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Prof. dr. Jan Bransen met Gevormd of vervormd?
Een pleidooi voor ander onderwijs.
locatie: Theater DE TUIN, de Smidse 1B,
Leusden
tijd: 20.00 - 22.30 uur
inloop: vanaf 19.30 uur
Het onderwijs kan zoveel beter. Primair onderwijs hoort te draaien
om ontwikkeling van het zelfvertrouwen, secundair - om te zorgen
dat jongeren een positie krijgen waarin ze er toe doen. Hoger
onderwijs hoort in een duaal traject.
Het huidige onderwijsbestel vervormt onze menselijkheid, doordat
het ons laat geloven (1) dat je eerst jarenlang moet leren voor je
aan het maatschappelijk leven kunt meedoen; (2) dat
kennisverwerving het best in kleine brokjes gebeurt waarbij je
voortdurend toetst; (3) dat docenten onderwijzen en dat leerlingen
daardoor leren; (4) dat diploma’s belangrijk zijn voor je gevoel van
eigenwaarde; en (5) dat de kwaliteit van onderwijs bepaald kan
worden aan de hand van de resultaten die het heeft.
Jan Bransen zal betogen dat dit stuk voor stuk onjuiste ideeën zijn,
die meer kwaad doen dan goed. Daarom is het hoog tijd dat we
ons onderwijs anders organiseren, zodat het ons wél ten goede
komt, dat het vormt in plaats van vervormt.
In het primair onderwijs zal het dan vooral gaan om de ontwikkeling
van het zelfvertrouwen, zodat kinderen hun stem durven roeren.
Dat vraagt o.a. om het afschaffen van het té vroeg selectieve
schooladvies. In het voortgezet onderwijs gaat het voor jongeren
vooral om het leren verwerven van een positie waarin ze ertoe
doen. Dat vraagt om onderwijs in en buiten de school. En daarna?
Daarna is het tijd voor een ‘tussendecennium’, zodat jongeren de
ervaring kunnen opdoen die ze nodig hebben voor het hogere
onderwijs.
Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de
gedragswetenschappen. Begin dit jaar
publiceerde hij een pleidooi voor ander onderwijs:
Gevormd of vervormd?*
Hij blogt over onderwijs en gezond verstand op
janbransen.nl

Volgende bijeenkomsten Zincafe:

U kunt de volgende data noteren voor de bijeenkomsten in het
seizoen 2019-2020:
2019: 25 november
2020: 13 januari, 9 maart, 11 mei
Aan de invulling van het programma wordt gewerkt. Houd
daarvoor ook op onze website in de gaten.b
Het verslag en de tekst van de liedjes van elke bijeenkomst vindt
u op onze website.b

Nieuws. Onze website is vernieuwd

Tijdens de vakantieperiode hebben we niet stilgezeten...
De website van Zincafe is geheel vernieuwd. U vindt er informatie
over wat we in het verleden hebben gepresenteerd:
Nieuwsbrieven, liedjes en verslagen van de bijeenkomsten staan
overzichtelijk gerangschikt.
De naam is onveranderd: www.zincafe.nl

Nieuw. Vrijwillige bijdrage via de app GIVT

Vanaf september kunt u uw vrijwillige bijdrage ook op een digitale
wijze aan Zincafe overmaken. Let wel, dat is geen verplichting; de
collectemand blijft gewoon staan, maar er wordt een nieuwe
manier van bijdragen aangeboden.
Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u vooraf - maar dat
kan ook in de zaal- een app te downloaden. De app werkt alleen
op smartphones! Als de app geinstalleerd is, loopt u langs de
bekende collectemand en bepaalt, zoals gebruikelijk, welk bedrag
u wilt bijdragen aan Zincafe.
Uw digitale gift blijft voor ons net zo anoniem als uw bijdrage in de
collectemand.
Op de website vindt u een handige uitleg en instructie. Gebruik
deze link
De app downloaden kan heel eenvoudig via de App store van
Apple of in Google Play (Android)
Voor als u er niet uit komt: We helpen u graag in de pauze van de
komende Zincafe avond.

Algemeen
Vrijwillige bijdrage
Zin in koffie of thee? Deze zijn gratis bij aanvang van de avond,
andere consumpties zijn voor eigen rekening. Onze avonden
kunnen alleen doorgang vinden met uw steun. We stellen uw
vrijwillige bijdrage - met als richtbedrag tenminste € 5 - zeer op
prijs! Bij de uitgang staat een mand voor uw donatie, waarvoor
hartelijk dank.

Social media
U kunt het Zincafé Leusden ook volgen via Facebook en Twitter en
hier met elkaar in discussie gaan. Zie hiervoor de homepage van
www.zincafe.nl
Ook vindt u op deze site alle verslagen, foto’s en liedjes van de
afgelopen keren.

Welkom bij ZINCAFÉ
Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar
ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen, met een speciale
gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en
cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte
voordracht en gaat met de zaal in discussie.
Zincafé Leusden is een plaats om te discussiëren over wat er toe
doet in deze wereld. Om elkaar de vraag te stellen 'waar ga je
voor? Om te praten over hoe de vraag naar zingeving bepaald
wordt, door leeftijd of door religieuze en culturele achtergrond.
Zincafé Leusden is een bijeenkomst waarbij het gesprek met
elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt, maar
waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te zijn.

Uw tips!
Heeft u een tip over een nieuw onderwerp voor het ZINCAFÉ. Ook
dat horen we natuurlijk graag van u. Mail naar Zincafe

Deze nieuwsbrief

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat zich daarvoor heeft
aangemeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden
en worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen en te
houden van nuttige informatie van Zincafe Leusden.
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