In 
het geval van deze optie zijn modulebouwers in het bouwproces een relatie met een externe partij 
aangegaan waarmee een voor de module en de externe partij relevante modulematerialisatie 
is ontworpen. Een voorbeeld hiervan is dat een energieproducent een casus uit de praktijk met 
betrekking tot verduurzaming van de energiesector aanbiedt aan studenten van de module 
Energie en dat studenten in groepjes aan een oplossing voor de casus werken die ze aan het 
einde presenteren aan de energieproducent. Optie 2 is een modulematerialisatie bedacht door 
modulebouwers. Een voorbeeld hiervan is een project in de module Identiteit waarbij studenten 
gedurende de module aan elkaar worden gekoppeld om een ‘zelf-ander onderzoek’ te doen, een 
onderzoek waarin ze elkaars identiteit onderzoeken en presenteren aan de groep. Optie 3 is een 
modulematerialisatie bedacht door een student zelf. Omdat de mogelijkheid bestaat dat een door 
anderen bedachte modulematerialisatie door een student als niet zo relevant en/of uitdagend 
wordt ervaren en een student zelf een voor hem/haar waardevoller alternatief kan hebben, is een 
student altijd vrij om zelf een modulematerialisatie te verzinnen. Mits een dergelijk alternatief 
door de modulegidsen als voldoende relevant en uitdagend wordt beoordeeld, krijgt een student 
toestemming het uit te voeren als modulematerialisatie. 
Relatie tot onderwijsdoelen. Het materialiseren draagt bij aan de ontwikkeling van de 
kerncompetenties. Het vertalen van inzicht en ervaring in een modulematerialisatie voor een 
bepaald publiek vraagt per definitie om kritische analyse, om inlevingsvermogen, om expressief 
vermogen. En vaak, zeker bij de thema’s die De Bildung Academie aansnijdt, om een ethische 
afweging. Het materialiseren heeft ook duidelijk betrekking op het actief en bewust verhouden 
tot […], omdat een modulematerialisatie bij uitstek een project is waar je bewust een bepaalde 
positie inneemt, waarin je oefent met ‘in de wereld komen’. Wat betreft de module-specifieke 
onderwijsdoelen: hoe kun je beter zorgen dat inzicht beklijft dan door deze te gebruiken in een 
modulematerialisatie?

Modules. Elke module heeft de verantwoordelijkheid om modulematerialisaties te faciliteren. 
Voor modulebouwers en gidsen vraagt dit aan de ene kant om het vooraf organiseren van 
modulematerialisaties, al dan niet in samenwerking met externe partijen, en aan de andere kant 
om het vermogen in te spelen op modulematerialisatie-ideeën van studenten. Modulebouwers 
kunnen bijvoorbeeld vooraf regelen dat een aantal studenten een invulling kan geven aan een 
bepaald onderdeel van een festival of dat een middelbare school bereid is een aantal studenten 
een les aan leerlingen te laten geven. Hiernaast is het de taak van de gidsen van een module om 
genoeg ruimte in het onderwijs in te bouwen voor het werken aan modulematerialisaties en om 
het materialisatieproces te begeleiden. Het is binnen modules gebruikelijk om vooraf een helder 
tijdschema vast te stellen waarin is opgenomen wanneer materialisatieopties geïntroduceerd 
worden, wanneer studenten een modulematerialisatieplan in moeten leveren, wanneer een 
modulematerialisatie af dient te zijn en wanneer er tijd is om er aan te werken. In appendix A 
wordt de pedagogiek van het begeleiden van een modulematerialisatie, alsmede de bijbehorende 
feedbackmethodiek, beschreven. In principe worden alle modules geacht zich aan deze methodiek 
te houden.

Integratie van theorie en praktijk
De Bildung Academie is ervan overtuigd dat naast wetenschappelijke theorieën ook praktische 
ervaringen veel leerpotentie in zich dragen. Daarom streeft de academie ernaar de thema’s die het 
introduceert in een wetenschappelijk kader, aan de hand van leer- en gastmeesters en literatuur, te 
toetsen aan en zichtbaar te maken in de praktijk. 

Relatie tot onderwijsdoelen. Het integreren van theorie en praktijk draagt volgens De Bildung 
Academie bij aan leren in het algemeen, aan alle onderwijsdoelen. Wij geloven namelijk dat het 
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levendig maken en aan den lijve ondervinden van de thematiek die behandeld wordt bijdraagt 
aan de motivatie van studenten en hen helpt een goed beeld van een thema te vormen. In het 
bijzonder draagt de integratie van theorie en praktijk bij aan de empathische competentie: door 
een thema dat behandeld wordt te ervaren, verplaatst een student zich vaak letterlijk in de 
schoenen van anderen. Een voorbeeld hiervan is het opzoeken van een zorginstelling voor mensen 
met alzheimer wanneer binnen de module identiteit het thema identiteitsverlies wordt behandeld. 
Tevens draagt de integratie van theorie en praktijk in het bijzonder bij aan de kritisch-analytische 
en ethische competentie, omdat het voor een kritische analyse en ethische afweging zowel nuttig 
is om wetenschappelijke literatuur te lezen en bespreken als om inzicht in en ervaring met de 
praktijk te verwerven.

Modules. De modulebouwers en leermeester zijn er verantwoordelijk voor om een goede balans 
tussen theorie en praktijk te bewerkstelligen in hun module, door bijvoorbeeld activiteiten te 
organiseren of gastmeester uit de praktijk uit te nodigen. 

Interdisciplinaire benadering
De Bildung Academie streeft ernaar de thema’s die worden behandeld in modules interdisciplinair 
te benaderen. Dit wil zeggen dat een module niet focust op één perspectief ten opzichte van een 
thema, maar dat meerdere, soms met elkaar conflicterende, perspectieven aan het licht komen. 
Bij de module Energie kunnen niet alleen Greenpeace-activisten, maar ook werknemers van 
bedrijven als Shell langskomen. In dit verband spreken we bij De Bildung Academie ook wel van 
het contrapunt. Soms zal een student bij ons het idee hebben zich helemaal thuis te voelen in een 
bepaalde arena, geschetst door een gastmeester, om vervolgens door een andere gastmeester van 
deze illusie beroofd te worden omdat de werkelijkheid een stuk complexer blijkt te zijn door het 
nieuw geschetste, conflicterende perspectief. 

