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Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs 

In april 2014 is het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs van start gegaan bij Hogeschool 

Leiden. Middels dit document beoog ik u een beeld te geven van de wijze waarop het lectoraat 

functioneert en zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.  

De doelstelling van het lectoraat is het ontwikkelen van kennis en inzicht en het bevorderen van 

professionaliteit van (aankomende) leraren in het Vrijeschoolonderwijs en andere geïnteresseerde 

leraren en professionals. Als achterliggend doel geldt: het versterken van de doelen waar het 

Vrijeschoolonderwijs voor staat zoals bijvoorbeeld het realiseren van een brede en evenwichtige 

ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren zodat zij innerlijk vrije en 

verantwoordelijk en moreel handelende volwassenen worden. Hierbij is de opdracht van het 

lectoraat als volgt geformuleerd: 

1) het onderzoeken, zichtbaar maken/expliciteren en verifiëren van de waarde(n) van 

Vrijeschoolonderwijs; 

2) onderzoek en innovatie van - onderdelen van - de Vrijeschoolpraktijk(en), en het vertalen van 

nieuwe praktijken naar de competenties van Vrijeschoolleraren; ook het toegankelijk maken van 

goede praktijken voor geïnteresseerde leraren van reguliere scholen. 

 

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.  

Het lectoraat wordt bijgestaan door een curatorium. Twee keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats 

met de leden van het curatorium van het lectoraat (leden zijn dhr. G. Biesta, dhr. A. de Geus, dhr.     

F. Ebskamp, dhr. H. Passenier, dhr. H. Ansink en mevr. Gopie) waarbij de voortgang van de lopende 

werkzaamheden wordt besproken en lijnen naar toekomstige werkzaamheden worden verkend. Eén 

maal per jaar wordt een overzicht opgesteld van de gerealiseerde activiteiten binnen het lectoraat 

voor de stakeholders en het werkveld. 

 

Kennisverspreiding en kennistoepassing 

Na de eerste oriënterende fase, heeft mijn werk het afgelopen jaar in het teken gestaan van het 

zoeken en bewerkstelligen van een duidelijke positionering van het lectoraat binnen het specifieke 

Vrijeschoolonderwijswerkveld en het onderwijswerkveld in bredere zin. Om dit te bewerkstelligen 

heb ik verschillende lezingen gehouden, dialogen gevoerd en workshops gegeven voor bestuurders, 

docenten, leraren, ouders en studenten uit het Vrijeschoolonderwijs. Daarnaast heb ik actief 

deelgenomen aan de maatschappelijke discussie over Onderwijs voor 2032 en het belang van brede 

vorming in het onderwijs aan leerlingen en studenten, middels o.a. internet- en krantenpublicaties, 

deelname aan een consultatiebijeenkomst voor de Onderwijsraad, het optreden als een van de 

inleidende sprekers tijdens het door Hogeschool Leiden georganiseerde Bildungsdebat met een essay 

getiteld Ausbildung moeten we geven, Bildung moeten we leven. Bildung was ook het thema van het 

recente bezoek dat de minister van Onderwijs in het kader van de rondgang langs de 

lerarenopleidingen bracht aan Hogeschool Leiden. Ik ben betrokken geweest bij de voorbereiding en 
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invulling van deze dag, o.a. middels een introductiefilm (een dubbelinterview met prof. Gert Biesta 

over de rol van Bildung of brede vorming in de lerarenopleidingen) en deelname aan het 

gesprekspanel met de minister.  

 

Op 18 november 2015 is de lectorale rede Autonomie in verbondenheid gehouden. In de rede en de 

bijbehorende boekpublicatie, zijn geesteswetenschappelijke literatuur en de meer gangbare 

wetenschappelijke literatuur over het denken rond de rol die het onderwijs speelt in de ontwikkeling 

van de autonomiebeleving van de leerling en de wijze waarop de leerling zijn zelfstandigheid leert 

verhouden tot en verbinden met anderen en het andere in de wereld, samengebracht en worden 

mogelijke implicaties voor de praktijk van onderwijs en onderzoek besproken. Autonomie in 

verbondenheid zal de resterende tijd van deze eerste lectorale periode het leidende thema vormen 

voor het lectoraat. Voor dit thema is gekozen omdat het refereert aan het waartoe van het 

