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Inleiding 
 
Stichting De Bildung Academie werd opgericht in 2015 om antwoord te geven op 
een roep uit de maatschappij; het onderwijs moet vernieuwen. In 2015 werd 
succesvol gestart met een onderwijsprogramma (Semesterprogramma) dat 
persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid centraal stelt. 
Hierin experimenteerde De Bildung Academie met nieuwe vormen van onderwijs 
en werd onderwezen in nieuwe gebieden zoals sociaal ondernemerschap, 
empathie, zelfkennis, daadkracht, ethiek, expressie en nog vele andere. Het 
Bildung-programma is hét voorbeeld voor klassieke onderwijsinstellingen; het is 
de proeftuin om meer te leren over welk onderwijs deze tijd nodig heeft. Met 
deze kennis trad De Bildung Academie in 2016 meer naar buiten. Middels co-
creatie werd een begin gemaakt met de integratie van Bildung in het bestaande 
onderwijs.  
 
In 2017 is De Bildung Academie daarmee verder gegaan. Er zijn programma’s 
aangeboden op de Vrije Universiteit en de samenwerking met de Hogeschool 
Utrecht is voortgezet en uitgebreid. Voor een vierde en voorlopig laatste maal 
heeft de academie het Semesterprogramma voor studenten aangeboden. In 
september is namelijk met de ontwikkeling van een nieuw onderwijstraject voor 
studenten begonnen: het Bildung-jaarprogramma, dat in september 2018 moet 
starten en voortbouwt op de kennis en ervaring vanuit het Semesterprogramma.  
 
Daarnaast heeft De Bildung Academie in 2017 stappen gezet om Bildung breder 
toegankelijk te maken: er werden programma’s voor nieuwe doelgroepen 
opgezet. Dit zijn Bildung voor Docenten (voor vo-, mbo-, hbo- en wo-docenten), 
Over Bruggen in Amsterdam (voor studenten van mbo, hbo en wo-studies) en 
Avondbildung (voor iedereen). Elk van deze nieuwe aftakkingen lanceerde in 
2017 een eerste pilot. Hiermee zijn de werkzaamheden van De Bildung 
Academie sterk uitgebreid. Dit vraagt een andere manier van organiseren, 
waarmee De Bildung Academie geëxperimenteerd heeft en blijft doorleren.  
 
2017 stond verder in het teken van de financiële verduurzaming van de 
academie. Er is gezocht naar duurzame partners, met name om de bouw van 
het jaarprogramma mogelijk te maken. Met een aantal fondsen heeft De Bildung 
Academie samenwerking gevonden. Deze fondsen zijn Iona Stichting, stichting 
Janivo, stichting Talud en een anonieme vierde partij. Zij delen de visie van De 
Bildung Academie dat een meer empathische, meer inclusieve samenleving start 
bij goede vorming en goed onderwijs. Zij zijn betrokken bij de bouw van het 
Bildung-jaarprogramma en dragen bij aan de maatschappelijke component 
daarvan. Daarnaast voorzien ze in onmisbare financiële middelen om het 
Bildung-jaarprogramma te bouwen. Het jaarprogramma brengt de academie 
nieuwe kennis, expertise en een uitgebreid netwerk. De andere programma’s 
van de academie maken daar gebruik van, net als de onderwijsinstellingen en 
organisaties waar de academie mee samenwerkt. Zo wordt met een relatief 
kleine ondersteuning vanuit de fondsen een grote doelgroep bereikt. Op hun 
beurt brengen de andere programma’s van de academie inkomsten op waarmee 
De Bildung Academie haar lasten kan dekken. Het Bildung-jaarprogramma 
vormt op die manier een vliegwiel binnen het impact-model van De Bildung 
Academie.   
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De Proeftuin 
 
Semesterprogramma 
In 2017 heeft voor de vierde en voorlopig laatste keer het Semesterprogramma 
van De Bildung Academie plaatsgevonden. Net als in voorgaande edities van het 
Semesterprogramma werden hierin nieuwe vormen van onderwijs onderzocht. 
Zo werd geëxperimenteerd met semestergidsen en veranderde de vorm van de 
Bildungflow. Daarnaast is gekozen om twee modules tegelijk aan te bieden in 
plaats van drie.  
 
Een tweetal semestergidsen nam het gehele semester de rol van mentor, coach 
en aanspreekpunt voor de deelnemende studenten op zich. In elke module 
werden zij vergezeld door een modulegids, die dicht bij de thematiek van de 
betreffende module staat. De introductie van semestergidsen naast 
modulegidsen maakte het mogelijk om de studenten tijdens hun gehele proces 
bij De Bildung Academie te begeleiden.  
 
In eerdere edities van het Semesterprogramma werd in de week na afloop van 
elke module aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en 
groepsdynamiek in de zogeheten Bildungflow-weken. In het vierde 
Semesterprogramma werd besloten de Bildungflow-weken los te laten, vanwege 
de toevoeging van de semestergidsen. Zij hebben zorg gedragen voor de 
behandeling van de Bildungflow-elementen tijdens de moduleprogramma’s zelf. 
Dit had tot gevolg dat de modules zes in plaats van vijf weken duren, dat 
studenten van verschillende modules elkaar vaker zien en dat er meer 
uitwisseling tussen modules plaatsvond.  
 
Binnen elk van de domeinen van het Semesterprogramma werden in deze editie 
twee in plaats van drie modules aangeboden. Zo is bekeken of de inhoud van 
diverse module programma’s kan worden geïntegreerd. Dit betekende ook dat 
de modulegroepen iets groter worden, maar niet groter dan de zelf gestelde 
limiet van 16 studenten per groep.  
 
In februari 2017 startten 31 studenten aan het vierde Semesterprogramma van 
De Bildung Academie. Dit zag er als volgt uit: 
 

● Introductieweek 
o Studenten starten met een kennismakingsweekend bij De Baak in 

Driebergen.  
o Vervolgens is er een introductieweek. Hierin staat de creatie van een veilige 

omgeving en het bepalen van je startpunt centraal.  
● Domein I: Ik & de Ander 

o Studenten kiezen één module: Rebellie of Overtuigingskracht.  
o Binnen het eerste domein kijkt de student naar de eigen persoon en de 

wisselwerking met zijn omgeving. Hoe verhoudt de student zich tot zichzelf, 
de naaste ander en de verre ander? 

● Domein II: Onze Erfschat 
o Studenten kiezen één module: Kunst of Religie & spiritualiteit. 
o Binnen het tweede domein onderzoekt de student de rijkheid van onze 

erfschat, waar we vandaan komen en in welke structuren we leven. De 
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verhouding tussen de student en de samenleving neemt in dit domein een 
centrale rol in. 

● Domein III: De Wereld in Transitie 
o Studenten kiezen één module: Digitalisering of Circulariteit. 
o Studenten gaan actief aan de slag met de snel veranderende wereld en met 

de vraag hoe je je hierin kunt bewegen als individu of als groep. Daadkracht, 
ondernemerschap en handelen spelen hierin een grote rol. 

● Outroweek 
o In de laatste week blikt de student terug naar zijn startpunt, de route die 

vervolgens is ingezet en de in de toekomst te bewandelen weg. 
 
Personen 
Een tweetal semestergidsen heeft de studenten het voltallige semester begeleid. 
Dit zijn: 
 
Semestergidsen 
Roos van Amstel (Modules: Overtuigingskracht, Kunst en Digitalisering) 
Hanna Naus (Modules: Rebellie, Religie & spiritualiteit en Circulariteit) 
 
Roos en Hanna waren met name verantwoordelijk voor het persoonlijke proces 
van de studenten en de overkoepelende elementen van de Bildungreis en 
Bildungflow. Tijdens de modules werden ze bijgestaan door een modulegids. Dit 
is een gids die actiever betrokken is geweest bij de bouw van de module en dus 
verantwoordelijk voor de meer organisatorische kant van de module en het 
contact met meesters. De modulegidsen waren:  
 
Modulegidsen 
Overtuigingskracht: Mischa Dietvorst 
Rebellie:   Babet te Winkel 
Kunst:   Anne Jan Pouw 
Religie & spiritualiteit: Rolien Sandelowsky  
Digitalisering:  Hidde Kamst 
Circulariteit:   Mark Helfrich 
 
De Bildung Academie is alle gidsen zeer dankbaar voor hoe zij er, ieder op een 
geheel eigen wijze, voor de studenten zijn geweest.  
 
Daarnaast was er bij een aantal modules sprake van een leermeester. De 
leermeester is een expert in het thema van de module en bewaakt de inhoud 
van de module en de rode lijn door de module heen. De betrokkenheid verschilt 
per module maar leermeesters zijn over het algemeen tweemaal per week 
aanwezig. Gezien de geringe vergoeding die de leermeester ontvangt en de 
grote bijdrage die ze leveren in het onderwijs, is De Bildung Academie deze 
mensen ontzettend dankbaar! 
 
