
De Applicatiecursus vrijeschool is terug in een nieuwe 
vorm en met nieuwe inhoud. Deze 2-jarige cursus is 
bedoeld voor leerkrachten die zich (verder) willen 
verdiepen in de vrijeschoolpedagogie.  
 
Doel 
De reeds bevoegde leraar kennis laten maken met de 
vrijeschoolpedagogie en verdieping bieden binnen de 
vrijeschoolpedagogie. 
 
Doelgroep 
De cursus is bedoeld voor (vak)leraren met een 
lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in een 
vrijeschool werken of willen werken: leerkrachten met een 
regulier Pabo diploma, leerkrachten uit de invalpool, 
leerkrachten die al werken in een school maar zich in één  
of meerdere vakken willen verdiepen. U kunt de hele cursus 
volgen, maar ook afzonderlijke vakken volgen. De cursus 
richt zich op leerkrachten van klas 1 t/m 8 (groep 3 t/m 
brugklas).  
 
Inhoud 
De opleiding bestaat uit twee cursusjaren. Tijdens de 
cursus komen in series van 4 tot 5 lessen, verschillende 
vakinhouden aan bod. De vakken worden door 
verschillende docenten gegeven. Door het jaar heen schrijft 
de student aan zijn/haar persoonlijk ontwikkelplan en 
reflecteert op de verschillende vakinhouden. 
 
De afsluiting vindt het eerste jaar plaats in de laatste lessen 
van blok 8 en in het tweede jaar in de laatste lessen van 
blok 16. 
  
Contacturen en tijdsinvestering  
Contacturen: 80 uur per studiejaar. Daarnaast wordt er van 
u verwacht dat u het geleerde toe kan passen in de praktijk 
door o.a. waarnemings- / onderzoeksopdrachten uit te 
voeren. Per vak staat daar +/- 3 uur per week voor. Na 
afloop van elk vak schrijft u een reflectie die wordt 
opgenomen in uw persoonlijke ontwikkelplan. 
  
 
 
 
 
 
 

Studiebelasting 
80% aanwezigheidsplicht. 
 
Cursusdagen  
De cursus wordt aangeboden op de woensdagmiddag/-
avond van 15.30 uur – 20.00 uur. Op de achterkant treft u 
het programma en de data aan. Per vak worden series van 
4 tot 5 bijeenkomsten van 2 uur gegeven. 
 
Duur  
De applicatiecursus duurt 2 jaar.  
  
Kosten 
!1995,- voor de volledige cursus incl. reader/studiewijzer. 
!175,- per los vak.  
 
Certificaat  
Na een succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een 
certificaat van Hogeschool Leiden. 
 
Locatie 
Deventer: bestuursgebouw De stichting Vrijescholen 
Athena, Hofstraat 8 in Deventer. 
Hillegom, De Toermalijn vrijeschool van de Bollenstreek, 
Abellalaan 74 in Hillegom. 
 
Informatie en inschrijven 
Neem voor meer informatie contact op met het Centrum 
onderwijs & innovatie Leiden, zie onderstaande 
contactgegevens. Om in te schrijven kunt u een bericht met 
uw gegevens sturen naar: posthbo.educatie@hsleiden.nl.  
U ontvangt daarna ons inschrijfformulier. 
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2- jarige Applicatiecursus vrijeschoolpedagogie 2013-2015

Studiejaar 2013-2014
15.30 - 17.00 vak 1 vak 3 vak 5 vak 7
Inhoud Leerplan Periode onderwijs & Rekenleerplan & Vertelkunst en 

jaarfeesten
ontwikkelingsfasen gedifferentieerde meetkunde
& vertelstof werkvormen

Docent Jan Alfrink Frank de Kiefte Paul van Meurs Mieke Tolkamp

17.30 - 18.00  pauze / eten

18.00 - 20.00 vak 2 vak 4 vak 6 vak 8

Inhoud Bordtekenen & Muziek & Algemene menskunde Communicatie
Lokaal verzorging muziek leerplan & euritmie

Docent Annemarije van 
Putten

Marcel van Os Merel Boon &
Djenna Storm

Francien Kleemans

Data Deventer
4/9, 18/9, 2/10, 
16/10, 6/11
Hillegom
11/9, 25/9, 9/10
30/10, 13/11

Deventer
20/11, 4/12, 8/1, 
22/1, 5/2
Hillegom
27/11, 11/12, 15/1, 
29/1, 12/2

Deventer
19/2, 12/3, 26/3, 9/4
Hillegom
5/3, 19/3, 2/4, 16/4

Deventer
23/4, 21/5, 4/6, 18/6
Hillegom
14/5, 28/5, 11/6, 25/6

Studiejaar 2014-2015
15.30 - 17.00 vak 9 vak 11 vak 13 vak 15
Inhoud Kunstzinnige Constitutiebeelde, Kleuterpedagogie & ICT & 

verwerkingen in het temperamenten en schoolrijpheid Mediawijsheid
periode onderwijs kinderbespreking

Docent Jack Stroop Mikkie Gerritsen &
Merel Boon

17.30 - 18.00  pauze / eten

15.30 - 17.00 vak 10 vak 12 vak 14 vak 16
Inhoud Sociale vaardigheid Taalleerplan Schilderen & Scholingsweg &

& motorische spelen Vormtekenen vitaliteit van de 
leerkracht

Docent Jack Stroop Merel Boon

Data data voor het 
studiejaar 2014-
2015 volgen nog 


