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Leerdoelen

Op basis van participatie in de conferentie Education, Formation, and the
Church op 30 en 31 augustus:
o Heeft de cursist kennis van de laatste stand van zaken m.b.t. theorieën
over vorming en vormingspraktijken;
o Kan hij/zij zich deze kennis toepassen op een specifiek vraagstuk, bij
voorkeur uit de eigen beroepspraktijk (of in het geval van studenten bij
voorkeur een vraagstuk dat zijn/haar bijzondere interesse heeft).
o Kan hij/zij een eigen positie bepalen m.b.t. het vraagstuk.

Leerlijnen

onderzoeken, kritisch analyseren en synthetiseren.

Studielast
Toetseisen

Bezoek conferentie 30 en 31 augustus: 16 uur
Zelfstandig lezen van een selectie uit de aanbevolen literatuur (ong. 150
blz.): 20 uur
Schrijven van een paper over een relevant thema: 6 uur

Paper over een relevant thema (in overleg te bepalen met een van de
docenten). Criteria:
o Het paper heeft een duidelijke vraagstelling, een goede
inhoudelijke doordenking en een beargumenteerde conclusie.
o Het heeft een omvang van tussen de 2000 en 3000 woorden.
o Er wordt tenminste op drie plekken in het paper materiaal verwerkt
uit de gehoorde lezingen en short papers.
o Er wordt tenminste op één plek een exposé gegeven van een stuk
theorie uit één van de hieronder genoemde bronnen.
o Bevat deugdelijke referenties (volgens APA òf Chicago Style).
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