Leermeesters 
Overtuigingskracht: Eugène Sutorius 
Kunst:   Marijn Moerman 
Religie & spiritualiteit: Maarten Vogelaar 
Digitalisering:   Hans Schnitzler 
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Ook de bouwers van de modules verdienen hier een vernoeming. Bouwers 
werken volledig vrijwillig aan de verschillende modules; zij ontwerpen en 
creëren het programma. Zonder hun inzet is het onderwijs van De Bildung 
Academie niet mogelijk. De mensen die hebben meegebouwd aan het vierde 
Semesterprogramma zijn: 
 
Bouwers Semesterprogramma 
Anna Witte 
Anna Berkhout  
Anna Verschuur 
Anne van der Krol  
Anne Lisa Mudde 
Anne-Jan Pouw 
Annemieke Olthuijs  
Babet te Winkel 
Boris Pinksterboer 
Chris ten Dam 
Derk Kalverkamp  
Fedde Meijer 
Florian Gerritsen 
Hessel von Piekartz 
Hidde Kamst  
Isabel Seeger 
Ivy van den Berge 
Lucas van Bilderbeek 
Luuc Overvoorde 
Maaike Post  
Maarten Vogelaar 
Marijn Moerman 
Menno Moerkamp  
Michelle Gerlach  
Michiel van der Padt 
Mulan Koopmans 
Niki van der Strien  
Peter Hans Mastboom  
Reine Rek 
Rolien Sandelowsky  
Roos Frens  
Tanne Baas  
Victoria Brood  
 
Verder is de inhoud van het Semesterprogramma grotendeels gedragen door 
gastmeesters. Vanuit een grote verscheidenheid aan achtergronden hebben zij 
colleges, workshops, rondleidingen en trainingen gegeven en hielpen met het 
ontwikkelen van het onderwijs. Zo kregen de studenten een breed lesaanbod en 
werden de verschillende thema’s vanuit vele kanten en disciplines belicht. 
Gastmeesters zijn aldus, net als de gidsen en de leermeesters, onmisbare 
pilaren van bildungsonderwijs.  
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Een overzicht van de 69 gastmeesters van 2017: 
 
Gastmeesters
Florian Gerritsen  
Wim Anker 
Thomas van Neerbos 
Emanuel Rutten 
Frank van der Linde 
Sheila Sitalsing 
Silvia Benschop 
Fulco Weserman 
Reine Rek 
Joachim Duyndam 
Diederik Stapel 
Lina Issa 
Ad Verburgge 
Berend van Wijk 
Frank van der Linde 
Arjo Klamer 
Andre Platteel 
Duco Bannink 
Paul van der Plas 
Marlies Cordia 
Niki van Strien 
Klaar van der Lippe 
Bart Stuart 
Frances Sanders 

Rob Leijdekkers 
Johannes Kronenburg 
Anna Witte 
Jappe Groenendijk 
Jair Stranders 
Maarten Cornell 
Jeroen Lutters 
Anne-Marie Bakker 
Frans Bakker 
Eric Oostdijk 
Daan van Schalkwijk 
Gerard Visser 
Jan Platvoet 
Marieke de Lange 
Martha Frederiks 
Rikko Voorberg 
Bettine Siertsema 
Ernst van den Hemel 
Rik Peels 
Kemal Gözütok 
Haroon Sheikh 
Vera Moll 
Douwe Jan Joustra 
Antoine Heideveld 

Peter Hans Mastboom 
Yernaz Ramautarsing 
Carien de Heus 
Sybren Bosch 
Mathijs Schouten 
Louis Bolman 
Fedde Meijer 
Susanne van der 
Heide 
Nadine Galle 
Michiel Korthals 
Jeroen de Swart 
Josien Piek 
Louis Dolmans 
Gerard Albers 
Erik Huizer 
Ilse van der Linden 
Ivo Reints 
Ellen Bijsterbosch 
Timothy Prescott 
Astrid Oosenburg 
Daphne van der Kroft
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Evaluatie 
 
Het onderwijs dat De Bildung Academie aanbiedt, wordt constant geëvalueerd en 
verbeterd. Hieruit kunnen verschillende lessen worden getrokken die zowel voor 
het onderwijs van de academie als voor het onderwijs dat we samen met de 
gevestigde onderwijsinstellingen maken erg belangrijk zijn. Gezien het 
Semesterprogramma in het voorjaar van 2017 heeft gedraaid en in het najaar 
gestart is met het ontwikkelen van het Bildung-jaarprogramma, was 2017 een 
jaar van het opmaken van de balans. Hieronder een greep van de lessen die 
getrokken zijn en expliciet worden meegenomen naar het Bildung-
jaarprogramma.  
 
Groepsdynamiek 
Een geconsolideerde ervaring is dat in elk geval drie beschrijvingen van 
groepsdynamiek belangrijk zijn voor succesvol bildungsonderwijs, te weten: (1) 
een growth mindset, gekenmerkt door gedrevenheid, experimenteerzin, 
scherpte en durf; (2) een samencultuur, gekenmerkt door gevoelens van 
veiligheid, verbondenheid, acceptatie, openheid en vertrouwen; en (3) een 
speelcultuur, gekenmerkt door ontspanning, humor, plezier en luchtigheid. We 
hebben gezien dat wanneer één van deze kenmerken ontbreekt er 
leerbelemmerende dynamieken kunnen ontstaan, bijvoorbeeld een verlammende 
‘zwaarte’, individualisme en slechte communicatie, of een niet-kritische 
‘knuffelcultuur’. Interessant is hierbij de constatering dat de gidsen van 
programma’s een grote invloed hebben in dit verband, dat zekere rituelen zoals 
een dagelijkse check-in behulpzaam zijn, net zoals de herhaaldelijke 
aanwezigheid van groepsgebonden activiteiten, expliciete reflectie op 
groepsproces en veel buitendeurs onderwijs.   
 
Eigenaarschap en actieve leerhouding 
Een belangrijk kenmerk van bildungsonderwijs is dat de student geen 
consument maar een actor is, die zelf ook eigenaarschap van het 
onderwijsproces draagt. In het begin van het Semesterprogramma is dit vaak 
een groot thema gebleken. Interessant is de observatie dat studenten dit wel 
snappen, maar het een ‘ontleerproces’ vergt om daadwerkelijk een actieve 
leerhouding duurzaam te belichamen. Om studenten hierin te begeleiden zijn 
onder meer succesvol gebleken: studenten zelf dagverantwoordelijke laten zijn, 
materialisatieprojecten met veel vrijheid, ervaringsgericht onderwijs, opdrachten 
die persoonlijk engagement uitnodigen, studenten zelf weekreflecties laten 
vormgeven en begeleiden, gidsen die procesgericht begeleiden en ruimte 
creëren voor emergentie, feedback geven aan elkaar en reflecteren op eigen 
leerhouding. In het Bildung-jaarprogramma is het streven een meer expliciete 
‘ontleerfase’ in het begin van het programma te faciliteren.  
 
 
Materialisatie 
Het concept van de materialisatie is erg sterk gebleken. Door de thematiek van 
een module te koppelen aan een concreet project vanuit intrinsieke motivatie 
bleken studenten in staat (1) eigenaarschap en engagement te vergroten; (2) te 
oefenen in creativiteit, organisatorische vaardigheden, samenwerken, ‘doe-
kracht’, expressieve vaardigheden; (3) kennis en ervaring duurzaam eigen te 
maken; (4) het geleerde over te dragen aan anderen, te inspireren; en (5)          
nieuwe dingen te doen, uit de comfortzone te stappen, zichzelf uit te dagen. 
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In het derde domein van het Semesterprogramma (Transitie) hadden we de 
ambitie om grotere materialisatieprojecten met maatschappelijke impact te 
realiseren. Hierdoor ontstonden nog wel eens spanningen. Er werd vaak veel 
prestatiedruk ervaren. Dit kon vervolgens verlammend en vervreemdend 
werken. Aan de andere kant bleek het een leerzame situatie die in ‘real-life’ ook 
kan plaatsvinden en die bij goede begeleiding tot leerzame groepsgesprekken 
leidde.  
 
In het jaarprogramma gaat materialiseren een nog grotere rol spelen. Deze 
spanning zal daarin zeer serieus worden genomen, en met name op de 
begeleiding van materialisatieprojecten wordt naar een professionaliseringsslag 
gestreefd.   
  
Gidsen 
Gidsen hebben een sleutelfunctie in het onderwijs aan De Bildung Academie. Ze 
vervullen meerdere rollen tegelijkertijd. De ervaring heeft geleerd dat dit in elk 
geval zijn: (1) expert en/of facilitator op de onderwijsinhoud; (2) facilitator van 
het groepsproces; (3) coach persoonlijk leerproces van elke individuele student; 
(4) coach bij materialisatieprojecten; en (5) organisator en host. 
  
