
Studiedag bildung voor vmbo-docenten 
 

© Johan Tempelman, De Goudse Waarden, mei 2021.  
 
Deze studiedag is ontwikkeld voor De Goudse Waarden 

(https://www.degoudsewaarden.nl/), maar kan gemakkelijk ook op andere 
scholen worden gebruikt.   

 
Speerpunten van de school 
In het schoolplan van De Goudse Waarden zijn de volgende 4 speerpunten 

opgenomen: 
• Mijzelf ontdekken 

• De ander en ik 

• Mijn plek in de samenleving 

• Werken aan duurzame aarde 

 

Deze speerpunten moeten in het onderwijs op De Goudse Waarden centraal 
staan. Bij de presentatie van deze speerpunten werd de schoolperiode ook wel 

een ‘grande tour’ genoemd. De reis die jongeren op de drempel van 
volwassenheid maakten naar de oude klassieke culturen en waarmee hun 

scholingsperiode werd afgesloten. 
 
Maar ook kunnen deze 4 speerpunten worden gekoppeld aan wat Bildung wordt 

genoemd (en misschien was het wel zo dat juist hierin de eerder 
genoemde ‘grande tour’ een belangrijk element was). Bildung is een Duits woord 

wat niet zomaar is te vertalen. Het heeft meerdere lagen en 
betekenissen in zich. Het gaat over onderwijs, het gaat over nadenken, het gaat 
vooral om de vraag wie word je wie je bent en wat heb je aan de 

ander te bieden.... Het is dus eigenlijk persoonsvorming en sluit naadloos aan op 
de vier speerpunten uit het schoolplan. 

 
Doel studiedag 
De directie van het VMBO wilde graag met de docenten nadenken over de vraag 

wat Bildung aan het onderwijs bij kan dragen en ze bewust maken van hun taak 
en rol hierin. Dat is de reden dat deze studiedag is ontwikkeld. Deze studiedag 

kan het best aan het begin van een nieuwe schooljaar worden gehouden. 
 
Fasen 

De studiedag kent een aantal fases. 
 

Fase 1: Introductie en ontmoeting, na de vakantie ontmoeten docenten elkaar, 
ze vertellen elkaar hun vakantie- en reisverhalen. 
 

Fase 2: Luisteren naar een spreker over het onderwerp Bildung 
 

Fase 3: Verwerking m.b.v. een voor deze studiedag ontwikkelt spel met de titel 
‘de reis van je leven’. De uitgenodigde spreker zal ingaan op wat Bildung is en de 
docenten kunnen als voorbereiding het artikel ‘Hoe zou het zijn om ontwikkeld te 

zijn?’ van Peter Bieri lezen1. 

 
1 Te raadplegen op: https://www.groene.nl/artikel/hoe-zou-het-zijn-om-ontwikkeld-te-zijn  

https://www.degoudsewaarden.nl/
https://www.groene.nl/artikel/hoe-zou-het-zijn-om-ontwikkeld-te-zijn


 

Fase 4: Verwerking en borging in de vakgroepen door afspraken te maken over 
de vraag hoe Bildung in de lessen ingezet zal gaan worden en die terug te 

koppelen aan de directie. Naar aanleiding van die laatste fase kan de directie 
monitoren hoe Bildung een plek in de lessen verwerft en nadenken over 
vervolgstappen. 

 

Spel ‘De reis van je leven’ 

De kern van deze dag is het spel ’De reis van je leven.  

Het spel kent vier verschillende rondes die zijn gekoppeld aan de vier 

speerpunten van het schoolplan. 

1. De eerste ronde is ‘de kofferronde’. In deze ronde spreken de docenten met 

elkaar door over vragen die betrekking hebben op het jezelf (her)ontdekken. 

2. De tweede ronde is de ‘met wie ga je op reis ronde’. Het gaat over leren 

samen met en door de ander. 

3. De derde ronde gaat over de eindbestemming en zou je het hart van het spel 

kunnen noemen.  

 

Voor deze ronde heb ik mij laten inspireren door het eerder genoemde artikel 

van Peter Bieri uit 2008. Het is de bedoeling dat docenten met behulp van 

fictieve gebeurtenissen en plaatsen nadenken wat Bildung is en uit welke 

elementen Bildung bestaat. NB: Het is van belang dat de spreker hier op in 

gaat in zijn toespraak en docenten zich voorbereiden door het artikel van 

Peter Bieri te lezen. 

