
Drie stellingen en een tendens 

Kijk eens, zo lang geleden dat er nieuw spirituweetje was, daarom extra lang en extra serieus… 

Denken-Voelen-Willen 

Er zijn drie antroposofische stellingen die ik even bij elkaar wil brengen: 

1   In de tweede zevenjaarsperiode geven we les vanuit het ‘voelen’. 

2   In de derde zevenjaarsperiode komen alle leerinhouden terug op cognitief niveau. 

3   Na ‘de nacht’, na het ‘vergeten’ komt inhoud dieper en rijker terug. 

En één maatschappelijke tendens: 

4   Verantwoordelijkheden omtrent cognitief niveau van leerstof wordt naar onder geschoven. 

1   les geven vanuit het voelen betekent dat het vertrekpunt én het resultaat van je les (of 

lessenreeks) niet cognitief mag zijn: 

je vertrekt dus vanuit een beeld, een verhaal of een spel . Je vertrekt vanuit een enthousiasme over 

je vak om de kinderen mee te nemen. Of een terugblik van de vorige les “weet je nog…” eigenlijk, 

innerlijk, bedoel je “voel je nog van gisteren …”. 

Een aanknopingspunt voor de leerlingen of vanuit de leerlingen is ook een start vanuit het 

middengebied (het voelen). Bij voorbeeld: biologie, schrijf op wat je eet elke dag. In niet cognitieve 

vakken kan een start een muziekstuk, een schilderij, een beweging, toneelstukje, …. zijn. 

Daarna kan je denken, voelen en dingen doen gebruiken om je lesinhoud mee te geven. Franse 

grammatica is denkwerk, sommige wiskundige aspecten nog meer, een poster maken is willen en 

een verhaal is voelen. 

Maar het resultaat is weer een aspect van het middengebied, idem als de start, maar waarschijnlijk 

een stapje ‘hoger’ en met enthousiasme bij de kinderen. 

2   Vanaf de negende klas komen alle leerinhouden die in de onder- en middenbouw gegeven zijn 

terug op cognitief niveau. Bv. In de vijfde klas hebben de kinderen plantkunde vanuit het 

middengebied (zie 1), in de 11de klas hebben de leerlingen les over de mossen en kijken ze 

microscopisch hoe die in elkaar zitten, bespreken wanneer water vervuild is, … 

In de geschiedenislessen gaan dan linken worden gelegd en oorzaak-gevolg besprekingen gemaakt 

worden. 

Vakken waar de ene stap noodzakelijk is om de andere te begrijpen (bv. Wiskunde) werkt een beetje 

anders, maar toch worden de tafels (al ‘willend’) aangebracht in de 3de klas en daarna en worden die 

–uit het hoofd gekend- praktisch gebruikt in de bovenbouw, je hoeft ze niet meer aan te brengen 

alleen aan te spreken. 

3   Als een leerinhoud goed is aangebracht en alle zieleaspecten zijn aangesproken, hoeven we geen 

angst te hebben om die inhoud te laten vergeten. Uit de praktijk blijkt dat die kennis rijker en op een 

hoger niveau (ook cognitief) terugkomt als het vergeten is. 

In de lagere school is dat principe heel duidelijk te merken bij bv. rekenperiodes waar  de brug over 

de 10 wordt aangepakt (7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 15). De volgende rekenperiode (4 weken later) kunnen de 

meeste kinderen die sommetjes gewoon maken. 



4   Er is een maatschappelijke tendens dat hogere klassen aan de lagere klassen zeggen: “onze 

leerlingen kunnen een bepaalde leerstof niet omdat jullie die niet (goed) hebben aangebracht. 

Dan zeggen die lagere klassen aan nog lagere klassen: “jullie moeten vroeg genoeg beginnen met de 

d/t-regels want anders hebben zij last om dat voor de zoveelste keer die regels te herhalen.” 

Dan zeggen 4de klas leerkrachten aan 2de klas leerkrachten: “zorg dat de kinderen geen fouten 

schrijven in hun schriften (Ik zie de zonestraalen door de boomen sgeinen!) want dat kunnen wij niet 

meer goed maken.” 

En dan kunnen we de kleuterklassen er op wijzen om toch al letters en woordjes aan te brengen. 

In mijn fantasie gaat dat door tot “selecteer de baby’s die geboren worden zodat ze in de 

(economische) maatschappij kunnen meedraaien). 

*   Als ik die drie stellingen + het maatschappelijk denken samenbreng pleit ik voor hoogstaand 

onderwijs op de maat van de ziel van de leerling. We gaan een rolstoelpatiënt geen (gewone) 

zwemles geven want dat kan ie niet, maar we geven de 5de klasser wel een abstracte manier om cm 

naar dam om te zetten, maar dat kan ie (innerlijk) nog niet!  (en dat moet die leerling dat nog kunnen 

ook want de citotoets meet die vaardigheden) 

Anekdote: 

in mijn eerste rondje in de Vrije School (leek in de antroposofie en niet goed in organiseren en (veel te 

) creatief)  ben ik vergeten om kloklezen aan te brengen. Ik kwam er pas in de vijfde klas achter en we 

hebben met de leerlingen in 5 dagen die hele leerstof aangebracht en verwerkt want ze waren er aan 

toe. 

Die anekdote (met andere flaters uit mijn eerste rondje) geven mij vertrouwen in wat ik hierboven heb 

geschreven. 

 