In de praktijk hebben we zelden een gids gehad die op al deze vijf fronten sterk 
was. De vraag is dus of de rollen allemaal door één en dezelfde persoon vervuld 
kunnen of moeten worden, of dat er meerdere gidsen/betrokkenen nodig zijn die 
de rollen onderling afstemmen. 
  
Semestergids vs modulegids 
In het vierde Semesterprogramma hebben we geëxperimenteerd met twee 
gidsen die het hele semester meelopen en zich elke moduleperiode verdelen 
over de modules. Naast de semestergidsen was er telkens een modulegids. Dit 
resulteerde in een bepaalde rolverdeling. De semestergids hield zich sterker 
bezig met het coachen van het groepsproces, het persoonlijke leerproces en het 
materialisatieproject van de student, terwijl de modulegidsen een duidelijke 
focus hadden op de rollen expert en/of facilitator onderwijsinhoud, organisator 
en host. De studenten gaven aan de aanwezigheid van de semestergids zeer te 
waarderen wegens de duidelijke meerwaarde van iemand die het leerproces 
gedurende het hele semester meemaakt en begeleidt. Ze raden dan ook aan om 
de rol van vertrouwde gidsen met sterke coachende kwaliteiten die het hele 
bildungsproces betrokken zijn voortzetting te geven in het Bildung-
jaarprogramma. 
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Jaarprogramma 
Begin 2017 is gestart met de bouw van het Bildung-jaarprogramma. Nadat de 
grote lijn van het programma vaststond en het jaarprogramma-coördinatieteam 
was samengesteld, begon in augustus 2017 de zoektocht naar bouwers die 
vrijwillig een jaar lang mee zouden gaan bouwen aan het programma. Deze 
zoektocht kwam voort uit het idee dat de kwaliteit van het onderwijs het hoogst 
zou zijn, wanneer het door bouwers met zeer verschillende perspectieven zou 
worden vormgegeven. Op de vacature werd met enorm enthousiasme 
gereageerd door alumni en experts uit de kunst, het bedrijfsleven en het 
onderwijs, allemaal klaar om te beginnen met bouwen. Binnen de kortste keren 
ging het bouwproces dan ook echt van start gaan met zes gloednieuwe teams 
met in totaal 40 bouwers: team Persoonlijke Vorming, de drie Moduleteams 
(Zorg, Arbeid en Energie), team Onderwijsadvies en team Podia. 
 
Team Persoonlijke Vorming 
Dit team heeft onderzocht wat persoonlijke vorming binnen Bildung-onderwijs 
precies betekent, door met allerlei ervaringsdeskundigen van binnen en buiten 
de academie in gesprek te gaan. Aan de hand van deze interviews geeft dit team 
vervolgens de eerste fase van het Bildung-jaarprogramma vorm, waarin de 
voorwaarden geschapen worden voor het doorlopen van de rest van de 
bildungsreis en het ontwikkelen van een duurzame bildungshouding. Daarnaast 
geeft dit team vorm aan de introductie- en afsluitingsfase en de persoonlijke 
vormingselementen die het door hele programma lopen. 
 
De Moduleteams 
Deze teams richten zich op het vormgeven van modules rond de thema’s 
Energie, Zorg en Arbeid. Dit hebben zij in de eerste plaats gedaan door zo veel 
en zo breed mogelijk informatie in te winnen over deze thema’s. Vervolgens 
bouwen zij, in samenwerking met team Onderwijsadvies, modules die studenten 
uitdagen om op een bildungsmanier met deze thema’s aan de slag te gaan. De 
modules vormen de tweede fase van het jaarprogramma.  
 
Team Onderwijsadvies  
Dit team is aan de slag gegaan met de vraag wat goed bildungsonderwijs 
inhoudt. Wat maakt een bildungsreis tot een geslaagde reis? Welke werkvormen 
heb je daarbij nodig? Hoe ziet de begeleiding van dit proces eruit? Dit team 
heeft zoveel mogelijk informatie ingezameld, om zichzelf op die manier op te 
leiden tot Bildung-onderwijsexperts. Daarna schuiven de leden van dit team aan 
bij de vergaderingen van de andere teams, om hen advies te geven en op die 
manier te ondersteunen bij het bouwen. Tenslotte geven zij de derde fase van 
het jaarprogramma vorm: de Brug, waarin de studenten eigen onderwijs 
vormgeven en werken aan een duurzame bildungshouding.  
 
Team Podia 
Dit team heeft een Bildung-visie op ‘sociaal ondernemerschap’ ontwikkeld, 
waarmee zij de komende maanden samenwerkingen aangaan met externe 
partijen. Hieronder vallen NGO’s, bedrijven, kunstenaars, start-ups, 
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onderwijsinstellingen en alles daartussenin. Vanuit de gevormde 
samenwerkingsverbanden zet dit team vervolgens de vierde fase van het 
Bildung-jaarprogramma op, waarin studenten naar buiten treden met de 
bildungshouding die ze dan ontwikkeld hebben. Dit doen zij door een project 
buiten de academie te starten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stage bij een 
bedrijf, het starten van een onderneming of het uitvoeren van een experiment 
bij een onderwijsinstelling. 
 
Partners 
Voor de sociale impact van het Bildung-jaarprogramma, schaalvergroting en 
financiële steun heeft De Bildung Academie toenadering gezocht bij 
maatschappelijke partners. In 2017 hebben vier fondsen zich aangesloten bij de 
bouw van het programma: de Iona Stichting, Stichting Janivo, stichting Talud en 
een anonieme partij. De Bildung Academie houdt deze stichtingen middels een 
(financieel) (half)jaarverslag op de hoogte van de ontwikkelingen. Bovendien 
betrekken De Bildung Academie en de vier partners elkaar op verschillende 
wijzen bij elkaars activiteiten en vinden er inhoudelijke gesprekken plaats. In 
mei 2018 komen de partijen samen om bij te praten en vorm te geven aan de 
mogelijke continuering van de samenwerking. 
 
 
Personen 
De volgende personen speelden een belangrijke rol bij de vormgeving van het 
Bildung-jaarprogramma. Dit hadden zij nooit kunnen doen zonder de veelvuldige 
hulp van het kernteam van DBA en de rest van de beweging.   
 
Het Jaarprogramma-coördinatieteam  
 
Kirsten Kalkman  
 
Kirsten heeft een essentiële rol gespeeld bij de vormgeving van de globale opzet 
van het Bildung-jaarprogramma en het samenstellen van het Jaarprogramma-
coördinatieteam.  
 
Roos van Amstel (team Persoonlijke Vorming en team Onderwijsadvies) 
Durk Gardenier (team Podia) 
Kyra Mensink later opgevolgd door Michiel Tolman (Moduleteams) 
 
Durk, Kyra/Michiel en Roos vormen samen het coördinatieteam van het Bildung-
jaarprogramma. Zij coördineren het gehele bouwproces en de uitvoering van het 
programma, van marketing tot de financiën tot het organiseren van 
evenementen. 
 
De teams die invulling geven aan de diverse onderdelen van het Bildung-
jaarprogramma en de overkoepelende lijn, bestaan uit de volgende vrijwillige 
bouwers.  
 
Persoonlijke Vorming 
Tommy van den Bergh 
Jeroen Boss 
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Amber Grothe 
Merel Kuipers (voorzitter) 
Dominique Steinebach 
Mattie van der Worm 
Marit Spek 
Ineke Struijk 
 
Zorg 
Christiaan Caanen (voorzitter) (volgde Url Correa op)  
Sam de Bruin 
Rosa van de Griendt 
Laura Kalkman 
Lara Maassen 
Alex Mulder 
Jannis van der Perk 
Marleen van Ark 
 
Energie 
Henrieke van den Brink 
Iris Grobben (voorzitter) 
Sam Muller 
Guillaume Straatjes 
Laura Termeer 
 
Arbeid 
Sofie Klabbers 
Chris Kienhuis 
Lisette Min 
Dominique Teitink 
Hélène Webers (voorzitter) 
Arno Peeters 
Esli verheggen 
 
Onderwijsadvies 
Loes Formsma (voorzitter) 
Ilse van der Linden 
Marijn Moerman 
Stijn Out 
Jasper Ruijs 
Esmeralda Detmers 
 
Podia 
Esther van der Heijden 
Boi de Moel 
Luc Stefelmanns (voorzitter) 
Rutger Verhoeff 
Martin Diepeveen 
Jorn ten Brink (voorbereidende fase) 
Helène Webers (voorbereidende fase)  
 
Blik op 2018 
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Komend jaar staan er veel belangrijke momenten op de agenda. Op 15 februari 
2018 gaat de gloednieuwe website online en worden de inschrijvingen voor het 
Bildung Jaarprogramma geopend. In februari, maart en april worden er 
bovendien informatieavonden georganiseerd, waarop toekomstige Bildung-
studenten kennis kunnen maken met de sfeer en bouwers van De Bildung 
Academie en alle vragen kunnen stellen die zij over het programma hebben. Op 
15 mei sluiten de inschrijvingen van het programma, waarna op 22, 23 en 29 
mei de assessmentdagen plaatsvinden. Op vrijdag 31 augustus 2018 gaat het 
programma van start met een kennismakingsweekend op het prachtige 
landgoed de Horst.  
 
