MINOR MODULES
2018-2019
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DOING THEOLOGY / DANIËL DROST & HANS RIPHAGEN
Beschrijving

Leeruitkomsten

Inleidend vak als
basis voor de rest
van de vakken aan
het
seminarium.
Gaat
over
theologische
methode en de
kernbegrippen van
waaruit
gewerkt
wordt
(geleefd
geloof, narratieve
theologie,
missio
Dei).
In
deze
module word je
geprikkeld om te
‘leren langer te
kijken, langer te
luisteren en vragen
te stellen met het
oog op gemeente
zijn anno nu.’

1. De student legt uit hoe
de begrippen geleefd
geloof,
narratieve
theologie en missio Dei
de basis vormen voor de
wijze van theologiseren
binnen de context van
het seminarium
2. De student reflecteert
op de manier waarop
zijn/haar
biografie
zijn/haar theologie, kijk
op gemeente en wereld,
en zijn/haar eigen rol
kleurt
3. De student beschrijft
geleefd geloof in een
gemeentelijke praktijk in
haar context met behulp
van
kwalitatieve
onderzoeksmethoden
en kan op dit proces
reflecteren (observatie,
reflectie, interpretatie)

Bronnen
•
•

•

•

•

•

1 & 2 Timoteüs (10 p.)
Henk Bakker, De weg van het
wassende water: op zoek naar de
wortels
van
het
Baptisme.
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2008),
h. 2 (80 p.)
Henk Bakker & Daniël Drost,
Andersom. Een introductie in de
theologie van James Wm. McClendon
(Amsterdam: Unie van Baptisten
Gemeenten in Nederland, 2014) (130
p.)
Teun van der Leer (red.), Zo zijn onze
manieren!
In
gesprek
over
gemeentetheologie. Baptistica Reeks 1
(Barneveld: Unie van Baptisten
Gemeenten in Nederland, 2009) (80
p.)
P. Ward, Introducing Practical
Theology: Mission, Ministry and the
Life of the Church (Grand Rapids:
Baker, 2017) (170 p.)
Diverse artikelen (120 p.)
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Toetsvormen

Indicatoren

Tentamen (50%) en een beknopt
Praktisch Theologisch onderzoek
(50%) naar een gemeentepraktijk,
waarbij geleefd geloof vanuit
verschillende perspectieven wordt
onderzocht en er theologisch op
wordt gereflecteerd.

b/e/f/g/h/i/j/k/l

Middels een tentamen wordt
leeruitkomst 1 getoetst, leeruitkomsten
2 en 3 worden getoetst middels een
beperkt praktijkonderzoek

Urenverantwoording:
6EC = 168 uur
Integratie & reflectie: 12
uur.
Lesuren: 15 uur.
Tentamenvoorbereiding:
8 uur.
Praktisch Theologisch
onderzoek (veldwerk 20
uur, reflectie 12 uur,
verslaglegging 18 uur):
50 uur.
Literatuur
á
7blz/u
(totaal 590 p.): 84 uur.

SPIRITUEEL LITURGISCHE VORMING / WOUT HUIZING & HANS RIPHAGEN
Beschrijving

Leeruitkomsten

De student leert
wat het is om
gevormd
te
worden
als
voorganger;
waarbij
levend
geloof
en
professionaliteit
samen opgaan.
We werken met
de idee dat de
mens
een
liturgisch wezen is
(liturgical animal,
een term van
James K.A. Smith),
die
gevormd
wordt
in
de
praktijken en de
gewoonten
waarin
hij/zij
participeert.
Leven, geloof en
gebed zijn met
elkaar
geïntegreerd,
zowel
in
de
student, als in de
verhouding van
de student tot de

1. De student geeft
inzicht
in
het
oefenen, ervaren,
voeden
en
onderhouden van
de
eigen
spiritualiteit
in
relatie tot het eigen
geloofsen
levensverhaal
(biography
as
theology).
2.
De
student
oefent met nieuwe
vormen, bronnen
en
taal
van
christelijke
spiritualiteit,
reflecteert daarop
en eigent ze zich
kritisch
en
waarderend toe.
3. De student stelt
zich zichtbaar open
voor
andere
geloofstradities,
geeft blijk zich in te
kunnen leven in de
spiritualiteit
van

