
De noodzaak van levend onderwijs

Na ruim een jaar van onzekerheden rondom 
het coronavirus, waarin leerlingen vaak digi-
taal onderwijs hebben ‘ondergaan’, kun je je 
afvragen wat hiervan de gevolgen zijn. 
Met andere woorden: 

Wat zijn ziekmakende en wat zijn gezond
makende kwaliteiten van het onderwijs?
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Twee sprekers zullen over dit onderwerp hun licht laten schijnen:

Frans Lutters • Vrijeschoolleraar en voorzitter van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst
Voordracht over de eerbied als opvoeder van de bewustzijnsziel, de eerbied voor het onbekende. 

Hoe verhouden die kwaliteiten zich tot de digitale wereld?

Na afloop verdelen de aanwezigen zich in kleine groepjes en bespreken daar onderwerpen uit deze voordracht.

Jacques Meulman • pedagoog - psycholoog NVAP
Jacques Meulman houdt een voordracht die aansluit bij wat er uit de gespreksgroepjes komt en gaat er dieper op in. Dat is 

de meest praktische uitvoering van wat het geheim is van levend onderwijs. Hoe dat eruit gaat zien en wat de interactie met 
de aanwezigen in de zaal zal zijn, is niet van tevoren te bepalen. Wie weet dat wel van tevoren als hij aan ‘levend onderwijs’ 

begint? Maar de inhoud en de reikende kracht van het voor-denken hopen we te kunnen ervaren. En vooral… dat er leven, 
werkelijk leven ervaarbaar wordt. Hij zet het een en ander wel – waar mogelijk – in het spanningsveld van het ‘digitaal tijdperk’ 

en de werking (positief/negatief/neutraal) daarvan op de menselijke ziel in ontwikkeling. 

 Tussen de voordachten door zal een boekpresentatie plaatsvinden en muziek ten gehore worden gebracht. 
Er zullen ook boeken- en informatietafels aanwezig zijn. Gedurende de dag wordt voor koffie en thee gezorgd. 

Voor bij de (zelf meegenomen) lunch is er soep beschikbaar. 

Locatie Grote zaal van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist
Tijd Ontvangst: 9.30 uur • Aanvang in de zaal: 10.00 uur • Afsluiting: 17.00 uur
Deelname € 55,- p/p inclusief koffie, thee en soep (Voor VOK-leden € 40,- Voor echtparen € 90,- 

Voor leden-echtparen € 70,- Voor Vrijeschool Pabo/Hogeschool Leiden studenten € 25,-) 
(NB. Bovengenoemde korting geldt alleen voor leden van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst)

Opgeven via info@vrijeopvoedkunst.nl  tot uiterlijk vrijdag 24 september 12.00 uur. Vol is vol.
Informatie In de Herfst/Michael-editie die medio september verschijnt, vindt u het volledige programma 

en vanaf heden op onze site www.vrijeopvoedkunst.nl

in een digitaal tijdperk

U bent van harte uitgenodigd!