Relatie tot onderwijsdoelen. Een interdisciplinaire benadering heeft alles te maken met het 
nastreven van een zo volledig mogelijk begrip van een thema (van jezelf, van de wereld waarin we 
leven, van modulethematiek) en is in die zin van toegevoegde waarde voor het eerste en het derde 
onderwijsdoel. Bovendien vormt het vermogen een compleet beeld van een situatie te genereren 
een belangrijk onderdeel van de kritisch-analytische- en ethische competentie. 

Modules. Het is de verantwoordelijkheid van de modulebouwers en leermeester om te bewaken 
dat thema’s vanuit verschillende perspectieven behandeld worden. Het is gebruikelijk om bewust 
op zoek te gaan naar gastmeesters die qua opvattingen met elkaar conflicteren. Binnen een module 
over Religie &spiritualiteit is het bijvoorbeeld zeer goed denkbaar om mensen met uiteenlopende 
geloofsovertuigingen uit te nodigen. 

Intensief onderwijs
Op De Bildung Academie is ervoor gekozen om een fulltime programma aan te bieden. Studenten 
hebben veel contacturen en zullen hiernaast tijd nodig hebben voor voorbereiding, opdrachten en 
modulematerialisaties. 

Relatie tot onderwijsdoelen. De keuze voor een hoge intensiteit komt voort uit de overtuiging 
dat werkelijk stimulerend, verrijkend, inzicht opleverend onderwijs dat recht doet aan de 
geformuleerde onderwijsdoelen, niet iets is dat ‘erbij’ gedaan kan worden. Dat dergelijke 
onderwijsdoelen vragen om onderdompeling, om opgaan in thematiek, om intensieve 
samenwerking met medestudenten. Bildung, aldus De Bildung Academie, is niet iets dat ‘erbij’ 
gedaan kan worden; het is wellicht een levensstijl. 
 

“Een omgeving 
  waarin studenten  
  zich veilig en vrij
  voelen om te   
  experimenteren 
  en te reflecteren 
  op zichzelf en de 
  medestudent.”
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Zelf- en groepsreflectie
Binnen De Bildung Academie is veel aandacht voor reflectie: reflectie op je eigen groeiproces en 
reflectie op groepsprocessen. Hiervoor worden bewust activiteiten georganiseerd, maar studenten 
hebben ook elk een logboek. In dit logboek worden studenten uitgenodigd, maar niet verplicht, om 
hun ervaringen op te schrijven.

Relatie tot onderwijsdoelen. De aandacht voor zelf- en groepsreflectie komt voort uit het idee dat, 
hoewel het goed is om op te gaan in ‘het doen’, het ook goed is om af en toe even uit te zoomen en 
stil te staan bij hoe ‘het’ gaat. Het is onze overtuiging dat dergelijke reflectiemomenten, zowel met 
betrekking tot individuele groeiprocessen als groepsprocessen, bijdragen aan de groepsdynamiek 
en studenten helpen om hun aandacht te focussen op wat het meest belangrijk voor ze is. In die zin 
raakt zelf- en groepsreflectieaan het eerste onderwijsdoel, aan het actief en bewust verhouden tot 
de wereld, jezelf, en jouw rol in de wereld. 

De bildungflow. In de bildungflow is het een gewoonte om stil te staan bij individuele 
groeiprocessen en groepsprocessen. Aan de hand van workshops wordt er in de uitloopweken, 
de weken tussen de modules in, stilgestaan bij vragen als ‘hoe zijn mijn kerncompetenties aan 
het veranderen en waar wil ik meer aandacht op focussen?’, ‘wat doet mijn tijd op De Bildung 
Academie met mij als persoon en waar wil ik verder in groeien?’, en ‘hoe werken wij (de studenten) 
met elkaar samen, en waar kunnen wij verder in groeien?’. 

Modules. Ook binnen modules is het gebruikelijk om tijd voor reflectiemomenten in te roosteren. 
Zo is het denkbaar om aan het eind van elke week kort met zijn allen stil te staan bij de afgelopen 
week. 

3. Toetsing

Op De Bildung Academie wordt vernieuwend onderwijs gegeven en vernieuwend onderwijs 
vraagt ook om vernieuwende toetsingsmethodiek. We willen de academie laten functioneren in 
een omgeving van vertrouwen en verantwoordelijkheid. We erkennen dat toetsing belangrijk kan 
zijn om te reflecteren op de doorgemaakte ontwikkeling en om het groeiproces van een student te 
stimuleren, maar geloven niet dat tentamens en cijfers voor onze vrij persoonlijke onderwijsdoelen 
een juiste vorm zijn. In plaats van een cijfer ontvangen studenten van De Bildung Academie van 
verschillende mensen met verschillende perspectieven persoonlijk feedback op verricht werk en 
doorgemaakte groei en reflecteren studenten ook zelf op hun verrichte werk en doorgemaakte 
ontwikkeling. Op De Bildung Academie wordt zodoende gewerkt met 360-graden feedback en 
zelfreflectie. 

360-graden feedback en zelfreflectie
Bij feedback wordt er altijd iets (bijvoorbeeld een presentatie) waargenomen, geïnterpreteerd 
en teruggegeven door iemand (bijvoorbeeld een leermeester), met een gekozen perspectief 
(bijvoorbeeld het perspectief van een potentiële geldschieter voor een project), en een 
specifieke focus (bijvoorbeeld de inhoud van een presentatie, of juist de presenteerstijl van 
een student). Feedback is er op gericht een student inzicht te geven in zijn/haar sterke punten 
en groeimogelijkheden. 360-graden feedback onderscheid zich doordat meerdere personen, 
met verschillende perspectieven en/of focussen, feedback geven en de ontvanger hierdoor een 
compleet beeld kan vormen. Hierin is het tevens belangrijk te benadrukken dat een ‘feedbackloop’ 
pas echt rond is wanneer de feedback niet alleen gegeven, maar ook ontvangen wordt. Met andere 
woorden: om succesvol feedback te geven is het een voorwaarde dat de ontvanger zich openstelt 
voor de feedback. 