Vrijeschoolonderwijs – leerlingen door middel van onderwijservaringen helpen zich te ontwikkelen 

tot oordeelkundige, authentieke en innerlijk vrije, denkende, voelende en handelende mensen die 

zich zodanig verbonden voelen met de wereld waarin zij leven dat zij de wil ontwikkelen om op eigen 

wijze bij te dragen aan de voortgaande ontwikkeling van zichzelf en de wereld. Daarmee geeft het 

richting aan het onderzoek naar de onderliggende waarden en  naar de opbrengsten van dit 

onderwijs. Het thema refereert ook aan een vraagstuk waar veel bestuurders, leerkrachten, ouders 

en leerlingen ieder op eigen wijze mee worstelen: welke ruimte en op welke wijze het 

Vrijeschoolonderwijs op verschillende leeftijden ruimte moet, kan en wil bieden aan de 

autonomieontwikkeling van het kind en wat de consequenties van deze keuzes zijn voor de 

didactische en pedagogische tradities van het Vrijeschoolonderwijs. Tot slot refereert het ook aan de 

wijze waarop het Vrijeschoolonderwijs haar positie in het bredere onderwijsveld in onze samenleving 

zou kunnen innemen en van waaruit het bij zou kunnen dragen aan de maatschappelijke dialoog over 

wat onderwijs tot goed onderwijs maakt.  

 

Onderzoek 

Binnen het lectoraat worden twee onderzoekslijnen uitgezet: enerzijds (bronnen)onderzoek naar de 

waarden die ten grondslag liggen aan het Vrijeschool onderwijs en de implicaties van deze waarden 

voor onderwijsprocessen, -doelen en -opbrengsten; anderzijds praktijkonderzoek dat zich richt op de 

bestaande didactische en pedagogische praktijk van het Vrijeschoolonderwijs, op 

vernieuwingsprocessen binnen dit onderwijs, en op de effecten van deze processen op leerlingen, 

maar wellicht ook op leerkrachten, ouders en de samenleving. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht 

naar vormen van onderzoek die recht doen aan het eigen karakter van het Vrijeschool onderwijs 

maar ook de dialoog met het reguliere onderwijsveld en de wetenschappelijke wereld mogelijk 

maken. Dergelijk onderzoek naar onderwijsopbrengsten zou aanleiding kunnen vormen tot kritische 

reflectie op de bestaande onderwijspraktijk, handvatten moeten bieden voor 

onderwijsvernieuwingen en ingangen bieden om ook buiten de wereld van de Vrijeschool de dialoog 

aan te gaan over de bredere discussie wat goed onderwijs is en wat de Vrijeschool daaraan bij kan 

dragen. 

 

 De kenniskring 

Uitgaande van de hiervoor beschreven doelstellingen is een kenniskring geformeerd. De 

kenniskringleden worden in eerste instantie aangesteld voor de periode van een jaar (van september 

2015 - september 2016), voor één dag per week, waarna in overleg met de betrokken partijen 
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(lector, kenniskringlid en primaire werkgever van het lid) besloten wordt of de aanstelling verlengd 

en eventueel uitgebreid zal worden. De kenniskring komt eens in de zes weken bijeen om 

gezamenlijk te studeren en aan de individuele onderzoeken te werken. Als kenniskring onderzoeken 

wij gezamenlijk de hypothese dat het, om vanuit de wil tot een volwassen subject te worden, 

noodzakelijk is dat onderwijsgemeenschappen en onderwijservaringen leerlingen de ruimte bieden 

om zich te oefenen in de wijze waarop zij hun behoefte tot autonomie komen te verhouden tot het 

appel dat op ze wordt gedaan vanuit hun onherroepelijke verbondenheid met de wereld, om 

verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, anderen en het andere in de wereld. Wij zullen hiertoe 

bijvoorbeeld nader onderzoeken op welke momenten en in welke contexten leerlingen/studenten en 

de leerkrachten/docenten in het Vrijeschoolonderwijs autonomie ervaren, op welke wijze 

oefenruimte voor autonomie-ontwikkeling vanuit de Vrijeschoolonderwijsvisie vorm krijgt in het 

pedagogisch en didactisch leerplan van de Vrijeschool; waar en hoe zelfstandigheid wellicht juist 

begrensd wordt om te kunnen oefenen aan de onherroepelijke inperkingen van de autonomie die 

het leven met zich meebrengt;  wat de invloed van deze ervaringen is op de ontwikkeling van 

kinderen en leerkrachten als individu en op de wijze waarop zij volwassen in de wereld (komen te) 

staan.  

