
Subsidie verantwoording lectoraat Waarde(n) van Vrijeschool onderwijs 
 

 

Leiden, November 2014 

Geachte  

Mede dankzij uw bijdrage is het lectoraat ‘Waard(n) van Vrijeschool onderwijs’ tot stand gekomen en 

op 15 april van start gegaan. Middels dit document hopen wij u een beeld te geven van de wijze 

waarop het lectoraat vorm krijgt. Het lectoraat heeft het ontwikkelen van kennis en inzicht en het 

bevorderen van professionaliteit van (aankomende) leraren in het vrijeschool onderwijs en andere 

geïnteresseerde leraren en professionals tot doel, met als achterliggende doel het versterken van de 

doelen waar het vrijeschool onderwijs voor staat. Hierbij zijn vier soorten activiteiten geformuleerd 

waarop het lectoraat zich dient te richten: programmeren en (laten) uitvoeren van onderzoek ; 

kennisverspreiding en kennistoepassing; curriculumontwikkeling; het professionaliseren van 

(hogeschool-)docenten en begeleiden van (externe) promovendi. Deze eerste periode heeft enerzijds 

een sterk orienterend karakter gehad maar anderzijds hebben ook op allerlei doeldomeinen van het 

lectoraat concrete activiteiten plaatsgevonden of zijn deze ingezet.  

Orientatie van het lectoraat 

De orientatie vindt enerzijds plaats door middel van werkbezoeken en kennismakingsgesprekken met 

stakeholders, mensen uit het (Vrijeschool) onderwijswerkveld, lerarenopleiders en 

onderwijsonderzoekers. Wanneer dit aan de orde is wordt tijdens deze gesprekken steeds in kaart 

gebracht wat de behoeften, verwachtingen en wensen t.a.v. onderzoek van het lectoraat zijn.  

Daarnaast neemt het inlezen in de theoretische en empirische literatuur en de maatschappelijke 

discussies over onderwijs in algemene zin, over Vrijeschool onderwijs in het bijzonder en over 

onderwijsonderzoek naar (Vrijeschool)onderwijs, een belangrijke plaats in bij de orientatie van het 

lectoraat.  

 

Op basis van deze doorgaande orientatie is een eerste document opgesteld waarin de 

uitgangspunten van het onderzoek binnen het lectoraat worden geformuleerd. Dit document is 

uitgebreid besproken binnen het eerste curatorium overleg. Dit document zal ook de basis gaan 

vormen voor de lectorale rede die (waarschijnlijk) in November 2015 uitgesproken zal worden. In de 

komende periode zal dit document verder uitgewerkt worden door o.a. het specifieke 

onderwijsconcept  van de Vrijescholen in kaart te brengen. Hierbij zal een beschrijving en analyse 

worden gegeven van de onderliggende waarden van het Vrijeschool onderwijs, de didactische en 

pedagogische processen die hier uit volgen de en de onderwijsdoelen die hierbij geformuleerd 

worden. Hierbij is gekozen om in navolging van onderwijspedagoog Gert Biesta te kijken naar 

onderwijsdoelen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Anders dan bij de 

meeste onderwijsstromenn staat hierbij niet de kwalificatiefunctie van het onderwijs centraal. De 

persoonsvorming of subject-wording vormt het uitgangspunt van het Vrijeschool onderwijs waarbij 

socialisatie en kwalificatie aspecten steeds vanuit hun functie tot subject-wording zullen worden 

benaderd.      

Onderzoeksprogrammering 

Binnen het lectoraat zullen twee onderzoekslijnen worden geprogrammeerd: enerzijdsmeer 

fundamenteel onderzoek naar de waarden die ten grondslag liggen aan het Vrijeschool onderwijs en 

de implicaties van deze waarden voor onderwijsprocessen, doelen en opbrengsten; anderzijds 
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praktijkonderzoek dat zich richt op de didactische en pedagogische praktijk van het 

Vrijeschoolonderwijs en de effecten van deze processen op leerlingen, maar wellicht ook op 

leerkrachten, ouders en de samenleving.  Hierbij zal steeds gezocht worden naar onderzoeksvormen 

die recht doen aan eigen karakter van het Vrijeschool onderwijs maar ook de dialoog met het 

reguliere onderwijsveld en de wetenschappelijke wereld mogelijk maken.  

 

Vanaf Januari zal begonnen worden met het formeren van de kenniskring bij het lectoraat. In het 

kader hiervan hebben zich een groot aantal mensen gemeld vanuit het onderwijsveld en vanuit het 

Cluster Educatie van de Hogeschool. Met een deel van deze mensen zijn de afgelopen periode 

kennismakings en adviserende gesprekken gevoerd. Begin volgend jaar zal een brede oproep uitgaan 

voor aanmelding tot  deelname aan de kenniskring. Op dit moment zijn aantal kleinere 

onderzoeksprojecten bij het lectoraat in opstart of worden reeds uitgevoerd.  

In samenwerking met twee student-assistenten afkomstig van de Vrijeschool pabo (deels 

gefinancierd vanuit het lectoraat, deels vanuit het Cluster Educatie van de Hogeschool) wordt een 

schooldocumenten onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel om de onderliggende 

waarden en de daaraan verbonden doelen van het Vrijeschool onderwijs op het gebied van subject-

wording, socialisatie en kwalificatie in kaart te brengen en te analyseren. Deze analyse zal gebruikt 

worden als basis voor verder onderzoek onder sleutelfiguren uit het vrijeschoolonderwijs, docenten, 

(oud)leerlingen en andere belanghebbenden.  

