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Je werkzame leven is (bijna) voltooid. De verplichtingen in de 
vorm van werk en gezinsleven vallen binnenkort grotendeels 
weg, of zijn al komen te vervallen. Heerlijk, dacht je altijd, die 
vrijheid die er dan ontstaat. 

Maar nu? Je staat op de drempel van een nieuwe levensfase en 
beseft – misschien wel meer dan ooit dat ook deze fase vraagt 
om goede keuzes, zinvolle uren, om inspiratie en om geluk.

De toekomst is weliswaar korter dan het verleden, maar de tijd 
die voor je ligt biedt onnoemelijk veel ruimte. De Masterclass 
Levenskunst helpt je, met allerlei werkvormen, bij het bepalen 
van de invulling van de nu voor je liggende derde levensfase: 
een mooie, inspirerende & bezielde tijd. 

Het is zover… 



Met de spectaculair 
gestegen gezonde  

levensverwachting,  
is de 19e-eeuwse  

levensindeling 
in drie fasen - 

jong-volwassen- oud 
- achterhaald,  

evenals de indeling 
in leren-werken- 

rusten. 

Een eigen inhoud
Er is nu een extra fase: tussen werken en 
rusten ligt de derde levensfase, die we in 
de huidige, postmoderne tijd op individuele 
wijze van een eigen inhoud kunnen voor-
zien. En moeten voorzien… niemand  
anders gaat het voor je doen. 

Wat wil je de komende tijd nog maken 
van je leven? Wat zijn in jouw leven tot 
nu toe de belangrijkste lijnen? Waar gaat 
het je om, in vriendschappen, in de liefde, 
in familiebanden en in je werk? En wat 
heb je jezelf, anderen of misschien wel de 
maatschappij de komende tijd te bieden? 
Welke levenservaringen wijzen naar je  
toekomst? Of wil je iets radicaal anders?

Bezielde keuzes
En met wie of wat wil je je de komende tijd 
verbinden? 
We leven in een tijd waarin  zoveel kan, dat 
veel mensen er keuzestress van krijgen, of 
stagneren. In de Masterclass Levenskunst 
kom je tot een leefbare interpretatie van je  
leven tot nu toe en zet je de lijnen uit voor 
een toekomst die niet bestaat uit toevallig- 
heden, maar uit sterke, bezielde keuzes.

De 
derde  
levens
fase



Jouw levenscasuïstiek
Er wordt gewerkt met een canon van teksten die behoren tot de belangrijkste en nu voor jou 
meest relevante werken uit de westerse cultuur. 

Deze great works verbind je met jouw levenscasuïstiek. Dit is zeer inspirerend, voor jezelf 
en voor iedereen in de groep. Die bestaat uit maximaal 15 deelnemers. Je leert elkaar op een 
ongekende manier kennen, in vertrouwen. 

In de masterclass gaat het om meesterschap.  
Als leermeester sta je in verbinding met de diepere 
grond van het bestaan: het  heilige, allesomvattende 
principe van het leven. Intuïtie, inspiratie en imaginatie 
komen samen.
 

INHOUD



opbouw van je kennis en inzicht via inleidingen 
in de filosofie van de levenskunst, sociologie en 
wereldliteratuur 

reflectie op je eigen leven, inventarisatie van je 
talenten, onderzoek naar je waarden,  idealen en 
ambities. De rode draad in je levensloop

dialoog: uitwisseling van ervaringen en visies in 
de groep en het uitdiepen van thema’s. Verschil 
in perspectief is hierbij verrijkend 

verbeelding: door middel van kunstzinnig werk 
zoek je naar nieuwe vormen van kijken en denken: 
literatuuronderzoek, kunstwaarneming (musea), 
schrijven en muzikale compositie

autobiografisch schrijven: expressie van eigen 
reflecties, visies en inzichten. 
En het schrijven van een vooruitblik in de vorm 
van een levensontwerp.

werkvormen



Een levensontwerp voor de derde levensfase dat betrekking 
heeft op persoonlijke, sociale en maatschappelijke activiteit  
die je wil ontplooien en op de manier waarop je de zorg voor 
jezelf gaat vormgeven. Ook heb je de rust, het vertrouwen en  
de handgrepen gevonden om toekomstige keuzes te wegen. 

Daarnaast heb je kennis over levensfilosofie en levenskunst  
en weet je wat jou positie daarbinnen is. 

En tenslotte: je hebt een betrokken groep mensen leren 
kennen, die net als jij een zowel zinvolle als mooie invulling 
hebben gevonden voor hun derde levensfase. 
 
Vrienden voor het leven? 
 

 

RESULTAAT



het team Imre Ploeg  
afgestudeerd aan het conser- 
vatorium, componist, dirigent en 
workshopleider. Als docent is hij 
verbonden aan de Vrije Hogeschool. 
Imre verbindt morele, spirituele en 
maatschappelijke vragen in muziek- 
projecten. In de masterclass zal hij 
aspecten van de filosofie van de  
levenskunst muzikaal uitwerken

Willemijn Soer 
docent biografisch schrijven.  
Theologie gestudeerd, muziekdocent 
aan de Vrije Pedagogische Academie.  
Ze heeft twaalf jaar ervaring in het 
biografisch begeleiden van groepen 
met mensen van alle leeftijden. Au-
teur van het boek ‘Autobiografisch 
Schrijven’ (Christofoor, 2013).

Janine Verdonk
coördinator. Gepromoveerd in de 
culturele antropologie, expert op 
het gebied van de filosofie van de 
levens- kunst. Als studiekeuze-
begeleider en studieadviseur aan 
de Vrije Universiteit heeft ze veel 
ervaring opgedaan in begeleiding 
van mensen die richting zoeken  
in hun leven. Janine verzorgt de  
theoretische inleidingen op het  
gebied van de filosofie van de levens- 
kunst.

Gerrie Strik
directeur van de Vrije Hogeschool 
en literatuurwetenschapper, expert 
op het gebied van autobiografie en 
identiteit. Promoveert op Hella S. 
Haasse. Als directeur, docent en 
coach aan de Vrije Hogeschool heeft 
ze veel ervaring in de begeleiding 
van teams en processen. Gerrie 
verzorgt workshops rondom leven-
skunst en de literaire canon in de 
masterclass.



in
fo

Voorwaarden voor deelname:
• leeftijd tussen de 54 en 76
• afgeronde opleiding op HBO of WO niveau
• een nieuwsgierige en onderzoekende houding

Praktische zaken:
•  16 studiedagen, op woensdag van 10:00 – 18:00,   

van 4 oktober 2017 tot 4 april 2018. 
•  thuiswerk-belasting: tot 3 uur. Als je zelf een presentatie  

wil geven, is de voorbereidingstijd wat langer
•  locatie: Vrije Hogeschool, Villa Beek en Rooyen,  

2e Dorpsstraat 56, Zeist  
•  kosten:  € 1.800,- (voor echtparen betaalt de partner de helft)

Aanmelden/informatie:
Wilt u zich aanmelden, of wilt u meer weten  
over de masterclass? Neem contact op met:  
Janine Verdonk via: j.verdonk@vrijehogeschool.nl 



2e Dorpsstraat 56, 3701 AB Zeist 
+31 (0) 30-227 1357  |  +31 (0) 6-3872 8092   

vrijehogeschool.nl  |  info@vrijehogeschool.nl


