
27 NOVEMBER 2011 in de OPENBARE BIBLIOTHEEK te GOUDA, aan de 
Spieringstraat 1: 
 
Ir. Jack van Praag, over 
 
“DE ROL VAN HET ONDERWIJS IN DE OPVOEDING TOT 
VERANTWOORDELIJK BURGER” 
 
Wij leven in een tijdvak waarin wij als individu steeds meer en sneller keuzes kunnen en 
vaak moeten maken. Door technologische ontwikkelingen is er steeds meer informatie en 
kennis toegankelijk als basis voor beslissingen en media spelen hierbij een belangrijke rol. 
De samenleving is complexer dan voorheen en mensen zijn veelal onderdeel van verschil-
lende subculturen…  
 
Tot ver in de jaren tachtig waren Informatie en keuze mogelijkheden beperkt. Je behoorde 
tot 1 groep of “bloedgroep” en het was duidelijk wat daar de geldende opvattingen waren 
ten aanzien van meningen en gedrag.  
Er is een nieuwe maatschappij ontstaan met nieuwe mogelijkheden en  bedreigingen voor 
onze kwaliteit van samenleven. 
 
Naast een analyse van deze problematiek schets Jack van Praag een oplossingsrichting 
voor de vraag: 
“Hoe kunnen wij onze kinderen beter helpen hun weg te vinden in deze complexe maat-
schappij en stimuleren we hun ontwikkeling tot burgers die een bijdrage willen leveren aan 
een duurzame samenleving? “ 
 
 
Jack van Praag is partner bij Mission Matters een adviesbureau dat bedrijven helpt om hun 
prestaties te verbeteren. Zijn focus ligt op het zien van de mogelijkheden,waarbij hij er van-
uit gaat dat ieder individu het verschil kan maken. Samen met Rabbijn A. Soetendorp heeft 
hij de stichting Dag van Respect opgericht. In 2011 werden op die dag van respect op on-
geveer 3.000 basisscholen lessen gegeven over het onderwerp respect. 
 
De bijeenkomst op 27 november begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 
13.00 uur.  
De toegang is vrij.  
 

 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182-399111  
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