De Iona Stichting heeft een beurs beschikbaar gesteld aan een vo-docent om in samenwerking met 

het lectoraat onderzoek te doen naar processen van normatieve professionalisering in Vrijescholen. 

Op dit moment wordt gezocht naar een promotor voor dit onderzoek.  

Vanuit de Vrijescholen in Vlaanderen is het verzoek gekomen om aan te mogen sluiten bij het 

onderzoek van het lectoraat. Afgesproken is zij op zoek zullen gaan naar financiering voor onderzoek 

dat kan aansluiten bij onderzoeken die vanuit de kenniskring van het lectoraat zullen worden opgezet 

zodat een (internationale)kennisgemeenschap rond het lectoraat ontstaat en internationaal 

vergelijkend onderzoek mogelijk wordt. In de komende periode worden ook 

kennismakingsgesprekken in Duitsland georganiseerd.  

Twee docenten van de Vrijeschool pabo worden momenteel begeleidt bij de afstudeeronderzoeken 

in het kader van een Professionele Master en wordt met een aantal docenten gesproken over het 

opstarten van een promotietraject.            

Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van een databank met literatuur die relevant is voor 

onderzoek, onderwijs en de praktijk van het Vrijeschool onderwijs.  Een eerste zoektocht door de 

internationale onderzoeksliteratuur levert welliswaar de nodige publicaties op maar wat opvalt is dat 

het hierbij vooral positieve beschrijvingen van aspecten van het Vrijeschool onderwijs betreft en 

weinig onderzoeksgerichte publicaties. Daarnaast wordt ook gezocht naar (onderzoeks)literatuur die 

niet specifiek over Vrijeschool onderwijs gaat maar wel betrekking heeft op concepten en processen 

die een belangrijke rol spelen in Vrijeschool onderwijs. Om een beeld te krijgen van de relevatie en 

kwaliteit van de betreffende publicaties is een raamwerk ontwikkeld  waarmee de publicaties 

geanalyseerd en gecategoriseerd  kunnen worden door en voor onderzoekers, studenten, docenten 

of andere geinteresseerden.   
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Kennisverspreiding, curriculumontwikkeling en professionalisering 

Naast deze onderzoekswerkzaamheden is vanuit het lectoraat op verschillende manieren actief 

meegewerkt aan kennisverspreiding en kennistoepassing, curriculumontwikkeling en het 

professionaliseren van (hogeschool-)docenten. Binnen het Cluster Educatie van de Hogeschool is het 

lectoraat betrokken bij de herziening van de afstudeerfase, heeft het lectoraat meegewerkt aan de 

accreditatie van de opleiding en zet het lectoraat zich in bij de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijke visie op onderwijs  voor en door de verschillende lerarenopleidingen binnen het 

cluster. In het kader van deze visieontwikkeling heeft het lectoraat mede vormgegeven aan de opzet 

en uitvoering van activiteiten rond het bezoek van Gert Biesta aan de opleiding en zal het lectoraat 

een rol spelen bij de aankomende Onderwijsvernieuwingsreis van het Cluster Educatie.  

 

Met de Vereniging van Vrijescholen en met de Hogeschool Leiden wordt een plan ontwikkeld om de 

activiteiten en (toekomstige) opbrengsten van het lectoraat zo breed moeglijk te verspreiden. Vanuit 

het lectoraat wordt actief gewerkt aan de zichtbaarheid door bijvoorbeeld medewerking te verlenen 

aan het recent opgerichte platform Vrijonderwijs.nl, ondermeer door publicatie van artikelen en 

medewerking aan het ontwikkelen van de Werkplaats Onderwijsontwikkeling. Uitnodigingen van 

scholen om naar bijzondere onderwijsprojecten te komen kijken worden aangenomen en dergelijke 

projecten worden ondermeer in het Onderwijscafe van het Cluster Educatie onder de aandacht van 

het werkveld, docenten en studenten gebracht. Vanuit stichtingen en scholen komen met enige 

regelmatig verzoeken binnen tot advisering m.b.t. visieontwikkelingstrajecten. Gezocht wordt naar 

een vorm waarbij dit soort advieswerk  in de toekomst aanvullende inkomsten voor het lectoraat kan 

generen.   

 

In het kader van de in maart 2015 te houden Landelijke Studiedag van de VSP en de 

Begeleidingsdienst van Vrijescholen (BSV Schooladvies) is een introductie gegeven voor 

medewerkers van deze twee organisaties over het werk van Gert Biesta en zal een keynote-lecture 

worden gegeven op de studiedag zelf. In de afgelopen periode is ook deelgenomen aan een aantal 

studiedagen, conferenties en masterclasses, zoals bijvoorbeeld de masterclass van de Earth Charter  

‘Education for sustainable development’. Deze activiteiten hebben bijgedragen aan de zichtbaarheid 

van het lectoraat, de opbouw van het netwerk rond het lectoraat en hebben waardevolle 

proceskennis en inhoudelijke kennis opgeleverd. Voor de komende periode staat onder meer een 

kennismakingsbezoek aan opleidingen en onderzoeksinstituten in Duitsland op de agenda en wordt 

een proposal voor de ENASTE conferentie in Wenen ingediend.  

Wij hopen u met dit overzicht een helder beeld te hebben gegeven van de wijze waarop het lectoraat 

‘Waard(n) van Vrijeschool onderwijs’ tot ontwikkeling komt en hopen ook voor de toekomst op uw 

financiele steun te mogen rekenen.  

Hoogachtend, 

 

 

 