Ieder van de kenniskringleden gaat het komende jaar een vraag onderzoeken die voort is gekomen 

uit hun ervaringen in de onderwijspraktijk. Het betreft vragen over de bestaande en innovatieve 

praktijken binnen het Vrijeschoolonderwijs: het ontwikkelen van theoretische en praktische 

handvatten voor leerkrachten om vanuit het Vrijeschool-ontwikkelingsbeeld met hoogbegaafdheid 

om te gaan (Saskia Snikkers, schoolpsycholoog/orthopedagoog bij BVS-Schooladvies); over hoe 

coöperatieve werkvormen verbonden kunnen worden met leren in beweging (Frans Schobbe, 

Vrijeschool PO leerkracht); naar hoe leerlingen in de bovenbouw in het periodeonderwijs de 

aangeboden lesstof verwerven en waar zij het aangebodene eigen maken en daarmee iets nieuws in 

hun leven en de wereld kunnen brengen (Frans Lutters, Vrijeschool VO docent); een vergelijkend 

onderzoek naar het waartoe van kunstzinnig onderwijs in Vrije- en reguliere scholen en hoe oud-

leerlingen de werking van dit onderwijs op hun vorming hebben ervaren (Rebecca van der Nat, 

lerarenopleider aan de (reguliere) Pabo van Hogeschool Leiden ). Naast het in kaart brengen van de 

betreffende onderwijsprocessen, beogen de onderzoeken de processen ook te evalueren door in 

kaart te brengen wat de mogelijke brede onderwijsopbrengsten (naast opbrengsten op het domein 

van de kwalificatie, dus ook opbrengsten op het gebied van socialisatie en persoonsvorming) voor de 

leerlingen zijn en hoe de processen worden ervaren door leerlingen en docenten. De laatste twee 

onderzoeken zullen zich expliciet richten op het zichtbaar en inzichtelijk maken van deze brede 

onderwijsopbrengsten in het basis- en voortgezet Vrijeschoolonderwijs. In het onderzoek van Ariëlla 

Krijger (zelfstandig Vrijeschool onderwijsadviseur in Nederland en Vlaanderen) wordt daartoe 

gekeken naar de wijze waarop de brede vorming in het Vrijeschoolonderwijs helder zichtbaar en 

inzichtelijk gemaakt kan worden met behulp van getuigschriften, periodeschriften, portfolio’s en 

toetsen; het onderzoek van Arnout De Meyere (Vlaamse Vrijeschool VO docent) en Akke Faling 

(Vrijeschool Pabo docent) richt zich op de wijze waarop inzichtelijk gemaakt kan worden hoe 

Nederlandse en Vlaamse (oud-) Vrijeschoolleerlingen als volwassenen in het leven staan en hoe zij dit 

verbinden aan hun onderwijservaring in het Vrijeschoolonderwijs gericht op kwalificatie, socialisatie 

en persoonsvorming. Voor dit laatste onderzoek zullen wij in de toekomst op zoek gaan naar 

aanvullende middelen om het onderzoek longitudinaal en meer internationaal uit te kunnen gaan 

voeren.  
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De onderzoeken zullen plaatsvinden binnen basisscholen in Nederland, scholen uit het voortgezet 

onderwijs in Nederland en Vlaanderen, de lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden en met oud-

Vrijeschoolleerlingen in Nederland en Vlaanderen. De kenniskringleden zullen door middel van 

artikelen in vakbladen, lezingen en workshops bij onderwijsinstellingen en een gezamenlijk te 

organiseren conferentie rond het thema autonomie in verbondenheid, verslag doen van hun 

onderzoeksbevindingen. 

