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• Wat weten jullie er al van?

Ga naar Padlet: 
https://padlet.com/vy8hb2wxd8/ugf3s3gd4uprg8b3

of scan met een telefoon: 

Vrijeschoolonderwijs: wat is dat?

https://padlet.com/vy8hb2wxd8/ugf3s3gd4uprg8b3
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• De bron / oorsprong van het Vrijeschoolonderwijs

• Het ontwerp, de inrichting van het onderwijs

• Hoe je dit terug ziet in het handelen

Opbouw presentatie
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Impuls van de Waldorf beweging
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“De Waldorfschool moet geen school zijn, maar een 
vooropleiding, zoals elke school een vooropleiding 
zou moeten zijn voor de grote school, die het leven 
zelf voor de mens is. 
Wij moeten op school eigenlijk niet leren om iets te 
kunnen, op school moeten we leren om voor altijd 
in staat te zijn van het leven te leren”
Uit: Onderwijs en Opvoeding, Steiner, p.25

Intentie onderwijs



Wouter Modderkolk
https://youtu.be/cycBLJPVACw 
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Van intentie naar doel

Kwalificatie

SocialisatieSubject-
wording

(Biesta, 2014)

Wat kan 
ik?

Wie ben ik? 
Wie zijn wij?

Hoe wil ik zijn?
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Van intentie naar doel: subjectiverend onderwijs

Subject-
wording

KwalificatieSocialisatie

Mayo (2015) gebaseerd op:  Biesta (2014)
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Bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen opdat zij in 
de wereld kunnen zijn als volwassenen die…
…zodanig autonoom zijn dat zij op basis van 

authenticiteit, oordeelkundigheid en innerlijke vrijheid 
kunnen denken, voelen en handelen; 

…zich in alles wat zij doen, denken en voelen verbonden
weten met de wereld om hen heen;

…vanuit de wil, bereid zijn om dit denken, voelen en 
handelen zo vorm te geven dat zij daarmee recht doen 
aan zichzelf, aan anderen en aan de wereld. 

Het waartoe van Vrijeschoolonderwijs

Mayo (2015). Lectorale rede  Autonomie in verbondenheid; waarde(n)vol 
onderwijs voor nu en de toekomst. p.40
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Hoe brengen we intentie en handelen op één lijn

Mayo & Modderkolk (2020)
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De fysieke omgeving – wat valt jullie op?
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De kracht van Vrijescholen

Hubeek & Modderkolk (2021)

Wouter Modderkolk
https://open.spotify.com/episode/1vwyAdJmGbloORFAlFLs69?si=TfI8n-CfT8WnLbLk_bTmQg
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Het mensbeeld als uitgangspunt van het ontwerp

de mens

fysieke wereld

geestelijke wereld

ziel

lich.

ik.

Onderwijs afgestemd op de 
ontwikkeling

• 0-7 jaar: lichaam 
motto: de wereld is goed

• 7-14 jaar: voelen
motto: de wereld is mooi

• 14-21 jaar: denken
motto: de wereld is waar

Lievegoed (2003)
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“Wanneer hoofd en hart 
verbonden zijn kunnen de 
handen de mooiste dingen 
doen.” 
Daniel Povel, 
Director Banking Triodos

Het ontwerp: hoofd, hart en handen





16

Miranka van de SVS over formatief werken

Wouter Modderkolk
https://youtu.be/FGiuZvG2S3A 
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ü Leerlingen aanmoedigen een innerlijk kompas te ontwikkelen van 
waaruit zij kunnen en willen handelen

ü Leerlingen de waarde laten ervaren van wat we kunnen, weten en 
waarderen in de wereld  

ü Leerlingen hun eigenheid laten ontdekken

ü Leerlingen die eigenheid tot uitdrukking laten brengen

Waar is het vrijeschoolonderwijs goed in

Mayo (2020)
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Vertragen

Mayo & Modderkolk (2020)
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Mayo (2015)
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• Met onderzoek wil het lectoraat zichtbaar maken wat er gebeurt in de 
onderwijspraktijk van vrijescholen. 

• De intentie is hierbij gericht op het ontwikkelen van inzicht in wat er 
nodig is om betekenisvol vrijeschoolonderwijs te geven; voor nu en voor 
de toekomst.

• Onderzoeken (onder andere):
– Alumni-onderzoek
– Hoogbegaafdheid
– Formatief handelen
– Diversiteit en inclusie
– Diep luisteren m.b.v. Theory U
– Art-based learning
– Leiderschap in vrijescholen

Het lectoraat: Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

Meer info kijk op: 
https://www.hsleiden.nl/waarde
n-van-vrijeschool-onderwijs
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Podcastserie: 
lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
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Luister de podcast van lector Aziza Mayo
https://open.spotify.com/episode/0jclrtXLqyzuwuJVnL5oOZ

Opdracht 

• Wat hoor je nieuw?
• Waar wil je meer van weten?
• Waar ben je het mee oneens?
• Waar liggen in jouw ogen de 

grootste uitdagingen van het 
vrijeschoolonderwijs?

https://open.spotify.com/episode/0jclrtXLqyzuwuJVnL5oOZ
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Luister de podcast van Gert Biesta
https://open.spotify.com/episode/4ChI040rFudNbFjSctILT2?si=rcr
OvtvRTKalLLCdcq2Z-Q

Opdracht 

• Wat hoor je nieuw?
• Waar wil je meer van weten?
• Waar ben je het mee oneens?
• Waar liggen in jouw ogen de 

grootste uitdagingen van het 
vrijeschoolonderwijs?

https://open.spotify.com/episode/4ChI040rFudNbFjSctILT2?si=rcrOvtvRTKalLLCdcq2Z-Q

