
Programma Landelijke VOK-Themadag 26 september 2021 
 

“Noodzaak van levend onderwijs in een digitaal tijdperk” 
 
09.30 uur:  Ontvangst deelnemers met koffie en thee in de kantine 
10.00 uur:  Aanvang in de zaal. Openingswoord door dagvoorzitter en zingen o.l.v.    
  Hannah van Tilburg 
10.15 uur:  Voordracht Frans Lutters: ‘Voordracht over de eerbied als opvoeder van de   
  bewustzijnsziel, de eerbied voor het onbekende. Hoe verhouden die kwaliteiten         
  zich tot de digitale wereld?’ 
11.15 uur: Toelichting op de voordracht  
11.30 uur: Deelnemers gaan in groepjes van drie (gelet op de wellicht nog geldende   
  corona-maatregelen) uiteen met de opdracht om hierover met elkaar in   
  gesprek te gaan. Er worden aantekeningen gemaakt en deze worden later   
  gedeeld in het plenaire deel.  
12.15 uur:  Koffie- of theepauze 
12.45 uur: Plenair deel. Uitwisseling van besproken onderwerpen in de gespreksgroepjes.   
  Jacques Meulman en overige organisatoren maken aantekeningen.  
13.30 uur: Lunch (zelf meenemen). Soep aanwezig. (Organisatoren delen met elkaar wat   
  ze gehoord hebben en bespreken mogelijkheden voor verdieping) 
14.15 uur:  Jacques Meulman houdt een voordracht die aansluit bij wat er uit de    
  gespreksgroepjes komt en gaat er dieper op in. Dat is de meest praktische   
  uitvoering van wat het geheim is van levend onderwijs. Hoe dat eruit gaat zien   
  en wat de interactie met de aanwezigen in de zaal zal zijn, is niet van tevoren   
  te bepalen. Wie weet dat wel van tevoren als hij aan ‘levend onderwijs’   
  begint? Maar de inhoud en de reikende kracht van het voor-denken hopen we   
  te kunnen ervaren. En vooral… dat er leven, werkelijk leven ervaarbaar wordt.   
  Hij zet het een en ander waar mogelijk in het spanningsveld van het    
  ‘digitaal tijdperk’ en de werking (positief/negatief/neutraal) daarvan op de   
  menselijke ziel in ontwikkeling. 
15.15 uur: Deelnemers gaan weer in groepjes van drie uiteen (mag andere samenstelling   
  zijn). De vraag is nu: Wat is er veranderd in je? Wat is er geraakt? Wat is er   
  gewekt? Welk bewustzijn is gewekt? Wat komt er bij je op? Zijn er    
  wereldgedachten te bespeuren? Roert zich de prille en jonge bewustzijnsziel?  
16.00 uur:  Theepauze 
16.30 uur:  Afsluiting. Er volgt door een vrijwilliger een weergave van hetgeen besproken is, een  
  'proeve van levend onderwijs' d.w.z. dat de spreker niet wijsheid uit 'eigen koker'  
  verwoordt, maar afstemt - in dialoog met de zaal - of dat wat hij zegt de samenvatting  
  en verdieping is van wat er aan bewustzijn m.b.t. tot levend onderwijs in het digitaal  
  tijdperk geoogst mag worden. Die afsluitende woorden zijn dan ook niet 'het eigendom' 
  van de spreker maar is de 'gedeelde waarheid' met alle aanwezigen,  
  want:  
  'In Gemeinsamkeit erlebte Wahrheit ist Lebenskraft in Menschheitsstreben'   
  (er zijn ook varianten op deze tekst, maar er is gekozen voor deze).  
  En dan kunnen we misschien om 17.00 uur ervaren en bevestigen dat we een   
  VOK-dag met 'bewustzijnsziele-karakter' samen hebben beleefd.  
17.00 uur:  Afsluiting van de dag 
 
Tussen de voordachten door zal een boekpresentatie plaatsvinden en muziek ten gehore worden 
gebracht. Er zullen ook boeken- en informatietafels aanwezig zijn. Gedurende de dag wordt voor koffie 
en thee gezorgd. Voor bij de (zelf meegenomen) lunch is er soep beschikbaar. 