Bij zelfreflectie reflecteert een student vanuit eigen ervaringen en ontvangen feedback op een 
proces dat hij/zij doorloopt of heeft doorlopen. Tevens is er bij zelfreflectie een samenkomen van 
terugkijken en vooruitkijken; het gaat zowel om het reflecteren op reeds verricht werk en een 
huidig ‘niveau’, als om de vraag waar een student zich in wil doorontwikkelen en welke stappen 
hij/zij hiervoor wil nemen. 

Relatie tot onderwijsdoelen. De keuze voor 360-graden feedback komt voort uit de overtuiging 
dat een student er weinig aan heeft om alleen te horen een zes gescoord te hebben, maar er veel 
aan heeft te horen wat goed ging en wat nog beter kan. Feedback kan door een student in een 
context geplaatst worden, gewogen worden en kan resulteren in focuspunten voor een student in 
een vervolgopdracht. 360-graden feedback kan zodoende een toegevoegde waarde zijn voor het 
leerproces van een student en kan daarmee bijdragen aan het behalen van de onderwijsdoelen 
van De Bildung Academie. Door de studenten ook zelf een rol van betekenis te laten spelen in de 
evaluatie van hun groei, denken wij de toetsing betekenisvoller voor de studenten te maken en 
hierdoor sterker te laten bijdragen aan hun ontwikkeling. 
 

Het persoonlijke ontwikkelingslint. Gedurende het semester doorlopen de studenten een 
‘persoonlijk ontwikkelingslint’. Dit lint heeft betrekking op de persoonlijke ontwikkeling van 
de studenten in het algemeen en op het vlak van de kerncompetenties in het bijzonder. In elke 
bildungflowweek wordt uitgebreid bij de persoonlijke ontwikkeling van studenten stilgestaan. 
Hierin zal zowel aandacht zijn voor het huidige ‘zijn’ van de student en de doorgemaakte 
ontwikkeling (wat zijn de belangrijkste persoonskenmerken van de student, wat zijn op het gebied 
van de kerncompetenties de sterke en zwakke punten van de student, waar is de student de 
afgelopen periode in gegroeid) alsook voor de toekomst (waar wil de student in de aankomende 
periode in groeien, hoe kan een student dit aanpakken). Er wordt gewerkt met een buddysysteem; 
studenten worden aan elkaar gekoppeld om samen op elkaars ontwikkeling te reflecteren. Naast 
de reflectie op persoonlijke ontwikkeling in de bildungflow, is ook ontvangen feedback gedurende 
moduleperiodes, vooral aangaande de modulematerialisaties, input voor het persoonlijke 
ontwikkelingslint. In appendix B is een conceptopbouw van het persoonlijke ontwikkelingslint 
bijgesloten. 

Modulematerialisaties. Elke modulematerialisatie wordt beoordeeld aan de hand van 360-graden 
feedback. Studenten bepalen zelf in grote mate aan wie ze feedback vragen, waarover ze feedback 
vragen en hoe ze feedback vragen. Wel zijn er een aantal kaders opgesteld waarbinnen de 
360-graden feedback plaatsvindt. Ten eerste is er het 360-graden karakter: de feedback komt 
altijd vanuit meerdere personen met verschillende perspectieven en/of focussen. Ten tweede 
dient een student in staat te zijn de keuze voor de personen waarvan feedback wordt gevraagd 
en hetgeen feedback over wordt gevraagd toe te kunnen lichten. Ten derde wordt studenten 
gevraagd specifiek feedback te vragen over dat waarin ze zich in een modulematerialisatie 
persoonlijk uitdagen. Ten slotte dient de feedback, in lijn met de hiervoor opgestelde richtlijnen 
zoals beschreven in het online portfolioplan, in het online portfolio van de student te belanden. 
Hierover meer in het kopje ‘het online portfolio’ en in Appendix C.
In Appendix A (pedagogiek van de modulematerialisatie) wordt uitgebreid ingegaan 
op de begeleiding van modulematerialisaties. Tevens worden in Appendix A twee 
standaarddocumenten gepresenteerd waar mee gewerkt wordt: het modulematerialisatieplan, en 
het modulematerialisatie reflectieverslag.

Opdrachten. In modules worden vaak, naast de modulematerialisatie, ook kleinere opdrachten 
gedaan, al dan niet in groepjes. Vaak zal ook aan deze opdrachten 360-graden feedback verbonden 
zijn. Bij kleinere opdrachten is het organiseren van de feedback de verantwoordelijkheid van de 
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gidsen en / of leermeester van een module. Ook hierbij dient rekening te worden gehouden met het 
online portfolio plan, zoals beschreven in appendix C. 
 
Het online portfolio
In het online portfolio verzamelt een student gemaakte producten behorende bij het persoonlijke 
ontwikkelingslint (in de bildungflow en bij modulematerialisaties) en kan een student vertellen 
over uitgevoerde opdrachten en opgedane ervaringen. Het totaalpakket dat zo ontstaat, is de 
samenvatting van het traject dat een student heeft doorlopen en geeft een goed beeld van de 
ontwikkeling van een student. Het online portfolio bestaat uit één word-document, dat gedurende 
het semester groeit. Naast een student hebben ook zijn/haar gidsen en leermeesters toegang tot 
het online portfolio. In appendix C is het online portfolioplan te zien. Hierin wordt omschreven 
wat er precies in het online portfolio staat en hoe er met het online portfolio gewerkt wordt. 

