
Hoe kunnen we jongeren helpen om zich hun leven toe te eigenen en 
hoe kunnen we als leider daarbij rolmodel en gids zijn?  

Bildung als geleide zelfvorming vormt de kern van opvoeding en onderwijs en draagt 

bij aan de zelfontwikkeling van jongeren. In de huidige tijd een moeilijker opdracht dan 

ooit. Hoe maak je onderscheid tussen ware en valse verlangens? Tussen authentiek 

willen en nep begeertes? Hoe geef je invulling aan de opdracht ‘trouw zijn aan jezelf’? 

Hoe spelen ‘belangrijke anderen’ daarbij een rol? En hoe verhoudt persoonsvorming 

zich tot burgerschap? 

Zelfontplooiing is het resultaat van een dialoog met leiders en gidsen die de weg 

wijzen. Rolmodellen die het proces van zelfvorming, zowel bij volwassenen als 

jongeren, leiden. In deze cursusweek staan zowel het proces van leiden als van 

vorming centraal.

Wat voor soort leider wil je zijn en wat is je pedagogische missie? 

Persoonsvorming en Bildung

Een cursus op Kreta van 22 t/m 28 september 2019
Met Joep Dohmen en Sjoerd Slagter
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Is deze cursus iets voor jou?
De cursus is bedoeld voor leidinggevenden in onderwijs, zorg en kinderopvang. 

En voor bestuurders en managers uit overheidsinstellingen, maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven die verdieping zoeken via de filosofie van de 

persoonlijke vorming. 

Moderne Bildung
Leidraad voor de week is het nieuwe boek van Joep Dohmen: Moderne Bildung.  

Hoe jongeren hun leven vorm kunnen geven (zomer 2019) en een reader met een selectie 

van relevante teksten.

De Academie op Kreta is een initiatief van V.O.F. Evdaimonia.
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Joep Dohmen is emeritus-hoogleraar Wijsgerige en 

Praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.  

Hij is Lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste 

Filosofie, Hoofd van het Kenniscentrum Bildung en auteur.

Sjoerd Slagter is voormalig voorzitter van de Raad voor 

Voortgezet Onderwijs (VO-raad), docent aan de Hogeschool 

voor Toegepaste Filosofie en directeur van het Instituut voor 

Toegepaste Filosofie. Hij is een ervaren top bestuurder in 

onderwijs en zorg en auteur.
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