Bronnen
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

Delen uit Leviticus en Psalmen (25 p.)
Eugene H. Peterson, Dragende delen.
Pastor zijn op authentieke wijze (Capelle
a/d IJssel: Ekklesia, 1995), capita selecta
(100 p.)
http://widgets.eo.nl/spiritualiteitwijzer/
Smith, James K.A., You Are What You
Love: The Spiritual Power of Habit (Grand
Rapids: Brazos Press, 2016) capita selecta
(100 p.)
Wil Derkse, Een levensregel voor
beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor
het dagelijkse leven (Houten: Lannoo,
2004) capita selecta, (80 p.)
Teun van der Leer & Hans Riphagen
(red), Verlangend Vieren: Over de
vormende kracht van de samenkomst
(Amsterdam:
Unie
van
Baptistengemeenten,
2016)
capita
selecta (30 p.)
Reader met artikelen (130p.)
Aanbevolen:
Gary Thomas, Jouw spiritualiteit. Geloven
zoals je bent (Amsterdam: Buijten &
Schipperheijn Motief, 2000)
H.C. van der Meulen, Om het geheim van
het leven. Over spiritualiteit en geestelijke
begeleiding
(Zoetermeer:
Boekencentrum, 2013)
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Toetsvormen

Indicatoren

Portfolio
1. Eigen spiritualiteit
a. Levens- en geloofslijn
tekenen (8 uur)
b. Test jouw spiritualiteit (4 uur)
+ toelichting aan de hand
van literatuur
c. Geestelijk Dagboek /
liturgisch leven +
verbindende reflectie met
theorie – hoe duid je vanuit
de literatuur wat je zelf doet;
welk inzicht geeft dit je? (8
uur)
2. Nieuwe vormen, bronnen
a. Een dag met Benedictus
(Lectio Divina/Regel van
Benedictus/Wil Derkse) –
exposure (8 uur )
3. Exposure naar andere tradities en
anderen
a. Exposure bezoek 2
gemeenten buiten context +
komen tot observatie en
beschrijving en eigen
reflectie pas aan het eind (12
uur)

a/c/i/d/e/b/g/h/r/s
Urenverantwoording:
6EC = 168 uur
Colleges: 15 uur
(6x2,5)
Retraite: 8 uur
Integratie &
reflectieuren: 12
uur.
Literatuur:
(Peterson 10 uur,
Smith 20 uur,
Derkse 8 uur,
Leer/ Riphagen 4,
psalmen &
Leviticus 4 uur,
reader 15 uur): 61
uur.
Opdrachten: 72
uur

gemeente.
Het
vak richt zich op
de
eigen
spiritualiteit,
de
spiritualiteit van
de ander en de
professionele
identiteit.

anderen, en kan
zich
in
de
ontmoetingen
positioneren vanuit
de
eigen
spiritualiteit.
4.
De
student
gebruikt
op
authentieke wijze
(eigen
professionaliteit)
taal en symbolen
die
pastoraal
(troostend)
en
profetisch (storend)
aansluiten op het
beleefde geloof in
de context van een
gemeentelijke
viering.

•

•
•

Richard Foster, Eén bron, zes stromen.
Op zoek naar evenwicht vanuit de grote
geloofstradities van de kerk (Gorinchem:
Ekklesia, 2007)
https://renovare.org/
Soteria 35.2 (2018), Themanummer
Leviticus

b.

4.
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Exposure 3
interviews/geloofsgesprekken
met een niet gelovige
buurtbewoner over zijn/haar
spiritualiteit, met een
gemeentelid n.a.v. een
dienst, en met iemand uit
een andere geloofstraditie
(evt. aansluiten bij vorige
opdracht) (12 uur)
Professioneel viering vormgeven in
de gemeente
a. Liturgisch vormgeven van de
volgende elementen van een
viering; waarbij je met name
focust op verwoording en
rituelen/symbolen (denk ook
aan houding, beeld, timing,
ruimte). We willen een
verbatim verslag van wat je
hebt gezegd, een
beschrijving van de
handelingen/rituelen, een
verantwoording en een
reflectie achteraf over hoe
het ging. (16 uur)
i. Gebedsvorm van
voorbede
ii. Opening (votum en
groet)
iii. Zegen

b.

c.
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Het beschrijven van een deel
van de liturgie waarin je
creatief een moeilijke psalm
verbindt aan liturgische
vormen (denk aan lezing,
beeld, liederen, stilte, gebed)
(2 uur)
Creatieve verbinding met
Leviticus (2 uur)

VRIJKERKELIJKE ECCLESIOLOGIE / DANIËL DROST & TEUN VAN DER LEER & MARCO WITTENBERG
Beschrijving

Leeruitkomsten

In deze module maken
we kennis met de
vrijkerkelijke traditie vanaf
de 16e eeuw en de
daarbij
behorende
identiteitsdragers
(gathering/believers’
church,
doop
&
avondmaal, ambt &
leiderschap, communal
discernment,
diaspora
ecclesiologie,
geloofsvrijheid,
getuigenis) en verbinden
dit met de uitdagingen
van kerk-zijn in de
huidige
postChristendom context.

