
Symposium Lustrum 10 jaar De Werfklas  
 
Passie voor Pedagogie 
Opvoeden tot vrijheid en verantwoordelijkheid 
 
Zie: www.werfklas.nl 
 
Datum en tijd:  woensdag 25 juni 2014, 15.30 – 20.30 
Plaats:   UniePlaza, Multatulilaan 12  

4103 NM Culemborg 
Doelgroep:  leraren, beleidsmakers, ouders 
Geschat aantal deelnemers: 80 
 
Doelstelling van het symposium:  
1.  Het wekken van de wil om onderwijs:1 

• te richten op de individuele behoeften van het kind,  
• op te bouwen uit ervaringen van het kind,  
• en als leraar zelf vorm te geven. 

2. Onderwijs dat gebaseerd is op bovenstaande impuls vanuit overheidsorganen beleidsmatig 
en financieel te faciliteren. 

 
Uitgangsgedachte: 
Leraren zijn ontwerper èn uitvoerder van onderwijs. Ze hebben  
• vrijheid om hun wil in te zetten, 
• plezier in hun werk, 
• en durven het onderwijs zelf vorm te geven. 
De ontwikkeling en de persoon van het kind staat ten allen tijde centraal in het onderwijs. 
Onderwijs staat binnen de context van de samenleving. 
 
Dagvoorzitter: Ignaz Andersen, directeur Ionastichting, oud-leraar Vrijeschool Den Haag 
 
Programma   
15.30  Welkom door de dagvoorzitter,  

Opening door wethouder Onderwijs van Culemborg 
15.40  presentatie door de Werfklas-kinderen 
16.00 Jelle van der Meulen interviewt Annemarijke ten Thije en Daniëlle Buijsman, de 

initiatiefnemers van De Werfklas, over de visie achter De Werfklas, de opzet en 
hun ervaringen2 

16.30 inleiding door Marcel Seelen: ‘onderwijs vanuit levenspraktijk’ 
17.00 workshops 
18.20 lopende maaltijd met broodjes en soep 
19.15  muzikaal intermezzo door Martin Oei, oud-leerling De Werfklas 
19.30  uitleiding door Ad Verbrugge,  filosoof en voorzitter van de vereniging Beter 

Onderwijs Nederland 
20.00  plenair nagesprek met de aanwezigen    
20.30  afsluiting door de dagvoorzitter 
Daarna mogelijkheid tot napraten met een hapje en een drankje 

                                                        
1 De bedoeling is dat mensen weggaan met een innerlijke vraag, bijv naar goed onderwijs voor hun kind, in hun 
gemeente of hoe ze dat zelf als leraar zouden kunnen inrichten. 
2 Hierbij kan het model van Theorie U en/of de Creatiespiraal gebruikt worden. 
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