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“Het innerlijk weten heeft baat
bij welwillende bevraging. Het
vergt een betrokken dialoog met
anderen die zich op eigen zinnige
wijze buigen over dezelfde of
verwante vragen”
Harry Starren, voorzitter RvT Vrije
Hogeschool
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Bestemd voor
De masterclass is bedoeld bijna- of jong-gepensioneerden - mensen tussen
de 56 en 70 jaar oud - , die zich willen richten op de vraag hoe zij het leven
dat voor hen ligt, vorm en inhoud willen geven. Een grote persoonlijke
vrijheid ligt in het verschiet: de pensioengerechtigde leeftijd komt in zicht
of is aangebroken. Sociale en maatschappelijke verplichtingen in de vorm
van werk en gezins- leven vallen binnen korte tijd grotendeels weg, of zijn al
komen te vervallen. Weken met veel vrije tijd en weinig vaste structuur liggen
in het vooruitzicht. Aan de vooravond van deze levensfase ga je realiseren dat
de tijd die voor je ligt korter wordt en dat je verantwoorde keuzes wilt maken

WERKVORMEN

ten aanzien van wat je in de tijd wilt gaan doen.

1. Opbouw van kennis en inzicht via inleidingen op het gebied van de filosofie

Doel

2. R
 eflectie en individueel onderzoek: autobiografische reflectie;

Het doel van de masterclass is bijna- of jong-gepensioneerden te laten
komen tot een op het individu toegesneden plan voor de invulling
van de levensfase die voor hen ligt. Dit gebeurt op basis van in de
levenskunstfilosofie ontwikkelde visie op het gebied van zelfzorg en
zelfsturing, art based learning, via biografiek & methodieken die ontwikkeld
zijn in de levensloopcoaching.
Inhoud
Met de spectaculair gestegen gezonde levensverwachting, is de 19e-eeuwse
levensindeling in drie fasen (jong-volwassen-oud & leren-werken-rusten)
achterhaald. We leven nu in een tijdperk waarin we minimaal vier levensfasen onderscheiden: tussen werken en rusten ligt nu een tussenfase, de
derde levensfase, die we in de huidige geïndividualiseerde tijd op individuele
wijze van een eigen inhoud kunnen voorzien.
Met de derde levensfase in zicht, dringen zich nu levensvragen aan als: “Wat
wil ik de komende tijd van mijn leven maken? Waar gaat het me om in mijn

van de levenskunst, en uitwisseling van levenservaringen;
inventarisatie van talenten, onderzoek naar eigen waarden, idealen en
ambities om de rode draad (draden) uit de levensloop te halen en van
daaruit vooruit te blikken;
3. O
 efening van levenskunst, toegesneden op vaardigheden en kwaliteiten die
de inde tweede levensfase van belang zijn.
4. V
 erbeelding: door middel van kunstzinnig werk, op zoek gaan naar
nieuwe vormen van kijken en denken door kunst en kunstwaarneming
(Art based Learning),
5. D
 ialoog: uitwisseling van ervaringen en visies en uitdiepen van thema’s
die aan de orde zijn, in kleine groepen. Verschil in perspectief is hierbij
verrijkend;
6. A
 utobiografisch schrijven: het schriftelijk tot expressie brengen van eigen
reflecties, visies en inzichten. En het schrijven van een vooruitblik – een
synthese van deze elementen – in de vorm van een levensontwerp waarin
je ondermeer de bijdrage die je de komende jaren aan de samenleving wil
leveren, verwoordt.

leven, in mijn werk, familie en relaties? Wat heb ik de samenleving, betaald
of onbetaald, te bieden? Welke (levens)ervaringen en kwaliteiten wil ik
daarbij gebruiken? Waar zet ik mij wél en waar juist níet meer voor in? Met
wie of wat wil ik mij verbinden? Wat voor ’n mens wil ik zijn of worden? Wat
is een ‘goed’ leven?” en, “hoe maak ik mijn leven – nu ik alle vrijheid heb –
tot een ‘goed’, zinvol leven?”
De Masterclass Levenskunst helpt op dit soort vragen een antwoord te
vinden. Dit gebeurt met behulp van verschillende werkvormen:
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WIE
ZIJN
WIJ?