1. De student kan de
historische ontwikkeling
van
de
vrijkerkelijke
traditie
en
haar
identiteitsdragers
beschrijven
en
interpreteren
in
de
toenmalige en huidige
context.
2. De student reflecteert
op en verhoudt zich tot
huidige ecclesiologische
thema's en vragen met
gebruik van inzichten die
opgekomen zijn uit de
bijbel
en
uit
de
vrijkerkelijke traditie.

Bronnen
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Jona & Efeziërs
Jan-Martijn Abrahamse, en Wouter Huizing (red.).
Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie
voor een priesterschap van gelovigen. (Amsterdam:
Unie van Baptistengemeenten, 2014), h. 3, 4, 5, 8
en 9 (75 p.)
Henk Bakker & Teun van der Leer, Smeltend ijs:
Olof de Vries over tijd en traditie, geschiedenis en
gemeente. (Amsterdam: Baptisten Seminarium,
2017), h. 6, 7 (18 p.)
Henk Bakker, De weg van het wassende water: op
zoek naar de wortels van het Baptisme.
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2008), h. 1, 4, 5, 6
(84 p.)
Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters:
Christelijke missie in een postchristelijke omgeving.
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2008), h. 5, 6, 7 (70
p.)
A.B. Simpson, The Fourfold Gospel (als PDF via
docent verkrijgbaar) (40 p.)
A.W. Tozer, Verlangen naar God (Apeldoorn:
Novapress, 1995), (evt. ook als PDF in het Engels
verkrijgbaar bij de docent) (110 p.)
M. Wittenberg, The Christian & Missionary
Alliance. Overzicht van een Beweging (Gorinchem:
Ekklesia, 2011) (75 p.)
John Howard Yoder, Body Politics: Five Practices of
the Christian Community Before the Watching
World. (Scottdale, PA: Herald Press, 1991/ 2001)
(102 p.)
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Toetsvormen

Indicatoren

Kennistentamen
halverwege
en
presentatie
met
verantwoording aan het
eind. Bij het tentamen
willen we zien dat er een
kennisbasis is m.b.t.
geschiedenis baptisme
en free church tradition.
Bij de presentatie willen
we zien dat de student
zelfstandig
kan
reflecteren
op
en
theologiseren
vanuit
deze kennis en dit kan
verbinden
met
de
context (binnen het
bredere kader van de
Missio Deï).

e/i/k/l
Urenverantwoording:
6EC = 168 uur
Colleges: 15 uur
Bijbelboeken lezen +
opdrachten: 8 uur
Lit.: 370 p. Ned.:
37 uur, 140 p. Eng.:
20 uur
Voorbereiding
tentamen: 8 uur
Lit. eigen traditie: 48
uur
Schrijven essay (max.
2000 woorden): 20
uur
Reflectie & integratie,
12 uur

•

•

•

•

Soteria:
Kwartaalblad
voor
evangelische
theologische bezinning. Themanummer: een nieuw
canoniek verhaal. 32ste jaargang, nummer 2, 2015
(53 p.)
https://baptisten.nl/seminarium/publicaties/videos: colleges ‘Van onderen’ Henk Bakker & Mees te
Velde + Daniël Drost over Mark Kinzer.
Gevarieerde literatuur m.b.t. eigen traditie (baptist,
CAMA, Kerk van de Nazarener, Vineyard e.d.)
(max. 300 p.)
Aanbevolen literatuur:

•

Van de Beek, Lichaam en Geest van Christus. De
theologie van de kerk en de Heilige Geest
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2012)

•

David W. Bebbington, Baptists Through the
Centuries. A History of a Global People. (Waco,
TX: Baylor, 2010)
William den Boer en Teun van der Leer (red.),
Calvijn, de baptisten en de gemeente van morgen.
(Apeldoorn: TUA, 2010) (wordt als PDF
toegezonden)

