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Waarom een opvoedkunst?
)!% *++,',-.#%$" *++, /+"0$ &$"($", 12, 13 & 14 +1%+2$, 
1922 

85 De verhouding tussen jong en oud in vroegere culturen. 
88 Geestelijke ontwikkeling in onze tijd. 91 Innerlijk actief  
worden. 95 Naar een kunstzinnige pedagogie. 99 Het span-
ningsveld in de mens. 100 De kunst van de inleving.

De Waldorfschool in de praktijk – Een ‘virtuele rondleiding’
$$" *++,',-.#%, -,"#$& 21 /)3! 1924 

109 Complexiteit van de menselijke natuur. 112 Blik voor ziekte 
en gezondheid. 117 Een autobiografisch intermezzo. 120 De 
levende school. 123 Inrichting van het onderwijs. 127 Orde en 
gezag – wie is de leraar? 131 Schoolwetten – en een bezoek van 
de inspectie. 

Inspiratie voor het leraarschap
)!% ',!$ *++,',-.#%$", (%)%%0-,% 15 & 16 +1%+2$, 1923 

136 Gymnast – retor – doctor. 138 Naar de synthese. 140 De 
vlinder. 143 Zinvol oordelen. 144 Engagement. 

Het vraagstuk van de ‘methode-school’
– Een revolutie? 
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In het midden de mens
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Honderd jaar vrijeschool 
– Een blik in de spiegel
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18 De maatschappelijke acceptatie. 21 Vrijeschool en life -
style. 24 Controledwang. 25 Terugtrekking van het innerlijk.  
27 Opleiding en creativiteit. 29 Schoolleiding en inspectie.
31 De kern van de vrijeschool. 36 Experimenten. 39 Naar 
een nieuwe, sobere school.

Grondslag & methode van de vrijeschool
in Steiners eigen woorden

Toespraak bij de opening van de Waldorfschool 
(%)%%0-,% 7 ($>%$&2$, 1919

De pedagogische grondslag van de Waldorfschool 
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De pedagogische doelstelling van de Waldorfschool in Stuttgart
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Aantekeningen bij 
In het midden de mens 
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162 Over de tekst. 163 Bronnen van de opgenomen teksten. 
164 Noten. 

3!%$,-%)),
172 Vertaalde werken van Rudolf Steiner over pedagogie. 
173 Werken van andere auteurs.

3$*$"(+*$,@!.#% ,)'+3= (%$!"$,
175 De jonge Steiner. 176 Goethe-kenner, filosoof en 
publicist. 176 Spiritueel leraar in de theosofische vereniging. 
177 Ontwikkeling antroposofie en werkgebieden.
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