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Omschrijving
h3. Toegangseisen
Verplicht:
introduction to Buddhism (Silk, 5 ECTS, 100), of anders pensum.
Aanbevolen: godsdienstsociologie (ter Borg, 5 ECTS, 300);
inleiding godsdienstwetenschap (Hofstee, 5 ECTS, 200);
nieuwe religieuze bewegingen en New Age (Hofstee, 5 ECTS, 200);
[basiskennis oriëntalisme etc. ad valvas] (Chris Goto-Jones, Area Studies).

h3. Beschrijving
Dit werkcollege is vooral bedoeld voor 2e-jaars BA studenten. Het staat open voor
studenten uit alle regio's en disciplines die belangstelling hebben voor maatschappelijke
thema's binnen het boeddhisme. Voor studenten uit Wereldgodsdiensten past dit
werkcollege het beste binnen de sociaal wetenschappelijke variant. Aan de hand van
secundaire en primaire bronnen (in vertaling) wordt kritisch en abstraherend gereflecteerd
over de maatschappelijke rol en functies van boeddhisme.
Enige basiskennis van boeddhisme wordt daarbij bekend verondersteld (of kan via een
pensum opgelost worden).
Er zullen per jaar wisselende thema's aan de orde komen, zoals, bijvoorbeeld:
Vrouwen en boeddhisme;
Boeddhisme en commercie;
Boeddhisme en nationalisme;
Boeddhisme en staat;
Boeddhisme en psychologie;
Boeddhisme en wetenschap;
Boeddhisme en oorlog.
Het thema voor dit jaar moet nog nader bepaald worden (en hangt mede af van de
belangstelling van studenten).
Voor meer informatie over onderwijs in boeddhisme en updates, zie ook:
The Leiden University Buddhist Studies Network
http://buddhiststudies.ning.com/
http://buddhiststudies.ning.com/profiles/blogs/colleges-boeddhisme-bij-zuid
http://buddhiststudies.ning.com/profiles/blogs/voorlopig-overzicht-voor
h3. Leerdoelen
tba

h3. Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. Als
het betreffende rooster in jaren is verdeeld (propedeuse, tweede jaar etc.), graag het jaar vermelden waar dit
vak te vinden is (tweede semester, tweede jaar).

h3. Onderwijsvorm
Vorm: werkcollege
Voorbereiden van de verplichte literatuur; aan het begin van ieder werkcollege door
iedereen een samenvatting van de leesstof met kritische vragen (1 A4); en referaten door
aan te wijzen deelnemers. Afsluitend tentamen (5 ECTS) of een werkstuk van 4000–6000
woorden, een studie gebaseerd op het besproken materiaal en in overleg ook nieuwe
leesstof en bronnenmateriaal (10 ECTS).

h3. Toetsing
Actieve deelname 20%, referaat 20%, tentamen 60% 5 ECTS; of paper 80% 10 ECTS.

h3. Blackboard
Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard? Ja.
Het wordt zoveel mogelijk gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor discussiefora,
het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

h3. Literatuur (titels in vet aanschaffen)
tba

h3. Aanmelden
De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden.
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

h3. Contact
http://hum.leiden.edu/lias/staff/blezerhwa.html

h3. Opmerkingen
In een notendop:
BA werkcollege, bij voorkeur 2e jaar, 2e semester.
5 of 10 ECTS, niveau 200 of 300, voertaal Nederlands (evt. Engels).
Referaat en schriftelijk tentamen (5 ECTS, niveau 200) of paper (10 ECTS, 300).

Eventuele lacunes kunnen opgelost worden via een pensum.