De Vrije Hogeschool wil een partner zijn bij heroriëntatie
op leven en werk. Het is begonnen met het fameuze Liberal
Arts Tussenjaar, nu vijftig jaar geleden. Het jaar faciliteert en
inspireert door een pauze in te lassen in het leven waarin je de
kans krijgt vaardigheden aan te vullen, die in het middelbaar
onderwijs snel ondergeschoven raken: ‘Wie ben ik, wat wil
en kan ik’, krijgen langs die weg indirect - als voorspelbare
bijvangst - een antwoord dat altijd tijdelijk is, en dat om een
geregelde ‘update’ vraagt.
3
Voor die update bieden we het Heroriëntatietrimester voor
twintigers, Liberal Arts Life Coaching voor veertigers en de
masterclass Levenskunst voor vijftigers en zestigers aan.
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PROGRAMMA
Nieuw was ook het autobiografisch schrijven – vaak inspannend. Echter
met als resultaat dat je door je pen ontdekt welke rijkdom er in je leeft.
Er werden bouwstenen zichtbaar die me gevormd hebben, en ze gaven
me een onverwachte innerlijke zekerheid, een Ik – versterking die ik nog

“Ik heb zeer genoten: in het
bijzonder van de ochtenden
met colleges over filosofie en
levenskunst. Het voedde mijn
behoefte om na te denken over
de vraag hoe vorm te geven
aan het leven.”

niet kende.
In deze masterclass werken we door inleidingen in de filosofie van de
levenskunst én aan de hand van kunst en autobiografisch schrijven.
We werken via reflectie en dialoog. Zelfkennis speelt hierin een
belangrijke rol. We blikken terug op het leven en kijken we vooruit, je
oogst wat in voorgaande levensfasen is gezaaid en bedenkt wat je nog
planten wilt. Aan het einde van de class maakt iedere cursist, op basis
van de verworven inzichten, een levensontwerp voor de komende jaren.
Het programma bestaat uit filosofische levenskunst, autobiografisch
schrijven, beeldende kunst en levensloopcoaching en wordt verdeeld in
vier blokken:
Blok 1 Kompas en Anker
Blok 2 Reisgenoten en bestemming
Blok 3 De poëtische cinema van Terrence Malick
Blok 4 Horizon

5
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Blok 1

KOMPAS
EN ANKER

Blok 2

REISGENOTEN EN
BESTEMMING

Persoonlijke ontwikkeling begint met zelfkennis. In de eerste vijf weken

In de filosofie van het levenskunst verdiep je je in (goed) alleen met jezelf

start je met een persoonlijk onderzoek. Je brengt je eigen waarden en

zijn; intimiteit en vriendschap; amor mundi en het actieve leven; en de

deugden in kaart, creëert jouw eigen ‘waarom’ en onderzoekt waar jouw

ethiek van een wilde aarde. Het gaat in de eerste twee bijeenkomsten om

bronnen van energie liggen.

reisgenoten met wie je samen op pad bent of wil zijn in dit leven. Een van
die reisgenoten ben jezelf. We zoomen in op de kunst van het goede alleen

In de Filosofische Levenskunst verdiep je je in verschillende thema’s,

zijn en op betekenissen van vriendschap en intimiteit. Daarnaast staan

zoals: de deugdenethiek van Aristoteles, het leven genieten en het

we stil bij wie je bent en wil zijn in de wereld én in relatie tot de aarde.

lot omarmen.
In de middag vervolgen we met autobiografisch schrijven: Ons leven
Elke bijeenkomst omvat een dialoog in je intervisiegroep, waarbij je je

beweegt zich tussen het spanningsveld van weerstreven (weerstanden)

eigen levenservaring inbrengt. Het uitgangspunt is dat je door reflectie

en streven. Veel weerstand vinden we in levensthema’s, die hun bron

een beter contact met je diepere zelf ontwikkelt en daardoor meer rust vindt.

hebben in ons verleden. Dit zijn de zaken die we ‘telkens weer’ op ons pad
vinden en die ons voor ons gevoel in de weg staan.