Eindbeoordelingen en het certificaat
Een student doorloopt gedurende het semester vier programmaonderdelen: drie modules 
en de bildungflow. Of een student deze programmaonderdelen succesvol doorloopt, wordt 
bepaald aan de hand van kwaliteit, inzet en aanwezigheid. Wat betreft kwaliteit wordt gewogen 
of modulematerialisaties voldoen aan de hiertoe opgestelde richtlijnen zoals omschreven in 
appendix A. Wat betreft inzet wordt bekeken of het online portfolio van een student compleet is 
volgens de richtlijnen zoals omschreven in Appendix C. Wat betreft aanwezigheid wordt bekeken 
of een student minstens 85% van de onderwijstijd aanwezig is geweest. Legitieme afwezigheid 
(bijvoorbeeld in verband met overlijden van een naaste) wordt hierbij niet als afwezigheid geteld. 
Het bijhouden van aanwezigheid, het beoordelen of afwezigheid legitiem is en het evalueren van 
het online portfolio op volledigheid en kwaliteit valt onder de verantwoordelijkheid van module- 
en bildungflowgidsen. Bij het beoordelen op kwaliteit werken gidsen vaak samen met leermeesters. 
Tevens schrijven modulegidsen ter afsluiting van een module een persoonlijk slotwoord voor 
elke student. Dit slotwoord schrijven gidsen aan de hand van één simpele vraag: wat wil jij, als 
afsluiting van je intensieve samenwerking met deze student, aan de student meegeven? Ter 
ondersteuning van de gidsen wordt in Appendix D wat inspiratie gegeven voor het schrijven van 
een persoonlijk slotwoord.
Ter afsluiting van De Bildung Academie ontvangt een student een certificaat dat is ondertekend 
door leermeesters, gastmeesters en gidsen. Tevens wordt in het certificaat een samenvatting van 
het ‘einddocument-persoonlijke-ontwikkeling’ dat de student schrijft (zie Appendix C) en een 
kort persoonlijk slotwoord vanuit de gidsen en leermeesters bijgevoegd. Mocht een student op 
basis van de zojuist beschreven richtlijnen bepaalde programmaonderdelen niet succesvol hebben 
voltooid, dan krijgt de student een aantekening op zijn/haar certificaat waarin dit wordt toegelicht. 
  

Experimentele visie

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet hoe De Bildung Academie haar onderwijsvisie 
probeert te vertalen naar de onderwijspraktijk. Deze hoofdstukken vormen een startpunt voor 
modulebouwers van De Bildung Academie, maar verdienen het tegelijkertijd om met enige 
vrijheid tegemoet getreden te worden. De Bildung Academie wil namelijk niet alleen goed 
onderwijs aanbieden aan haar studenten, maar ook een proeftuin voor onderwijsvernieuwing 
zijn. En om te weten of iets werkt zal het eerst uitgeprobeerd moeten worden. Daarom hebben 
modulebouwers van De Bildung Academie de vrijheid om, mits goed onderbouwd, af te wijken van 
bepaalde aspecten van het onderwijs zoals deze in het voorgaande zijn uiteengezet. Deze vrijheid 
heeft tevens betrekking op het experimenteren met nieuwe onderwijsideeën die (nog) niet in het 
onderwijsdocument verwerkt zijn. Heeft een groepje modulebouwers een nieuw didactisch idee 
en weten ze dit idee te onderbouwen, dan kunnen ze de vrijheid krijgen om het uit te proberen. 
Blijkt het ontzettend goed te werken, dan kan het zelfs zo zijn dat het idee in een nieuwe versie van 

dit document wordt opgenomen. Het behoort hierbij ook tot de mogelijkheden te experimenteren 
met programmaonderdelen die breken met de hier gepresenteerde semesteropbouw, zoals een 
maatschappelijk relevant lange-termijn-project, waar gedurende het hele semester een halve 
dag in de week aan gewerkt wordt. In het tweede semester van De Bildung Academie, startend 
in februari 2016, zal hiertoe geëxperimenteerd worden met een project in samenwerking met 
Academie van de Stad en Het Groene Brein. Meer hierover in Appendix E
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“Als afronding van 
  een module- 
  materialisatie   
  verwerkt de student  
  het eindresultaat 
  en de ontvangen 
  360-graden feed-
  back in zijn/haar   
  online portfolio.”

Appendix A
De pedagogiek van de modulematerialisatie

Wat is een modulematerialisatie?

Een project waarin kennis, ervaring en inzicht die een student heeft en opdoet omtrent 
modulethematiek vorm krijgt.
- Een modulematerialisatie is gerelateerd aan de modulethematiek
- Een modulematerialisatie heeft altijd een publiek
- In een modulematerialisatie wordt een student geacht stil te staan bij de persoonlijke, en in  
 aanvulling daarop ook de maatschappelijke, artistieke, en/of wetenschappelijke relevantie van  
 het project
- De student kan aangeven hoe de modulematerialisatie zich verhoudt tot zijn / haar kennis,  
 ervaring en inzicht
- Een modulematerialisatie daagt een student uit in zijn / haar persoonlijke groei, in ieder geval  
 wat betreft één of meerdere kerncompetenties, en een student kan duidelijk aangeven   
 waarom dit het geval is.
- In een modulematerialisatie wordt een student gestimuleerd de verbinding met ‘de   
 buitenwereld’ te zoeken.

Omvang
- Modulematerialisaties zijn een eindproduct van een doorlopen module en gaan over de   
 hele moduleperiode. Er wordt al in het begin van de moduleperiode een start gemaakt met het  
 materialisatieproces.
- Kleinere opdrachten, die betrekking hebben op een klein onderdeel van een module, noemen  
 we geen materialisaties maar opdrachten.

