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In afhankelijkheid je weg vinden in een gebroken wereld
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Iedere zomer organiseert Driestar hogeschool een zomerschool voor christe-
lijke young professionals. Deze zomerschool wordt ondersteund door Erdee 
Media Groep, RMU en VGS. Dit jaar is de tiende editie!

De zomerschool is bedoeld voor hoger opgeleide professionals tot 35 jaar. 
In deze week geven sprekers uit onder andere de politiek, de wetenschap en 
het maatschappelijk veld interactieve presentaties over diverse onderwerpen. 
Daarnaast is er aandacht voor vorming vanuit het christelijk gedachtengoed 
door middel van een persoonlijke leerlijn. Ook staan er culturele activiteiten op 
het programma en is er voldoende mogelijkheid voor onderlinge ontmoeting.

Studieleiders

Drs. Jan Kloosterman MBA
Raad van Bestuur RMU te Veenendaal

   j.koosterman@rmu.nu

Deelnemer Zomerschool

“De zomerschool heeft bij mij echt bijgedragen 

aan het vinden van mijn plaats in deze samenleving!”



Jonge christenen ondersteunen bij het vinden van hun plek in een wereld, 
waarin de gebrokenheid steeds meer zichtbaar wordt. 

Het aanbrengen van urgentiebesef en betrokkenheid op maatschappelijke ont-
wikkelingen. Werken aan maatschappelijke weerbaarheid vanuit een christelijk 
fundament. Leren duiden van ontwikkelingen vanuit een Bijbels wereldbeeld.
We doen dit vanuit een Bijbelse houding van afhankelijkheid, hoop en verwach-
ting als perspectief. We willen jonge christenen toerusten voor hun staan in de 
samenleving.

Doelstelling

Hoofdlijn

Het programma kent drie hoofdonderdelen:
1. kennis van leefcontext (maatschappij, tijdgeest en hedendaags denken);
2. kennis van (eigen) levensovertuiging in relatie tot context;
3. persoonlijke vorming.
Persoonlijke vorming loopt als een rode draad door het programma en wordt 
gerealiseerd door gesprek, kennisdeling, momenten van persoonlijke reflectie 
en verwerking. We streven een brede vorming na die op intellectueel, cultureel, 
geestelijk en maatschappelijk gebied bagage meegeeft.

Persoonlijke leerlijn en tutor

Tijdens de week zijn reflectie, gesprek en bezinning op de vraag naar persoon-
lijke toepassing belangrijke onderdelen. De momenten waarop ruimte is voor de 
persoonlijke leerlijn worden - naast de centrale momenten - als een carrousel 
vorm gegeven. Tijdens een carrousel kunnen de deelnemers kiezen uit drie 
activiteiten: in een kleine groep het gesprek aan gaan, individuele bezinning of 
een persoonlijk gesprek met een van de studieleiders. 
Na de zomerschool krijgen deelnemers een tutor aangewezen voor het cursus-
jaar 2022-2023.

Dagindeling

De dagindeling is als volgt (kleine afwijkingen zijn mogelijk):
• 08.30 – 09.00 uur ontbijt
    (N.B. ma 22 augustus, start om 12.00 uur)
• 09.00 – 09.15 uur inloop
• 09.15 – 12.00 uur opening en ochtendprogramma
• 12.00 – 14.00 uur lunch en ontmoetingstijd
• 14.00 – 17.30 uur middagprogramma
• 17.30 – 18.30 uur diner
• 19.00 – 21.00 uur avondprogramma



12.00 uur Start met lunch in het restaurant

13.00 uur Introductie op het programma

13.30 uur Inleiding en toelichting op persoonlijke vormingslijn (pvl) 
Rens Rottier

Ken je sterke punten/je ego’s en leer in verbinding met 
anderen kwetsbaarheid te delen en elkaar te sterken. Dit 
mondt uit in een persoonlijk statuut, waarin drijfveren, sterke 
punten, ego’s (met sterke kanten en valkuilen als keerzijde) en 
inspiratiebronnen genoemd worden.

