
Masterclass:
Volwassen in de wereld: ontwikkeld, kritisch en betrokken

Inspiratiedagen Duurzaamheid en Vrijheid
Woensdag 15 november

8:30 Welkomstwoord

8:35-9:25 Vredeseducatie
Astrid de Keizer is docent godsdienst en 
levensbeschouwing. Zij maakt zich hard voor 
vredeseducatie op school. Astrid gebruikt 
gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis en 
maatschappelijke uitdagingen die veroorzaakt 
worden door pluriformiteit in sociale, culturele 
en religieuze achtergronden als startpunt voor 
het onderwijs om te werken aan een 
grondhouding die uitgaat van 
nieuwsgierigheid, empathie en respect.

9:25-9:40 korte pauze

9:40-10:45 Plastic Soup Surfer
Merijn Tinga is kunstenaar en bioloog. Hij 
geeft vorm aan zijn wereldburgerschap met 
een unieke combinatie van maatschappelijk 
engagement, wetenschappelijke kennis en 
een flinke dosis creativiteit. 
Sinds 2013 heeft hij het verminderen van 
plastic in de zee tot zijn persoonlijke missie 
gemaakt. Zo surfte hij op een van plastic 
afval gemaakt kitesurfboard van Nederland 
naar Engeland, met als doel aandacht te 
vragen voor een petitie die de invoering van 
statiegeld op kleine plastic flessen op de 
politieke agenda zette. Merijn zal vertellen 
over de problematiek die onze 
plasticconsumptie veroorzaakt en over zijn 
missie om hier verandering in te brengen.

Donderdag 16 november

10:35 Welkomstwoord

10:45-11:45 Burgerschapsonderwijs
Bram Eidhof is gepromoveerd op 
Burgerschapsonderwijs in Nederland. Hij heeft 
een model ontworpen waarmee scholen in 
staat worden gesteld om met behoud van hun 
eigen unieke profiel een visie op burgerschap 
te ontwikkelen zodat het onderwijs daarin 
goed kan worden vormgegeven. 
Burgerschapsonderwijs, betoogt Bram, is 
essentieel om te zorgen dat burgers in staat 
zijn de macht, die zij in een democratie 
hebben, ook weten te gebruiken. 

11:45-11:55 korte pauze

11:55-13:05 Verbeter de wereld, begin…
Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. 
Dit is de titel van een boek van Micha de 
Winter, die onderzoekt en verkent of 
opvoeding een bijdrage kan leveren aan 
democratisch burgerschap. Renate zal in deze 
lezing een stevige theoretische basis leggen 
voor vormend onderwijs en 
waardenontwikkeling.

Wil je ook komen? Meld je aan voor 10 november bij Judith van Dommelen: 
dommelen.van.j@hsleiden.nl
NB! Plaatsen zijn beperkt


