
Smeden, poëzie, drama, textiel,  
sterrenkunde en hefboom-
constructies. Een kleine greep uit 
de vakken die we aanbieden op de 
Waldorfstroom. De Waldorfstroom 
is een vrijeschoolafdeling binnen 
2College. De genoemde vakken zijn 
niet willekeurig opgenomen in het 
leerplan van vrijescholen. Ze dragen 
bij aan een brede ontwikkeling 
van onze leerlingen. Het gaat bij 

vrijescholen namelijk om meer dan 
alleen je diploma halen. 
 
De 2College Waldorfstroom biedt 
dat vrijeschoolonderwijs. Een vorm 
van onderwijs waar je voorbereid 
wordt op het behalen van een 
diploma voor mavo, havo of vwo 
én waar daarnaast aandacht is voor 

de ontwikkeling van de leerling als 
individu, als mens, zodat die zijn 
eigen weg kan vinden. 
 
Op de 2College Waldorfstroom zien 
en stimuleren wij de eigenheid van 
onze leerlingen, in een kleinschalige 
setting, met een open blik naar 
de wereld.

WORDEN WIE JE KUNT ZIJN!
WALDORFSTROOM

Vrijeschoolonderwijs voor mavo, havo en vwo

DROMEN WORDEN 
WERKELIJKHEID! 

WAT IS DE 
WALDORF-
STROOM? 

We zitten met de leden van de werkgroep aan tafel:  
collega’s van scholengroep 2College en ouders van VVOT,  
het initiatief voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Tilburg.  
We zijn bezig met de voorbereiding voor de start van de 7e 
klas van vrijeschoolonderwijs in 2022. Even dromen we terug 
in de tijd en kijken we naar wat is geweest om op dit moment 
uit te komen. De vergadering wordt kort onderbroken. De 
zoektocht begon al in 2016. Een groep enthousiaste ouders en 
leerkrachten van de vrije onderbouw Tiliander zocht naar de 

mogelijkheid om voortgezet vrijeschoolonderwijs vorm te 
geven in onderwijsstad Tilburg. Leerlingen gingen (en gaan  

tot op heden) voor dit onderwijs nog steeds naar 
Eindhoven of Breda. In Tilburg zou toch ook 

voortgezet vrijeschoolonderwijs mogelijk moeten 
zijn... Het duurde enkele jaren en toen kwam er  

een samenwerking tot stand met 2College. 

Zo werd in december 2020 de start van een 
mooie samenwerking een feit. Helaas 

hadden we in maart 2021 nog net niet 
voldoende aanmeldingen. Dat gaf 

ons echter wel de tijd voor een  
nog betere voorbereiding: 

leerplan, informatie-
voorziening, locatie.  

In de startblokken om  
in augustus 2022  

te beginnen!



VOOR ALLE LEERLINGEN! 

EEN SCHOOLDAG OP DE 
2COLLEGE WALDORFSTROOM 

HOOFD, HART, HANDEN

De 2College Waldorfstroom is een school voor 
mavo, havo en vwo. Alle vakken die een leerling 
nodig heeft om zijn diploma te halen komen aan 
bod. Het maakt niet uit van welke basisschool 
je komt: als je een advies voor mavo, havo 
of vwo krijgt én je bent enthousiast voor het 
vrijeschoolonderwijs, ben je welkom. 

De kern van ons onderwijs is het werken vanuit hoofd, hart 
en handen. Daarmee bedoelen we dat ons onderwijs het 
denken, het voelen en het willen aanspreekt. Dit doen we door 
ons onderwijs in te delen in periodeonderwijs, vaklessen en 
kunstzinnig onderwijs. 

PERIODEONDERWIJS - WAT IS DAT?
Periodeonderwijs is een kenmerkend onderdeel van het vrijeschoolonderwijs. 
In het periodeonderwijs verdiept de klas zich gedurende een aantal weken 
intensief in een thema. De thema’s zijn leerjaarafhankelijk en passen bij de
 ontwikkelingsfase van de leerling. 

