

Geachte heer/mevrouw,


Graag nodigen wij u uit voor het debat "Culturele canon en het voortgezet onderwijs' dat gehouden wordt in Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam op donderdag 1 december van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Al meer dan een jaar woedt er een debat over de wenselijkheid van een culturele canon in het onderwijs. Dit leidde onder andere
tot de instelling van de commissie-Van Oostrom door de minister van Onderwijs. Het is opvallend dat de discussie tot nu toe voornamelijk gevoerd wordt in de kunsten, het parlement en de wetenschap. Het zal echter vooral de taak van het onderwijs zijn om de culturele canon over te dragen. Vandaar dat Erfgoed Actueel, Stichting Lezen en Cultuurnetwerk Nederland juist het onderwijs in dit debat centraal stellen.

Het programma van het debat "Culturele canon en het voortgezet onderwijs' start met drie inleidende lezingen, gevolgd door drie themarondes: de canon en leerlinggericht onderwijs, de canon en de praktijk van het onderwijs, en de canon en burgerschapsvorming en integratie.

De lezingen worden gehouden door Ton Bevers (hoogleraar Cultuursociologie Erasmus Universiteit Rotterdam), Jan Blokker jr. (rector Openbare Scholengemeenschap West-Friesland in Hoorn en auteur) en Dick Schram (bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Universiteit van Utrecht).
De themarondes worden ingeleid door onder anderen Zeki Arslan (onderwijsmedewerker Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling), Hendrik Henrichs (docent en onderzoeker geschiedenis en cultuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht) en Peter Wester (voorzitter VGN, Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting Nederland).

Wilt u, als u gehoor geeft aan deze uitnodiging, uw komst voor 24 november melden via milouhopmans@cultuurnetwerk.nl onder vermelding van 'Debat culturele canon'. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Max Lebouille, telefoonnummer: 030 - 236 12 00 of maxlebouille@cultuurnetwerk.nl

Wij hopen u op 1 december te mogen ontvangen voor een levendig debat in Felix Meritis.

Met vriendelijke groet,

Marjo van Hoorn, Cultuurnetwerk Nederland
Martijn Nicolaas, Stichting Lezen
Elisabeth Wiessner, Erfgoed Actueel



