
Vrijeschool Pabo



Het vrijeschoolonderwijs gelooft in het versterken van de talenten die 

ieder kind al in zich heeft. We stellen onszelf de vraag ‘wat kan dit kind 

toevoegen?’ en ‘wat wil hij zelf vormgeven?’. 

Deze gedachte wint steeds meer terrein: in de afgelopen tien jaar is 

het aantal leerlingen aan een vrijeschool met 35% toegenomen en op 

meerdere plekken ontstaan nieuwe vrijescholen. 

Als enige Vrijeschool Pabo in Nederland en België hebben we daarom de 

verantwoordelijkheid om nóg meer gekwalificeerde leerkrachten op te 

leiden. Op basis van de Antroposofie, voor de kinderen en maatschappij 

van nu en morgen.

De Vrijeschool Pabo heeft al ruim 40 jaar ervaring vanaf de oprichting 

in Zeist, maar besloten in 2013 samen met andere opleidingen (zoals 

de Academische Pabo en Docent Dans/ Euritmie) onder één dak 

bij Hogeschool Leiden ons doel voort te zetten. Dat biedt ons de 

mogelijkheid om veel samen te werken met andere lerarenopleidingen, 

lectoraten en de opleiding Vaktherapie. 

Samen maken wij het vrijeschoolonderwijs van 
de toekomst. We vormen de leerkrachten die 
kinderen richting volwassenheid begeleiden, 
zodat ze zelfstandig en creatief deel kunnen 
nemen aan een nieuwe maatschappij. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antroposofie


Een vrijeschool is een vorm van onderwijs die in de praktijk is vormgegeven, geïnspireerd door de antroposofie (lees 

meer). Er is dan geen blauwdruk voor het vrijeschoolonderwijs: een nieuwe generatie scholieren zal zelf betekenis en 

richting aan het leven geven. Die ruimte voor zelfontwikkeling is de sleutel in deze pedagogiek.

Periodeonderwijs
In ons onderwijs is het belangrijk om te leren door je intensief te verbinden met een vak en de lesstof. Daarom is een 

van de kenmerken van de vrijeschool het periodeonderwijs: gedurende een aantal weken wordt in de eerste twee uren 

van de dag steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven uitgediept. De leerkracht is de spil in het leren: hij 

of zij ontwerpt de periode voor zijn specifieke klas, die aan het eind van de periode de stof zelf kan presenteren.

Leeftijdsfasen
Het onderwijs biedt ontwikkelbegeleiding aan leerlingen in elke leeftijdsfase. We onderscheiden er in het onderwijs 

Vrijeschoolonderwijs

drie, van jong kind tot jong volwassene. De jongste kinderen 

zijn één met hun omgeving waarbij ervaringen diepe indrukken 

achterlaten. Zij leren voornamelijk door te spelen. In de tweede 

fase gaan kinderen zich steeds meer als eigen ik zien, los van 

hun omgeving. Zij ervaren de wereld vaak in beelden, waar het 

leren ook op ingesteld wordt. In de laatste periode vormen 

jongeren sterk hun vermogen om te oordelen: zij leren zich te 

verhouden tot de wereld zoals die is.

Seizoenen en natuur
De natuur en het meeleven op het ritme van de natuur zijn 

belangrijk binnen de vrijeschool. De natuur staat in de zomer 

naar buiten gericht en trekt zich in de winter terug. Als mensen 

kunnen we ons vasthouden aan dit ritme. Daarom vieren wij 

samen de seizoensovergangen in de vorm van midwinter-, zaai- 

en oogstfeesten: zo leer je de levende natuur beter kennen. Die 

ervaring geeft kinderen houvast en stimuleert een verbinding 

met de wereld om ons heen.

Creativiteit: kunst en cultuur
Leren is een creatief proces, daarom nemen kunst en cultuur 

een essentiële plek in. In het onderwijs is veel aandacht voor 

kunstvakken als schilderen, handenarbeid, handwerken, muziek 

en toneel maar ook het vertellen van verhalen: bijvoorbeeld 

uit de Griekse mythologie, de Edda, de bijbel, legenden en 

sprookjes.

De leraar
Leraren zijn bij hun vrijeschool onderdeel van een hecht team 

en voor de klas een autonome expert van de inhoud die voorbij 

komt. De leraar neemt de kinderen mee op reis in de wereld en 

leeft met enthousiasme voor hoe je als volwassene met je leven 

omgaat en welke belangrijke rol zelfontwikkeling daarin speelt. 