Binnen welke kaders wordt een modulematerialisatie gedaan?
- optie 1: samenwerking met externe partijen. In het geval van deze optie zijn modulebouwers  
 in het bouwproces een relatie met een externe partij aangegaan waarmee een voor de module  
 en de externe partij relevante modulematerialisatie is ontworpen. Een voorbeeld kan zijn  
 dat een energieproducent een casus uit de praktijk met betrekking tot verduurzaming van de  
 energiesector aanbiedt aan studenten van de module energie en dat studenten in groepjes aan  
 een oplossing voor de casus werken die ze aan het einde presenteren aan de energieproducent.
- Dit kan verbonden zijn aan modulesponsoring 
- optie 2: kaders bedacht door modulebouwers. Een voorbeeld hiervan is een project in de  
 module identiteit waarbij studenten gedurende de module aan elkaar worden gekoppeld om  
 een ‘zelf-ander onderzoek’ te doen, een onderzoek waarin ze elkaars identiteit onderzoeken  
 en presenteren aan de groep.
- optie 3: volledig door de student zelf bepaald. Omdat de mogelijkheid bestaat dat een door  
 anderen bedachte modulematerialisatie door een student als niet zo relevant en / of uitdagend  
 wordt ervaren en een student zelf een voor hem / haar waardevoller alternatief kan hebben is 
  een student altijd vrij om zelf een modulematerialisatie te verzinnen. Mits een dergelijk   
 alternatief door de modulegidsen als voldoende relevant en uitdagend wordt beoordeeld,  
 krijgt een student toestemming het uit te voeren als modulematerialisatie.

Onder welke van de drie opties een modulematerialisatie ook valt, een student wordt altijd 
uitgenodigd een modulematerialisatie persoonlijk relevant te maken. We willen niet dat studenten 
andermans vragen gaan beantwoorden. Daarom wordt studenten altijd gevraagd om binnen de 
kaders die ze geboden wordt de persoonlijke relevantie op te zoeken en eigenaar van het project te 
worden. 
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Hoe wordt het materialiseren begeleid?

De minimale begeleiding van een modulematerialisatie ziet er als volgt uit: 
- Gidsen introduceren de modulematerialisatieopties in de eerste week van de moduleperiode  
 en geven aan wanneer er hoeveel tijd in het programma is ingeroosterd om aan de   
 modulematerialisatie te werken. Ook stellen gidsen een deadline (bijvoorbeeld aan het eind  
 van de tweede week of het begin van de derde week) voor een modulematerialisatieplan  
 waarin studenten beschrijven wat ze gaan doen en hoe ze 360-graden feedback op hun   
 eindproduct gaan ontvangen. Dit geven studenten dus zelf vorm. Voor deze deadline dient er  
 ruimte in het programma te zijn voor de student om aan zijn / haar modulematerialisatie(plan)  
 te werken en eventuele vragen aan de gidsen te stellen. 
- Na de deadline voor het modulematerialisatieplan beoordelen de gidsen de    
 modulematerialisatieplannen en geven eventueel benodigde wijzigingen door aan de   
 studenten. De kaders waarbinnen een modulematerialisatieplan wordt geschreven en   
 beoordeeld staan op de volgende pagina.
- De deadline voor een modulematerialisatie kan verschillen per project en is vaak verbonden  
 aan een bepaald evenement, zoals een eindpresentatie aan een externe partij waarmee wordt  
 samengewerkt. De deadline van een project staat in het modulematerialisatieplan. Voor deze  
 deadline dient er voldoende ruimte in het programma te zijn ingebouwd waarop studenten  
 aan hun materialisatie kunnen werken en eventuele vragen kunnen stellen aan de gidsen. 
- Voor modulematerialisaties die binnen de modulegroep worden gepresenteerd en beoordeeld  
 vindt aan het eind van de moduleperiode een presentatiebijeenkomst plaats. De deadline voor  
 deze modulematerialisaties staat daarmee vast op dit moment. 
- Als afronding van een modulematerialisatie verwerkt de student het eindresultaat   
 en de ontvangen 360-graden feedback in zijn / haar online portfolio in de vorm van een   
 beschrijving van- en reflectie op het eindresultaat, zoals gepresenteerd in het vervolg, na het  
 modulematerialisatieplan. 

Appendix A.2
Het modulematerialisatieplan

Module: ...
Student: ...

Voorwaarden aan modulematerialisaties

Een project waarin kennis, ervaring en inzicht die een student heeft en opdoet omtrent 
modulethematiek vorm krijgt.
- Een modulematerialisatie is gerelateerd aan de modulethematiek
- Een modulematerialisatie heeft altijd een publiek
- In een modulematerialisatie wordt een student geacht stil te staan bij de persoonlijke, en in  
 aanvulling daarop ook de maatschappelijke, artistieke, en/of wetenschappelijke relevantie van  
 het project
- De student kan aangeven hoe de modulematerialisatie zich verhoudt tot zijn / haar kennis,  
 ervaring en inzicht
- Een modulematerialisatie daagt een student uit in zijn / haar persoonlijke groei, in ieder geval  
 wat betreft één of meerdere kerncompetenties, en een student kan duidelijk aangeven   
 waarom dit het geval is.
- In een modulematerialisatie wordt een student gestimuleerd de verbinding met ‘de   
 buitenwereld’ te zoeken.

Mijn modulematerialisatie vindt plaats binnen de volgende kaders: 

[hier geven de modulegidsen een opdrachtbeschrijving wanneer er sprake is van een door 
modulebouwers, eventueel in samenwerking met externe partijen, opgezette modulematerialisatie]

Ik ga, in lijn met de hierboven beschreven voorwaarden en kaders, het volgende doen:  
(benoem hierbij wie je publiek is, en op welk niveau voor jou hoofdzakelijk de relevantie  

van het project zit)

Hiermee daag ik mijzelf uit in:  
(bijvoorbeeld in verband tot de kerncompetenties en de module thematiek)



28 29

De deadline voor mijn modulematerialisatie is: 

[hier geven de modulegidsen een eventuele deadline wanneer er sprake is van een vooraf  
opgezet project]

Voorwaarden aan 360-graden modulematerialisatie feedback

- De modulematerialisatie feedback heeft een 360-graden karakter. Dat wil zeggen: de feedback  
 komt niet van één persoon, maar van meerdere personen met verschillende invalshoeken  
 (zoals leermeesters, gidsen, medestudenten en anderen betrokkenen).
- De student is instaat de keuze voor de personen waarvan feedback wordt gevraagd en hetgeen  
 hij/zij van de verschillende personen feedback over wil ontvangen toe te lichten.  
- De feedback wordt, in lijn met de hiervoor opgestelde richtlijnen zoals beschreven in het  
 online portfolio plan, vastgelegd in het online portfolio van de student. Dit betekent dat de  
 student minimaal in staat moet zijn een samenvatting van de ontvangen feedback te   
 schrijven. 

