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Leidinggeven 
op een vrijeschool 
VO



Specificaties
Data
De training bestaat uit vier dagen van 10.00 tot 17.00 
uur: 9 november, 7 december, 11 januari en 8 maart.

Locatie
BVS-schooladvies
Vondellaan 50
3521 GH Utrecht

Trainers
•  Wim den Blanken
•  Hans Passenier
•  Elard Pijnaken
 
Kosten
€ 999,-

Materiaal
• Horizontaal organiseren (Bekman 2018)
•  Het bouwwerk van de Waldorf -pedagogie 
 (Wember, 2018)
•  In het midden de mens (Steiner, ingeleid door 

Wiechert, 2021)
• Waarden in het onderwijs (Passenier, 2020)

Aanmelden
Je kan je aanmelden via deze link: 
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/
leidinggeven-op-een-vrijschool-vo/

Doelgroep
•  Ervaren leidinggevenden, maar nieuw binnen 

het vrijeschoolonderwijs.
•  Voor startende schoolleiders kun je terecht 

bij de met NSO-CNA ontwikkelde Opleiding 
Schoolleider op een vrijeschool basis- en 
vakbekwaam – BVS-schooladvies voor 
vrijeschool onderwijs PO en VO 

 (www.bvs-schooladvies.nl).
 
Resultaat
•   Je hebt overzicht en inzicht in de samenhang 

van de vrijeschoolvisie, vertaald naar de 
vrijeschoolpraktijk.

•  Je hebt kennis van de ‘goede vrijeschoolles’ 
verbonden aan de vrijeschoolvisie.

•  Je hebt kennis van de voorwaarden en 
instrumenten van ontwikkelingsgericht leiding 
te geven en handvatten om het in te zetten

•  Je hebt zicht op verschillende 
leiderschapspraktijken door verschillende 
intervisievormen.

Ben je een ervaren leidinggevende, 

maar nieuw als leidinggevende op 

een vrijeschool VO? Wil je graag 

meer kennis en context krijgen over 

de vrijeschoolpedagogiek, didactiek 

en schoolcultuur? En wat dit voor 

jouw dagelijkse praktijk van leiding-

geven kan betekenen?

Naast onze gecertificeerde opleiding 

Leidinggeven op een vrijeschool po 

lanceren we voor het eerst een 

training voor nieuwe (con)rectoren, 

teamleiders en ondersteunings-

coördinatoren. Je maakt tijdens de 

training kennis met de vrijeschoolvisie, 

de vrijeschoolpraktijken en leiderschaps-

vraagstukken. 

De trainingsdagen hebben de volgende opbouw:
• Theorie & achtergrond informatie
•  Kennis delen vanuit de verschillende 

vrijeschoolpraktijken
• Oefenen van nieuwe vaardigheden
• Vraagstukken inbrengen tijdens intervisie

Thema’s 
1. Visie en mensbeeld vrijescholen o.a.:
  Achtergrond vrijeschool visie (menskunde); 

leerplan; inrichtingsprincipes; verschillen en 
overeenkomsten met regulier onderwijs.

2. De goede vrijeschoolles
  Welke kenmerken heeft een vrijeschoolles; de 

rollen van de leraar; lesontwerp; periode- en 
vaklessen; leeftijdsfasen; vuur ontsteken; 
leidinggeven aan leskwaliteit.

3.  Ontwikkelingsgericht leidinggeven
  Hoe benut je de kwaliteiten en het 

enthousiasme van je team; welke 
instrumenten zet je hiervoor in; werken met 
ontwikkelteams; gesprekscyclus; hoe maak je 
ontwikkelingsgericht beleid.

4. Horizontaal organiseren
  Leidinggeven aan leiderschap; Iedereen is 

een leider; procesinrichting; onderzoeken; 
experimenteren; besluitvorming; wie ben jij 

 als leider.