In het autobiografisch schrijven blik je schrijvend op het geleefde leven

Ons streven vinden we terug in onze idealen, doelen en dromen.

terug, je gaat samenhang en zin ontdekken en van daaruit koers zetten

Meesterschap bestaat in het bewust worden van de samenhang tussen

richting de derde levensfase. Dit doen we door via gerichte opdrachten

beide en het je vrij leren bewegen tussen beide. Dit meesterschap kunnen

feitelijk herinneringen uit de verschillende levensfasen te beschrijven.

we vanaf ca. ons veertigste levensjaar leren ontwikkelen. Alleen zo kan er
iets nieuws ontstaan in de derde levensfase.
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Blok 3

DE POËTISCHE CINEMA
VAN TERRENCE MALICK

Blok 4

HORIZON

In de module ‘Levenskunst in het werk van Terrence Malick’ onderzoek

In de laatste weken ga je jouw plan in de wereld zetten. Wie en welke

je via het creatieve samenspel tussen film en filosofie de volgende drie

hulpbronnen heb jij nodig om actief jouw plan uit te voeren? Wat gaat

existentiële thema’s: de natuur, de liefde en het offer.

fantastisch en waar loop je tegenaan? Hoe ga je om met tegenslagen,
motiveer en activeer jij jezelf? Tijdens de eerdere blokken zal veel

Deze thema’s onderzoek je via het werk van filosoof en filmmaker

duidelijk zijn geworden. Maar het leven blijft ook grotendeels ongewis.

Terrence Malick (The New World, The Tree of Life, A Hidden life). De

Hoe gaan we om met dit ongewisse?

films bieden een eigenzinnige, confronterende en spirituele blik op
het verleden, heden en toekomst. Deze poëtische films worden in de

Tegelijkertijd leer je jezelf presenteren. Hoe laat jij jezelf optimaal zien?

module in gesprek gebracht met drie existentiële filosofen (Ralph Waldo

Niet als held maar als mens. Je lichaam, je denken, je leven tot nu toe, je

Emerson, Martin Heidegger en Søren Kierkegaard. We werken via Art-

gevoel, je dromen, je filosofie. Dat je je nieuwe leven nu zelf gaat leiden,

Based-Learning en de Socratische Dialoog.

spreekt voor zich. In de laatste bijeenkomst presenteer je jezelf in een
zelfgekozen vorm.
Voorafgaande aan je eindpresentatie, word je in een individueel coaching
gesprek uitgenodigd de opgedane ervaringen en inzichten te verwerken
tot een persoonlijke resolutie voor de toekomst.
Het programma loopt van oktober tot maart. De spreiding in de tijd is
essentieel. Het programma is intensief, volgt de ritmen van het jaar, en
vraagt reflectie en verwerkingstijd om de doelen ervan programma te
verwerkelijken.
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“Een geweldige manier om me
te verdiepen in mijn leven en
toekomst. De thema’s en de
manier van aanbieden waren
goed. Het was niet vrijblijvend
en iedereen zette zich in.
Het nadenken, schrijven en
beeldend werken zijn (weer)
aangezwengeld. Goede afsluiting,
diep geroerd. ”

ACHTERGROND
E
3 LEVENSFASE
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ACHTERGROND
3E LEVENSFASE
Het leven van 0 tot 42 staat in het teken van de bloei van de fysieke
vitaliteit. Die bloei gaat voor het grootste deel vanzelf: groeien, puberen,
volwassen worden. De lichamelijke vitaliteit biedt de stuwkracht voor een
naar buiten gerichte expansieve drive. Het gaat eerst om zelfontplooiing
en dan om zelfbevestiging.
Rond het 56ste levensjaar vindt een soort ‘mentale puberteit’ plaats,
de tegenhanger van de lichamelijke puberteit die zich rond het 14e jaar
aandiende. Hiermee wordt een mentale bloeiperiode ingeluid die zich
uitstrekt van 56 tot 77 jaar. Uit de wijze waarop we deze periode doorleven
kan afgeleid worden dat er in de praktijk twee scenario’s zijn om hier
mee om te gaan: de eerste is die van klagen over lichamelijke terugloop,
over gemiste kansen, over het einde dat nadert en door al vast af te gaan
bouwen. Dat is het scenario van strijden tegen lichamelijke aftakeling.
De tweede is onthechten en vrij worden, bezig gaan met wat je echt

“Het delen van ervaringen met
elkaar in de groep vond ik
verrijkend.Evenzo was Art based
learning een grote verrassing
voor me, en kennelijk voor ons
allemaal, getuige het feit dat we
besloten om hiermee verder te
gaan in het komende jaar”

belangrijk vindt, wat bij je hoort en wat je aankunt. Dit is strijden voor

mentale veerkracht.

0-14

14-35

35-56

57-77

77..

