Wat willen we met lezen en taal bij
studenten teweegbrengen?
Verslaglegging deelsessie 4
Omschrijving
In deze deelsessie neemt Koen Vos deelnemers mee in de leeractiviteiten op het gebied van kunst,
filosofie en religie. Hij laat een aantal voorbeelden zien waarop lezen het denken van studenten
verruimt, waarin taal wordt ingezet om anderen beter te begrijpen en hoe kunst in algemene zin als
trainingssfeer kan dienen voor persoonsvorming.
Over de sprekers:
Koen Vos: Praktor Brede Vorming bij ROC Friese Poort Leeuwarden

Korte verslaglegging
Tijdens zijn workshop nam Koen Vos ons mee op ‘empathieavontuur’. Ter introductie vertelde hij van
zijn werkzaamheden bij het practoraat brede vorming van ROC Friese Poort. In onze maatschappij
klinkt de laatste tijd steeds vaker de term ‘bildung’ en is de vibratie te voelen van de brede vorming.
ROC Friese Poort heeft de opvatting dat “je naast je beroep ook een leven hebt”. Te vaak worden
mbo-studenten ‘slechts’ opgeleid binnen de eigen beroepsopleiding. Alsof er niet meer zou zijn in het
leven dan dat beroep. Een van Koens activiteiten afgelopen jaar was het empathieavontuur YAGO dat
bestond uit betekenisvolle projecten en inspirerende leerervaringen. 460 mbo-studenten van de
vestigingen Emmeloord en Urk deden mee. Centraal stond bijvoorbeeld ‘Hoe ga je om met andere
mensen?’ dat ging over het ontvankelijk worden voor andere werelden en mensen. Dat vergroot het
empathisch vermogen.
Koen nam de deelnemers mee in het begrip ‘exitement’, wat gaat over momenten waarop ‘het’
gebeurt. De deelnemers kregen de opdracht op zoek te gaan naar zo’n moment van exitement
gekoppeld aan lezen in de klas. Wat gebeurde er, waarom was het zo’n goed moment, wat heb je
ervan geleerd? Opvallend bij de plenaire bespreking was dat de begrippen echtheid en authenticiteit
vaak vielen.
Tot slot besteedde Koen aandacht aan het boek ‘Ondergedoken als Anne Frank’ (van Henk Steenhuis
en Marcel Prins). De auteurs, Koen en Stichting Lezen hebben het plan opgevat dit boek opnieuw uit
te gaan geven als boek voor het mbo in het kader van 75 jaar vrijheid. Er komt een nieuwe versie van
het papieren boek, een e-boek en een luisterboek. De bijbehorende website wordt vernieuwd. Het
boek gaat weliswaar over kinderen die ondergedoken hebben gezeten in de Tweede Wereldoorlog,
maar het gaat ook over het thema vrijheid in bredere zin.
Meer weten/zien van de activiteiten van Koen Vos? Volg dan deze links:
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=T7D0w47swYE&t=76s
Magazine: https://www.rocfriesepoort.nl/sites/default/files/2018-10/yago-krant-DEF%20web.pdf
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