Zij zijn daarom ook zelf breed ontwikkeld, niet alleen in kennis 

maar ook in de omgang met de klas, in vaardigheden en in 

creatief oplossingsgericht denken.

http://www.vrijescholen.nl/vrijeschoolonderwijs/
http://www.vrijescholen.nl/vrijeschoolonderwijs/


Bij de Vrijeschool Pabo zien wij leerkrachten meer als opvoedkunstenaars in plaats van 

schoolmeesters. We leiden dan ook studenten op om zelf lessen te ontwerpen: een ambacht 

dat veel creativiteit vergt. De Vrijeschool Pabo kun je dan ook het beste zien als een mix 

tussen de kunst, didactiek en filosofie.

Sociaal
Leerkracht worden doe je niet in je eentje. Daarom besteden we veel aandacht aan 

groepsvorming.  De lessen op de Vrijeschool Pabo creëren we deels samen met de studenten. 

Een belangrijk onderdeel is wat er op een bepaald moment speelt in de klas, in de stages of 

in de maatschappij. Het leerproces van studenten is zo in hoge mate ook ‘van elkaar leren’.

Jaarfeesten
Als onderdeel van de gemeenschapsvorming besteden we veel tijd met elkaar rondom 

de jaarfeesten. We wonen samen de Michaëldagen bij in de herfst en we vieren het Sint 

Jansfeest in de zomer. Vanuit de culturele studentenwerkgroep worden daarnaast ook 

jaarfeesten zoals Sinterklaas georganiseerd. (doorlink naar video-impressie Michaëldagen)

Persoonlijke ontwikkeling
Gedurende de studie Vrijeschool Pabo krijgen de studenten meer kijk op zichzelf, inclusief de 

eigen talenten en valkuilen. De eigen ontwikkeling wordt in de opleiding gestimuleerd door 

een mix van aandacht voor het cognitieve, het sociaal-emotionele, het kunstzinnige en de 

vaardigheden. Uiteindelijk leren ze meer en meer te vertrouwen op de eigen vaardigheden.

Internationaal
De vrijeschoolbeweging is wereldwijd: er zijn in 75 landen vrijescholen. Ook de opleiding 

staat midden in de wereld en kijkt verder dan de grenzen van het eigen dorp, stad of land. Er 

worden daarom goede mogelijkheden geboden om stage in het buitenland te volgen.

Kennis en vaardigheden
Een lerarenopleiding gaat natuurlijk niet voorbij aan vaardigheden als taal, rekenen en 

pedagogiek. Deze zijn dan ook een essentieel onderdeel van het curriculum om de kennis 

en vaardigheden van de toekomstige leerkrachten verder te ontwikkelen. Zo leren zij 

bijvoorbeeld ook een lesreeks te ontwerpen.

Portret opleiding

https://www.youtube.com/watch?v=yNAv1JsVyno


Sascha Holthaus, directrice Vrijeschool Kairos
“Ik zie dat de opleiding meebeweegt met eisen van de 

laatste jaren. Er is sterk ingezet op het reflecterend 

vermogen van studenten, we zien aan de stagiaires 

dat dat een tweede natuur is geworden. In de huidige 

tijd is die reflectie heel belangrijk omdat we zien wat 

dat doet met de kwaliteit van onderwijs en het lerend 

vermogen van een team. Vroeger was een klas vaak 

nog een eigen eiland, maar nu staan sterk alle deuren 

open en werk je samen binnen het team. Daar is die 

grondhouding essentieel voor. De opleiding kan zich 

nog ontwikkelen door aankomend docenten beter voor 

te bereiden op oudergesprekken, en op het gebied van 

klassenmanagement.”

Aziza Mayo, onderzoekster en lector Waarde(n) van 
Vrijeschoolonderwijs
“Het is mooi om te zien hoe in de loop der tijd het 

aspect van zelfsturing meer vooraan is komen te staan, 

bij zowel de scholier als de student binnen de opleiding. 

Er is een hernieuwde zoektocht hoe we het beroep 

leerkracht op een autoritatieve manier kunnen invullen: 

dat gaat over de dialoog met elkaar en samen tot de 

juiste oplossing komen. Dat vraagt om meer autonomie 

en eigenaarschap dat we beogen voor onze studenten. 

