UITNODIGING WEBINAR

'De kritisch denkende student in het mbo:
autonoom en constructief’
Expertisecentrum Kritisch Denken – ROC Midden Nederland
9 december 2020 | 14:00 – 16:15

Beste onderwijscollega,
Graag nodigen we je uit voor een webinar over kritisch denken in het mbo. Op basis van
de ervaringen, projecten en onderzoeken van het Expertisecentrum Kritisch Denken is
een publicatie gemaakt. Dit boekje wordt gepresenteerd op 9 december 2020, tijdens dit
webinar. Het webinar is gericht op docenten die kritisch denken in de context van het
mbo willen begrijpen en in hun onderwijs een plek willen geven. We geven handvatten
en denkstof om met het thema aan de slag te gaan in de eigen organisatie, opleiding en
lessen.
In het webinar gaan we in op de vraag: ‘Hoe kunnen we kritisch denken begrijpen in
relatie tot het mbo?’ We bespreken de rol van de docent, het onderwijsmanagement en
de organisatie als geheel. Doen we wat er nodig is om studenten op te leiden tot
kritische, autonome professionals die zich altijd bewust zijn van hun rol als burger in een
samenleving? Daan van Riet, Roos Slegers en Laurence Guérin geven lezingen. Er is
ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zie voor het programma de volgende
pagina.

Locatie
Microsoft Teams. De link wordt toegestuurd voorafgaand aan de bijeenkomst.
Aanmelden kan via dit formulier.
Met hartelijke groeten,
Daan van Riet, Laura Martens, Tessa Miedema
Expertisecentrum Kritisch Denken, ROC Midden Nederland

Programma
13:45 – 14:00 Inlog
14:00 – 14:05 Welkom en opening
14:05 – 14:45 Lezing door Daan van Riet
Daan is hoofd van het Expertisecentrum Kritisch Denken. Hij zal ingaan op de
begripsvorming van kritisch denken, helpend docentgedrag en didactische handvatten.
Waarom willen we dat onze studenten kritisch leren denken? Zouden we dat wel
moeten willen?
14:45 – 15:00 Pauze
15:00 – 15:45 Lezing door Roos Slegers
Roos is verbonden aan de Tilburg University als filosofe. Ze geeft hier onderwijs (o.a. in
organisatie-ethiek, marktwerking & moraliteit en bureaucratie & ethiek) en publiceert o.a.
over Adam Smith. In haar lezing zal ze ingaan op bureaucratie en hoe zich dit verhoudt
tot de kritisch denkende student en werknemer. Wat kan een organisatie doen om
personeel en studenten in staat te stellen tot kritisch denken?
15:45 – 16:10 Slotwoord door Laurence Guérin, practor burgerschap ROC van
Twente
Het practoraat burgerschap van ROC van Twente is een belangrijke partner van ons,
we werken intensief samen om kritisch denken te democratiseren. Kritisch denken moet
ook voor onze studenten toegankelijk zijn als we ze als volwaardig democratisch burger
willen opleiden. Laurence is practor burgerschap en bespreekt deliberatief burgerschap
in haar slotwoord.
16:10 – 16:15 Einde
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