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Bestemd voor
Liberal Arts Life Coaching (LALC) is bedoeld voor ambitieuze mensen tussen 
de 35 en 52 jaar oud. Mensen die zich willen richten op de vraag hoe zij het 
leven dat voor hen ligt, vorm en inhoud willen geven.

Doel
Het doel van LALC is deelnemers te laten komen tot een op het individu 
toegesneden plan voor de invulling van de tweede levenshelft die voor hen 
ligt. Dit op basis van het beproefde model dat de Vrije Hogeschool al 50 jaar 
hanteert. De leergang bouwt voort op onze visie op zelfzorg en zelfsturing. 
Aan de hand van de weg tot inzicht, de weg naar de verbeelding, en de weg 
van het handelen brengen wij mensen weer terug naar hun unieke kern. 

Inhoud
Met de tweede levensfase in zicht, dringen zich levensvragen aan als: wat 
wil ik de komende tijd van mijn leven maken? Waar gaat het me om in mijn 
leven, in mijn werk, familie en relaties? Wat heb ik de samenleving, te 
bieden? Welke (levens)ervaringen en kwaliteiten wil ik daarbij gebruiken? 
Waar zet ik mij wèl 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 tot een ‘goed’, zinvol leven?
LALC  helpt mensen in deze cruciale levensfase een reset te maken en 
antwoorden te vinden op levensvragen. 
Het doel is dat deelnemers met deze leergang weer vanuit eigen energie en 
met hernieuwde vastberadenheid hun weg door het leven vervolgen. 

LIBERAL 
ARTS 
LIFE 

COACHING 

pag. 2



3

De Vrije Hogeschool is geënt op het gedachtegoed van Bernard 
Lievegoed (1905-1992), oprichter van de Vrije Hogeschool  en 
een van de markantste Nederlandse denkers in Nederland. 
Zijn onderwijsfilosofie is na 50 jaar nog steeds van grote 
betekenis voor het hoger onderwijs. 

De ideeën van Bernard Lievegoed zijn gericht op een vorm van 
onderwijs waarin mensen niet worden afgeleerd creatief te zijn, 
maar worden gestimuleerd zich te ontwikkelen in hun denken, 
in hun creatieve vermogen en in hun handelen. 
Ontwikkeling is verbonden met de eigen biografie. De mens 
ontvouwt zich in zijn leven. De menselijke ontwikkeling is 
gericht op zelfrealisatie.  Iedere biografische fase, kindertijd, 
adolescentie, volwassenheid en ouderdom, kent daarbij zijn 
eigen dynamiek en zijn eigen bijdrage.  

WIE
ZIJN
WIJ?
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Kern van onze opvatting is de erkenning van de mens als een creatief –
denkend – en handelend wezen, met een specifieke eigen opgave in  
de wereld.

De Vrije Hogeschool wil mensen de ruimte bieden om te werken aan het 
eigen levensmotief, om een vrije bijdrage te kunnen leveren aan de wereld, 
hoe bescheiden ook. Het ontwikkelen en behartigen van je levensmotief is 
een fundamenteel mensenrecht. Elk mens mag er zijn en elk mens heeft de 
innerlijke opgave om bij te dragen. 

Iedere leergang aan De Vrije Hogeschool biedt scholing en opleiding op  
drie niveaus: 
• De weg tot inzicht (filosofie van de levenskunst) 
• De weg van de verbeelding (kunst) 
• De weg van het doen (levensloopcoaching) 

HOE
WERKEN

WIJ?
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De Vrije Hogeschool biedt voor elke levensfase een passend aanbod. 

Voor adolescenten en twintigers bieden wij het: 
• Liberal Arts Tussenjaar 
• het Heroriëntatietrimester
• Het Dwarslopers platform

Voor veertigers die midden in het werkende leven staan: 
• De leergang Liberal Arts Life Coaching 

Voor mensen in de (pre)pensioenfase bieden wij:
• de Masterclass Levenskunst 

De weg tot inzicht (filosofie) 
De weg tot inzicht gaat terug naar de levenskunst zoals deze door de oude 
Griekse en Romeinse filosofen opgetekend is. Voor de klassieke filosofen 
was de filosofie een manier van leven en had tot doel te komen tot ‘het 
goede leven’. De actualiteit van deze praktische filosofie is indrukwekkend. 
Levenskunst wordt opgevat als het vermogen om een moreel verantwoorde 
invulling aan het bestaan te geven. Ook andere bronnen uit de filosofie, uit 
andere periodes, bieden inspiratie tijdens dit programma, zoals de moderne 
existentiefilosofie en de natuurethiek. 