- Er wordt specifiek feedback gevraagd gerelateerd aan hetgeen de student zichzelf in deze  
 modulematerialisatie persoonlijk in uitdaagt. 

Ik vraag feedback op mijn materialisatie van de volgende personen:  
(denk hierbij aan het 360-graden karakter)

Ik vraag feedback over de volgende aspecten van mijn modulematerialisatie: 
(denk hierbij aan hetgeen je jezelf in deze modulematerialisatie in uitdaagt)

Ik vraag feedback op de volgende manier: 
(denk hierbij aan de richtlijnen voor het verwerken van de feedback in je online portfolio)

 

Appendix A.3
Modulematerialisatie reflectieverslag

Module: ...
Student: ...

Beschrijving van het eindresultaat:

Beschrijf kort het eindresultaat van je project en laat waar mogelijk het eindproduct ook zien, door 
bijvoorbeeld een foto van een kunstwerk, de beschrijving van een ontwikkelde les / workshop, of 
een geschreven column of essay toe te voegen. 

Zelfreflectie:

In welke mate ben je tevreden met het eindresultaat? Wat ging goed en wat kon nog beter? Wat heb 
je geleerd? Wat vond je van je eigen inzet? Wat zou je doen als je nog een maand langer had gehad?

360-graden feedback:

Geef een samenvatting van de 360-graden feedback die je hebt ontvangen. Wanneer de feedback 
dit toelaat, laat dan de originele feedback zelf ook zien.
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 Appendix C
Het online portfolio plan

In het online portfolio verzamelt een student gemaakte producten behorende bij het persoonlijke 
ontwikkelingslint, ervaringen, opdrachten en modulematerialisaties die gedurende het semester 
worden (op)gedaan / gemaakt en 360-graden feedback die hierbij wordt ontvangen. Het 
totaalpakket dat zo ontstaat, is de samenvatting van het traject dat een student heeft doorlopen en 
geeft een goed beeld van de ontwikkeling van een student.
 
Het online portfolio wordt in chronologische volgorde aangelegd. Voor elke Bildungflow- en 
moduleperiode is er een hoofdstuk. Het online portfolio wordt door een student aangelegd in 
een word-document op een digitale leeromgeving waar zowel de student als zijn / haar gidsen 
en leermeesters toegang toe hebben. De tabel hieronder geeft aan wat studenten in hun online 
portfolio stoppen. 

Moment Documentatie Beantwoording van de vragen: 

Introweek Startpunt-PO* - In mijn persoonlijke ontwikkeling, waar kom ik vandaan en waar sta ik nu? 
- Waar wil ik gedurende mijn deelname aan De Bildung Academie in groeien? 
- Wat moet ik hiervoor doen, wat vraagt dit van mij? 

Module 1: begin MM* MM-plan - Waar wil ik mijzelf in dit materialisatieproject in uitdagen? 

Module 1: eind MM MM-Reflectieverslag - Wat heb ik van dit materialisatieproject geleerd? 

Uitloopweek 1 Update-PO - Waar ben ik de afgelopen moduleperiode mee bezig geweest / in gegroeid / 
bewuster van geworden? 
- Waar wil ik gedurende de komende moduleperiode aan werken 

Module 2: begin MM MM-plan - Waar wil ik mijzelf in dit materialisatieproject in uitdagen? 

Module 2: eind MM MM-Reflectieverslag - Wat heb ik van dit materialisatieproject geleerd? 

Uitloopweek 2 Update-PO - Waar ben ik de afgelopen moduleperiode mee bezig geweest / in gegroeid / 
bewuster van geworden? 
- Waar wil ik gedurende de komende moduleperiode aan werken 

Module 3: begin MM MM-plan - Waar wil ik mijzelf in dit materialisatieproject in uitdagen? 

Module 3: eind MM MM-Reflectieverslag - Wat heb ik van dit materialisatieproject geleerd? 

Outroweek Einddocument-PO - Wat heb ik in het afgelopen semester geleerd/waar ben ik mij van bewust 
geworden? 
- Wat wil ik na De Bildung Academie doen/wie wil ik zijn? 
- Wat heb ik daarvoor nodig/waar moet ik daarvoor in groeien? 

 

 

 

Appendix B
Concept van het persoonlijke ontwikkelingslint

Het persoonlijke ontwikkelingslint bestaat uit momenten gedurende het semester waarin 
studenten bewust reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling, hier bewust richting aan 
geven, en hieraan gekoppelde documentatie aanleggen. De begeleiding hiervan wordt 
hoofdzakelijk uitgevoerd door de Bildungflowgidsen, en door modulegidsen in relatie tot 
de modulematerialisaties. Hiertoe worden voornamelijk in de Bildungflow ook workshops 
georganiseerd. Ook wordt er gewerkt met een buddy-systeem, waarbij studenten in koppels over 
hun ontwikkeling in gesprek gaan. Hieronder volgt een overzicht van de momenten die tot het 
persoonlijke ontwikkelingslint behoren en de documentatie die daarbij hoort.

Onderwijsperiode Subhoofdstukken Toelichting 

Introductieperiode Ervaringen Studenten zijn vrij in het al dan niet opschrijven van ervaringen in 
hun online portfolio 

Startpunt-PO* Startpunt van het persoonlijke ontwikkelingslint, op basis van aan 
de student aangeleverd format 

Moduleperiodes Ervaringen Gidsen kunnen opdracht geven om bepaalde gedane opdrachten 
en ontvangen feedback te verwerken in het ervaringshoofdstuk 
behorende bij een moduleperiode.  