16.00 uur Toelichting Management Drives 
Thea de Mots 

Middag

Maandag 22 augustus

Avond

19.00 uur Vrijheid, gelijkheid en genderschap
Jan Kloosterman (i.c.m. Rens Rottier)

Als christen (politicus) present zijn in een seculiere context. 
Trends van de huidige samenleving proberen te duiden. Wat 
roept dit bij jou op, waar raken ze jou persoonlijk. 

Deels met interactie/debat/reflectie.

9.15 uur Je staat er niet alleen voor – gidsen uit de christelijke traditie
Dr. Bram Kunz

In dit dagdeel gaan we met elkaar aan de slag met bronnen 
uit de christelijke traditie. Want om je weg in deze wereld 
te vinden, heb je meer nodig dan Nu.nl en je sociale media. 
Gods Woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad. 
En in de christelijke traditie vind je veel gidsen: mensen die in 
hun eigen tijd de weg van navolging van Christus zochten en 
vonden.
 
Maar hoe maak je vandaag verbinding met bronteksten? 
Deze ochtend staat jouw eigen leescultuur centraal; of het 
ontbreken ervan. En we gaan samen op ontdekkingsreis in die 
rijke christelijke traditie. Op zoek naar gidsen voor vandaag.

Ochtend

Dinsdag 23 augustus

Middag

13.00 uur Cultuur
Gerben Budding en Winnie Verbeek

Een kennismaking met de St. Jan, Gouda, muziek en kunst. En 
dat doen we in het kader van 750 jaar Gouda.



Avond

19.00 uur Naar de kerk? Waarom zou ik?!
Ds. A.A.F. van de Weg

De coronacrisis heeft forse impact gehad op de gang naar de 
kerk en de beleving van de kerkdiensten. Voor veel seculiere 
Nederlanders is de kerk om uiteenlopende redenen geen 
place-to-go. Waarom zou je anno 2022 en post-corona 
nog naar de kerk gaan? Maar weten wij als doorgewinterde 
kerkgangers het antwoord nog op deze vraag?

9.15 uur Prof. Bram van de Beek over zijn nieuwe boek ‘Ego’

De westerse cultuur is gekenmerkt door het individu dat 
centraal staat. Dit ik kan zich veroverend opstellen in de 
wereld of zich afsluiten voor wat buiten is en voor wie buiten 
zijn. 

Het Ik van Israëls God, dat bevestigd is in Christus, is niet 
op zichzelf gericht maar op de ander. Het is niet veroverend 
maar bevrijdend, niet inhalig maar schenkend. Daarom weten 
christenen dat hun ik slechts bestaat door wat ontvangen 
wordt en heeft dat wat buiten is, degene die buiten is, altijd 
het primaat.

Ochtend

Woensdag 24 augustus

Middag

14.00 uur (Ver)wandeling
Tijdens een wandeling rond de Reeuwijkse plassen – als het 
weer het toelaat – een verwerking van het thema tot nu toe.

16.00 uur In het kader van de 750ste verjaardag van de stad Gouda, zijn 
we uitgenodigd in het huis van de stad om met Mr. P (Pieter) 
Verhoeve een kopje koffie te drinken.

19.00 uur De realiteit van het leven
Eline Zandee-Kranendonk

Welke plannen en dromen heb jij? Voor je carrière, je 
toekomst? Hoe reëel zijn je verwachtingen, levend in een 
gebroken wereld? Het leven gaat zo vaak anders dan wij 
denken en hopen. Zeker wanneer we God willen dienen. 
In de lezing reflecteren we op toekomstplannen en verdiepen 
we ons in vragen rondom gebrokenheid en persoonlijke 
vorming in tijden van tegenspoed.

Avond



OchtendDonderdag 25 augustus

Ochtend

14.00 uur Persoonlijke vorming en persoonlijk statuut
Jan Kloosterman

Relaties, existentie en het tonen van kwetsbaarheid komen 
aan bod. De kracht van luisteren en het werkelijke zien van 
de ander is een invulling van christen-zijn in deze gebroken 
wereld. Wie ben jij daarin en wie zou je willen zijn?

