
Vondellaan 50

3521 GH Utrecht

T: (030) 281 96 56

E: admin@bvs-schooladvies.nl

I: www.bvs-schooladvies.nl

Leidinggeven 
op een vrijeschool



Specificaties
Datum en tijd
Woensdag 7 september 2022 - 9.30 - 21.00 uur
Woensdag 5 oktober 2022 - 9.30 - 17.00 uur
Woensdag 9 november 2022 - 9.30 - 17.00 uur
Woensdag 7 december 2022 - 9.30 - 17.00 uur
Woensdag 18 januari 2023 - 9.30 - 17.00 uur
Woensdag 15 maart 2023 - 9.30 - 17.00 uur
Woensdag 19 april 2023 - 9.30 - 17.00 uur

Locatie
BVS-schooladvies 
Vondellaan 50, Utrecht

Trainers
De trainers zijn schoolleiders en adviseurs met 
een uitgebreide achtergrond in het PO en VO 
vrijeschoolonderwijs. 

Kosten
Prijs: € 1.999,- per persoon (exclusief diner 1e avond)
Materialen: € 250,- verplichte literatuur

Aanmelden
Meer informatie en aanmelden via: 
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/opleiding-
leiding-geven-op-een-vrijeschool/

Meer informatie
Elard Pijnaken
E e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T (06) 16 77 87 93   

Doelgroep
IB-ers/ondersteuningscoördinatoren
Leidingevenden
Schoolleiders, Rectoren
met werkervaring die zich willen verdiepen in
en verbinden met de achtergronden van het 
vrijeschoolonderwijs.
 
Criteria voor deelname
•  Minimaal drie jaar ervaring als leidinggevende 

binnen de onderwijssector
•  Weinig of geen ervaring met 
 vrijeschoolonderwijs 
•  Geregistreerd in het schoolleidersregister 

strekt tot aanbeveling

Certificering schoolleidersregister
Deze opleiding is geregistreerd bij het 
schoolleidersregister PO voor 90 punten (192 uur 
sbu). Het aanbod is gecertificeerd voor de thema’s 
Persoonlijk leiderschap, Visiegestuurd onderwijs, 
Onderwijsinrichting en Schoolorganisatie en 
Verandermanagement.

Studielast
Uitgedrukt in studiebelastingsuren, betreft voor 
de hele leergang 192 uren: 
Contacturen: 60 uur (7 dagen + een avond)
Formatieve opdrachten en onderzoek: 80 uur
Bezoek aan en van je critical friend: 10 uur
Zelfstudie (literatuur): 42 uur

Mooi kijkje in de geschiedenis van 
het Waldorfonderwijs met de link naar 

leidinggeven op een vrijeschool vandaag de dag, 
waarbij theorie, samenwerkingsvormen en 

creativiteit worden afgewisseld. 
 

Bianca Kat
Kind en Onderwijs Rotterdam

Leidinggeven op een vrijeschool 

is een interactieve opleiding die 

de antroposofische uitgangspunten, 

het leerplan en de cultuur van de 

vrijeschool koppelt aan organisatie-

vraagstukken en leiderschapsvragen. 

Je neemt kennis van de ontstaans-

geschiedenis van vrijescholen 

en leert de uitgangspunten te vertalen 

naar een onderwijsvisie die je uitdraagt 

in je school. Je gaat beter sturing geven 

aan de vrijeschoolonderwijspraktijk. 

Wij behandelen onder andere de volgende 
onderwerpen: 
•  Antroposofisch mensbeeld als bron voor 

de vormgeving van vrijeschoolonderwijs 
(historische context, drie- en vierledig 
mensbeeld; leeftijdsfasen en leerplan, 
kinderbesprekingen)

•  Leiderschapsvraagstukken en 
organisatiemodellen in een vrijeschool (theorie 
U; horizontaal en verticaal organiseren, 
zeggenschap en ouderbetrokkenheid)

•  Uitgangspunten van het vrijeschoolleerplan 
(periodeonderwijs; leerlijnen; kunstzinnig 
werken, vertelstof als basis van de 
ontwikkelstof)

•  Jaarfeesten, getuigschriften en spreuken  

De leergang beslaat zeven bijeenkomsten van 
een dag waarbij we de vrijeschoolachtergronden 
verbinden aan de leiderschapspraktijk. De dagen 
zijn steeds in drie blokken ingedeeld:
 •  Blok I: vrijeschoolachtergrond 
  & theorie
 •  Blok II: kunstzinnige verwerking 
  van de theorie
 •  Blok III: leiderschapstheorie en 
  praktijk.

Resultaat
 •  Je hebt zicht op de vrijeschoolcultuur en 

onderzocht wat dit aan leiderschap van je 
vraagt (persoonlijk leiderschap).

 •  Je hebt kennisgenomen van de 
achtergronden van de vrijeschool en kan 
deze verbinden aan de missie en visie van 
je eigen school (visiegestuurd onderwijs).

 •  Je hebt geoefend met enkele 
sturingsprincipes en modellen passend 
bij jouw school (onderwijsinrichting en 
schoolorganisatie).

 •  Je bent op hoofdlijnen op de hoogte van 
het vrijeschoolleerplan in relatie tot de 
leerdoelen (onderwijskundig leiderschap).