Om voldoende inschrijvingen te genereren, wordt een online en offline 
marketingcampagne uitgedacht en uitgevoerd. Via de nieuwe website en via 
Facebook worden filmpjes verspreid waarin alumni van het Semesterprogramma 
vertellen over hun ervaring als student aan De Bildung Academie. Bovendien 
worden op universiteiten door het land posters en flyers verspreid. Alles om 
ervoor te zorgen dat we straks met 21 tot 45 enthousiaste studenten van start 
kunnen gaan.  
 
Terwijl de zes bestaande bouwteams keihard doorwerken, wordt rond april een 
nieuw team in het leven geroepen, bestaande uit leden van de verschillende 
bouwteams, dat zich bezig gaat houden met de vormgeving van het Bildung-
assessmentsysteem. Samen met Ubiquity University werkt dit team aan de 
vormgeving van een competentiegericht puntensysteem, met een online 
portfolio, badges en een certificaat, dat studenten de mogelijkheid biedt om hun 
leerproces inzichtelijk te maken.  
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De Bildung Ontwerpschool 
In 2017 is De Bildung Ontwerpschool (DBO) opgericht (de naam is later 
veranderd in Bildung Onderwijsadvies). DBO ontwikkelt eigentijds 
bildungsonderwijs samen met bestaande onderwijsinstellingen (wo, mbo, hbo en 
voortgezet onderwijs). Vanuit de kennis en ervaring die wordt opgedaan in het 
Semesterprogramma en Bildung-jaarprogramma, ontwikkelen de mensen van 
DBO en de mensen van andere onderwijsinstellingen Bildung als ideaal, methode 
en organisatiewijze op vak-, facultair- of instellingsniveau.  
 
 
Hierbij kan gedacht worden aan het maken en coördineren van nieuwe 
innovatieve vakken of minoren, advies en co-creatie met betrekking tot 
doorontwikkeling van bestaand onderwijs en praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek. Daarnaast helpt DBO bij het vormgeven, starten en begeleiden van 
bottom-up, horizontale en decentrale onderwijsontwikkeling vanuit studenten en 
docenten binnen een instelling.  
 
Vrije Universiteit Amsterdam 
De Bildung Ontwerpschool heeft in 2017 een krachtige samenwerking 
opgebouwd met de Vrije Universiteit (VU). Deze samenwerking bestaat uit twee 
grote projecten. Allereerst is er het vak dat in samenwerking met de VU wordt 
ontworpen en gegeven: De Bildung Academie: Vorming in Vloeibare Tijden. 
Daarnaast werken DBO en De Bildung Academie mee in het SMART-project van 
de VU.  
 
Vorming in Vloeibare Tijden 
Het begin van 2017 was een spannend moment voor DBO. De eerste editie van 
Vorming in Vloeibare Tijden startte – het allereerste vak dat vanuit De Bildung 
Academie binnen een universitaire context werd aangeboden. Dit vak, een 
honoursvak ter waarde van 6 EC voor bachelorstudenten van de VU en de 
Universiteit van Amsterdam, is opgebouwd en uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de VU. 
Expliciete doelstelling van deze samenwerking is het delen van kennis en 
ervaring vanuit De Bildung Academie over bildungsonderwijs als ideaal, methode 
en organisatiewijze met de (docenten vanuit) FSW in het bijzonder en de VU in 
het algemeen.  
 
Het vak plaatst de Bildung van de student te midden van een vloeibare wereld 
aan de hand van twee domeinen die volop in transitie zijn: het domein van de 
digitalisering en het domein van de democratische rechtsstaat. Hierbij staat een 
interdisciplinaire benadering centraal en wordt intensief gebruikgemaakt van 
benaderingswijzen en methoden uit de kunsten, de wetenschap en het 
ondernemerschap.  Het vak wordt afgesloten met een materialisatie: op basis 
van de opgedane kennis en ervaring in het vak, ontwikkelen studenten een 
onderwijsvernieuwing op de eigen universiteit. Tijdens een grote materialisatie-
presentatie voor VU-studenten, -docenten, -medewerkers en geïnteresseerden 
presenteren de studenten hun ideeën.  
 
Uit de meervoudige evaluatie (i.e. standaard honours-evaluatieformulieren met  
toevoeging van vakspecifieke vragen; een (mondelinge) docentenevaluatie over 
het totale verloop van de cursus; een interview van beide vakcoördinatoren met 
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een groep van vijf studenten over het verloop en effect van de cursus en een 
terugkoppeling van de evaluaties naar de portefeuillehouder onderwijs van het 
faculteitsbestuur SBE) bleek het vak een groot succes. Ten eerste zijn de 
leerdoelen behaald en hebben de studenten werkelijk een ontwikkeling in het 
eigen vormingsproces doorgemaakt. Ten tweede heeft het vak de leerhouding 
van studenten duurzaam verbeterd en studenten uitgedaagd het eigenaarschap 
over het eigen leerproces ook in het reguliere programma dat elk van hen volgt 
te versterken. Dit succes kwam eveneens tot uitdrukking in het feit dat de helft 
van de deelnemende studenten vrijwillig deelnam aan de doorontwikkeling van 
het vak onder begeleiding van DBO en in het feit dat verschillende 
materialisatiegroepen het project ook na afsluiting van het vak hebben 
doorgezet en nog altijd doorzetten.  
 
Deze positieve evaluatie heeft de FSW, De Bildung Academie en de 
honourscommissie van VU-UvA doen besluiten om Vorming in Vloeibare Tijden 
nogmaals aan te bieden in het eerste semester van het collegejaar 2017/2018. 
Ditmaal niet als vak ter waarde en omvang van 6 EC, maar als 12-EC-module. 
Deze gewonnen ruimte is primair benut om meer tijd voor bezinning in te 
richten, meer plek voor de theoretische en praktische colleges te realiseren en 
de materialisatie-tijd en -begeleiding beter tot zijn recht te laten komen. 
Bovendien heeft het de kans geboden om de samenwerking tussen de FSW en 
De Bildung Academie verder te verstevigen – bijvoorbeeld door het initiëren van 
duo-colleges (van DBA- en FSW-docenten samen). Daarbij hebben twee alumni 
van de eerste editie van Vorming in Vloeibare Tijden de persoonlijke coaching en 
organisatorische begeleiding van studenten verzorgd.  
 
De evaluaties van de tweede editie van Vorming in Vloeibare tijden laten 
wederom een groot succes zien en bevestigen het beeld van de eerste evaluatie. 
Bovendien is de groei van 6 naar 12 EC een stap geweest die het vak 
substantieel ten goede kwam; studenten werden minder overvraagd en er was 
meer ruimte voor verdieping op de behandelde stof. De extra materialisatietijd 
werpt eveneens zijn vruchten af; de materialisatiegroepen hadden de beoogde 
onderwijsvernieuwing beter onderbouwd en concreter uitgewerkt. Een 
materialisatiegroep ontwikkelt sinds voorjaar 2018 een nieuw honoursvak voor 
de VU en UvA als resultaat van dit project.  
 
In het eerste semester van het studiejaar 2018/2019 zal het vak Vorming in 
Vloeibare Tijden opnieuw als 12-EC-module worden aangeboden. De 
voornaamste punten van doorontwikkeling zijn een nog betere afstemming van 
alle verschillende programmaonderdelen op elkaar in het algemeen en een 
verdere integratie van de theoretische en praktische aspecten in het bijzonder. 
Daarbij moet de onderlinge werkdruk tussen DBO en FSW worden 
heroverwogen; deze zou bij benadering bij 50/50 moeten zijn, maar drukt nu in 
de praktijk zwaarder op DBO.  
 
 
SMART-project: A Broader Mind 
In 2017 zijn DBO en de VU gekomen tot een omvangrijke samenwerking in het 
SMART-project (dat inmiddels de naam A Broader Mind draagt). Het SMART-
project is de inhoudelijke en praktische uitwerking van de ambitie van de Vrije 
Universiteit om zich te profileren als een instelling waar expliciet aandacht wordt 
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besteed aan persoonlijke en academische vorming, maatschappelijke interactie 
en aan reflectie op deze drie concepten.  
 
DBO is binnen het SMART-project betrokken bij het ontwerp van een blended-
learning curriculum voor alle bachelorstudenten. Deze verrijking op het 
standaardcurriculum krijgt tijdens de gehele bachalorfase van alle opleidingen 
van de VU aandacht in de vorm van een verplicht diploma-supplement. De 
ontwikkeling van het blended-learning curriculum heeft een bottom-up karakter: 
het programma wordt gemaakt door een bouwteam van studenten en docenten, 
onder begeleiding van onderwijsvernieuwers van DBO.  
 
