
 

 

 

 

Verlichting en democratische revoluties  
 
ICLON-Universiteit Leiden en Open Universiteit organiseren in het schooljaar 
2015-2016 een professionele leergemeenschap rond het thema Verlichting en 
democratische revoluties. Zowel de vakinhoud als de vertaling naar de lespraktijk 
staan centraal. Belangrijke thema’s zijn: 
 
I.  De Verlichting als verschijnsel 
II.  God, de wereld en het universum  
III.  Een aanval op kolonialisme en slavernij 
IV.  Revoluties: '1776', '1787'en '1789' 
 
Groepsgrootte : max. 15-20 docenten 
Tijdsinvestering : 95 uur 
Docenten : dr. Stephan Klein (UL) en dr. Susan Hogervorst (OU) 
Prijs  : € 600,- * 
* U ontvangt hiervoor tevens € 100,- korting op de Geschiedenisdag Leiden van 9 oktober 2015. Hiervoor 
moet u zich wel apart aanmelden via www.iclon.nl/geschiedenisdag. Geef op het aanmeldingsformulier aan 
dat u gebruik wilt maken van deze korting.  

Rooster 
We maken onderscheid tussen bijeenkomsten aan de OU in Utrecht en online onderwijs. Online betekent 
dat alle deelnemers en de docenten ingelogd zijn in een digitale leeromgeving en elkaar kunnen horen en 
zien, met de docenten als moderators. Dit vereist een pc/laptop met headset en webcam . We starten met 
een bijeenkomst zodat we elkaar goed leren kennen. 

Data Onderwijs  Tijd 
vrijdag 16 oktober bijeenkomst 1  9.30-12.00 uur 
vrijdag 30 oktober online 1  op afspraak met groep 
 
vrijdag 13 november online 2  op afspraak met groep 
vrijdag 27 november bijeenkomst 2  9.30-12.00 uur 
 
vrijdag 11 december online 3  op afspraak met groep 
 
vrijdag 15 januari bijeenkomst 3  14.00-16.30 uur 
vrijdag 12 februari online 4  op afspraak met groep 
 
vrijdag 1 april bijeenkomst 4   14.00-16.30 uur 
 
Het boek van Jonathan Israel , Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolution and Humans Rights 1750-
1800 (Oxford University Press 2011), is het handboek. Het is bij de prijs inbegrepen en wordt u toegestuurd. 
Mocht de Nederlandse vertaling op tijd verschijnen (staat nu op juli 2015), dan gebruiken we die. Overige 
literatuur en bronnen worden aangeboden via de Open Acces omgeving van de Open Universiteit. 
 
Deze cursus wordt aangemeld bij lerarenregister. De deelnemers ontvangen na afsluiting een certificaat. 
 
Informatie en aanmelden:   http://www.ou.nl/web/lerarenuniversiteit/iclon (uiterlijk 1 september 2015) 
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