De weg van de verbeelding (kunst) 
We leven in een tijd die schreeuwt om creatieve mensen; mensen die een 
eigenzinnig antwoord kunnen geven op de grote vragen van deze tijd. De weg 
van de verbeelding is gericht op de creatieve mens.  
We bevinden ons in de wereld van de kunst of de werkelijkheid van 
verbeelding. In deze wereld vind je geen zuivere waarheid. Het praktische 
leren navigeren in deze werkelijkheid heeft een grote meerwaarde voor de 
ontwikkeling.

De weg van het doen (levensloopcoaching) 
Het scheppen van een eigen wereld komt uiteindelijk tot uitdrukking in de 
interactie met anderen. 

De mens is gericht op hoe hij zijn eigen creatieve kracht invult. Maar ook 
op hoe zij voortdurend onderzoekt en inspeelt op de vragen van anderen en 
de implicaties van haar handelen afstemt op de ander. De mens is in deze 
opvatting onderdeel van een complexe werkelijkheid, hetgeen betekent dat 
iedere activiteit, iedere daad, deel uitmaakt van een netwerk van relaties.

ons aanbod:
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Goed werkgeverschap,  
volwaardig 
personeelsbeleid 
Goed werkgeverschap, 
De wereld verandert snel en wordt complexer en veeleisender voor mensen. 
Op het werk draait het om presteren, efficiëntie en snelheid. Thuis wacht 
vervolgens vaak een druk sociaal leven. Uit cijfers van TNO blijkt dat stress en 
stress gerelateerde klachten bij werkende mensen sterk toenemen en inmiddels 
verantwoordelijk voor meer dan 50% van de verzuimkosten voor werkgevers. 

Duurzame inzetbaarheid en welzijn
Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook met het oog op duurzame 
inzetbaarheid en welzijn van medewerkers geldt: medewerkers moeten mentaal 
fit zijn om gezond te blijven, goed te kunnen presteren, voldoening uit hun werk 
te blijven halen en tot hun pensioen mee te kunnen blijven doen.

De leergang is een onmisbaar instrument om medewerkers in hun midlife fase 
te ondersteunen bij het handhaven van hun work-life balans en het versterken 
van hun innerlijke drijfveren.

Onderzoek van TNO heeft vastgesteld dat hoogopgeleide werknemers een 
aanzienlijk hoger kans op burn out klachten hebben. Burn out leidt tot 
langdurig verzuim en vormt voor de werknemer en werkgevers tot aanzienlijk 
schade.  LALC is een krachtig instrument om uitval door psychische klachten 
te voorkomen en sleutelfiguren in uw organisatie te ondersteunen in deze 
levensfase

Méérwaarde voor werkgevers:  
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Als we de totaliteit van de menselijke levensloop bekijken dan onderscheiden 
we daarin een ontwikkelingsperiode die ongeveer twintig jaar duurt en een 
sociaal productieve periode die ongeveer 47 jaar duurt en een rustfase die 
eveneens ongeveer 20 jaar duurt. Die productieve fase valt weer in twee 
helften uiteen. Een eerste helft waarop de mens expansief in het leven staat 
en zich een plaats verovert in de maatschappij, en een tweede helft waarin 
hij vanuit de plaats die hij veroverd heeft een vrije verbinding kan vinden 
tot de sociale structuur waarin hij staat, waarin hij kan gaan luisteren naar 
wat de wereld van hem wil, en steeds minder naar wat hij van de wereld 
wil. De overgang tussen deze twee fasen ligt in het midden van de totale 
productieve fase, tussen het 35ste en het 52ste levensjaar. In deze jaren 
wordt deze overgang als een innerlijke crises beleefd, die met meer of minder 
spanningen gepaard kan gaan. Op dit moment wordt die fase, de midcareer 
fase onvoldoende onderkend en zien wij werknemers soms op de meest 
wonderlijke plekken zoeken naar zingeving. In deze geïndividualiseerde 
samenleving zien zij zich gedwongen levensvragen zelf van een eigen inhoud 
te voorzien, met wisselend succes.

