
 

 

 

 

 

 

Ontmoetingsdag scholen  

 

Achtergrond en uitdaging  

Van een jongere die gaat studeren wordt verwacht dat hij of zij kan samenwerken met een ander, ook als die persoon 

een andere levensovertuiging heeft. Het is daarom van belang dat je voordat je gaat studeren hebt nagedacht over 

welke invloed levensbeschouwing heeft op wetenschap of samenleving. Staan, bijvoorbeeld, gelovigen wel open voor 

wetenschap?  En hebben niet-gelovige jongeren wel oog voor de religieuze dimensie van het mens-zijn? 

Tijdens deze dag ontmoeten leerlingen van twee scholen met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond of 

identiteit elkaar. Aan de hand van een ‘grote vraag’ worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken over de invloed 

van religie/levensbeschouwing op wetenschap en samenleving en leren zij luisteren naar wat het voor een ander 

betekent om juist wel of niet in God te geloven.   

Dit programma van ForumC sluit aan bij lesmethoden over mens & religie, wetenschap, (medische) ethiek en/of politiek 

binnen het voortgezet onderwijs, de klassen VWO 5/VWO 6 en Havo 5.  

 

Leerdoelen leerlingen 

- Leren nadenken over religie/levensbeschouwing, wetenschap en samenleving 

- Leren luisteren naar mensen die anders denken 

- Leeftijdsgenoten ontmoeten met een andere levensbeschouwing 

 

Keuze thema: de ‘grote vraag’ 

In overleg met docenten van beide scholen wordt een keuze gemaakt uit een van onderstaande thema’s, de ‘grote 

vraag’. Deze grote vraag vormt het uitgangspunt voor de ontmoetingsdag. Aan elk thema is een wetenschapper 

verbonden, die de vraag inleidt en de leerlingen achtergronden en denkrichtingen aanreikt.   

1. Zijn wij ons brein? (Leon de Bruin of Chris Kruse) 

2. Wordt de wereld beter van religie? (Cors Visser) 

3. Wie ben ik nu ‘echt’? Over middelen, methoden en technieken om mijzelf te verbeteren. (Leon de Bruin of Chris 

Kruse)   

 

Opzet programma 

ForumC draagt zorg voor de voorbereiding en evaluatie van het programma. Op de dag zelf wordt het programma 

voorgezeten door ForumC en de grote vraag ingeleid door de wetenschapper. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

1. Opening met het waarom van deze dag 

2. Stellingen waarbij leerlingen een hoek van de zaal moeten kiezen 

3. Groepsgesprek I (kennismaking en verwachting) bespreking adhv drie kennismakingsvragen in groepen van 
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4. Inleiding grote vraag door de expert, afgewisseld met videofragmenten en vragen/discussie 

5. Pauze 

6. Stellingen waarbij leerlingen een hoek van de zaal moeten kiezen 

7. Groepsgesprek II (motieven en denkbeelden) bespreking adhv column in groepen van zes, vervolgens twee 

aan twee interviews  

8. Inventarisatie gesprekken 

9. Pauze waarin motieven en denkbeelden door ForumC worden gecategoriseerd  

10. Terugkoppeling en sluiting met samenvatting 

 

Praktische informatie 

Het programma vindt plaats op een van beide scholen. Het programma bestaat uit een dagdeel (4 uur) en kan worden 

aangepast aan het lesrooster van de gastschool. Het programma is geschikt voor een groep van 50 t/m 150 personen. 

 

Kosten 

De kosten voor het programma bedragen 950 euro totaal. Dit is inclusief voorbereiding en evaluatie, dagvoorzitterschap, 

wetenschapper en exclusief twee keer reiskosten a 29 ct/km. U bent ForumC geen BTW verschuldigd. 

Bij dit kostenoverzicht is ForumC ervan uitgegaan dat op de dag zelf gebruik gemaakt kan worden van aanwezige 

voorzieningen in de gastschool (denk aan audiovisuele middelen, flap-over etc.)   

 

Aanvragen 

Wilt u samen met ForumC een ontmoetingsdag organiseren bij u op school? Zou u een ontmoetingsdag willen 

organiseren, maar heeft u geen idee welke school u kunt uitnodigen? Of heeft u vragen over een thema en/of de opzet 

van het programma? Neem dan contact op met ForumC via info@forumc.nl of t. 033 464 7770.   
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