De ambitie is om in januari 2019 met een pilot te starten waarbij vijfhonderd 
eerstejaarsstudenten aan het curriculum gaan deelnemen. Daarbij is het streven 
dat drie opleidingen verdeeld over de alfa-, bèta- en gamma-domeinen 
meedoen. Bij  het slagen van de pilot zal het SMART-programma in de 
daaropvolgende jaren gefaseerd worden opgeschaald tot alle bachelor-studenten 
bereikt worden.  
 
In de periode juni tot en met december 2017 heeft DBO een omvangrijk visie-
document, een plan van aanpak en eerste ontwerpdocumenten ontwikkeld voor 
het SMART-project. Daarbij is in december 2017 een start met het bouwteam op 
de VU gemaakt.  
 
DBO is zeer verheugd met de samenwerking met de VU.  Het is een prachtig 
voorbeeld van hoe de missies van De Bildung Academie op grote schaal en met 
veel impact kunnen worden waargemaakt. Daarbij opereert DBO in dit project 
op het grensvlak van online en offline leren – een van de spannendste en 
belangrijkste onderwijsvraagstukken van vandaag.  
 
 
Hogeschool Utrecht  
De samenwerking met de Hogeschool Utrecht is veelzijdig. In 2017 is er een 
onderzoeksaanvraag RAAK-Publiek gedaan getiteld Bildung doen. Deze aanvraag 
beoogde werkplaatsonderzoek te verrichten in vijf lerarenopleidingen om samen 
te ontdekken welke manieren van werken het tot stand komen van Bildung 
bevorderen. Helaas is deze aanvraag niet gehonoreerd, waardoor de 
samenwerking op dit vlak geen direct vervolg krijgt in 2018. Wel wordt 
overwogen de aanvraag in aangepaste vorm in 2018 nogmaals in te dienen.  
 
Een andere component van de samenwerking is het ontwikkelen van een 
hogeschool-brede Bildung-minor. In 2017 werden de formele stappen gezet die 
nodig zijn voor de aanvraag, inbedding en voorbereiding van de ontwikkeling 
van de minor. Deze stappen zijn succesvol doorlopen. In het voorjaar van 2018 
zal het zwaartepunt liggen op de inhoudelijke vormgeving van de minor en in 
het najaar van 2018 is de geplande start van het programma met een eerste 
lichting studenten.  
 
Een derde component van de samenwerking is dat DBO als onderdeel van 
Teachlab Bildung de opdracht heeft bij te dragen aan een omvangrijke 
vernieuwingsbeweging binnen alle lerarenopleidingen van Instituut Archimedes, 
een vernieuwingsbeweging richting gepersonaliseerd leren. Dit proces is erg 
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leerzaam om mee te maken. De observatie is dat een dergelijk 
vernieuwingsproces op grote schaal uiterst ingewikkeld is, en zeker in een 
organisatie die net een flinke reorganisatie achter de rug heeft voor veel interne 
spanningen zorgt. Bijkomende moeilijkheid is de ervaring dat mandaat om 
concreet bij te dragen op specifieke manieren ontbreekt. Bijdragen die wel 
geleverd zijn, betrekken zich onder meer op het ontwikkelproces van 
leeruitkomsten van gepersonaliseerd leren en de verkenning van het concept 
‘leerteamleren’ als centrale methode voor gepersonaliseerd leren. In 2018 zien 
wij de uitdaging om op een binnen de instelling passende wijze meer mandaat te 
verkrijgen en daardoor impactvoller te kunnen bijdragen.  
 
Personen 
In 2017 heeft DBO veel aandacht besteed aan het scouten en trainen van de 
juiste ontwerpers. Gedurende deze opstartperiode heeft zich een hecht team van 
gedreven, ervaren en diverse ontwerpers gevormd. Zij beschikken over 
(academische) ervaring en expertise en zijn in staat om in hun activiteiten 
werkvormen en benaderingswijzen uit de domeinen kunst, ondernemerschap, 
wetenschap, politiek, sport en religie te verbinden. Vanuit de kennis en ervaring 
van De Bildung Academie zijn zij in staat om complexe onderwijsvraagstukken 
concreet op te lossen. Onze Bildung-adviseurs ontwerpen, ontwikkelen, 
onderzoeken, doceren en implementeren onderwijsvraagstukken op elk niveau. 
Kenmerkend hierbij is een onconventionele en waarden-gedreven benadering.  
 
Ontwerpers van De Bildung Ontwerpschool  
Rutger Verhoeff 
Sietse de Kok  
Femke Keeren 
Dylan Vianen (coördinator)  
Koen Wessels 
Hanna Naus  
Tommy van den Bergh  
 
De mensen van DBO hebben in 2017 onderzoek gedaan en geoefend in Bildung-
inhoud, in organisatie en in de kwaliteiten waarover een adviseur moet 
beschikken. Hierbij werd DBO intensief geholpen door onder andere Joseph 
Kessels, voormalig hoogleraar aan Universiteit Leiden, Universiteit Twente en 
TSM-Business School en oprichter van het succesvolle internationaal opererende 
onderwijsadviesbureau Kessels en Smit. Zo heeft DBO zich in 2017 met en 
vanuit deze groep ontwerpers ontwikkeld van een bevlogen idee tot een 
professioneel opererende advies-organisatie.  
 
 
Blik op 2018 
 
2018 wordt een spannend jaar voor DBO. Nu de organisatie staat en de eerste 
samenwerkingen worden gerealiseerd, is het zaak om verder te 
professionaliseren, de bestaande samenwerkingen tot het best mogelijke 
resultaat te brengen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.  
 
Deze ambities vallen grofweg uiteen in de volgende doelen (en bijpassende 
valkuilen):  
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- Verdere uitbreiding, professionalisering en diversifiëring van het 

bestaande DBO-team.  
 
De gewenste uitbreiding van het team betreft zowel een toename in het aantal 
beschikbare uren van de huidige ontwerpers als het aantrekken en opleiden van 
nieuwe ontwerpkrachten. Om deze uitbreiding mogelijk te maken, moet de 
beloning voor de ontwerpers worden heroverwogen. De professionalisering 
betreft in de eerste plaats het verder uitdiepen van het adviseurschap en het 
versterken van zakelijke kwaliteiten (e.g. onderhandelen, adequate 
documentatie et cetera). De diversiteit van het team betreft een meer super-
diverse samenstelling: een gelijkmatiger verdeling in gender, studie-
achtergrond, professionele kwaliteiten en interesses, onderwijservaring en 
doelgroepkennis.  
 

- Duidelijker visie op wie wij zijn en willen zijn als DBO (en wat dat 
voor individuele ontwerpers betekent). 

 
Omdat DBO een jonge organisatie is, is de identiteit van deze aftakking van De 
Bildung Academie nog volop aan het kristalliseren. Met welke snelheid en op 
welke manier verbreden wij onze blik van het hoger onderwijs naar het mbo, vo 
en po? Wat zijn de belangrijkste ontwerpprincipes waarop wij het al dan niet 
aannemen van een samenwerking beoordelen? En met welke houding treden wij 
de bestaande instellingen – waar wij verandering noodzakelijk achten – 
tegemoet? Dat zijn enkele vragen waar het DBO-team zich op oriënteert in het 
tot wasdom komen van deze adviestak.  
 

- Het realiseren van meer duurzame samenwerkingen 
 
DBO is klaar om het aantal samenwerkingen substantieel uit te breiden. Hiertoe 
worden de acquisitie-vaardigheden van de ontwerpers getraind, wordt er een 
nieuwe site en marketingstrategie gelanceerd en worden de bestaande 
samenwerkingen nog explicieter met onderwijsland Nederland gedeeld.  
 
De beoogde samenwerkingen voor 2018 vallen in vier categorieën uiteen:  

- bottom-up onderwijsontwikkeling;  
- onderwijsadvies en ontwikkeling; 
- onderwijsprogramma’s; 
- Bildung voor professionals.  
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Bildung voor Docenten 
Bildung voor Docenten (BvD) is opgericht door twee enthousiaste stagiaires van 
De Bildung Academie. Vanuit Eerst de Klas waren Kiki Varekamp en Lisanne de 
Berg als trainee werkzaam bij De Bildung Academie. Het resultaat van deze 
stage is een docentenbijscholingsprogramma geworden: Bildung voor Docenten. 
BvD biedt zelf bijscholingsprogramma’s aan. Hier kunnen docenten uit het vo, 
mbo, hbo en wo aan meedoen. Het programma beoogt langs de weg van de 
persoonlijke en professionele ontwikkeling van de docent onderwijs zowel voor 
docenten als studenten aan betekenis te doen winnen.  
 
Pilot 
In september 2017 is de eerste pilot van Bildung voor Docenten start gegaan. 
Docenten uit het hbo en uit het vo doorliepen een programma van zeven weken, 
met in de eerste zes weken elke maandag van 10:00 tot 17:00 uur een 
bijeenkomst en in de zevende week een afsluitend materialisatie-evenement 
waarop geïnteresseerden deelgenoot konden worden van projecten van de 
deelnemers.  
 
