
Opleiding: Ubuntu, leiderschap
en burgerschap
Een integrale kijk op samenwerken en samenleven

We leven in een wereld met boeiende, maar
complexe vraagstukken. Het denken over leider-
schap lijkt actueler dan ooit. Vooral als het niet
goed gaat - in de politiek, in de voetbalwereld, in
de zorg, in de economie – klinkt de roep om een
sterke leider, alsof het om een geromantiseerd
personage zou gaan met individuele eigen-
schappen. Maar klopt dat beeld wel?

We beseffen steeds meer dat we in onze families,
organisaties en huidige samenleving complexe vraag-
stukken niet meer individualistisch opgelost krijgen.
Samenzorg, cocreatie, participatiemaatschappij, duur-
zaamheid, diversiteit en dialoog geven richting aan
antwoorden op vluchtelingenthema’s, ouderenzorg,
discriminatie, angst voor radicalisering, racisme en klimaat.
Hoe kunnen we integraal leren kijken in plaats van
gefragmenteerd? Hoe kunnen we leren van elkaars
diversiteit? Hoe krijgen we het algehele commitment bij
besluitvormingen? Hoe kunnen we verschillend samenzijn
in dialoog? Wat betekent dit voor ons leiderschap, onze
grondhouding als ouder, manager, bestuurder, buurt-
werker, pastor, docent? Met de steeds terugkerende
cruciale vraag: Hoe dragen wij bij aan onze samenleving,
hoe dragen wij bij aan onze aarde?

MEER INFORMATIE: ISVW.NL/UBUNTU | LOCATIE: LANDGOED ISVW | DODEWEG 8 | 3832 RD LEUSDEN | 0334650700 | INFOISVW.NL

START: 17/18 JANUARI 2019

Data
De opleiding beslaat vijf modules van telkens twee dagen: donderdag en vrijdag.
Aanvang donderdag om 10.00 uur, einde vrijdag om 17.00 uur.
Module 1   Ubuntu 17/18 januari 2019
Module 2   Existentie 7/8 februari 2019
Module 3   Persoonlijke professionaliteit 7/8 maart 2019
Module 4   Organisatie en leiderschap 4/5 april 2019
Module 5   Samenleving en duurzaamheid 16/17 mei 2019

Deelname
Deelname aan de opleiding is mogelijk vanaf € 3.834,50.
Voor deelnemers aan de opleiding is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief
aan de Ubuntu-studiereis naar Zuid-Afrika van Ubuntu Society deel te nemen.
Deelname aan de studiereis bedraagt dan € 3.795,- in plaats van € 3.995,-. In
totaal betaalt u voor de opleiding + studiereis dan vanaf € 7.629,50 

Wat leer je?
In de Opleiding Ubuntu, leiderschap en burgerschap zullen
we op filosofisch, wetenschappelijk en praktisch niveau
samen zoeken, verbanden leggen en de synergie ervaren
tussen persoonlijk professionele, organisatorische en maat-
schappelijke vraagstukken. 
We zullen de waarden van Ubuntu toepassen in werk en
leven en daarmee gezamenlijk bijdragen aan het geheel
waar we zelf onderdeel van zijn. Met andere woorden: we
ontwikkelen een houding van deelgeverschap.

‘We leven in
een wereld die

gekenmerkt
wordt door
diversiteit’ 

Desmond Tutu 

Ubuntu: Ik ben
omdat wij zijn 

Optioneel:

Unieke 8-daagse

studiereis naar

Zuid-Afrika met
Ubuntu 
Society.

De opleiding Ubuntu, leiderschap en burgerschap is een samenwerking tussen ISVW en Ubuntu Society



Deze unieke 8-daagse studiereis naar Zuid-Afrika biedt
deelnemers de mogelijkheid om, met professionele
coaching of supervisie, een verdiepingsslag te maken
aangaande persoonlijke thema’s in werk en leven. Dit
gebeurt op symbolische locaties, verbonden aan deze
thema’s. Daarbij gaan we in dialoog met elkaar, met
Zuid-Afrikaners en Zuid-Afrikanen. 

Inspirerende ont-
moetingen, over-
weldigende natuur
en fascinerende
historie zorgen voor
verrijking en herij-
king tijdens een reis
die u niet snel zult
vergeten. 
Wat kunnen wij leren van de essentie van Ubuntu in Zuid-
Afrika, het land dat mede door ‘ons Boeren’ verscheurd
werd door Apartheid en nu de verbinding en samenhang
zoekt? Hoe werkt ‘ik ben omdat wij zijn’ in deze regen-
boognatie vanuit het diepgewortelde besef van ‘intercon-
nectedness’?

Ubuntu-studiereis ‘Intercultural
dialogue’ naar Zuid-Afrika

7 T/M 15 NOVEMBER 2019

Hoogtepunten

Kaap de Goede Hoop – Historisch perspectief en zielsopdracht
Robbeneiland en ABF – Schuld, vergeving, verzoening
Township Khayelitsha – Kracht en synergie van samenwerken
Universiteit Stellenbosch – Taal en communicatie: interculture-
le dialoog
Natuurgebied Cederbergen – Zelfreflectie en duurzaamheid
Tafelberg – Visie en toekomstperspectief

MEER INFORMATIE: WWW.UBUNTUSOCIETY.NL OF ISVW.NL/UBUNTU 

‘Ek wil reis rond die
wêreld om huis toe te
gaan. Ek wil praat met
’n vreemde om myself
te verstaan.’ 

‘You can leave
South Africa,
but it won’t
leave you!’ 

‘Dit gaan 
om die aarde

wat tussen
ons lê saam

te ontdek’ 
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