 

 Het Alchemieproject 

Vanaf 1 juni 2015 loopt ook het Alchemieproject. Dit project wordt gefinancierd vanuit het  

Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden, waar het lectoraat ook onderdeel van uitmaakt. Het 

project is aangevraagd en wordt uitgevoerd in samenwerking met drie andere lectoren (Dieuwke 

Hovinga, lector Natuur en Ontwikkeling Kind, cluster Educatie; Jan Dirk de Jong, lector Aanpak 

Jeugdcriminaliteit, cluster Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie; Hendrien Kaal  lector LVB en 

Jeugdcriminaliteit, cluster Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie). In het kader van dit project is de 

aanstelling van Aziza Mayo voor de duur van ruim anderhalf jaar uitgebreid van drie naar 4,5 

werkdagen en zijn twee fulltime onderzoekers aangesteld. Het onderzoek in het Alchemieproject 

richt zich op professionals in het onderwijs (waaronder ook specifiek het Vrijeschoolonderwijs) en de 

jeugdzorg die in staat zijn om het pedagogisch handelen (wat is wenselijk voor dit kind, in deze 

situatie) leidend te laten zijn in hun oordeelsvorming en handelen, en daarbij toch in staat zijn om 

rekening te houden met de eisen, wensen en behoeften van de organisaties waarin zij werken, van 

de samenleving waarin wij leven en van hen zelf als professional en mens. Onder alchemie wordt in 

dit onderzoek niet zozeer het maken van goud verstaan, als wel het vormingsproces dat 

professionals door kunnen maken wanneer zij zichzelf uitdagen om te blijven leren van de 

momenten waarop zij de grenzen van hun weten, kunnen of willen ervaren en daardoor eigenheid, 

kennis, vaardigheden en positie, instrumenteel kunnen laten zijn bij het versterken van hun 

vermogen om op het juiste moment het goede te doen. 

Met het onderzoek willen we inzicht verwerven in dat wat er voor zorgt dat bepaalde professionals 

keer op keer voor chemie kunnen zorgen waardoor kinderen zich verder weten te ontwikkelen. Dat 

doen we door professionele alchemisten zelf te bevragen, maar ook door anderen over deze 

personen te bevragen. We zullen daarbij aandacht besteden aan: 1. kenmerken van de professional 

en interactiekenmerken (professional, kind, omgeving) die daarbij van belang worden geacht; 2. de 

wijze waarop de professional zijn vakmanschap en professionele identiteit invult en ontwikkelt, en 3. 

hoe de professional terugkijkt op zijn ontwikkelingsproces waarin hij of zij heeft geleerd chemie te 

realiseren. Daarbij willen we inzicht verwerven in kansen en belemmeringen die het mogelijk maken 

dat ‘who works’ zich beter kan manifesteren binnen de huidige cultuur die met name de focus legt 

op ‘what works’. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kenmerken van de organisatie waarbinnen de 

professional werkt, om voorwaardelijke zaken zoals de beschikbare professionele ruimte, ervaren 

steun, kennis en vaardigheden en beschikbare tijd. Het onderzoek zou niet alleen moeten leiden tot 

conclusies over wat maakt dat iemand ‘chemie’ realiseert in zijn beroepspraktijk, maar zou ook 

inzicht moeten geven in hoe we studenten kunnen helpen uit te vinden hoe zij hun eigenheid kunnen 

ontdekken en benutten om zelf tot chemie te komen. De bevindingen van het onderzoek zullen dan 

ook een plek krijgen binnen het onderwijs op Hogeschool Leiden.   
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Professionalisering en curriculumontwikkeling 

Vanuit het lectoraat is op verschillende manieren actief meegewerkt aan kennisverspreiding en 

kennistoepassing, curriculumontwikkeling en het professionaliseren van (hogeschool-)docenten. 