Het gebrek aan erkenning van de midcareer fase en gebrek aan degelijke 
begeleiding leidt voor mensen in de leeftijdsfase van 35 tot 47 vaak tot 
geestelijke stress, vervlakking van ambities en somberheid. Deze klachten 
kunnen leiden tot burn out verschijnselen. 

Achtergrond  
midcareer fase  

Zingevingsvraagstukken 
Daar waar de twintiger ongeremd groeit en bloeit, is de veertiger een 
fase verder in zijn leven en zijn de doelen en ambities van vroeger 
niet langer toereikend. Vooral hoogopgeleide medewerkers met grote 
ambities en loyaliteit aan de organisatie worstelen mid career met 
zingevingsvraagstukken. Deze niet onderzochte levensvragen ondermijnen 
de motivatie en het functioneren van werknemers. 

Welzijn 
Als werkgever geeft u met het aanbieden van de leergang een signaal af dat u 
oog heeft voor he welzijn van uw werknemers. De investering die u met deze 
leergang in uw mensen doet, helpt bij het binden van goede mensen aan uw 
organisatie en geeft uw medewerkers nieuwe energie om de volgende fase 
van hun carrière aan te pakken. 

Ambassadeurs voor het leven  
Tevreden werknemers zijn niet alleen loyaal aan uw organisatie, zij worden 
ook ‘ambassadeurs voor het leven’. Of zij binnen of buiten uw organisatie 
actief zijn, er is geen betere reclame dan gemotiveerde en tevreden (ex)
medewerkers. Dat is niet alleen gunstig bij het werven van nieuwe 
medewerkers, maar ook als u onverhoopt een beroep wilt (of moet) doen op 
gepensioneerde, ex-medewerkers. 

Waardering 
Liberal Arts Life Coaching is een mooi, inhoudelijk cadeau waar u aan 
de werknemer uw waardering mee tot uitdrukking mee brengt. Deze 
waardering toont u niet alleen aan de medewerker, maar ook aan het 
netwerk van uw medewerker én al aan uw andere medewerkers. Het respect 
dat u hiermee toont maakt de investering meer dan de moeite waard. 

Investering 
Als werkgever kunt u onderzoeken of het Individueel Loopbaan Budget (LBB) 
of Persoonlijk opleidingsbudget (POB) gebruikt kan worden om de leergang 
Liberal Arts Life Coaching mee te bekostigen. 
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De leeftijd tussen de 35 en 52 is een scharnierpunt. Opeens ben je op het 
midden van je werkleven. En je vraagt je opnieuw af: wie ben ik?  Wat kan 
ik?  En wat wil ik nu eigenlijk echt? Wat is nog vanzelfsprekend?  Ben ik nog 
op koers? Wat moet er nog komen voor het te laat is? Deze van binnenuit 
komende vragen kunnen we lange tijd negeren. Toch ontkomen we er niet 
aan, om ons daar op gezette tijden expliciet mee bezig te houden. 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn tweede levenshelft geen beklagenswaardig 
aanhangsel wordt van de eerste levenshelft? Hoe kom ik (weer) in contact 
met mijn eigen levensbestemming? Hoe kan ik iets neerzetten vanuit mijn 
diepste creatiebron? Hoe zet ik dat in de wereld? Hoe maak ik de belangrijke 
dingen in het leven echt 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 filosofen 
van de levenskunst en de Great Works of Art. 

Naarmate je jouw eigen perspectief meer in beeld krijgt word je 
enthousiaster, je krijgt een inspirerend verhaal en een uitstraling waarmee je 
duidelijker op anderen over komt. 

Het resultaat? Een reset! Een verandering van gedachten een terugkeer naar 
je essentie, je drive.  Hoe ziet jouw toekomst eruit? Liberal Arts Life Coaching 
bekrachtigt de weg die je bent ingeslagen en de kern die je hebt gevonden. 

Méérwaarde voor deelnemers:

WAAROM
LIBERAL 

ARTS 
LIFE 

COACHING 

pag. 8



bestaat uit:

Filosofische Levenskunst, 
Biografisch schrijven, 
Beeldende Kunst 
en Levensloopcoaching.  