De pilot is in grote lijnen als een succes ervaren. Deelnemers ervaren een 
verrijking van hun docentschap, in het bijzonder wat betreft verdieping van de 
eigen onderwijsvisie, nieuwe praktische inspiratie en zin en een versterkte 
relatie met de student of leerling. Belangrijkste leerpunten waren (1) de 
intensiteit van het programma, omdat de pilot als zeer intensief en kort ervaren 
werd; en (2) de verhouding tussen het aandeel Deep Democracy en het aandeel 
kunst en creativiteit. De verwachting is dat een langduriger programma met 
lagere intensiteit en betere afstemming tussen de verschillende onderdelen 
diepere lering en meer ruimte voor experiment in de praktijk biedt. 
 
Personen 
Bildung voor Docenten is gecoördineerd door Lisanne de Berg in samenwerking 
met kernteamlid Koen Wessels. Samen verzorgden Lisanne en Koen de 
wervingscampagne, inschrijvingen, programma-ontwikkeling en uitvoering. 
Tevens waren ze als gidsen bij het de pilot betrokken. Marijn Moerman (een van 
de initiatiefnemers van De Bildung Academie) en Yonathan Keren (externe 
trainer, gespecialiseerd in Deep Democracy), waren als trainer intensief bij de 
voorbereiding en uitvoering van het programma betrokken. 
 
Team Bildung voor Docenten  
Lisanne de Berg (coördinator, gids)  
Koen Wessels (coördinator, gids)  
Marijn Moerman (trainer, bouwer)  
Yonathan Keeren (trainer, bouwer)  
 
Blik op 2018 
De doelstelling is om in het voorjaar van 2018 een doorontwikkeld programma 
met een groep van minstens acht docenten te draaien. Dit programma zal eens 
in de twee weken een bijeenkomst hebben (in plaats van iedere week) en vier 
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maanden duren (in plaats van zeven weken). Op basis van de ervaringen met 
deze editie van BvD zal een derde editie na de zomer van start gaan. Tevens 
wordt beoogd om de kennis en ervaring die het team van BvD opdoet in haar 
programma’s bruikbaar te maken voor De Bildung Ontwerpschool. De ambitie 
hierbij is om binnen onderwijsinstellingen duurzaam bij te kunnen dragen aan de 
persoonlijke en professionele ontwikkeling van docenten en om via die weg 
binnen concrete contexten Bildung te versterken. Koen Wessels draagt 
verantwoordelijkheid voor deze samenwerking tussen BvD en DBO. De 
verantwoordelijkheid voor het cursusprogramma van Bildung voor Docenten ligt 
primair bij Lisanne de Berg.   
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Avondbildung 
Al sinds de oprichting van De Bildung Academie is er grote belangstelling voor 
bildungsonderwijs – en niet alleen vanuit studenten. Om gehoor te geven aan 
deze vraag is in 2017 gestart met Avondbildung. Hierin biedt De Bildung 
Academie cursussen aan voor het grote publiek, met een nadruk op Bildung en 
intergenerationeel leren.  
 
Pilot 
In september 2017 is de pilot van Avondbildung start gegaan. Negentien 
deelnemers zijn gestart met het programma ‘Avondbildung: een wereld van 
verschil’. De leeftijd van deelnemers lag tussen de 19 en 71 jaar. Ook bestond er 
een groot verschil in achtergronden. Een aantal studenten, maar ook werkenden 
bij een bank, middelbare school of een bedrijf als Microsoft, namen deel.  
 
Het programma bestond uit twaalf weken. Elke woensdagavond tussen 18:45 en 
21:45 uur kwam de groep bijeen om stil te staan bij actuele maatschappelijke 
thema’s zoals democratie en digitalisering. Het eerste deel, ‘Indrukken’, bestond 
uit het verzamelen van input en verschillende perspectieven omtrent de wereld 
van nu. In het tweede deel zijn deelnemers aan de slag gegaan met uitdrukken 
en zichzelf expressie geven door middel van retorica en kunst. De laatste avond 
was de kroon op het programma, waar in de materialisatie-avond deelnemers is 
gevraagd om te delen met geïnteresseerde aanwezigen wat ze in de twaalf 
weken hebben geleerd en ervaren in een eigen expressievorm.  
 
De pilot is in grote lijnen als succesvol ervaren. Deelnemers ervaren meer 
bewustwording over hun eigen gedrag en merken aan het einde van het 
programma op dat ze meer richting voelen in wat ze werkelijk belangrijk vinden 
in het leven. Vooral de open, diepe, kwetsbare gesprekken over de thematiek 
die een inkijk gaf in de verschillende perspectieven van de deelnemers werd als 
zeer leerzaam beschouwd. Belangrijkste leerpunten waren (1) niet te veel 
programmaonderdelen op een avond, omdat er dan te weinig ruimte overblijft 
voor groepsgesprek en -dynamiek, wat juist als waardevol werd beschouwd;  (2) 
meer duidelijke verbanden leggen tussen de verschillende behandelde thema’s; 
en (3) meer voorbereiding op de avonden zelf door middel van leeswerk of 
opdrachten. De verwachting is dat wanneer er ook tussen avonden in de week 
vormen zijn om bezig  te zijn met de thematiek, het geleerde meer geïntegreerd 
kan worden door deelnemers in het dagelijks leven. Dit heeft mogelijk invloed op 
een nog duurzamere Bildung-houding bij deelnemers.  
 
 
Personen 
Avondbildung wordt gecoördineerd door kernteamlid Hanna Naus. In 
samenwerking met Roos van Amstel (eveneens kernteamlid),  Stijn Out en 
Sandra Verbruggen (beide bouwers) is het programma grotendeels 
vormgegeven. In een vroeg stadium hebben ook Lida Moll-Doyer, Helène 
Webers, Kyra Mensink (kernteam), Hidde Kamst, Anne-Jan Pouw, Nerissa 
Schansman en Lara Maassen een aandeel geleverd in het onderzoek naar 
behoeften die leven onder verschillende generaties en waar het programma en 
de marketing op toegespitst konden worden. In het programma heeft Eugène 
Sutorius het onderdeel over democratie gefaciliteerd. Hans Schnitzler nam de 
groep mee in vraagstukken omtrent digitalisering. Rob Leijdekkers heeft de 
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deelnemers meegenomen in expressie en kunst. Roos, Stijn, Sandra en Eugène 
hebben de groep deelnemers twaalf weken begeleid. De Bildung Academie dankt 
al deze betrokkenen voor hun inzet en voor hun moed, iets nieuws te wagen.  
 
Team Avondbildung 
Hanna Naus (coördinator) 
Roos van Amstel (gids, bouwer)  
Stijn Out (gids, bouwer)  
Sandra Verbruggen (gids, bouwer)  
Rob Leijdekkers (meester)  
Eugène Sutorius (meester)  
Hans Schnitzler (meester)  
Lida Moll-Doyer (bouwer)  
Helène Webers (bouwer)  
Kyra Mensink (coördinator voorbereiding)  
Hidde Kamst (bouwer)  
Anne-Jan Pouw (bouwer)  
Nerissa Schansman (bouwer)  
Lara Maassen (bouwer)  
 
Blik op 2018 
De doelstelling is om in het voorjaar van 2018 ‘Avondbildung: een wereld van 
verschil’ opnieuw aan te bieden. Het streven is om in februari wederom met een 
groep te starten van tien tot twintig deelnemers met een variërende leeftijd en 
achtergrond, zodat het leren van en met elkaar bevorderd wordt. In het nieuwe 
programma zullen de leringen uit de pilot worden meegenomen. Daarnaast is 
het streven om naast het al eerder aangeboden Avondbildung-programma 
nieuwe programma’s te ontwikkelen en aan te bieden voor open inschrijving met 
thema’s als arbeid, zorg, liefde of artificial intelligence.  
 
Een mogelijk en gewenst scenario is dat er in het najaar van 2018 verschillende 
programma’s onder Avondbildung parallel worden aangeboden om zoveel 
mogelijk mensen kennis te laten maken met Bildung en om de impact van De 
Bildung Academie te vergroten. Een optie die verder uitgezocht gaat worden in 
2018, is of we naast aanbodgestuurde programma's ook meer vraaggestuurd 
kunnen leveren, door incompany-trajecten aan te bieden. Hanna Naus draagt 
ook in 2018 de verantwoordelijkheid en zal toezien op de ontwikkelingen onder 
Avondbildung en de verbinding met de rest van De Bildung Academie en het 
kernteam waarborgen.    
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Over Bruggen in Amsterdam 
Over Bruggen in Amsterdam (OBiA) brengt studenten van het mbo, hbo en wo 
bij elkaar. In de samenleving van vandaag zijn scholieren en studenten vanaf de 
middelbare school gescheiden. Dit werkt door in het voortgezet onderwijs. Mbo-, 
hbo- en wo-studenten ontmoeten elkaar steeds minder, de mogelijkheden om je 
te ontwikkelen zijn ongelijk over de onderwijsniveaus verdeeld en niet alle 
kwaliteiten van de samenleving worden benut. Over Bruggen in Amsterdam is 
een geluid tegen de groeiende polarisatie, ongelijke kansen en segregatie binnen 
de Nederlandse samenleving. 
 
