OVERIGE METHODEN ETHIEK EN LEVENSBESCHOUWING MBO

Behalve de methoden, die elders in dit nummer worden gepresenteerd, is voor het mbo nog
een aantal andere methoden beschikbaar. Deels gaat het hierbij om methoden, die naast
mavo/havo/vwo ook bruikbaar zijn in mbo, deels om speciaal voor het mbo ontwikkelde
methoden.
STANDPUNT
Inhoud en uitvoering
De methode Standpunt bestaat uit vier delen, respectievelijk:
1 Basisbegrippen levensbeschouwelijke vorming
2 Stromingen en thema's
3 Stromingen en thema's
4 Thema's
Ieder deel omvat een leerlingenboek en een docentenboek; geen werkboek. Rijk geïllustreerd
met foto's, tekeningen en andere illustraties (zwart/wit).
De delen 1, 2 en 3 zijn per januari 1994 geheel herzien en geactualiseerd; het herziene deel 4
zal per januari 1995 beschikbaar zijn. De vernieuwingen en verbeteringen hebben vooral
betrekking op betere aansluiting op de doelstellingen van de basisvorming, meer planmatig
omgaan met beelddidactiek, actualiseren van voorbeelden en meer aandacht voor mythen, riten
en symbolen.
Auteurs
Jos van de Laar en Jan de Leeuw
Tekenaar
Willem van de Nadort
Uitgever
Damon b.v.
Postbus 223
5680 AE Best
Telefoon 04998 - 95534
DIALOOG
Inhoud en uitvoering
De methode Dialoog bestaat uit één deel en omvat zes hoofdstukken:
1 Levensbeschouwing en communicatie
2 Wat is een levensbeschouwing?
3 Thema natuur en milieu
4 Thema God
5 Wat is ethiek
6 Medische ethiek
De methode omvat een leerlingenboek, geïllustreerd met foto's en tekeningen, (zwart/wit) en
een docentenhandleiding.
Auteurs
Jos van de Laar en Jan de Leeuw
Tekenaars
Frank Dam, Willem van de Nadort
Uitgever
Damon
Postbus 223
5680 AE Best
Telefoon 04998 - 95534

IOTA
Inhoud en uitvoering
De methode Iota bestaat uit twee delen.
Deel 1
Een kennismaking met mensen, meningen en levensbeschouwingen, waarin de volgende
hoofdstukken: 1) geloof en zekerheid; 2) geloof en traditie; 3) principes en solidariteit; 4) individu en verantwoordelijkheid; 5) rationalisme en meditatie; 6) bekering en persoonlijke inzet; 7)
cultuurverschillen en verdraagzaamheid; 8) symbolen en rituelen.
Deel 2
Oriëntatie op godsdienst, filosofie en cultuur, waarin de volgende hoofdstukken: 1) creatie en
evolutie; 2) zingevingsvragen; 3) religieuze ervaring en traditie; 4) kerk, traditie en organisatie;
5) kerk en samenleving; 6) religieuze bewegingen; 7) de emancipatie van de mens; 8) de
vrijheid van de mens; 9) moraal; 10) geluk; 11) leven en dood; 12) de toekomst.
Het leerlingenboek, geïllustreerd met foto's (zwart/wit), bevat teksten met vragen en per
hoofdstuk suggesties voor werkvormen, audiovisuele middelen en functionele literatuur; er is
geen docentenhandleiding.
Auteurs
R. Stellwag en H. van Haeren
Uitgever
Malmberg
Postbus 233
5201 AE 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 215565
LEVENSBESCHOUWELIJKE STROMINGEN IN KATERNEN
Inhoud en uitvoering
Een serie losse projecten met docentenhandleiding waarbinnen voorlopig vijf katernen zijn
voorzien:
1 Hindoeïsme
2 Boeddhisme
3 Islam
4 Christendom
5 Jodendom
Auteur
J. Hoppers
Uitgever
Damon
Postbus 223
5680 AE Best
Telefoon 04998 - 95534
DELTA
Inhoud en uitvoering
De methode Delta bestaat uit één deel en bevat negen hoofdstukken:
1 Wat is een levensbeschouwing?
2 Christendom