Voorbeelden van periodes zijn: ontdekkingsreizen, sterrenkunde, taal, voedingsleer, algebra en meetkunde. De docent 
gebruikt geen boek, maar werkt vanuit zijn vertelkracht. De leerlingen maken een eigen verslag van de aangeboden leerstof 
en leggen dit met tekst en tekeningen vast in een periodeschrift. Daarnaast zijn er opdrachten die een leerling vanuit zijn  
eigen talent en voorkeur uitwerkt. Dat kan bijvoorbeeld door een gedicht te schrijven, onderzoek te doen, een scène te 
dramatiseren, op excursie te gaan of een tekst te bestuderen. 

Periodeonderwijs geeft de leerling de kans om zich werkelijk te verbinden met een thema.

VAKLESSEN 
Elke leerling van de 2College Waldorfstroom volgt de volgende vakken: 
Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, Frans en ict-vaardigheden. Bij vrije-
scholen zitten alle leerlingen van mavo, havo en vwo samen in één klas. 
Onderling zijn er natuurlijk verschillen in tempo en leervermogen. We bieden 
instructie en opdrachten gedifferentieerd aan. Iedere leerling werkt binnen  
de vaklessen op zijn eigen niveau, in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. 

Bij de vaklessen kan de leerling de lesstof op zijn eigen niveau, tempo en 
wijze verwerken.

KUNSTZINNIG ONDERWIJS 
Naast de vaklessen, het periodeonderwijs en het  
bewegingsonderwijs krijgen onze leerlingen kunstzinnige 
vakken. Dat zijn beeldende vakken als tekenen, schilderen, 
smeden, boetseren en beeldhouwen, maar ook muzische 
vakken als toneel, muziek, koor en dans.  
 
In het periodeonderwijs komen onderdelen van deze 
vakken ook aan de orde. 

Het kunstzinnig onderwijs biedt de leerlingen de 
mogelijkheid andere kwaliteiten te ontwikkelen naast  
de cognitieve vermogens

TRADITIES 
We organiseren in ieder leerjaar een werkweek. Ook 
organiseren we projectweken, waarin we vooral met kunst 
bezig zijn. Daarnaast kent het vrijeschoolonderwijs veel 
jaarfeesten die samenhangen met de seizoenen. In de herfst 
vieren we het Sint Michaëlsfeest, in de winter kerst, in de 
lente het paasfeest en in de zomer sluiten we het schooljaar  
af met het Sint Jansfeest. 

Met ouders is er een goed contact door ouderavonden, 
voortgangsgesprekken en een actieve betrokkenheid bij de 
werk- en projectweken. Ook bij de viering van jaarfeesten 
kunnen wij de inbreng en hulp van ouders goed gebruiken.

Voorlopig bieden we vrijeschoolonderwijs aan voor 
leerlingen in klas 7 en 8 (regulier onderwijs klas 1 en 2).  
Onze leerlingen kunnen hierna doorstromen naar een 
vestiging van 2College of naar de middelbare vrijeschool 
in Eindhoven. PERIODEONDERWIJS - EEN VOORBEELD

We nemen de periode sterrenkunde als voorbeeld. In de kern van de driehoek 
staat een typering van de ontwikkeling van de zevendeklasser. 

In de punten staan leerdoelen en voorbeelden van onderwijsleeractiviteiten  
die we aanbieden voor het denken, het voelen en het willen. De docent maakt
een selectie, kijkend naar wat een klas en een leerling aankan.

STERRENKUNDE 
KLAS 7
periodekaart

VOORBEELD WEEKPLANNING
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

● periodeles ● periodeles ● periodeles ● periodeles ● periodeles

● vaklessen ● vaklessen ● vaklessen ● vaklessen ● vaklessen

● vaklessen ● vaklessen ● vaklessen ● vaklessen ● vaklessen

● beweging ● kunstzinnige vakken ● kunstzinnige vakken ● kunstzinnige vakken ● beweging

● kunstzinnige vakken ● kunstzinnige vakken ● kunstzinnige vakken



VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

WORDT ER MET COMPUTERS GEWERKT? 
Ja hoor, in de vaklessen werken leerlingen op de laptop. 
We staan voor eigentijds vrijeschoolonderwijs en werken 
vanuit de 21e-eeuwse vaardigheden met een leerlijn digitale 
geletterdheid. Hierin begeleiden we leerlingen in het omgaan 
met de computer: leren werken met computerprogramma’s, 
het zoeken en verwerken van informatie en natuurlijk 
mediawijsheid!