•

•

•

•

Curtis W. Freeman e.a. (ed.), Baptist Roots: A
Reader in the Theology of a Christian People.
(Valley Forge: Judson Press, 1999)
Jaap-Harm de Jong en Teun van der Leer (red.),
Land in zicht! Doop en lidmaatschap opnieuw in
kaart gebracht. (Barneveld: Unie van
Baptistengemeenten, 2012)
Olof H. de Vries, Gelovig gedoopt. 400 jaar
baptisme – 150 jaar in Nederland (Kampen: Kok,
2009), 342 pp.
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•

•

•

•

Simon Schoon, Onopgeefbaar verbonden? Op
weg naar vernieuwing in de verhouding tussen de
kerk en het volk Israël. (Kampen: Kok, 1998)
Soteria:
Kwartaalblad
voor
evangelische
theologische bezinning. Themanummer: Geboeid
door Olof de Vries. 32ste jaargang, nummer 4, 2015
B.A. Van De Walle, The Heart of the Gospel. A.B.
Simpson, The Fourfold Gospel, and Late
Nineteenth-Century Evangelical Theology (PTMS
106; Eugene, OR: Pickwick, 2009), 210pp.
Nigel G. Wright, Free Church Free State. The
Positive Baptist Vision. (Milton Keynes: Paternoster
2005)
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MISSIE IN CONTEXT / LAURA DIJKHUIZEN & MARIJN VLASBLOM
Beschrijving

Leeruitkomsten

Missie in context gaat
over
de
verbinding
tussen
kerkelijke
gemeente
en
maatschappij in heden
en verleden. Studenten
maken via o.a. populaire
media kennis met deze
relatie
en
leren
vervreemding
te
herkennen
en
te
hanteren ten aanzien
van eigen geloof en
traditie. Studenten leren
welke
bruggen
evangelischeen
baptistische bewegingen
in het (recente) verleden
hebben gebouwd om
geloof, gemeenschap en
cultu(u)r(en)
te
verbinden. Ook worden
ecclesiologische
consequenties
besproken
vanuit
vrijkerkelijke visies en
maakt men kennis met
de (her)ontdekking van
het
missio-dei
gedachtegoed en de

1. De student toont een open
houding van gretigheid en
nieuwsgierigheid in populair
maatschappelijk discours en
is in staat dit te verbinden
met eigen wereldbeeld.
2. De student verantwoordt
vanuit eigen bronnen positie
ten aanzien van de betekenis
van heil en evangelie in tijd,
cultuur en wereldbeeld.
3. De student is in staat om in
historische
bewegingen
cruciale keuzemomenten te
duiden en kan verantwoorde
en
vitale
keuzes
in
evangelieverkondiging
inzichtelijk maken.
4.
De
student
maakt
inzichtelijk hoe de huidige tijd
en cultuur in relatie staat tot
het
evangelie,
maakt
verbinding
en
legt
knelpunten bloot.

Bronnen
Verplicht:
• Bijbelboek Handelingen
• Lynch, Gordon. Understanding Theology
and Popular Culture (Malden: Blackwell
Publishing), h1, 2, 3, 5, 9 (108 p.)
• Campbell,
Heidi.
Digital
Religion:
Understanding Religious Practice in New
Media Worlds (New York: Routledge) h1, 4,
13, 15 (51 p.)
• Campbell, Heidi. Networked Theology:
Negotiating Faith in a Digital Culture.
(Grand Rapids: Baker Academic) (148 p.)
• C. H. Wright, De Bijbelse Missie. Gods
opdracht voor zijn kinderen (Hilversum:
Vuurbaak, 2011) (250 p.)
• Noort, Gert. “Evangelische zending in
ontwikkeling” in: Typisch Evangelisch. Een
stroming in perspectief door Laura
Dijkhuizen en Henk Bakker, 222-231
(Amsterdam: Ark Media, 2017) (11 p.)
• Klaver, Miranda. ‘New Media Making and
Breaking Religious Leadership: the Case of
Hillsong Church’ in: M. Klaver S. Paas en E.
Staalduine-Sulman (red.) Evangelicals and
sources of Authority (Amsterdam: VU
University Press) 59-77 (19 p.)
• Klaver, Miranda, “MISSIE.NU 2017: Lezing
Miranda Klaver” YouTube, 2 oktober, 2017.
https://youtu.be/hGq_hIPLqXw (24 min)
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Toetsvormen

Indicatoren

Drie opdrachten:

b/i/j/k/l

1. De student schrijft een
essay (2000 woorden) waar
(bijbelse) geschiedenis en
exposure in relatie worden
gebracht met visie op
ecclesiologie.