Binnen het Cluster Educatie van de hogeschool ben ik verder betrokken bij de herziening van de 

afstudeerfase van de verschillende lerarenopleidingen, bij de ontwikkeling van een 

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

cluster en bij het versterken van het duurzame karakter van de onderwijsorganisatie en de 

onderwijsprocessen binnen het cluster. Die inbreng richt zich onder meer op de wijze waarop de 

sociale duurzaamheid in de onderwijscontext en -processen versterkt kan worden. In dit kader heb ik 

ook een inleiding geschreven over sociale duurzaamheid voor het boek 32 lessen voor de toekomst 

dat alle studenten van de lerarenopleidingen van het Cluster Educatie van Hogeschool Leiden hebben 

ontvangen.  

Onlangs heeft een  docent van de VSP (Merel Boon) onder begeleiding van het lectoraat succesvol de 

Internationale Professionele Master aan Plymouth University afgerond met een scriptie getiteld: Het 

leraarschap als kans om te werken aan groei van sensitiviteit en bewustzijn in pedagogisch handelen. 

Een tweede docent van de VSP, Koen Gort, is binnen het lectoraat in het kader van zijn professionele 

master aan Hogeschool van Amsterdam bezig met onderzoek naar mogelijke effecten van het 

activeren van de evenwichts- en bewegingszin op de kwaliteit van spel in de kleuterklassen. In 

September 2015 is het pilotonderzoek gepresenteerd binnen het symposium The power of play, 

tijdens de European Early Childhood Education Research Association (EECERA) conferentie in 

Barcelona. In het studiejaar 2015/2016 zullen studenten die de kleuterspecialisatie volgen binnen de 

VSP mee gaan werken aan de interventies en dataverzameling binnen het onderzoek van Koen Gort.  

Gekeken wordt bij welke onderzoeken van kenniskringleden studenten uit de verschillende 

lerarenopleidingen betrokken kunnen zijn. Bij het Alchemie-project zullen studenten binnenkort 

betrokken worden als informanten en bij het analyseren van data. Samen met een student van de 

VSP (deels gefinancierd vanuit het lectoraat, deels vanuit het Cluster Educatie van de hogeschool) is 

gewerkt aan het ontwikkelen van een kwalitatief analysesysteem om de onderliggende waarden en 

de daaraan verbonden doelen van het Vrijeschoolonderwijs op het gebied van subjectwording, 

socialisatie en kwalificatie inzichtelijk en zichtbaar te maken. Hiertoe is een casusonderzoek 

uitgevoerd met een Vrijeschool voor basisonderwijs, waarbij gebruik is gemaakt van 

schooldocumenten (o.a. de schoolgids, visiedocument) en interviews met de directeur en 

onderwijsbegeleider van deze school. Momenteel zijn we bezig om het coderingssysteem (met NVivo 

software voor kwalitatieve data analyse) te verfijnen. De analysemethode die we aan het 

ontwikkelen zijn, zal op langere termijn hopelijk niet alleen gebruikt kunnen worden bij verder 

onderzoek onder sleutelfiguren uit het Vrijeschoolonderwijs, docenten, (oud)leerlingen, maar ook tot 

een instrument kunnen leiden dat scholen kunnen gebruiken bij de (her)oriëntatie op de verbinding 

tussen de waarden, processen en doelen van hun onderwijs.  

Verder ben ik betrokken bij het realiseren van een aantal promotieonderzoeken van vo-docenten uit 

het Vrijeschoolwerkveld. De Iona Stichting heeft een beurs beschikbaar gesteld aan een vo-docent 

(Sylvia Javid-Wells) om in samenwerking met het lectoraat onderzoek te doen naar processen van 

normatieve professionalisering in Vrijescholen. Cock Bakker van de Universiteit Utrecht is bereid de 

rol van promotor op zich te nemen, maar stelt de eis dat de promovenda minimaal drie dagen per 
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week aan het onderzoek kan werken. Helaas is het nog niet gelukt om voldoende aanvullende 

middelen te vinden, naast de door de Iona Stichting beschikbare beurs (voor 1 dag per week), om dit 

traject op te starten. Binnenkort zullen wij een aanvraag doen bij de AG-Stiftung in Duitsland en 

kijken of het onderzoek op die manier van start zal kunnen gaan. Bij een mogelijk tweede onderzoek, 

gericht op het ontwikkelen van experimenteel leren in het periodeonderwijs in het voortgezet 