KAN IEDEREEN NAAR DE 2COLLEGE 
WALDORFSTROOM?
Of je nu van onderbouw vrijeschoolonderwijs 
komt of niet? Jazeker. Als je de basisschool afsluit 
met een mavo-, havo- of vwo-advies ben je van 
harte welkom! Er is een doorlopende leerlijn van 
de onderbouw (basisschool vrijescholen) naar 
het voortgezet onderwijs, maar de ervaring leert 
dat alle leerlingen een meer dan uitstekende plek 
vinden op de vrijeschool.

IS ER EEN MOGELIJKHEID TOT EXTRA 
ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN? 
Wanneer een leerling een specifieke 
ondersteuningsvraag heeft, moeten 
we eerst helder hebben of we aan de 
ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen. 
Als de ondersteuningsbehoefte buiten de 
mogelijkheden van de basisondersteuning 
van de 2Collegescholen valt, zal een 
aannamecommissie beoordelen of we de 
juiste ondersteuning kunnen bieden. We 
maken gebruik van de zorgstructuur van 
2College en waar nodig gebruiken we de 
expertise van vrijeschoolprofessionals.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
• 25 januari 2022: open avond van 18.30 – 21.00 uur
 De open avond is bedoeld voor alle leerlingen van 
 klas 6 / groep 8 en hun ouders en vindt plaats op  
 2College Cobbenhagenlyceum, Brittendreef 5, 
 5012AE Tilburg.

• Nader te bepalen tijdstip: kort na de open avond bestaat
 er de mogelijkheid voor het volgen van minilessen.    
 We zullen op onze website zo snel mogelijk een datum   
 bekend maken waarop deze minilessen (in een weekend)   
 plaatsvinden. Houd de website in de gaten!

WIL JE JE AANMELDEN VOOR HET NIEUWE 
SCHOOLJAAR? 
Dat kan op de volgende data  
(plaats: 2College Cobbenhagenlyceum):
• dinsdag 8 maart 2022 (15.00 - 17.00 uur 
 en 9.00 - 21.00 uur) achternaam A t/m K
• donderdag 10 maart 2022 (15.00 - 17.00 uur 
 en 19.00 - 21.00 uur) achternaam L t/m Z       
Voor de aanmeldingen in maart plaatsen wij een 
formulier op onze website. Je kunt dan kiezen 
voor een datum en een tijdslot waarop je je kind 
komt aanmelden.

Volg de berichten op onze website: 
www.2college.nl/waldorfstroom

MEER VRAGEN?
Stel ze gerust via waldorfstroom@2college.nl

ZIJN ER OP EEN VRIJESCHOOL OOK REGELS?
Jazeker! De vrijeschool is bijna honderd jaar geleden opgericht 
zonder subsidie van de overheid. Daarom waren we ‘vrij’ van 
overheidsbemoeienis. Vrij staat dus niet voor ‘de leerling doet wat 
hij zelf wil’. Inmiddels zijn de vrijescholen allang erkend en vallen 
we ook rechtstreeks onder de regels van de Inspectie van het 
Onderwijs. We hebben dus reguliere procedures.

WAAROM HEET DE 1E BRUGKLAS DE 7E KLAS?
Dit komt voort uit de geschiedenis van de vrijescholen. Wij tellen 
namelijk vanaf de kleuterklas en dan kom je bij klas 7 uit bij het 
voortgezet onderwijs.

VRIJESCHOOL REGULIER ONDERWIJS

Kleuterklas Groep: 1 & 2

Klas: 1 t/m 6 Groep: 3 t/m 8

Klas: 7, 8, 9, 10, 11 & 12 Klas: 1, 2, 3, 4, 5 & 6