Urenverantwoording:

2. De student organiseert
en
verantwoordt
een
(fictieve) gemeenteavond
over het evangelie in relatie
tot
moderne
media
(muziek/games/film)

Literatuur:
303p. Ned. (30 uur)
326p. Eng.: (54 uur)

3. De student houdt
dagboek bij met nadruk op
verbinding maatschappij en
lokale gemeente.

6EC = 168 uur
Colleges: 15 uur
Bijbelboek lezen +
opdrachten: 10 uur

Video: 1 uur.
Voorbereiding
gemeenteavond:
12 uur.
Schrijven essay:
20 uur.
Schrijven dagboek:
14 uren
Integratie en
reflectie: 12 uur.
Totaal: 168 uur (6
EC)

nieuwe vormen van
gemeente-zijn die hier
uit voortkomen. Tot slot
leert men kritisch te
kijken
naar
de
implementatie van deze
manier van denken in
bestaande
(para)kerkelijke
gemeenten
en
organisaties.

Gert Jan Roest, “MISSIE.NU 2017: Lezing
Gert Jan Roest” YouTube, 2 oktober, 2017.
https://youtu.be/GtPTRroLJms (42 min)
• Toren, van den. Benno. “Uitdagingen en
mogelijkheden voor een intercultureel,
apologetisch gesprek” in Verantwoord
geloof. Handboek christelijke apologetiek
door Henk Bakker e.a. 326-339 (Kampen:
Brevier Uitgeverij, 2014) (13p)
• Noort,
Gert.
“Contextualisatie
als
verwarrende ontmoeting” in Centrum Kerk.
Het evangelie midden in je stad door Tim
Keller, 123-130 (Franeker: Van Wijnen, 2014)
(8p)
• Hof, Eleonora en Wilbert van Saane.
“Kwetsbare ontmoeting over grenzen”,
Tussenruimte, Uitgezonden, jaargang 7, nr
3 (Utrecht: Uitgeverij Kok,2014). (5p)
• Vlaardingerbroek, Katie. “When Christ
meets Coldplay: de evangelische beweging,
jongeren en popular culture” in: Typisch
Evangelisch. Een stroming in perspectief
door Laura Dijkhuizen en Henk Bakker, 222231 (Amsterdam: Ark Media, 2017) (11 p.)
• Schoemaker, Arjan. “De opkomst van de
evangelische
beweging
binnen
de
Nederlandse cultuur van de jaren veertig tot
en met zestig” in: Typisch Evangelisch. Een
stroming in perspectief door Laura
Dijkhuizen en Henk Bakker, 200-204
(Amsterdam: Ark Media, 2017) (5p)
Aanbevolen
•
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•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

A
History
of
Christianity
(BBC):
https://youtu.be/3wKQno3hLSY
Holland
Wonder,
TL
Osborn:
https://youtu.be/aY7u6g4r4Wc
Bosman, Frank G. De eerste keer naar de
kerk. Ironisch handboek voor kerkmaagden
(Amsterdam: Buiten en Schipperheijn) (80
p.)
"The Bible Project Home." The Bible Project.
Bezocht
op
19
januari
2018.
https://thebibleproject.com/.
"FULLER studio." Fuller Studio. Bezocht op
19
januari
2018.
https://fullerstudio.fuller.edu/.
“Lausanne.” Bezocht op 22 januari 2018.
https://www.lausanne.org/
“Kerklab.” Bezocht op 22 januari 2018.
https://www.kerklab.nl/
“Leren Pionieren.” Bezocht op 22 januari
2018. https://lerenpionieren.nl/
“Urban Expression.” Bezocht op 22 januari
2018. https://urbanexpression.nl/
“Lazarus Magazine.” Bezocht op 22 januari
2018. https://lazarus.nl/
“De Kerklozen.” Bezocht op 22 januari 2018.
https://www.dekerklozen.nl/
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PIONIEREND LEIDERSCHAP / HENK BAKKER & OEDS BLOK
Beschrijving

Leeruitkomsten

Geestelijk
leiderschap
vraagt inzicht in
het
zelf
en
vermogen
om
processen
van
pionierende
gemeenteopbou
w samen met
anderen vorm te
geven en aan te
sturen.
Daarin
spelen elementen
als transparantie,
kwetsbaarheid,
vertrouwen,
zelfcensuur,
communicatie,
balans en visie
een belangrijke
rol, om in staat te
zijn de narratieve
hermeneutische
zelfinterpretatie
van
de
gemeenschap te
benoemen,
te
belichamen
en
voor Gods missie
naar de wereld

