Zomerschool young professionals 26-30 augustus 2019 te Gouda
Doelstelling
Het aanbrengen van urgentiebesef, maatschappelijke weerbaarheid, betrokkenheid op
maatschappelijke ontwikkelingen, vanuit een christelijk wereldbeeld ontwikkelingen leren duiden in
de hoop en verwachting dat dit helpt om deelnemers van de zomerschool als jonge, toegeruste
christenen op een verantwoorde wijze hun plaats in de samenleving te kunnen laten innemen.
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 persoonlijke 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 cursusjaar 2019-2020.
Dagindeling
De dagindeling is als volgt (kleine afwijkingen zijn mogelijk):
08.30 – 09.00 uur
ontbijt (N.B. maandag 26 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

-

Studieleiders
drs. Jan Kloosterman MBA, directeur Zorg, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn
drs. Rens Rottier, college van bestuur Driestar educatief Gouda
Kosten en toelating
Kosten voor deelname zijn € 350,- voor werkenden en € 125,- voor studenten, incl. overnachting
in de nabijgelegen studentenhuisvesting (tweepersoonskamers) en maaltijden in het restaurant. De
zomerschool is bedoeld voor jongeren tot 35 jaar, die studeren aan/afgestudeerd zijn aan een
hogeschool of universiteit.

Programma zomerschool 2019, Driestar educatief te Gouda
Dag

Morgen

Ma
26
aug

Middag

Avond

12.00 uur

19.00 uur

Lunch in restaurant

Wetenschap, geloof en
vooruitgangsdenken

13.00 uur

Marc de Vries

Introductie op het programma
13.30 uur
Inleiding en toelichting op
persoonlijke vormingslijn (pvl)
Spits: ken jezelf en de
omgeving en weet je diep
afhankelijk van genade.
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.
Rens Rottier
16.00 uur
Toelichting Management Drives
Arjan Meerkerk
Di
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aug

09.15 uur

13.00 uur

19.00 uur

Opening

Cultuur
Muziek in Gouda – Sint-Jan

Gewoon doen, in politiek en
maatschappij

Gerben en Marjon Budding

Peter Schalk

Religie en tolerantie
Bijdrage over het ontstaan van
onze rechtstaat. Een antwoord
op de claim van Verlichting,
Franse Revolutie en de liberale
Grondwetten uit de 19-de eeuw.
Bart Jan Spruyt

16.00 uur
Nadere kennismaking met de
Sint-Jan
Winnie Verbeek

Dag

Morgen

Woe 09.15 uur
28
aug Opening
Analyse van de gereformeerde
gezindte en haar toekomst
met interactie en gesprek
tussen inleider en groep
Ton van der Schans

Middag

Avond

14.00 uur

19.00 uur

Ontwikkelen gaat over denken,
voelen en handelen. Kortom: je
hele persoon. Ken je jezelf?
Laten we hier dan nog eens over
doorbewegen en samen
navoelen.

De realiteit van het leven
Eline Zandee

Actief programma buitenprogramma als het weer
het toelaat; makkelijke zittende
buitenkleding wordt geadviseerd.
Karel Post

Do
29
aug

09.15 uur

14.00 uur

19.00 uur

Opening

Persoonlijke vorming en
persoonlijk statuut

Titel

Ecologische gerechtigheid als
vrucht van rentmeesterschap en
vreemdelingschap

Prof. Aart Nederveen

Henk Jochemsen

09.15 uur

14.00 uur

Vanaf 18.00 uur

Opening

Persoonlijk statuut tot een
afronding brengen

Diner (in aanwezigheid van
sponsoren en tutoren)

Op deze middag presenteren de
deelnemers zich, reflecteren op
het leerproces dat zij
doormaakten, werken aan hun
‘persoonlijk statuut’.
Een beeldend kunstenaar is
aanwezig om het persoonlijk
statuut op een manier die bij jou
past te verbeelden. Ook het
niet-talige deel wordt
aangesproken als deel van onze
(persoonlijke) werkelijkheid.
Reflectie door psycholoog in
individuele gesprekken op
presentaties is daarbij ook
mogelijk.

Rondom het diner presentatie
door studenten: wat is geleerd,
wat is ontwikkeld aan
persoonlijk statuut gedurende
deze week.

Jan Kloosterman
Vr
30
aug

Medische ethiek
Er zijn in politiek en
samenleving veel discussies
rondom het begin en het einde
van het leven. Ook de recente
stemming over wetgeving voor
orgaandonatie heeft veel stof
doen opwaaien. Medische
ethiek is aan de orde van de
dag. En hoe sta je daar als
(jonge) christen in?
Diederik van Dijk
(directeur NPV)

Jan den Ouden

Kennismaking met tutoren en
maken van afspraken.