Het project Over Bruggen in Amsterdam is een idee van Ynte Bakhuizen, een 
van de initiatiefnemers van Amsterdam. Ynte heeft OBiA opgezet in 
samenwerking met docenten van het ROC Amsterdam, de Hogeschool van 
Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het gezamenlijke doel is om de 
verbinding en inclusiviteit tussen de studenten en hun omgeving te stimuleren 
door bezig te gaan met de fenomenen segregatie en polarisering. Studenten 
gaan dit te lijf in direct contact met hun omgeving in de stad Amsterdam. Niet 
door te focussen op de verschillen, maar op de overeenkomsten. Niet door 
erover te praten maar door samen te doen. Studenten krijgen een half jaar de 
tijd om samen een evenement op te zetten in Amsterdam. Een evenement over 
Amsterdammerschap en een evenement van verbinding en verbroedering tussen 
mensen met verschillende achtergronden in onze hoofdstad. 
 
Dit project sluit daarmee goed aan op de missies van De Bildung Academie om 
enerzijds onderwijsvernieuwing te stimuleren en anderzijds het brengen van 
Bildung naar de samenleving. Onderwijsvernieuwing stimuleren wij door 
verschillende experts en docenten in de vorm van gastmeesters aan ons project 
te koppelen. De ideeën die zij bij OBiA opdoen nemen ze weer mee naar hun 
eigen werkomgeving. Daarnaast brengen wij Bildung naar de samenleving 
middels het festival dat de studenten zelf organiseren. Dit alles terwijl er impact 
wordt gecreëerd door middel van de organisatie van een festival. 
  
VLECHTWERK 
Over Bruggen in Amsterdam draaide tussen februari en juli 2017 als pilot. Deze 
eerste editie bracht vanwege haar unieke opzet de  nodige spanning met zich 
mee. Negentig studenten, gelijk verdeeld over het ROC-West, Hogeschool van 
Amsterdam en De Bildung Academie, werden geheel vrij gelaten om hun eigen 
festival vorm te geven. De enige kaders die daarin leidend waren, waren de 
thema’s verbinding en Amsterdammerschap. Het verzorgen van benodigdheden 
als de locatie, aankleding en catering lag bij de studenten zelf. Coaches 
ondersteunden hen daarbij in het groepsproces. Het was aan hen om te zorgen 
voor de onderlinge verbinding tussen de studenten. 
 
Door de studenten in die vorm eigenaarschap te geven, werd iedereen 
gestimuleerd om een bijdrage naar eigen kunnen te leveren. Bovendien werden 
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deelnemende studenten gewezen op de mogelijkheden die hun eigen netwerk en 
hun eigen talenten met zich meebrengen. Op die manier heeft OBiA de 
verschillende talenten en netwerken van de studenten verbonden en versterkt. 
Daarnaast zette OBiA de stad in als onderwijsomgeving. Bijeenkomsten werden 
georganiseerd op de onderwijsinstellingen en bekende plekken van de studenten 
zelf. Hierdoor kregen zij een beeld van elkaars leefomgeving. 
 
Deze eerste editie leidde tot een door studenten georganiseerd festival: 
Vlechtwerk. Het culturele poppodium RADION gaf de studenten de mogelijkheid 
om daar het festival te organiseren. Wij kijken terug op een mooie 
samenwerking die wij naar de toekomst graag verder willen vormgeven. Het 
festival werd bezocht door ongeveer zevenhonderd mensen. De samenstelling 
daarvan was een weerspiegeling van die van het project; de bezoekers 
verschilden in leeftijd, etnische achtergrond en opleidingsniveau. Op het festival 
ontstond de beoogde verbinding tussen studenten, bezoekers en organisatie. 
 
In het tegengaan van segregatie tussen studenten is Over Bruggen in 
Amsterdam geslaagd. De belangrijkste lessen die uit de pilot meegenomen 
worden, vallen in drieën uiteen. Ten eerste zou een volgende editie zich meer 
kunnen focussen op de segregatie op het niveau van de omgeving van 
studenten, bijvoorbeeld door elkaar meer mee te nemen naar elkaars 
persoonlijke omgeving, in plaats van enkel waar het onderwijs plaatsvindt. Ten 
tweede vroegen de studenten om meer kaders. Het regelen van een eigen 
locatie kost veel tijd en zorgde tijdens het project dat andere groepen minder 
snel konden schakelen, wat ook weer gevolgen had voor de onderlinge 
verbinding tussen de studenten. Ten slotte is het streven om in de volgende 
editie meer tijd besteden aan het opleiden van de coaches. Zij hebben het 
tijdens de pilot allemaal fantastisch gedaan. OBiA wil die ervaring mee nemen 
naar een volgende editie en verwerken in een coachtraining voor toekomstige 
coaches. 
  
Personen 
De belangrijkste taken binnen Over Bruggen in Amsterdam worden door drie 
soorten bouwers vervuld: de projectbouwers, de coaches en de coördinatoren. 
Deze groep bouwers hebben de eerste editie van Over Bruggen in Amsterdam 
tot een groot succes gemaakt. Daarnaast zijn wij de gastmeesters minstens 
zoveel dank verschuldigd voor hun geleverde bijdrage aan deze eerste editie. 
  
Projectbouwers 
De bouwers (die tegelijkertijd initiatiefnemers waren) van Over Bruggen in 
Amsterdam, hebben het heft in eigen handen genomen en in een zeer korte tijd 
een groot en krachtig plan ontwikkeld. Als groep hebben zij vanaf oktober 2016 
tot en met januari 2017 de basis gelegd voor het project Over Bruggen in 
Amsterdam. Zij waren daarin onder meer bezig met het de organisatie van de 
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bijeenkomsten, het werven van coaches en studenten en het acquireren van 
financiën. 
  
De betrokken projectbouwers: 
Arthur de Gast             Ottilia Kasbergen         Url Correa Jr. 
Karlijn Arts                   Samira Shadid             Ynte Bakhuizen 
Lieveke Heijn               Tamara Beukeboom 
  
Coaches 
De coaches vervullen een essentiële rol in het smeden van de verbinding. Zij 
houden zich bezig met vragen als: hoe gaat het samenwerken; lukt het 
onderling een verbinding tot stand te brengen en betrekken studenten hun eigen 
omgeving (familie, wijk en vrienden) voldoende? Daarbij maken coaches soms 
ook de inschatting om het werk aan het groepsproces soms voorrang te verlenen 
aan de organisatie van het evenement. Het einddoel, de organisatie van een 
evenement, staat namelijk in dienst van het hoofddoel: het verbinden van de 
diverse studenten van verschillende onderwijsniveaus. 
  
De betrokken coaches: 
Daryll Landbrug           Lieveke Heijn               Samira Shadid 
Evelien Oosterom         Nicky Tersteeg             Url Correa Jr. 
Kaoutar Ben Hadi         Nicky Veenendaal 
  
Gastmeesters 
Van een spoken-word tot marketingadvies en van een eenakter tot een 
workshop over het schrijven van een persoonlijke brief aan je eigen verleden.  
De gastmeesters hebben allen op hun eigen manier een even waardevolle 
bijdrage geleverd. Hiervoor zijn wij hen allen zeer dankbaar. 
  
De betrokken gastmeesters: 
Abid Tounssi                Maarten Kuiper            Silvie Kamphuis             
Derek Otte                   Meera Nankoe              Stefan Polder 
Ebru Altinbas               Omar Breedveeld         Tjeerd Ros 
Kirsten Kalkman           Sander Stallinga          Ynte Bakhuizen 
  
Coördinatoren 
Drie coördinatoren hebben samengewerkt tijdens deze editie: een project-, 
coach- en een evenementcoördinator. De projectcoördinator was 
verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoudelijke lijn tijdens het project. 
De coachcoördinator ondersteunde de coaches in het begeleiden van de 
studenten. De evenementcoördinator zorgde dat studenten de belangrijkste 
vraagstukken tackelen die komen kijken bij de organisatie van een festival en 
stimuleerde hen om creatief te denken. Samen met de coaches zorgden zij er 
voor dat de studenten samen tot hun eigen georganiseerde festival zijn 
gekomen. 
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De betrokken coördinatoren: 
Coachcoördinator: Tamara Beukeboom 
Projectcoördinator: Durk Gardenier 
Evenementcoördinator: Jacco van Sandijk 
  
Blik op 2018 
In 2018 begint Over Bruggen aan een tweede editie. Ditmaal nog groter en 
wederom met steun van de gemeente Amsterdam, alsook in een nieuwe 
samenwerking met de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. OBiA werkt samen 
met de OBA door daar op 30 juni 2018 het festival te organiseren, waardoor de 
impact van OBiA en de bijdrage aan de missie van De Bildung Academie om 
Bildung naar de samenleving te brengen worden vergroot. Wij zijn daarom ook 
zeer verheugd over de samenwerking met de OBA en de gemeente.   
 