3 Humanisme
4 Jodendom
5 Liberalisme
6 Socialisme/marxisme
7 Islam
8 Feminisme
9 Fascisme
De methode omvat een leerlingenboek, rijk geïllustreerd met foto's, tekeningen en andere
illustraties (zwart/wit), en een docentenhandleiding.
Auteurs
Jos van de Laar en Jan de Leeuw
Tekenaar
Willem van de Nadort
Uitgever
Damon
Postbus 223
5680 AE Best
Telefoon 04998 - 95534
LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING VOOR DE GEZONDHEIDSWERKER
Inhoud en uitvoering
In dit boek krijgt de gezondheidswerker handvatten aangereikt om op deskundige wijze met
levensbeschouwelijke vragen om te gaan.
In deel I komen de basisbegrippen aan de orde (optieken, visies). Vervolgens wordt ingegaan
op de levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid. Daarbij worden onder andere de
begrippen levensvisies en levensvragen aan de orde gesteld en concreet ingevuld aan de hand
van voorbeelden. Ook komen de belangrijkste hedendaagse levensvisies aan bod.
In deel II worden de basisbegrippen gebruikt om concrete vaardigheden op
levensbeschouwelijk terrein in te oefenen.
De methode bestaat uit een cursistenboek en een docentenboek (geïllustreerd met zwart-wit
foto's; steunkleur).
Auteurs
H. Rijksen en M. Vestjens
Uitgever
Damon
Postbus 223
5680 AE Best
Telefoon 04998 - 95534
ETHIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG
Inhoud en uitvoering
Deze cursus is gericht op ethische vragen die gezondheidswerkers in hun dagelijks werk
tegenkomen en op ethische vragen van hen die verpleegkundige hulp hebben.
Het boek bestaat uit twee delen.
Het eerste deel behandelt ethische basisbegrippen: Wat is ethiek, welke belangrijke ethische
visies zijn er, hoe verhouden ethiek en levensbeschouwing zich tot elkaar, hoe werkt ethiek
enzovoort.
Deel II heeft betrekking op de beroepsethiek. Allereerst wordt aandacht gevraagd voor de taken
van de gezondheidswerker op ethisch gebied. Vervolgens worden exemplarisch drie thema's
behandeld: autonomie van de zorgbehoevende, milieu binnen het gezondheidswerk en
euthanasie.
De methode bestaat uit een cursistenboek en een docentenboek (geïllustreerd met zwart-wit

foto's; steunkleur).
Auteurs
J. Aarts en H. Rijksen
Uitgever
Damon
Postbus 223
5680 AE Best
Telefoon 04998 - 95534
HANDEL-WIJS
Inhoud en uitvoering
De methode Handelwijs (bedoeld voor de sector economie) kent de volgende module-opbouw:
Module 1 Wat is een levensbeschouwing? (basismodule)
Module 2 Wat is ethiek? (basismodule)
Module 3 Bedrijfsethiek (inleiding)
Module 4 Bedrijfsethiek in de praktijk
Module 5 Thema 'Natuur en milieu'
Module 6 Thema 'Derde Wereld'
Modulen 3 en 4 vormen samen met basismodule 2 over ethiek het hart van een leerroute
bedrijfsethiek. Modulen 5 en 6 zijn thematische modulen met een levensbeschouwelijk en
ethisch perspectief; ze veronderstellen de beide basismodulen.
De leerroute bestaat uit een docentenboek en leerlingenboek.
Auteur
J. de Leeuw
Uitgever
Damon
Postbus 223
5680 AE Best
Telefoon 04998 - 95534
ETHIEK EN LEVENSBESCHOUWING VOOR MBO (AGRARISCH)
Inhoud en uitvoering
Deze methode is ontwikkeld voor het middelbaar agrarisch onderwijs, en kent de volgende
modulenstructuur:
Module 1 Wat is een levensbeschouwing? (basismodule)
Module 2 Wat is ethiek? (basismodule)
Module 3 Beroeps- en bedrijfsethiek: theorie en praktijk
Module 4 Thema 'Bedrijf en milieu'
Module 5 Thema 'Genetische manipulatie'
Module 6 Thema 'Derde Wereld'
De methode bestaat uit een leerlingenboek en een docentenboek.
Auteur
J. de Leeuw
Damon Uitgever
Postbus 223

5680 AE Best
Telefoon 04998 - 95534