Middag

9.15 uur Hier beneden is het wel…? 
Dr. P.C. Hoek

Het menselijk bestaan is getekend door gebrokenheid. 
Hoezeer de mens zijn kennen en kunnen ook inzet om er een 
resort van te maken. Een christen belijdt het ‘Repos ailleurs’: 
de rust is elders. Temeer daar het christenleven een gekruisigd 
leven is: we moeten door veel verdrukkingen ingaan in het 
Koninkrijk Gods. Toch reageren we vaak op het lijden alsof ons 
iets vreemds overkomt, terwijl het juist is wat te verwachten 
is. We verkennen deze ‘secularisatie van de hoop’. We vragen 
naar vreemdelingschap.



9.15 uur De maakbare mens?
drs. E. (Elise) van Hoek-Burgerhart 

We leven in een tijd waarin veel maakbaar lijkt. 
Zelfbeschikking en autonomie zijn twee belangrijke woorden, 
met de belofte van totale bevrediging van behoeften. We 
leven in een wereld van globalisering, het wegvallen van 
grenzen, verruiming van mogelijkheden en deregulering. 
Het motto lijkt ‘niets is onmogelijk’. Als de ontwikkeling 
van mensen steeds meer in regie wordt genomen door 
de techniek, wordt het lichaam dan niet steeds meer een 
maakbaar voertuig?

Wat dit betekent voor de gezondheidszorg, bespreken we aan 
de hand van twee ontwikkelingen:

1. Sleutelen aan het DNA van menselijke embryo’s om 
ziekten uit te bannen. Er bestaan inmiddels technieken om 
ongewenste genen aan te passen en verbeterde genen toe 
te voegen. Mooie beloften, maar enorme vragen. Om de 
techniek te ontwikkelen, wil men menselijke embryo’s kweken 
voor onderzoek. Mogen we zo omgaan met beginnend leven? 
Kunnen we onze eigen kinderen ontwerpen?

2. Er is een toenemende vraag van mensen die van geslacht 
willen veranderen. De wachtlijsten bij genderpoli’s zijn lang. 
Genderneutrale taal wint aan invloed. Wat is de definitie van 
een man of vrouw? Kunnen we zelf ons geslacht creëren, vrij 
van de natuur?

Ochtend

Vrijdag 26 augustus

Avond

19.00 uur De wereld is in gevaar, gaan we het nog fiksen?
Prof. dr. Aart Nederveen
 
Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben we 
geleerd dat we leven in een instabiele en gevaarlijke wereld. 
Wat komt er nog meer? Is angst terecht? In deze lezing wil 
ik analyseren hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen. 
De vooruitgang en de welvaart die we na de Tweede 
Wereldoorlog in het Westen hebben genoten is in hoge mate 
dubbelzinnig. Als christenen worden we uitgedaagd hier ons 
toe te verhouden. Het startpunt is om ons te realiseren hoe 
diepgaand we zijn bepaald door de mythe van de vooruitgang. 
Hoe blijven we deze wereld trouw?



14.00 uur Persoonlijk statuut tot een afronding brengen
Jan den Ouden

Op deze middag presenteren we onze ontdekkingstocht 
en de persoonlijke opbrengst ervan, reflecteren we op 
het leerproces dat wij doormaakten, werken we aan ons 
‘persoonlijk statuut’.

Een beeldend kunstenaar is aanwezig om het persoonlijk 
statuut op een manier die bij jou past te helpen verbeelden. 
Ook het beeldende deel wordt aangesproken als deel van 
onze (persoonlijke) werkelijkheid. 

Middag

18.00 uur Diner 
(mogelijk zijn er ook enkele sponsoren en tutoren aanwezig)

Rondom het diner kijken we met elkaar ook terug op de week 
zomerschool.

Avond