Verder zijn studenten vrij in het al dan niet opschrijven van 
ervaringen in hun online portfolio 

Modulematerialisatie 

- MM-plan 
- MM-Reflectieverslag 

 

Het modulematerialisatieplan en het reflectieverslag worden 
geschreven op basis van aan de student aangeleverde formats 
zoals gepresenteerd in ‘de didactiek en pedagogiek van de 
modulematerialisatie’.  

De drieslag van modulematerialisatieplan, beschrijving van het 
eindresultaat en reflectie op het eindresultaat resulteert in een 
compleet beeld van een modulematerialisatie.  

Uitloopweek 1 en 2 Ervaringen Vrij 

Update-PO Update van het persoonlijke ontwikkelingslint, op basis van aan 
de student aangeleverd format 

Outroweken Ervaringen vrij 

 Eindopdracht-persoonlijke-
ontwikkeling 

- Einddocument-PO 

Einddocument-persoonlijke-ontwikkeling op basis van aan de 
student aangeleverd format  
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 Appendix D
Inspiratie voor een persoonlijk slotwoord  

van modulegidsen aan studenten

De modulegidsen schrijven een kort persoonlijk slotwoord aan hun studenten ter afsluiting 
van een moduleperiode. Aangezien de studenten in de week na een moduleperiode stilstaan bij 
hun persoonlijke ontwikkeling, is het voor hen fijn dit slotwoord uiterlijk de maandag na afloop 
van een moduleperiode te ontvangen. Bij het schrijven van een persoonlijk slotwoord wordt de 
modulegidsen de volgende vraag gesteld:

Wat wil jij, als afsluiting van je intensieve samenwerking met deze student,  
aan de student meegeven?

Sommige gidsen zullen hier helemaal zelf uitkomen, andere gidsen hebben behoefte aan wat 
houvast. Het onderstaande, alhoewel niet uitputtend, kan die houvast bieden. 

Thema’s ter inspiratie:

- De kritisch-analytische, empathische, expressieve en ethische competentie (kijk wellicht nog  
 eens naar de omschrijving van de competentiedomeinen in het onderwijsdocument)
- De houding van de student, zoals:
 o Actorschap: ‘achterover leunen’ vs ‘het heft in handen nemen’
 o (Zelf)vertrouwen
 o Discipline
 o Openheid
 o Aanwezigheid, zowel fysiek als mentaal
 o Authenticiteit
 o Rol in de groep 
 o Het geven van feedback aan medestudenten

Bij elk van deze thema’s kun je denken aan vragen als:
- Hoe is de student met betrekking tot dit thema?
- Zie ik bij de student bepaalde sterke punten of groeimogelijkheden die ik wil benadrukken?
- Heb ik een bepaalde ontwikkeling met betrekking tot dit thema gezien?

 

Appendix E
Project Gedragsbeïnvloeding & handhaving -  

Stadsdeel Centrum Amsterdam

Sinds oktober is het programma ‘gedragsbeïnvloeding: een andere kijk op handhaven’ gestart 
in de stad Amsterdam in opdracht van de burgemeester. Dit programma is gestart omdat 
steeds vaker wordt ingezien dat repressie zelden tot duurzame gedragsverandering leidt. Aan 
de andere kant kampt Amsterdam, zoals elke grote stad, met veel ‘regelovertreders’, variërend 
van afval laten slingeren, wildplassen, horeca gelegenheden die langer openblijven dan de 
bedoeling is, geluidsoverlast in de uitgaansgebieden etc. Dit nieuwe programma beoogt 
gedragsbeïnvloedingstechnieken in te zetten om te voorkomen dat dergelijk gedrag ontstaat en zo 
de leefbaarheid van de stad te verhogen.

Een belangrijk thema binnen gedragsbeïnvloeding is het vergroten van de eigen 
verantwoordelijkheid van de inwoners van Amsterdam. Daarom is het belangrijk dat in dit 
programma ook ondernemers, bezoekers en burgers zelf worden meegenomen. Het idee is 
dat mensen vanuit hun eigen verantwoordelijk hun gedrag in de publieke omgeving zullen 
veranderen. Kortom; samen werken en samen doen om te komen tot intrinsieke motivatie waarbij 
“de Amsterdammer” zich eigenaar gaat voelen van de regels. 

De burgemeester van Amsterdam heeft David Beekhuis, programmamanager 
gedragsbeïnvloeding, Academie van de Stad gevraagd om een project met studenten op te zetten 
die een aantal experimenten kunnen gaan opzetten en uitvoeren. Hiertoe is Academie van de 
Stad de samenwerking met De Bildung Academie en Het Groene Brein aangegaan. Als onderdeel 
van het curriculum zullen de studenten van De Bildung Academie die in februari met het 
nieuwe semester starten praktijkopdrachten gaan uitvoeren. De studenten zullen een woensdag 
ochtend/middag per week de tijd hebben gedurende vijf maanden (februari - juni), startende op 
woensdagmiddag 17 februari. Het Groene Brein, een organisatie die wetenschappers koppelt aan 
maatschappelijke thema’s of vragen vanuit het bedrijfsleven om zo de wetenschap meer met de 
praktijk te verbinden, zal de studenten ondersteunen met hun wetenschappelijk expertise.

Thema’s 

Er zijn tot nu toe drie belangrijke thema’s geïdentificeerd waarbinnen experimenten kunnen 
worden uitgevoerd. Andere thema’s behoren ook tot de mogelijkheden.