Lichamelijke
rijping

Lichamelijke
bloeitijd

Mentale
rijping

Mentale
bloeitijd

Toegift
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Opeens ben je in de derde levensfase. En je vraagt je opnieuw af:
wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik nu eigenlijk nog? Wat is nog

MÉÉR
WAARDE
VOOR
DEEL
NEMERS

vanzelfsprekend? Wat moet er nog komen voor het te laat is? In
ieder mens schuilt een diep verlangen naar zingeving. Dat wil zeggen
iets wezenlijks om voor te leven. Dat wezenlijke heeft te maken met
betekenis, zowel in de zin van de betekenis van je leven als in de zin van:
van betekenis willen zijn. Hoe kom je daartoe als het werk binnenkort
wegvalt?
De vraag naar de zin van het bestaan beantwoordt ieder met zijn eigen
levensverhaal: waartoe ben ik op aarde, waartoe ben ik van waarde, waar
gaat mijn leven over? Hoe zorg ik ervoor dat de derde levensfase een
waardig erratum wordt van het leven dat ik tot nu toe geleid heb? Hoe
kom ik weer in contact met mijn diepere levensbestemming? Hoe kan
ik iets neerzetten vanuit mijn diepere bron van creatie? Hoe maak ik de
belangrijke dingen in het leven echt en soms: alsnog, mee?
Zowel het leren als het creëren gaat beter en krijgt meer kwaliteit
wanneer je in verbinding staat met je verlangens, je hart. En je
persoonlijke inspiratiebron krijgt diepte als je die in gesprek brengt met
de grote inspiratiebronnen van onze cultuur.
Naarmate je jouw eigen perspectief meer in beeld krijgt word je
enthousiaster, je krijgt een inspirerend verhaal en een uitstraling
waarmee je op anderen over komt.
Het resultaat? Een reset! Een verandering van gedachten een terugkeer
naar je essentie, je drive. Hoe ziet jouw toekomst eruit? De masterclass
bekrachtigt de weg die je bent ingeslagen en de kern die je hebt gevonden.
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Waarom zou u de masterclass Levenskunst voor de derde levensfase
willen aanbieden aan uw bijna gepensioneerde medewerkers? Waarom
dit gebaar voor een vertrekkende medewerker? In de masterclass
Levenskunst wordt uw werknemer voorbereid op de nieuwe levensfase die
haar wacht na de pensionering. Dat heeft ook een meerwaarde voor u als
werkgever

MÉÉR
WAARDE
VOOR
WERK
GEVERS

Goed werkgeverschap
Een medewerker voorbereiden op het leven na het pensioen, door middel
van de masterclass Levenskunst voor de derde levensfase is een teken van
goed werkgeverschap. Als werkgever faciliteert u dat uw werknemers op
een kwalitatief hoog niveau voorbereid zijn op hun pensionering zodat zij
hun carrière op een zorgvuldige wijze afronden dan wel transformeren.
Waardering
De masterclass Levenskunst is een inhoudelijk afscheidscadeau waarmee
u aan uw medewerkers uw waardering tot uitdrukking brengt voor
hetgeen zij tot stand hebben gebracht in en voor uw organisatie. De
zorgvuldigheid die u hiermee toont voor de relatie maakt de investering
op zichzelf meer dan de moeite waard.
Een beroep doen op professionele senioren
Medewerkers die de masterclass Levenskunst hebben gevolgd zullen ook
na hun pensioen uw ambassadeurs worden. Dat helpt u weer wanneer u
onverhoopt een beroep moet doen op uw gepensioneerde medewerkers.
Een vooruitzicht dat in het krimpende arbeidsaanbod steeds reëler wordt.
Aantrekken nieuwe medewerkers
Met het mogelijk maken van de masterclass Levenskunst voor de derde
levensfase geeft u een signaal af aan uw medewerkers dat u hen in hun
héle loopbaan ondersteunt. Het vertrouwen in u dat dit u dit oplevert, kan
u helpen bij het werven van weer nieuwe medewerkers.
Investering
Als werkgever kunt u onderzoeken of het Individueel Loopbaan Budget
(LBB) of Persoonlijk opleidingsbudget (POB) gebruikt kan worden om de
masterclass levenskunst mee te bekostigen. Vaak is dat het geval.
Een aanbod op maat
Heeft u meerdere medewerkers die in aanmerking komen voor de
masterclass levenskunst voor de derde levensfase? Wij kijken graag of wij
een aanbod op maat voor u kunnen maken.
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HET
STAPPENPLAN
Ik wil me aanmelden. Hoe gaat het in zijn werk?
Je kunt je aanmelden via de website. Na aanmelding volgt een
intakegesprek van ongeveer 30 minuten met één van beide begeleiders.
Dit kan telefonisch, online of fysiek. In het gesprek onderzoeken we jouw
motivatie om deel te nemen. Welk thema, vraag of verlangen leeft er bij jou
waarover je meer helderheid wilt krijgen? Naar aanleiding hiervan stemmen
we in de eerste bijeenkomst samen je biografische instapvraag af.
Na betaling van de factuur en akkoord met de algemene voorwaarden ben je
verzekerd van een plek
De kosten van de leergang bedragen € 1995 en zijn inclusief lunch,
koffie en thee
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Wat is het goede moment om aan de derde
levensfase te beginnen?
Ik heb een collega, een zeer begaafde
huisarts, die midden in het vak stond, en
die naar mijn idee veel te vroeg stopte; ik
heb het altijd doodzonde gevonden, omdat
hij zowel zijn patiënten als ons met zijn
ervaring nog zoveel te bieden had. Te laat
stoppen is nog erger: te moeten merken
dat je steken laat vallen, dat je de dingen
niet meer goed hoort of: dat je niet meer
bij bent qua kennis.
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Bas Nabers