Daarnaast is OBiA erg blij met de nieuwe coachgroep van de editie van 2018. 
Deze bestaat uit oud-studenten van de eerste editie, nieuwe coaches die graag 
betrokken wilden raken en oud-coaches die nogmaals aan dit project mee wilden 
bouwen. Daarnaast zijn er ook oud-studenten aangesloten als projectbouwers bij 
Over Bruggen in Amsterdam. Zij draaien mee in de organisatie en bouwen mee 
aan de bijeenkomsten. 
 
Ten slotte zien wij mooie mogelijkheden weggelegd voor Over Bruggen in 
Amsterdam, zoals een mogelijke opschaling. Hiertoe wordt gesproken met 
verschillende onderwijsinstellingen door heel Nederland; de problematiek die 
door Over Bruggen wordt aangepakt, is buiten Amsterdam immers minstens zo 
dringend.  
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Organisatie 
De organisatie van De Bildung Academie laat zich opdelen in het 
stichtingsbestuur en twee teams: het kernteam en het zogeheten team Gas, 
Water & Licht.  
 
Gas, Water & Licht  
Spin in het web van De Bildung Academie is het zogeheten Gas, Water & Licht 
(GWL); als De Bildung Academie een huis is, vervullen de mensen die de 
functies binnen Gas, Water & Licht bekleden de voorwaarden waaronder de 
bouwers in dat huis kunnen werken. Concreet betekent dit dat dit 
managementtrio-nieuwe-stijl zich bekommert om de organisatie, financiën, 
marketing en HR van De Bildung Academie. Zo zetten zij de faciliterende en 
stimulerende context neer waarbinnen de verschillende mensen en onderdelen 
van De Bildung Academie zelfsturend kunnen opereren.  
 
Team Gas, Water & Licht  
Michiel Tolman: directie 
Mark Helfrich: financiën en marketing 
Kyra Mensink: HR  
Sven Peetoom (per november): marketing en communicatie  
 
De mensen van team Gas, Water & Licht werden in sommige taken ondersteund 
door bouwers van De Bildung Academie. Zo organiseerde Team Alumni 
feestelijke en verdiepende samenkomsten voor alumni en vrijwilligers van De 
Bildung Academie. Dankzij hen heeft De Bildung Academie onder meer een 
heerlijk zomerfeest én een prachtig winterfeest voor de hele beweging kunnen 
beleven. Op het gebied van financiën heeft Mark dankbaar gebruik gemaakt van 
de input en steun van Yorick Feld.  
 
Team Alumni  
Nerissa Schansman 
Rozemarijn Brus  
Victoria Brood  
 
Ondersteuning financiën  
Yorick Feld  
 
Ook in 2018 blijft het streven van GWL om faciliterend en stimulerend 
leiderschap waar te maken. Hiermee inspireert en ondersteunt dit team de 
andere teams om zelfsturend te zijn en om op hun beurt ook stimulerend en 
faciliterend voor andere teams te zijn. De minimale kaders van GWL (op het 
gebied van financiën, HR, marketing en strategie) worden verder gebruikt om 
een duurzame vergroting van impact te laten plaatsvinden zodat het gehele 
onderwijs in Nederland Bildung kan integreren.  
 
Kernteam 
Het kernteam vormt het dagelijks bestuur van de academie. Zij maken het 
onderwijs en voeren alle omliggende taken die hierbij komen kijken uit. Ook 
worden in het kernteam de visie, de missie en de strategie van de academie 
besproken, bepaald en uitgezet. De leden van het kernteam ontvangen een 
minimale vergoeding voor hun werkzaamheden.  
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Het kernteam bestond in 2017 uit: 
 
Michiel Tolman   - Directeur 
Kirsten Kalkman  - Onderwijsinnovator  
Mark Helfrich   - Communicatie & Financiën  
Dylan Vianen  - Coördinator De Bildung Ontwerpschool 
Koen Wessels  - Coördinator Bildung voor Docenten 
Kyra Mensink   - Coördinator Jaarprogramma 
 
Roos van Amstel (per sep.) -  Coördinator Jaarprogramma en Avondbildung 
Hanna Naus (per sep.) - Coördinator Avondbildung 
Durk Gardenier (per sep.)- Coördinator Over Bruggen en Jaarprogramma 
Sven Peetoom (per nov.) - Marketing 
 
Ynte Bakhuizen (tot jul.) - Coördinator Over Bruggen in Amsterdam 
Arthur de Gast (tot jul.) - Onderwijs facilitator 
Merel van Geel (tot jun.) - Marketing 
Douwe Meuldijk (tot feb.) - Externe relaties 
 
Stichtingsbestuur 
Het stichtingsbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor De Bildung 
Academie. Zij laat het dagelijks bestuur aan het kernteam en controleert uit 
zichzelf de kwaliteit van het onderwijs dat wordt aangeboden. Hiervoor ontvangt 
het bestuur geen vergoeding. In 2017 zag het bestuur er als volgt uit: 
 
Em. prof. mr. Eugène Sutorius  - Voorzitter 
Mr. Lida Moll-Doyer  - Secretaris / Penningmeester 
Martijn Adam   - Penningmeester1 
Sietse de Kok   - Algemeen 
 
  

                                       
1 Martijn Adam heeft zijn taken als penningmeester per 31 juni 2017 neergelegd. De 
functie van penningmeester is tijdelijk overgenomen door mr. Lida Moll-Doyer. 
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Financieel 
 
Baten 
De Bildung Academie was in 2017 genoodzaakt nieuwe geldstromen te zoeken. 
De lasten nemen toe en de initiële subsidie vanuit Platform Betatechniek was 
volledig gebruikt. Aangezien De Bildung Academie graag laagdrempelig wil 
blijven voor haar primaire doelgroep, de studenten, is het collegegeld dat 
studenten betalen veel lager dan de werkelijke kosten die De Bildung Academie 
maakt per student. Er is gekozen om dit gat op twee manieren op te vullen.  
 
Allereerst zijn er meerdere programma’s opgezet binnen de academie, zoals 
hierboven omschreven. Deze programma’s opereren als kleine ondernemingen 
onder de naam De Bildung Academie. Het is de bedoeling dat deze programma’s 
op termijn genoeg bijdragen aan de kas van De Bildung Academie zodat de 
academie aan haar verplichtingen kan blijven voldoen, een laagdrempelig 
Bildung-jaarprogramma kan draaien en haar mensen normaal kan belonen voor 
hun werkzaamheden.  
 
Omdat dit niet direct genoeg opbrengt, is er gezocht naar maatschappelijke 
partners. Dit zijn partijen die net als De Bildung Academie staan voor een 
toekomst waarin onderwijs adequaat bijdraagt aan de vorming van de individu 
en de groep en past binnen de huidige tijd. Deze partners zijn gevonden in 
stichting Janivo, de Iona stichting, stichting Talud en een anonieme vierde partij. 
Wij danken deze partners ten zeerste voor hun bijdrage en kijken uit naar 
toekomstige samenwerking.  
 
Lasten 
Omdat er slechts één onderwijssemester was in 2017, zijn de onderwijskosten 
lager uitgevallen dan vooraf begroot. Dit betekent dat lonen en vergoedingen de 
enige significante kostenpost uitmaakten. De Bildung Academie heeft in 2017 
negen personen in vaste dienst genomen. Deze kernteamleden verdienen allen 
het wettelijk minimumloon. Zo houdt de academie de kosten laag. Verder zijn er 
verschillende mensen die als zelfstandiger ondernemer werkzaamheden voor het 
De Bildung Academie verrichten. Zij ontvangen een bedrag dat gelijk is aan het 
wettelijk minimumloon.  
 
De rest van de kosten zijn allen binnen begroting gebleven. Zie Staat van Baten 
en Lasten hieronder.  
 
Resultaat 
Ondanks de steun van onze partners, het feit dat alle kosten zo laag mogelijk 
worden gehouden en het uitbetalen van minimumloon is er een negatief 
resultaat van €50.000,-. Dit was begroot en is dankzij een reservering in 2016 in 
dit resultaat opgevangen. Er is nu nog €36.726 gereserveerd voor dergelijke 
verliezen. In 2018 zal het resultaat dus verbeterd moeten worden. Gelukkig is 
ook te zien dat de verschillende programma’s van de academie financieel 
gezonde stappen zetten en steeds meer van de lasten kunnen dragen. Deze 
wetenschap, gecombineerd met de steun van onze vier partners, maakt dat De 
Bildung Academie 2018 met vertrouwen tegemoet ziet.  
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Balans en staat van baten en lasten 
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Namens Stichting De Bildung Academie, 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