Dat vraagt voor ons als opleiding dat we onderzoeken 

hoe we daar vorm aan geven en dat is breder dan 

onderwijzen: het heeft consequenties voor hoe we 

samenwerken.” (https://youtu.be/52GWHDWxZ1I)

Koen Gort, docent Vrijeschool Pabo
“De afgelopen jaren is er binnen de opleiding en bij 

docenten veel meer moed gekomen om studenten zelf 

te laten komen met vragen en lesideeën. Zo ontstaat 

creativiteit waarvan ik regelmatig denk: ‘dat had ik zelf 

nooit kunnen bedenken’. Dat soort resultaten krijg je niet 

als de kaders al helemaal geschetst zijn. Dus niet: geef 

mij een lesontwerp, dan ga ik dat uitvoeren. Die bron 

van ideeën en inspiratie raakt in de praktijk snel leeg, 

maar je eigen vermogen om tot ideeën te komen nooit. 

Om dat vermogen te ontwikkelen is ruimte en tijd 
nodig, om creatief na te denken.”

Isabelle Kaijser, studente Vrijeschool Pabo
“Ik heb zelf nooit op een vrijeschool gezeten en kwam 

via-via bij de opleiding terecht. Ik zocht iets met kunst 

en een creatieve uitdaging, en lesgeven leek me erg 

leuk. Het negatieve beeld dat ik had gekregen van de 

antroposofie een vrijeschooljuf klopte gelukkig niet. In 

de opleiding kom je zelf tot ontwikkeling en krijg je veel 

ruimte om je eigen draai te geven, met veel kunstzinnig 

onderwijs!”

Perspectieven

https://youtu.be/52GWHDWxZ1I


Mila Biesot, bewoonster van een antroposofisch studentenhuis in Den Haag
“Op veel manieren is dit een studentenhuis als alle anderen, maar het voegt wat toe om samen te wonen met 

studenten van antroposofische opleidingen: Vrijeschool Pabo maar ook Docent Muziek en Docent Euritmie. We zijn 

hier heel sociaal: we letten op elkaar, eten vaak samen en regelen alles voor het huis met elkaar. Belangrijk is dat het 

ongedwongen is: we hebben geen verplichtingen. Het moet wel uit jezelf komen. Wat verder opvalt? Je hoort altijd 

wel ergens muziek: trompet, viool, piano, of iemand zingt. Soms maken we ook samen muziek.”

Perspectieven

https://www.youtube.com/watch?v=zEY_6nvbO6s


Vrijeschool leerkracht worden
Vrijeschool Pabo – voltijd: 

 hsleiden.nl/vrijeschool-pabo

Vrijeschool Pabo – deeltijd: 

 hsleiden.nl/vrijeschool-pabo-deeltijd

Zij-instroom Vrijeschool Pabo: 

 hsleiden.nl/vrijeschool-pabo-deeltijd/zij-instroom/index.html

Nascholing VSP

 hsleiden.nl/nascholingen/vrijeschool-onderwijs/index.html

Nascholing VSP Kunst

 hsleiden.nl/nascholingen/bvo-kunst/index.html 

Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

 hsleiden.nl/waarden-van-vrijeschool-onderwijs

Kijk ook bij deze bijzondere opleidingen: 
Docent Muziek: 

 hsleiden.nl/docent-muziek

Docent Dans/ Euritmie:

 hsleiden.nl/docent-dans-euritmie

Vaktherapie:

 hsleiden.nl/vaktherapie

  instagram.com/vrijeschoolpaboleiden

  facebook.com/hsleiden.vrijeschoolpabo

  linkedin.com/school/hogeschool-leiden

https://www.hsleiden.nl/nascholingen/vrijeschool-onderwijs/index.html
https://www.hsleiden.nl/nascholingen/bvo-kunst/index.html
https://www.hsleiden.nl/waarden-van-vrijeschool-onderwijs
https://www.facebook.com/hsleiden.vrijeschoolpabo/


Hogeschool Leiden

Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
Postbus 382
2300 AJ Leiden

071 - 518 89 00

studeren@hsleiden.nl

hsleiden.nl

 

facebook.com/HSLeidenNL

twitter.com/HSLeidenNL

linkedin.com/company/hogeschool-leiden
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