Programma
09.30 uur
10.00 uur
10.15 uur

11.00 uur
11.15 uur
12.00 uur
12.30 uur
13.15 uur

14.45 uur
15.15 uur
16.15 uur
16.30 uur
17.30 uur

Heldendom

Inloop
Opening
Lezing door dr. Willem Marie
Speelman, universitair docent
franciscaanse spiritualiteit
Pauze
Vervolg
Frapp installeren
Lunchpauze
De app en het onderwijsprogramma in de praktijk. Door
Lennart Becking
Pauze
Digitale werkvorm opzetten
Afsluiting
Drankje
Naar huis

Praktische informatie
Datum: Donderdag 1 februari 2018
Aanmelding: bij de Franciscaanse Beweging
via 073-6131340 of
info@franciscaansebeweging.nl
Kosten: €75,-. Vooraf te voldoen op
NL95 TRIO 0198 3682 75 o.v.v. Studie18 en je
naam. Inclusief lunch.
Locatie: Franciscushuis, Van der Does de
Willeboissingel 11, 5211 CA ‘s-Hertogenbosch
Het Franciscushuis ligt op 5 minuten lopen
van station ‘s-Hertogenbosch. Er is voldoende parkeergelengheid voor de deur
(betaald).

Studiedag voor docenten
levensbeschouwing en godsdienst

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl
facebook.com/vredeenallegoeds
twitter @vredenallegoeds

De Franciscaanse Beweging brengt
mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed
van Franciscus en Clara van Assisi.
Hun levenswijze inspireert om
eenvoudig, betrokken, kwetsbaar
en vredelievend door het leven te
gaan. Zij hechtten niet aan status
of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft
velen in het hart geraakt, en doet
dat tot op de dag van vandaag.
Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar
en vredelievend.

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2018
09.30– 16.30 UUR
FRANCISCAANSE BEWEGING

FRANCISCUS VAN ASSISI
EEN TIJDLOZE HELD

dr. Willem Marie Speelman

Franciscus van Assisi mag dan wel een
eeuwenoude heilige zijn, voor de cursus
Heldendom zou hij ook met vlag en wimpel
slagen. Hij durfde te staan voor zijn eigen
mening, durfde in te gaan tegen de heersende moraal en ging daarbij moeilijke keuzes
in zijn persoonlijke leven niet uit de weg.

Hoe houden we de lessen levensbeschouwing en godsdienst
aantrekkelijk voor leerlingen (en docenten)?
Geloof en religie hebben vaak een wat ouderwetse
uitstraling. Zonde, want er is in de lessen levensbeschouwing
en godsdienst veel leuks te doen met digitale middelen
en hedendaagse thema’s. Dat willen we graag laten zien.
Daarom hebben we een app (Frapp) ontwikkeld, en die aan
een lespakket gekoppeld (Heldendom). Digitale leermiddelen
staan daarin centraal, evenals een moderne benadering van
heiligen en het heldendom.

Omdat niet alle docenten gewend zijn te werken met
deze digitale middelen, organiseren we een studie-/
bijscholingsdag over dit onderwerp. We combineren dan
inhoud met didactiek. Daar moet je bij zijn!

Franciscus stond voor de vrede. In 1219,
ten tijde van de kruistochten, trok hij naar
Egypte. Daar vond een bijzondere ontmoeting tussen hem en de sultan plaats die een
enorme betekenis had en tot op vandaag
nog heeft in de verhouding tussen de
franciscanen en de moslims. Willem Marie
neemt in zijn lezing een voorschot op het
800-jarig jubileum van deze gebeurtenis in
september 2019 en laat de heldhaftige (en
wellicht ook wat radicale) kant van Franciscus’ leven zien.
Dr. Willem Marie Speelman (Drachten 1960)
studeerde muziekwetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam en theologie
aan de Universiteit van Tilburg. Nu is hij
wetenschappelijk medewerker van het
Franciscaans Studiecentrum, met als specialiteit levende spiritualiteit.

DIGITALE DIDACTIEK IN DE LESSEN
LEVENSBESCHOUWING

Lennart Becking

Docenten en mobiele telefoons, een moeilijke combinatie. Veel docenten kiezen ervoor
om ze te verbieden in hun lessen. Lennart
Becking niet, hij maakt juist graag gebruik
van de mogelijkheden die telefoons bieden.
Hij heeft meegedacht over de Frapp en het
lespakket Heldendom volgestopt met digitale middelen.
In de workshop die hij geeft maakt hij je bekend met verschillende van die toepassingen. In het eerste deel vertelt hij over hoe je
digitale leermiddelen in de lessen levensbeschouwing kunt toepassen en hoe je daarbij
de regie in handen houdt. In het tweede deel
van zijn workshop kun je zelf aan de slag
met het opzetten van een digitale leervorm.
Lennart coacht je daarbij.
Lennart Becking is docent Levensbeschouwing in Arnhem. Daar heeft hij tevens de rol
van specialist digitale didactiek. Daarnaast
zet hij zich met Levensbeschouwing 2.0 in
voor vernieuwing van de lessen levensbeschouwing. Zo werkt hij niet alleen in zijn
eigen lessen veel met digitale middelen,
maar begeleidt hij ook docenten in andere
vakgebieden op die weg.