Vrijeschoolonderwijs door kenniskringlid Frans Lutters, zal de lector naast prof. Peter Jonkers van 

Universiteit Tilburg als co-promotor optreden. Ook met kenniskringlid Saskia Snikkers wordt verkend 

op welke wijze en welke termijn een promotietraject ingezet kan gaan worden. Het onderzoek naar 

autonomiebeleving van hoogbegaafde kinderen zal daarbij het uitgangspunt vormen. Voor dit 

onderwerp wordt gedacht over samenwerking met prof. Minnaert, van de Rijks Universiteit 

Groningen. Tot slot heeft lectoraat een adviserende rol bij het promotieonderzoek van Thijs van 

Schie, docent uit het voortgezet Vrijeschoolonderwijs, naar de ontwikkeling van het 

Vrijeschoolonderwijs in de Filipijnen, dat mogelijk bij de Universiteit Leiden plaats gaat vinden.     

 

Financiering 

Het lectoraat wordt gefinancierd door stakeholders uit het Vrijeschoolonderwijswerkveld en 

Hogeschool Leiden. Bij de totstandkoming van het lectoraat is overeengekomen dat tweederde van 

de basisfinanciering door stakeholders opgebracht zou moeten worden en het resterende deel door 

Hogeschool Leiden. De basisfinanciering van het lectoraat, afkomstig van de stakeholders en 

Hogeschool Leiden, beoogt voor een periode van ten minste vier jaar minimaal te voorzien in een 

aanstelling van 0,6 fte voor mij als lector en de mogelijkheid om vier mensen een halve dag per week 

als onderzoeker aan te stellen (totaal 0,4 fte); daarnaast is een budget begroot voor ondersteuning 

en andere bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld onderzoeksmaterialen, reis- en verblijfskosten, 

drukkosten, representatiekosten. Vanaf nu heeft ook de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland 

een structurele bijdrage toegezegd. Inmiddels is ook contact opgenomen met de Stichting VSNON 

om te praten over mee-financiering. Indien zij instemmen, is de basisfinanciering vanuit de 

stakeholders daarmee sluitend voor deze eerste lectoraatstermijn.  

Als lector heb ik mij de afgelopen periode actief bezig gehouden met het verwerven van aanvullende 

financiering om de werkzaamheden van het lectoraat uit te kunnen breiden. Door deze aanvullende 

middelen is mijn aanstelling als lector (vanaf 1 juni 2015 tot in ieder geval eind 2016) uitgebreid met 

0,3 fte op basis van een nieuw, multidisciplinair onderzoeksproject, het Alchemie-project, 

gefinancierd door het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Binnen het Alchemie-project 

zijn vanaf 1 september 2015 ook een senior en een junior onderzoeker aangesteld (totaal 1,6 fte). 

Voor het aanstellen van de kenniskringleden is 1,0 fte aanvullende financiering verworven waardoor 

vanaf 1 september 2015 niet de beraamde vier, maar zeven kenniskringleden aan hun onderzoek zijn 

begonnen. Met de toegezegde basisfinanciering en de gerealiseerde aanvullende financiering is de 

personele begroting voor dit lopende jaar sluitend. Voor de resterende looptijd van de eerste 

lectoraatsperiode blijft aanvullende financiering echter noodzakelijk om het opgezette onderzoek en 

de andere werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren.  
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Overzicht producten lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs 2015.  
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Mayo, A.Y. (2015). Leren en presteren. Keynote lezing ter gelegenheid van de Landelijke Studiedag 

van de VSP en de Begeleidingsdienst van Vrijescholen (BSV Schooladvies), 13 maart 2015. 

Mayo, A.Y. (2015). Samen gaan opvoeden en onderwijzen; het partnerschap van school en gezin. 

Lezing voor de Algemene Oprichtingsvergadering Vrijeschool Rotterdam West, 23 april 2015.   

Gort, K. & Mayo. A. (2015). Improving children’s free play activity as a result of stimulating motor 

senses by teachers in Waldorf kindergarten. Onderzoekspresentatie EECERA, september 2015 in 

Barcelona als onderdeel van het symposium The power of Play.  

