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But to live outside

the law… 

you must be honest.

BOB DYLAN

But to live inside

the law… 

You can’t be honest.



Waartoe zijn we op de 

educatieve aarde?

“Om alleen nog maar te

doen wat goed is voor de

ontwikkeling van de mens

en de aarde.”

Agora Roermond

Hoe?



Educatieve 

Alzheimer

mayonaise

in de 

hersenen



I



Leerjaarklassensysteem
Diploma
Huiswerk
Schoolvakken
Curriculum 
content
Klaslokalen
lesmethodes
instructielessen

Toetsen
Lesrooster

Kennisgericht
Repressie

Star gebouw
Docent 1.0

Ouders passief
Voorselectie
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Relationeel autonoom 
leren kan alleen in een 

superstrakke structuur

VIII



IX









Je moet studenten
niet  lesgeven, je moet de 

voorwaarden
Scheppen dat ze hun hersens 

kunnen gebruiken

Albert Einstein



Agora is een 
voorbeeld 

van 
ontwikkelingsgericht 

Leren
PO & VO



Het Agora-
schoolgezin
Bestaat uit

17 of 18
Kinderen.



Het schoolgezin is 
gemixed in

leeftijd en van
Vmbo t/m vwo



Elk kind volgt
een persoonlijke

Leerroute.
(recept per kind)



Agora kent 
Leertijden

Van 9.00 uur
Tot 14.30 uur



De Agoriaanse
Meesters hebben 

3 uur overleg
….. per dag!!!!



starten met koffie om 8.00 uur

verder overleg van 14.30 tot 16.30



Iedereen autonomie…
Meesters

&
schoolgezinsleden



Relationeel autonoom 
leren kan alleen in een 

superstrakke structuur



vaste dagindeling:
9.00-9.30 dialoog
9.30  challenges

sport
masterclasses

12.15 pauze
12.45 silence

13.15 challenges
sport
masterclasses

14.30 naar huis

dagstart
vrijwillig
verplicht 2 uur p.w.
vrijwillig

slapen, lezen
mediteren

vrijwillig
verplicht
vrijwillig
geen huiswerk.



Het jaar start met 
….



Detoxificatie



Challenges

Preparation
Why

Together with…

Definition of done

Execution
Situation report

Footprint
Bronnen

Time management

Review





Masterclasses

Ouders

400





Agora is een schot 

in de roos volgens…

leerlingen

ouders

meesters

inspectie

wetenschap

resultaten



Passend

onderwijs

verzwaard

examen

Reken-

toets Bouwwerk van het 

Nederlandse onderwijs
• niet vernieuwen

• nauwelijks nog fundament in de samenleving

• kantelen versnellen

• en dan nieuwbouw

dynamiet… waar ben je?
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I
am
the
perfect 
learning
machine



Raaf, 6 december 2016

He is the perfect learning machine

86 billion neurons

Still the most advanced and most 

perfect creature in the universe

Completely equiped for self

learning

Learning engine…. curiosity

Engine fuel …. imagination

Boris, 11 februari 2019



Hoe hebben we die verovering van de wereld georganiseerd ?

NEOCORTEX

school A  U  T  O  D   I  D  A   C  T

DETOX



ontdekken 
(vanuit 

Nieuwsgierigheid)

veroveren
(goed worden 

vanuit focus)

De leermachine wil de wereld:



Je verovert de wereld

Als je het zelf doet.
(autodidactische leermachine)

Maar…. Leren doe je samen

en…..

Je leert voor de ander.



We doen het samen….

Als schoolvader/moeder 

heb ik vertrouwen 

dat elk kind het kan.

Ik geef vertrouwen en 

ik heb vertrouwen.

Yes, you (we) can!!!



De didactische coach 
is een passievolle

Vak-(idioot)

man/vrouw



1. de slimme 

leerling bepaalt 

het reisdoel

2. de wijze coach 

bepaalt de reis

3. Elk kind heeft 

zijn eigen 

route
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Johan Sebastian B

Ludwig von B

Johannes B
George B

Bela B
Felix Mendelsohn B



wetenschappelijke

kunstzinnige

maatschappelijke

ethische

Spirituële

The five worlds of Agora



“Leren is niet het vullen van een vat, 

maar het ontsteken van een vuur.”
Plutarchus

ntwikkeling



onvoorwaardelijke liefde

De sleutel voor top onderwijs