1. De student laat het
vermogen zien om
God,
mensen
en
zichzelf als hermeneut
(interpretatieve
bruggenbouwer)
contextueel
te
verbinden (leadership
by interpretation) en
samen Gods missie in
de
plaats
te
belichamen.
2.
De
student
verwoordt het proces
van
bewustwording
van
kracht
en
schaduwzijden
om
vanuit
de
eigen
persoon en identiteit
leidend aanwezig te
kunnen zijn.
3. De student is vrij en
beweeglijk om zichzelf
te zijn met diverse
houdingen
van
leiderschap
in
verschillende situaties
ten
dienste
van
veranderingsprocessen

Bronnen
•
•

•

•

Bijbelboek Prediker
Simon Walkers boek The Undefended Leader Trilogy is richtinggevend
voor de opbouw van reflexief vermogen van de student. Artikelen
over leadership by interpretation, enabling leadership en
veranderkunde zijn ondersteunend.
Drie onderdelen uit James Wm. McClendon, Systematic Theology,
Vol. 1: Ethics (Nashville: Abingdon Press, 2002): biografische
hoofdstukken over Sarah Edwards-Pierpont, Dietricht Bonhoeffer,
Dorothy Day.
De student leest:
-

Simon P. Walker, The Undefended Leader Trilogy (Carlisle:
Piquant Editions 2010).

•

Vol. 1 Leading out of who you are

•

Deel 1A How leaders defend themselves pp. 1-52 (lezen)

•

Deel 1B Locating the roots of the defended self pp. 55-97
(bestuderen)

•

Deel 1C The secret of the undefended leader:

•

Hoofdstuk 11-12 en 15, pp. 101-124 en 148-158 (lezen)

•

Vol. 2 Leading with nothing to lose

•

Deel 2C Undefended Power pp. 287-311 (lezen)

•

(in totaal 123 pp. lezen en 43 pp. bestuderen)

•

Oeds Blok & Liesbeth van Tongeren, ‘The Undefended Leader Kracht van de kwetsbare leider’ in: Woord & Dienst. Opiniërend
magazine voor protestants Nederland (maart 2017) pp. 30-31 (pdf).

Toetsvormen

Indicatoren

Groepsopdrach
t over leiding
geven in een
gemeentelijke
praktijksituatie
die
met
beweging
of
pionieren
te
maken
heeft
(hermeneutisch
zelfverstaan,
zowel
persoonlijk, als
gemeente en in
de
lokale
context),
met
aandacht voor
de dynamieken
van angst en
controle
vs.
vrijheid
en
vertrouwen.
Toetsing door
verslag van de
groepsopdracht
met
zelfreflectie.

c/d/f/i/k/o/p
Urenverantwoordin
g
6EC = 168 uur
Colleges: 15 uur
Bijbelboek Prediker
lezen: 5 uur
Lit.: lezen 184 pp.
Engels (6 pp./uur)
en bestuderen 43
pp. (3 pp./uur);
lezen
10
pp.
Nederlands
(10
pp./uur):
= 47 uur
Kijken en luisteren
filmpjes: 3 uur
Schrijven verslag +
zelfreflectie
(max.
4000 woorden): 40
uur
Reflectieen
integratie-uren 6x2
= 12 uur
Totaal 122 uur
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toe inzetbaar te
maken.

, zonder verdedigend
te zijn (undefended
leadership).
4.
De
student
demonstreert een rol
om mensen te helpen
om
verantwoordelijkheden
op te pakken en uit te
oefenen
(enabling
leadership).

•

Simon van der Veer & Suzanne Verdonschot, ‘In gesprek met Arend
Ardon. Doorbreek je defensieve strategieën!’ in: Develop (nummer 2
Ingesleten patronen 2010), pp. 24-29 (pdf).
-

•
•
•
•
•
•
•

James McClendon, Systematic Theology, Vol. 1: pp. 119-138,
193-212, 279-299 (in totaal 61 pp.)
De student kijkt en beluistert:
- McClendon lecture(s) 2018 over M.L. King
Doorbreek de cirkel! - Cees Grimbergen interviewt Arend Ardon
(volledig) (YouTube 9:32 min.)
Beweging creëren in organisaties door Arend Ardon (YouTube 12:04
min.)
Brené Brown, The power of vulnerability (Nederlands ondertiteld;
YouTube 20:13 min.)
http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=
nl
Oeds Blok bij ‘Andries’ (24:55 min.)
https://www.npo.nl/andries/28-11-2017/EO_101213444
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