1. Afval & eigendom. De burgemeester ontdekte tijdens een bezoek aan Japan dat de straten van  
 Tokio erg schoon waren en dat er nauwelijks afval in de openbare ruimte rondslingert, terwijl  
 er geen prullenbakken op straat staan. Dit blijkt (deels) te komen doordat inwoners van Japan  
 hun afval als hun eigendom zien, waarbij ze zelf de verantwoordelijkheid over dat afval   
 hebben. Het eerste experiment zou een soortgelijk gevoel moeten proberen op te roepen. Hoe  
 kun je ervoor zorgen dat mensen hun afval als hun eigendom gaan zien en    
 verantwoordelijkheid voelen over het schoon houden van de stad?
2. Festivalterrein Rembrandtplein. Het Rembrandtplein is al lange tijd een probleemplek in  
 Amsterdam. Er gebeuren heel veel (gewelds)incidenten en omwonenden ervaren erg   
 veel overlast tijdens de uitgaansavonden. Amsterdam is bezig met een groot project met  
 heel veel verschillende facetten om dit aan te pakken. Een van de onderdelen hiervan is dat  
 het Rembrandtplein sinds kort is omgedoopt tot festivalterrein, waarbij eenzelfde soort sfeer  
 wordt gecreëerd als op een festival. Uit de praktijk blijkt namelijk dat op een festival vaker  
 sprake is van een groter eigen verantwoordelijkheidsgevoel en er veel minder incidenten  
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 zijn. Aan de randen van het festivalterrein, met name aan de grachtenkant, ervaren bewoners  
 echter veel overlast. ‘s Nachts is er door uitgaande jongeren veel overlast, zoals    
 geluidsoverlast, wildplassen en andere bevuiling van portieken en stoepen. 
3. Deeleconomie. Een derde belangrijk thema is de deeleconomie en hoe de deeleconomie kan  
 worden gebruikt om overlast te verminderen. Op dit moment heeft de gemiddelde bewoner in  
 binnenstad bijvoorbeeld 3,6 fietsen. Daarnaast blijkt dat het overgrote deel van geparkeerde  
 fietsen in de overvolle fietsenflat bij Amsterdam Centraal fietsen zijn van forensen die hun  
 fiets daar ’s ochtends neerzetten en ’s avonds weer terug komen. Hoe kun je ervoor zorgen dat  
 door te delen er minder overlast wordt veroorzaakt? 

Studenten van De Bildung Academie

De studenten van de Bildung academie gaan met de bovenstaande thema’s aan de slag door 
inductief (van praktijk naar theorie naar praktijk) een aantal stappen te doorlopen:
1. Praktijk; de stad in. De studenten gaan eerst de stad/wijk in om hun onderwerp van   
 dichterbij te bekijken en gesprekken te voeren om een beter beeld te krijgen van het probleem  
 en de mogelijke oplossingen. Ze maken hierbij meteen ook een start met het bedenken van  
 gedragsbeïnvloedingstechnieken die de doelgroep kunnen voorbereiden op het experiment.  
 Zowel zelf-onderzoek (waar ligt dit eigenaarschap voor mij?) als ander-onderzoek (waar ligt dit  
 voor de ander in de desbetreffende wijk en waarom?) staan centraal. Dit sluit aan bij domein 1  
 (Ik & de ander).
2. Theorie: met de opgedane kennis uit het ‘vooronderzoek’ gaan de studenten in gesprek met  
 wetenschappers van Het Groene Brein. Wetenschappers kunnen ondersteuning bieden aan de  
 studenten bij bijvoorbeeld het schrijven van een wetenschappelijk kader of het plan van  
 aanpak bij het onderzoek. Dit sluit aan bij domein 2 (De Erfschat): wat voor onderzoek is er al  
 gedaan, wat laat de geschiedenis zien en hoe gebruiken we dit in ons voordeel?
3. Experiment: de studenten bereiden het experiment voor en voeren het uit. Dit sluit aan bij  
 domein 3 (Transitie) hoe creëren we de beweging naar een intrinsiek gemotiveerde burger die  
 zich eigenaar voelt van de stad en haar regels?
4. Eindpresentatie & eindproduct: de studenten presenteren hoe het gehele experiment is   
 verlopen en wat hiervan geleerd kan worden aan Gemeente Amsterdam.

 

Appendix F
Het modulekeuzeproces

In elke moduleperiode doorloopt een student één module. In het tweede semester van De Bildung 
Academie, startend in februari 2016, zullen er drie modules per domein worden aangeboden. 
De Bildung Academie streeft ernaar tussen de 12 en 16 studenten per module te hebben. Het 
modulekeuzeproces is onder de verantwoordelijkheid van de bildungflowgidsen en verloopt als 
volgt:

1. Studenten rangschikken de drie modules op volgorde van hun voorkeur. 
2. Alle studenten worden geplaatst bij de module van hun grootste voorkeur.
3. Wanneer er modules met te veel of te weinig studenten zijn, wordt er bekeken welke   
 veranderingen (van module X naar module Y) nodig zijn. Stel, de verdeling is 10 studenten  
 voor module A, 18 studenten voor module B en 17 studenten voor module C. In dat geval is het  
 nodig dat er twee studenten van module B naar module A gaan en één student van module C  
 naar module A. 
4. Vervolgens worden alle studenten geselecteerd waarvoor geldt dat de benodigde verandering  
 er een is naar de module van de tweede keuze. Onder deze studenten wordt geloot wie er naar  
 de andere module gaat.
5. Mochten er niet genoeg studenten zijn waarvoor geldt dat de benodigde verandering er een  
 naar de module van de tweede keuze is, dan worden de resterende benodigde veranderingen  
 onder de resterende studenten verloot.  
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Appendix G
Basisregels omtrent aanwezigheid

1. Op De Bildung Academie wordt ervan uitgegaan dat studenten aanwezig en op tijd zijn   
 wanneer dit wordt verwacht.
2. Als een student te laat komt en dit storend voor de les is, kan een gids beslissen de student te  
 laten wachten tot een pauzemoment.
3. Mocht een student echt niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt duidelijke telefonische   
 communicatie verwacht met de module- of bildungflowgids(en) (bellen, sms of whatsapp).
4. Mocht een student er voor kiezen meer dan 15% van een onderwijsprogramma (een module of  
 de bildungflow) zonder legitieme reden afwezig te zijn, dan krijgt de student een aantekening  
 op zijn/haar certificaat. Of afwezigheid legitiem is wordt bepaald door de gidsen.  
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