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Van leerkracht naar 
vrijeschool leerkracht voortgezet onderwijs

Opleiding voor 
bovenbouw 
leerkrachten



Al enkele jaren geven we vorm aan de opleiding 
voor bovenbouwleraren tot vrijeschool leerkracht. 
Deze opleiding is gestart in Maastricht in 2009. 
Inmiddels wordt daar de vierde leergang vorm 
gegeven. Alle leergangen betreffen twee 
schooljaren en omvatten zeven volle dagen. 
De organisatie en vormgeving wordt uitgevoerd 
door BVS-schooladvies. De docenten zijn diverse 
mensen uit het veld met ieder hun eigen expertise. 
Leerinhouden en didactische werkvormen zijn 
geïnspireerd door de antroposofische visie op mens 
en samenleving. Ze staan in een samenhangend 
perspectief van kunst, wetenschap en religie.

of de eigen werksituatie zijn opgekomen. Op iedere 

opleidingsdag formuleert de student een (deel)vraag 

waaraan in de tussenliggende tijd gewerkt wordt. Het 

doel is om aan het eind van het eerste jaar te komen

tot een onderzoeksvraag voor het tweede jaar. In de 

tussenliggende tijd wordt een ontwikkelings-

portfolio bijgehouden over het (deel)onderzoek. 

Het portfolio is een verzameling “bewijzen” voor de 

ontwikkeling, zonder vastgestelde vorm of inhoud. 

Tijdens de studiedagen in het tweede jaar wordt er 

gereflecteerd op de inhoud van het portfolio en de 

ontstane vragen. Deze vragen kunnen ook inhoudelijke 

thema’s opleveren die in het tweede jaar van de 

opleiding worden opgepakt. Aan het einde wordt er 

een presentatie gegeven voor alle studenten.

Resultaat

•    Men heeft kennis van de reikwijdte van de 

 antroposofische menskunde

•   Het pedagogisch handelen vanuit de vrijeschool 

 pedagogie is vergroot

• Van leerkracht naar vrijeschool leerkracht

Indien aan de bekwaamheidseisen wordt voldaan, 

ontvangt de student een certificaat.

Twee fasen

De opleiding omvat twee fasen: het eerste jaar wordt 

vooral de nadruk gelegd op basale antroposofische 

begrippen, terwijl in het tweede jaar een persoonlijk 

onderzoek in relatie tot de eigen lespraktijk een 

praktische vertaling en verdieping geven aan de achter-

gronden die in het eerste jaar geleerd zijn. De 2-jarige 

opleiding specialisatie vrijeschoolonderwijs richt zich 

specifiek op bevoegde leraren voortgezet onderwijs.

Het vrijeschoolonderwijs is een werkgebied van de 

antroposofie en heeft als uitgangspunt het drieledig 

mensbeeld en de mens in ontwikkeling. Onderstaande 

drie elementen vormen het kernobject van handelen:

1) De ontwikkeling van het kind als uitgangspunt.

2) Leerstof als ontwikkelingsstof.

3) De gehele mens naar lichaam, ziel en geest.

Onderwerpen kunnen zijn:

• algemene menskunde

• drie- en vierledig mensbeeld

•  kleuterontwikkeling in het licht van de 

ontwikkeling op de bovenbouw

•  moderne vreemde talen

•  fenomenologie

•  twaalf zintuigen

•  ritme adem en beweging

•  planetenkwaliteiten

•  oordeelsvorming

•  leren volgens het vrijeschool concept

•  kunstzinnig onderwijs

•  vak thema’s

•  kunstzinnige houding als leerkracht

•  leer- en denkstrategieën

•  de persoonlijke ontwikkeling

•  Inhoud van de pakketten

Zeven opleidingsdagen

Tijdens de zeven opleidingsdagen in 

het eerste jaar wordt in eerste instan-

tie gewerkt aan de kennismaking met 

het antroposofisch mensbeeld en in 

het tweede jaar wordt dit in verband 

gebracht met vragen die door de stage 

Kennis van 
antroposofische begrippen 
en verdieping

De opleiding ter verdieping voor 

vrijeschool pedagogie heeft mij bijzonder veel nieuwe 

inzichten gegeven. De unieke kijk van de antroposofie op 

onderwijs en opvoedkunde bieden daarnaast veel hand-

vatten die in de praktijk goed toepasbaar zijn. Bovendien ben 

ik door de opleiding in aanraking gekomen met gastsprekers 

en -docenten die erg inspireren. 

Erik Croes, Maastricht

Specificaties

Data (op zaterdag):  5 september 2015, 3 oktober 2015, 

14 november 2015, 9 januari 2016, 6 februari 2016, 

5 maart 2016 en 2 april 2016

Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Plaats: Vondelparc, Vondellaan 50 Utrecht

Minimum aantal deelnemers: 10 

Kosten (incl. catering): € 995,00 per deelnemer per jaar

Meer informatie

Hans Passenier

M  (06) 52 00 39 75

E  directie@bvs-schooladvies.nl

U kunt ook een bezoek brengen aan onze website. 

Hier vindt u ons complete aanbod 

www.bvs-schooladvies.nl


