
VU Research Portal

Good practices onder de loep/Oosterse Filosofie

Vroom, A.L.

published in
Verder met Onderwijs. De onderwijsvisie VU in theorie en praktijk.
2010

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Vroom, A. L. (2010). Good practices onder de loep/Oosterse Filosofie. In Verder met Onderwijs. De
onderwijsvisie VU in theorie en praktijk. (pp. 81-81). Onderwijscentrum VU.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/3888473d-3b23-4749-bfdf-3dc82721c1f0


81

Via dialoog tot 
oordeelsvorming - en 
terug. 
Faculteit der Godgeleerdheid

Vak:  Oosterse filosofie B
Studie: Religie en Levensbeschouwing
Leerjaar: Bachelor 2
Aantal studenten: 18
Aantal docenten: 1
Omvang: 3 EC

Docente Annewieke Vroom beoogt studenten 
niet alleen inhoudelijk te ontwikkelen, maar ze 
ook te leren de dialoog aan te gaan binnen en 
buiten de universiteit. Daarom ontwikkelde zij 
met Bodhitv, de jongerenwebsite van de boed-
dhistische omroep, het vak Oosterse wijsbe-
geerte. Tweedejaarsstudenten werken in dit 
vak aan een gefundeerde, persoonlijke visie op 
boeddhistische inzichten en gaan via Bodhitv op 
het web en live de dialoog aan met boeddhisten. 

Dialoog is een belangrijk aspect van academische 
oordeelsvorming. Studenten moeten leren om 
met anderen in gesprek te gaan om een oordeel 
te vormen en aan te scherpen. ‘En dialoog kun je 
maar op één manier leren en dat is door het te 
doen’, aldus Vroom. 

Ontwikkelen van een visie
Studenten lezen verschillende boeddhistische 
teksten en krijgen te maken met verschillende 
perspectieven op het oosterse denken. In werkcol-
leges bespreken de studenten de gelezen teksten 
met elkaar. Ze discussiëren over hun interpreta-
ties van en ideeën over de belangrijkste inzich-

ten uit de boeddhistische filosofie: het leven is 
onbevredigend, er is geen zelf, en alles verandert 
voordurend. Deze discussies hebben tot doel de 
studenten zich een persoonlijke, gefundeerde vi-
sie te laten vormen op het boeddhisme. Om stu-
denten te helpen bij het vormen en verwoorden 
van deze visie, laat Vroom hen essays schrijven. 
De studenten lezen ook de conceptessays van 
hun medestudenten en geven hier feedback op. 
Zo krijgen ze inzicht in de visie van anderen en 
helpen ze elkaar hun ideeën te verhelderen.

In dialoog met boeddhisten Bodhitv
Bodhitv publiceert de essays van studenten op 
haar website. Ook interviewt Bodhitv alle studen-
ten over hun visie op het boeddhisme en publi-
ceert het resultaat op de website. ‘Echte’ boed-
dhisten reageren op het werk en de visie van de 
studenten. Zo ontstaat een virtuele dialoog, waar-
in studenten zich als (toekomstig) religiedeskun-
dige profileren. Vroom nodigt de boeddhisten uit 
voor een slotmanifestatie op de VU. Daar zetten 
de betrokkenen de dialoog in fysieke vorm voort. 

Oordelen en aanscherpen
Door met hun visie naar buiten te treden, ervaren 
studenten hoe anderen reageren op hun ideeën. 
Ze leren hiermee niet alleen kritisch te kijken en 
zich een oordeel te vormen over het boeddhisme, 
maar leren tegelijkertijd ook open te staan voor 
feedback en kritische vragen van anderen, zowel 
binnen als buiten de opleiding. Deze dialoog kan 
studenten vervolgens weer helpen bij het aan-
scherpen en onderbouwen van hun visie. 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de essays en film-
pjes van de studenten op www.bodhitv.nl (zoek-
term VUkeleku).
Van de good practice is ook een filmpje gemaakt, 
te bekijken op: www.vu.nl/onderwijsvisie. 


