
18 mei: Netwerkbijeenkomst ‘Cultuur en burgerschap in het mbo’ in 
Den Haag 
 
Op welke manier kan  cultuur bijdragen aan de burgerschapsvorming van mbo studenten?  
Welke meerwaarde en welke mogelijkheden heeft cultuur te bieden? 
Het Netwerk burgerschap mbo organiseert  donderdag 18 mei samen met het LKCA (Landelijk 
Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst) een netwerkbijeenkomst in Den Haag, 
met als centraal thema burgerschapsvorming en cultuur. In goed overleg is een interessant en 
gevarieerd programma samengesteld.  
De bijeenkomst vindt plaats bij Humanity House, waar u de kans krijgt om via een spannende er-
varingsreis 1) te zien, horen en beleven wat het betekent om te moeten overleven in een conflict- 
of rampgebied.   
 
Praktische informatie: 
Datum:  donderdag 18 mei  
Locatie:  Humanity House - Prinsegracht 8, 2512 GA Den Haag 
 
Aanmelden 
 
Programma:  
 
12.30 – 13.00 uur Inloop 
13.00 – 13.20 uur Welkom door LKCA en Netwerk Burgerschap 
13.30 – 13.45 uur Praktijkvoorbeeld ROC Mondriaan (i.h.k.v. Mondriaan jaar) 
13.45 – 14.15 uur Rijksmuseum over het mbo programma 2) 
14.30 – 16.00 uur Ervaringsreis 

• Toelichting op de ervaringsreis door Audrey Mussoni 
• Ervaringsreis zelf beleven 
• Docenten ROC Mondriaan hoe zij de ervaringsreis in hun lespro-

gramma verwerken 
16.00 – 16.15 uur In gesprek met een vluchteling die zelf inmiddels een mbo opleiding 

volgt 
16.15 – 17.00 uur Gelegenheid voor onderlinge uitwisseling  / netwerkborrel  

 
De bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor medewerkers van mbo scholen en medewerkers van 
culturele instellingen. Deelname is gratis maar schrijf u wel op tijd in. Er is namelijk maar een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar.  

 
1)  
Je kruipt eerst letterlijk in de huid van een vluchteling en je voelt zelf hoe het is om in een oorlogs- of conflictsituatie te belanden. 

Daarna ontmoet je voortaan mensen die dat in het echt hebben ervaren. Je bent niet alleen een toeschouwer, maar een deelne-

mer, (mee)denker en (mee)doener: in het muse-um kun je vervolgens bijvoorbeeld ook je eigen vragen en ideeën over humani-

taire vraagstukken kwijt. 
 
2 ) 

Wouter van der Horst, medewerker educatie van het Rijksmuseum, laat zien op welke manier een be-zoek aan het Rijksmu-

seum kan bijdragen aan het mbo. Met het programma Dutch Design in de Gou-den Eeuw won het Rijksmuseum begin dit jaar 

de NOT Innovatie Award. Mbo studenten ontdekken via een multimediale workshop de kracht van het Nederlandse ontwerp 

door kleuren, vormen, materialen en gebruiken uit de Gouden Eeuw te onderzoeken en te vertalen naar nu. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0TmJBZt3kHgZajuR86_XoBwO5xdbZQ3YIvxO_y5qwT0kr_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0TmJBZt3kHgZajuR86_XoBwO5xdbZQ3YIvxO_y5qwT0kr_g/viewform


 