Flore Lutters

Bas Nabers studeerde geschiedenis en filosofie in Groningen,

Flore Lutters (1991) studeerde geschiedenis, film en filosofie. In

Nijmegen, Tübingen en Berlijn (beide disciplines cum laude). Sinds

2016 behaalde hij zijn Master of Arts in Brussel. In zijn werk zoekt

2014 werkt hij als ondernemend filosoof, na een kort verblijf als

hij naar de verbinding tussen film en filosofie. Als co-founder

gids in Lapland. Daarnaast was hij onder meer werkzaam voor het

van 2116 richtte hij het een online-platform op vanuit de visie

Humanistisch Verbond. Als programmaleider hield hij zich bezig

‘2016-2116: de eeuw van verwantschap’. Daarnaast werkte hij als

met de impact van levensvragen op veel verschillende terreinen in

producent voor films als ‘Karenina & I’ en ‘Vlieg niet als je geen

de samenleving.

vleugels hebt’. Tevens assisteerde hij als documentairemaker Miha

Bas brengt belangrijke levensthema’s en filosofische vragen graag

Pogačnik in zijn project ‘Europe: Unfinished Masterpiece’.

tot leven. In gesprek met anderen zoekt hij zo de ruimte voor
verdieping, inspiratie en beweging.

ONZE DOCENTEN
Gerrie Strik

Marlieke Overmeer

Als rector geef ik leiding aan de Vrije Hogeschool op bestuurlijk

Docent beeldende kunst

en inhoudelijk niveau. Zij aan zij met een bevlogen en betrokken

Marlieke startte haar loopbaan als docent drama. Vanaf 1996 heeft

team van docenten, de raad van advies en het brede netwerk van

zij zich geheel gewijd aan beeldende kunst. Haar begeleidend werk

alumni zet ik mij in voor het doel van het hoger onderwijs: naast

en workshops zijn vrucht van haar werk- en levenservaringen.

het bijbrengen van academische en onderzoeksvaardigheden is dat
om studenten te leren wie ze zijn, om te zoeken naar een hoger doel

“Met ernst en licht geef ik uitdrukking aan mijn ideeën op zoek naar

in hun leven, en om onze scholen te verlaten als betere mensen.

het ware verhaal, de passende lijn. Steeds op zoek naar de binnen-

Talentontwikkeling en persoonlijkheidsvorming gaan daarbij hand

onder-en achterkant van mens en ding. Nieuw perspectief

in hand met het ontwikkelen van een gezond oordeelsvermogen.

en betekenis geven en oude beelden in beweging brengen. Zo
ontstaan mijn series”

Mijn wortels liggen in de onderzoeksmatige academische
praktijk met name in de neerlandistiek en de biografiek. Ik ben

In haar begeleiding nodig zij de deelnemers uit tot inspiratie, de blik

gepromoveerd op autobiografische, spirituele aspecten in het

naar binnen, de moed te kijken, waarheid te zien. Daarbij maakt zij

werk van Hella S. Haasse (2020).

gebruik van verschillende disciplines en hulpbronnen: schilderen,
tekenen, collages en spel. De ervaring in het hier en nu en de
reflectie daarop staan centraal.
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