Mayo, A.Y. (2015). Samen opvoeden en onderwijzen; het partnerschap van school en gezin. Lezing 

voor de Algemene Ouderavond Vrijeschool Raphael, 13 oktober 2015.   

Mayo, A.Y. (2015). Autonomie in verbondenheid. Lezing voor het lerarencollege van de Vrijescholen 

Den Haag tijdens de gezamenlijke pedagogische vergadering, 29 oktober 2015.  

Mayo, A.Y. (2015). Lectorale rede Autonomie in verbondenheid. Waarde(n)vol onderwijs voor nu en 

voor de toekomst. Uitgesproken op 18 november 2015. Leiden: Hogeschool Leiden. 

http://hsleiden.mediamission.nl/Mediasite/Play/b7e2c48d73824cc8b7c5aa62ca4aaea91d 

Mayo, A.Y. (2015). Balanceren tussen innoveren en het bestaande waarderen. Keynote lezing 

Conferentie leren en innoveren in het basisonderwijs; Pabo Den Haag, 25 november 2015.     

 

Dialoogsessies met het werkveld 

Bijzonder leren op Vrijescholen? Ontmoeting en gedachtewisseling met de bestuurders van Pallas, 24 

maart 2015. 

Mijn waarde, jouw waarde; duurzaamheid in de hogeschool. Workshop tijdens de 

Personeelsconferentie Hogeschool Leiden, 24 augustus 2015. 

Dilemma’s in het Vrijeschoolonderwijs, op weg naar de toekomst. Gesprek met de benen op tafel met 

de bestuurders van Ithaka, 11 september 2015.  

Waar willen we vernieuwen en waar willen we vasthouden? Ontmoetingsdag met leerlingen, ouders, 

leraren en bestuurders van Vrijeschool Raphael, 13 oktober 2015. 

De school als oefenplaats voor volwassenheid. Spreker Vrijonderwijs.nl dag, 30 mei 2015. 

http://www.vrijescholen.nl/vrijeschoolonderwijs2032/brief-aan-mijn-jongste-dochter/#.Vma5eqFgU6Y
http://www.vrijescholen.nl/vrijeschoolonderwijs2032/brief-aan-mijn-jongste-dochter/#.Vma5eqFgU6Y
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De rol van Bildung of brede vorming in de lerarenopleidingen; een dubbelinterview met prof. Gert 

Biesta opgenomen voor de rondgang van de Minister van Onderwijs langs de lerarenopleidingen.  

Dialoogpanel Responsiviteit en flexibilisering met Minister van Onderwijs ter gelegenheid van de 

rondgang langs de lerarenopleidingen, 29 juni 2015.  

Onderwijs kwaliteit in brede zin. Deelname aan consultatiebijeenkomst van de Onderwijsraad, 12 juni 

2015. 

 

Diversen en in de media 

De positie van de Vrijeschool in de samenleving. Interview ter gelegenheid van het Jaarbericht 

Vereniging van Vrijescholen 2014/2015. http://www.vrijescholen.nl/vereniging/jaaroverzicht2014-

2015/#.VmbGcqFgU6Y 

Jij bent er zeker eentje van de vrijeschool? Interview door Elke Zwart in de Seizoener (tijdschrift voor 

Vrijeschoolonderwijs), zomer 2015.   

Onderwijs leidt op voor het leven. Interview door Wilfred Simons in het Leidsch Dagblad, 3 april 2015.  

School voor hoofd, hart en handen. Interview met Laura Baars voor artikel over Vrijeschoolonderwijs 

in Trouw, 11 april, 2015.  

Sociale duurzaamheid. Interview over duurzaamheid in Hogeschool Leiden. Pop-up green Office 

videoverslagen: Educatie. https://www.youtube.com/watch?v=ip_Zo_cHMN4#t=25 

2015 Book Prize (first prize) Society for Educational Studies: Siraj, I. & Mayo, A. (2014). Social class 

and educational inequality: The impact of parents and schools. Cambridge University Press. 
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http://www.vrijescholen.nl/vereniging/jaaroverzicht2014-2015/#.VmbGcqFgU6Y
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