
 

 

 

 

 

 

Les ‘Durf te denken’ 

 

Achtergrond en uitdaging  

Van (aankomende) studenten wordt verwacht dat ze hun verstand gebruiken. Maar mogen ze ook hun geloof gebruiken? 

Wat is het belangrijkste kompas? Deze les laat bovenbouw leerlingen van christelijk middelbaar onderwijs ontdekken dat 

met geloven het denken niet ophoudt. Ze leren dat het geloof het denken scherpt en er richting aangeeft.  

Aan de hand van prikkelende vragen als: ‘Zijn wij ons brein?’, ‘Is er oorlog tussen wetenschap en geloof?’ en ‘Moet je 

kiezen tussen schepping en evolutie?’, worden de leerlingen uitgedaagd om naar de verhouding tussen geloof, 

wetenschap en cultuur te kijken. Deze les biedt de leerlingen een kader van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen 

binnen geloof en wetenschap.   

Deze les sluit aan bij lesmethoden over mens & religie, wetenschap en (medische) ethiek binnen het voortgezet 

onderwijs, de klassen VWO 5/VWO 6 en Havo 5.  

 

Leerdoelen leerlingen 

- Leren nadenken over vraagstukken die gaan over geloof, wetenschap en cultuur 

- Leren hoe de verbinding kan worden gelegd tussen geloven en denken 

- Leren wat de betekenis is van geloven in deze tijd 

 

Opzet les 

De les is opgebouwd uit een college door een gastdocent (christelijke wetenschapper) via ForumC en een gesprek. De 

gastdocent laat aan de hand van zijn persoonlijk verhaal zien hoe de verbinding kan worden gelegd tussen geloof, 

wetenschap en cultuur. Vervolgens gaat hij met de leerlingen in gesprek. Aan de hand van prikkelende vragen (hierbij 

kan gekozen worden voor een specifiek thema, zie onder) daagt de gastdocent de leerlingen uit na te denken en vragen 

te stellen over de verhouding tussen geloof, wetenschap en cultuur. De gastdocent geeft de leerlingen tips hoe zij hun 

weg kunnen vinden in wetenschap en cultuur. 

Het is mogelijk om bij het gesprek te kiezen uit een van onderstaande thema’s: 

1. Waar is God? 

2. Wie is de mens? 

3. De wereld als schepping? 

4. Wetenschap, kennis en geloof? 

5. Christelijke ethiek en techniek 

6. De goede samenleving 

 

Praktische informatie 

De les vindt bij voorkeur plaats op school, aansluitend bij het lesrooster en duurt 80 - 90 minuten. 
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Kosten 

De kosten voor de les bedragen 250 euro, exclusief reiskosten a 29 ct. per km.   

 

Extra / Tip 

Voor wie verder op ontdekkingstocht wil gaan, is het boek ‘Durf te denken. Oriëntatie in geloof, 

wetenschap en cultuur’ een aanrader. In dit boek reiken de auteurs centrale christelijke ideeën 

aan over God, mens, wereld, wetenschap, ethiek en toekomst. Het is bedoeld voor studenten die 

in het eerste of twee jaar van hun studie zijn, dus uitermate geschikt als geschenk bij het verlaten 

van de school. 

Arie Kok, hoofdredacteur CV Koers: ‘Durf te denken is een prachtig startpunt voor aanstaande 

wetenschappers, andere slimmerikken en hun ouders of jeugdleiders voor de doordenking van de 

betekenis van geloof in deze tijd.’ 

Zie ook www.durftedenken.org 

 

Aanvragen 

Wilt u ForumC een les laten verzorgen bij u op school of heeft u vragen over de opzet, neem dan contact op met 

ForumC via info@forumc.nl of t. 033 464 7770.   
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