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Vanuit welke visie/gedachte 
werk je? 

Programma

Maandag 5 januari 
De Werfklas
Daniëlle Buijsman en Annemarijke ten Thije, de Werfklas, Culemborg
De Werfklas is een kleinschalige, particuliere, onderwijsvernieuwende school, 
geïnspireerd door het antroposofisch mensbeeld. Danielle en Annemarijke
namen in 2003 het initiatief hiertoe en werken als leerkracht op de school. Wat 
is de visie van waaruit zij werken en hoe ziet dit eruit in de praktijk van 
alledag?

Maandag 12 januari
De bewegende klas
Lot Hooghiemsta en Annemieke de Leeuw,  Vrijeschool Den Haag
Lot en Annemieke werken sinds drie jaar met het principe van de bewegende 
klas. Das Bewegtes Klassenzimmer is een stroming uit Duitsland en een manier 
van werken in de klas. Niet alleen bewegen de kinderen veel, ook de inrichting 
van het klaslokaal is bewegelijk. Zo wordt veel vanuit de kring gewerkt, zodat 
je als leerkracht niet centraal staat maar onderdeel bent van de klas. 
Lot en Annemieke vertellen over deze manier van werken in en met de klas.

Maandag 19 januari
Een pedagogische visie op onderwijs
Dr. Bas Levering, pedagoog gespecialiseerd in de algemene en theoretische 
pedagogiek, o.a. verbonden (geweest) aan Universiteit Utrecht  (docent en 
onderzoeker), aan Fontys Hogescholen (lector ) en de Universiteit van Gent 
(gastprofessor). Momenteel hoofdredacteur van het magazine Pedagogiek en 
Praktijk.
Dr. Bas Levering vertelt over, zoals hij het zelf noemt, een pedagogische visie 
op onderwijs.

Maandag 26 januari
Vernieuwend onderwijs in Rotterdam Zuid
Eric van’t Zelfde, directeur van Hugo de Groot, Rotterdam Zuid.
Eric van’t Zelfde is een uitgesproken onderwijsvernieuwer die met zijn ideeën 
het roer omgooide op de Hugo de Groot-school in Rotterdam Zuid, een school 
die kampte met enorme leerachterstanden en problematisch gedrag van 
leerlingen. Welke visie steekt achter deze ommezwaai, hoe ziet dit eruit in de 
praktijk en wat zijn de resultaten?

Maandag 2 februari
Democratisch onderwijs
Maaike van Mourik, directrice van De Vallei, Elst. 
De Vallei is een  democratische basisschool waarbij leerlingen deel nemen aan 
de besluitvorming binnen de school en zelf beslissen wat ze gaan doen. 
Bijzonder is dat De Vallei gesubsidieerd is en daarmee onder het reguliere 
onderwijs valt. Welke visie ligt ten grondslag aan democratisch onderwijs en 
hoe gaat dit in de praktijk?

Sprekers uit het 
pedagogiek- en 
onderwijsveld.

Vrijeschool Pabo

Hogeschool Leiden

Jaarlijks organiseert de 
Vrijeschool Pabo een Studium
Generale waarbij lezingen 
worden gehouden binnen een 
bepaald thema door sprekers 
uit het pedagogisch werkveld 
en/of het onderwijs.

Dit studiejaar is het thema: 
Vanuit welke visie/gedachten 
werk je? 
De sprekers hebben 
uitgesproken ideeën over 
opvoeding en onderwijs 
waarmee zij vernieuwend in het 
onderwijs staan. 

Wees welkom. Aanmelden is 
niet nodig.
Voor meer informatie: 
Koen Gort
gort.k@hsleiden.nl
Quintijn Sissingh Meijer 
sissingh.meijer.q@hsleiden.nl
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