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Achtergrond 
Wij (een groep leraren en ouders) volgen met grote bezorgdheid de ontwikkelingen in het onderwijs. Veel 
maatregelen en vernieuwingen op scholen zijn er vooral op gericht 'de opbrengst' van het onderwijs 
meetbaar te vergroten. Kinderen dreigen meer middel – de vraag is voor wat – dan doel van het 
onderwijs te worden. Hoe werkt dit op kinderen in en wat betekent het voor hun verdere leven? En: wat 
kunnen wij eventueel doen? 
 
De noodzaak van de spirituele ontwikkeling van de leraar 
Een half jaar geleden verscheen bij uitgeverij Pentagon Gezondmakend onderwijs, een vertaling van 
Rudolf Steiners voordrachtenreeks Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens. Het verschijnen van 
deze vertaling en het houden van een gelijknamig symposium zijn voor ons de impuls geweest om een 
nieuwe cursus te starten. In zes avonden zal Mieke Mosmuller met praktische, meditatieve oefeningen 
een levende toegang bieden tot dit spiritueel-pedagogische werk.  
 
Tijdens de bijeenkomsten in het najaar wordt duidelijk gemaakt wat het belang van deze spirituele 
ontwikkeling is voor opvoeders. Ervaren wordt hoe noodzakelijk het is het intellect om te vormen tot een 
gespiritualiseerd denken, waarna deze omvorming geoefend en in gang gezet wordt. Hierop 
voortbouwend wordt tijdens de bijeenkomsten in het voorjaar getracht Steiners pedagogische inzichten 
zelf te beleven, opdat we in onszelf vruchtbare grond kweken voor 'gezondmakend onderwijs'. 
 

Woensdag 22 oktober 

Kenmerken van het intellect en de moderne natuurwetenschap 

Vooraf te bestuderen literatuur: Rudolf Steiner, Gezondmakend onderwijs (Pentagon 2014), eerste drie 

voordrachten. 

 

Woensdag 5 november 

Meditatie en Imaginatie 

Vooraf te bestuderen literatuur: Gezondmakend onderwijs, vierde voordracht. 

 

Woensdag 17 december 

Inspiratie en Intuïtie 

Vooraf te bestuderen literatuur: Gezondmakend onderwijs, vierde en vijfde voordracht. 

 

De cursus is bestemd voor leerkrachten en kleuterleid(st)ers, maar daarnaast geschikt voor 

kinderopvangmedewerkers, (groot)ouders, jongerenwerkers, therapeuten, enz. Aanmelding is voor zes 

avonden. Afwezigheid in overleg. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname. 

 

Locatie (in het najaar): Recreatiezaal in woonoord Kraaybeek, Kraaijbeek 41, 3971 LH Driebergen. 

Tijd: 19:30 uur – 22:00 uur. 

Kosten: € 60,- voor drie bijeenkomsten. 

Aanmelding en informatie: Bert Verschoor – bertverschoor@gmail.com; 

       Michiel Suurmond - michielsuurmond@xs4all.nl 

 

Mieke Mosmuller (*1951) is anthroposofisch arts, filosoof en schrijver. Op het fundament van Zoek het 

licht dat opgaat in het Westen (Occident 1994), waarmee de lezer het eigen denken kan spiritualiseren, 

heeft zij meer dan dertig boeken geschreven, alle verschenen bij uitgeverij Occident. Vanuit een 

diepgaande meditatieve verbinding met het werk van Rudolf Steiner houdt zij in binnen- en buitenland 

lezingen en leidt ze werkgroepen. Samen met haar man Jos Mosmuller (uitgever en eveneens 

anthroposofisch arts) heeft zij kinderen en kleinkinderen. (Zie verder: www.occident.nl) 