 

4. In de vierde ronde van het spel, delen de spelers eerst met elkaar wat ze 

hebben geleerd en wat ze mee willen nemen in hun lessen (a). 

Daarna gaan ze (b) naar hun vakgroepen en in de vakgroepen vertellen ze 

opnieuw wat ze hebben geleerd en maken samen afspraken hoe 

dit ze dit in de lessen gaan verwerken. Deze afspraken worden opgenomen in 

het sectie/vakwerkplan  

 

Planning 

Het tijdspad voor de studiedag is als volgt. 
8.30 - 9.00  centrale ontvangst  
9.00 - 9.30  intro, kennismaken met je studiegroepje 

9.30 - 10.15  speech van de spreker over het thema waarin ingegaan wordt 
op Bildung. De bedoeling is dat er stil gestaan wordt bij het 

artikel van Bieri en dat de docenten input krijgen om het spel 
(de verwerking) met elkaar te ‘spelen’. 

10.15 - 10.30  pauze 

10.30 - 11.15  ronde 1 
11.15 - 12.00  ronde 2 

12.00 - 12.45  ronde 3 
12.45 – 13.30  pauze 
13.30 – 14.15  ronde 4a 



14.15 – 15.00  ronde 4b 

 

Als je op reis wilt, kies je met wie je op reis gaat, waar je naar toe wilt en pak je 
je koffer in. Tenslotte bereik je je eindbestemming en kun je vakantie vieren. Het 

spel ‘de reis van je leven!’ bestaat uit deze genoemde dingen. Hieronder staat 
beschreven wat je bij de verschillende onderdelen moet doen. 
 

Spelinstructie 
 

De koffer 
Trek om de beurt een ‘koffer’-kaartje (zie bijlage) en lees de vragen voor die 
erop staan. Beantwoord deze aan jouw collega’s. Jouw medespelers mogen 

verdiepende vragen stellen. 
 

Kies je reisgenoot 
Je kunt kiezen uit 7 personen met wie jij op reis zou willen gaan. Kies iemand uit 
(zie bijlage). Beantwoord daarna 1 of meerdere vragen die op het kaartje 

staan. Zorg dat iedereen in jouw groepje aan de beurt komt. 
 

Waar ga je naar toe? 
Ga naar: 
https://wheeldecide.com/index.php?c1=Lamin&c2=Stora&c3=Ticol&c4=Dermini

&c5=Solamo&c6=Poena&t=Waar+ga+je+naar+toe%3F& 
time=5  

 

 
 
Druk op de knop en ontdek waar je naar toe gaat! Wordt het Lamin? Stora? 

Dermini of Ticol? Of ga je naar Solamo of Poena? 
 

Als je weet wat je bestemming wordt, bekijk je de kaart van de stad (zie bijlage) 
en lees je de beschrijving die erbij staat. Vervolgens kies je een aantal 
vragen die je inspireren uit. Deze bespreek je met jouw collega’s. 

 
Tip: neem in jouw antwoorden datgene mee wat je hebt geleerd uit het artikel 

van Peter Bieri en van de spreker. Hij/zij heeft het hierover ook gehad. 
 
 



De eindbestemming 

Je weet de stad waar je naar toe ging en hebt hierover vragen 
beantwoord/besproken met collega’s. Bij dit onderdeel kun je met jouw 

medespelers nadenken over de volgende vragen: 
 Wat geef jij hiervan door aan de leerlingen? 

 Op welke manier ga je dat doen? 

 

Als je dit hebt besproken ga je met jouw stad naar de collega’s van jouw 

vakgroep. Hier bespreek je met elkaar wat je over de stad hebt ontdekt en wat 

je hiervan wil doorgeven aan de leerlingen. Vervolgens ga je aan de slag met de 

vraag hoe jullie bildung op een praktische manier vorm willen geven in jullie 

vakgebied. Denk hierbij aan lesinhoud, omgang met de leerlingen, etc. verwerk 

dit in het sectiejaarplan/vakwerkplan  

Succes! 

 

 

Bijlagen: 

• Introductiekaarten bedoeld om groepjes te vormen. 

• Kofferkaartjes met vragen  

• Reisgenootkaartjes met iemand waarmee je wel op reis zou willen gaan. 

Inclusief vragen.  

• Bestemmingskaarten met de stad waar je naar toe gaat.  