Het

PROGRAMMA
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Blok 1 Kompas en Anker 
Persoonlijke ontwikkeling begint bij jezelf kennen. In de eerste vijf weken 
start je met een persoonlijk onderzoek. Je brengt je eigen waarden en 
deugden in kaart, creëert jouw eigen ‘waarom’ en onderzoekt waar jouw 
bronnen van energie liggen. 
In de Filosofische Levenskunst verdiep je je in verschillende thema’s, zoals: 
de deugdenethiek van Aristoteles, het leven genieten en het lot omarmen. 
Elke bijeenkomst omvat een dialoog in je intervisiegroep, waarbij je je eigen 
ervaring inbrengt. Het uitgangspunt is dat je door reflectie een beter contact 
met je diepere zelf ontwikkelt en daardoor meer rust vindt. 
In de middag werk je aan het schrijven van miniaturen uit je eigen 
levensverhaal. Aan het einde van blok 1 heb je zo een beeld van de diepte en 
van de auteur van dat levensverhaal. 

Blok 2 Reisgenoten en bestemming 
In de filosofie van het levenskunst verdiep je je in (goed) alleen met jezelf 
zijn; intimiteit en vriendschap; amor mundi en het actieve leven; en de 
ethiek van een wilde aarde. Het gaat in de eerste twee bijeenkomsten om 
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 zijn 
en op betekenissen van vriendschap en intimiteit. Daarnaast staan we stil bij 
wie je bent en wil zijn in de wereld én in relatie tot de aarde.
In beeldende kunst werk je opnieuw aan je levensverhaal. Wat ligt er nog 
meer onder het ego met zijn gewoonten en zijn imago dat we onszelf 
gevormd hebben onder invloed van onze opvoeding en de wereld om ons 
heen? Wat ligt er achter het masker dat ons vertrouwen geeft, maar wat 
naarmate we ouder worden scheurtjes begint te vertonen en steeds minder 
goed past....? In het creëren van onze maskers brengen we dromen en 
denken, kracht en kwetsbaarheid bij elkaar. Aan het einde van blok 2 heb 

je kennis gemaakt met de karakterstructuren die achter het eigen masker 
leven, en je hebt een concreet plan, dat je nu kunt gaan uitvoeren. 

Blok 3 De poëtische cinema van Terrence Malick 
In de module ‘Levenskunst in het werk van Terrence Malick’ onderzoek je via 
het creatieve samenspel tussen film en filosofie de volgende drie existentiële 
thema’s: de natuur, de liefde en het offer. 

Deze thema’s onderzoek je via het werk van filosoof en filmmaker Terrence 
Malick (The New World, The Tree of Life, A Hidden life). De films bieden een 
eigenzinnige, confronterende en spirituele blik op het verleden, heden en 
toekomst. Deze poëtische films worden in de module in gesprek gebracht 
met drie existentiële filosofen (Ralph Waldo Emerson, Martin Heidegger en 
Søren Kierkegaard). We werken via Art-Based-Learning en de Socratische 
Dialoog.

Blok 4 Horizon 
In de laatste weken ga je jouw plan in de wereld zetten. Wie en welke 
hulpbronnen heb jij nodig om actief jouw plan uit te voeren? Wat gaat 
fantastisch en waar loop je tegenaan? Hoe ga je om met tegenslagen, 
motiveer en activeer jij jezelf? Tijdens de eerdere blokken zal veel duidelijk 
zijn geworden. Maar het leven blijft ook grotendeels ongewis. Hoe gaan we 
om met dit ongewisse?
Tegelijkertijd leer je jezelf presenteren. Hoe laat jij jezelf optimaal zien? Niet 
als held maar als mens. Je lichaam, je denken, je leven tot nu toe, je gevoel, je 
dromen, je filosofie. Dat je je nieuwe leven nu zelf gaat leiden, spreekt voor 
zich. In de laatste week presenteer je jezelf in een zelfgekozen presentatie. 
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1.  Opbouw van kennis en inzicht via inleidingen op het gebied van de filosofie 
van de levenskunst, en uitwisseling van levenservaringen;

2.  Reflectie en individueel onderzoek: autobiografische reflectie; 
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.  Oefening van levenskunst, toegesneden op vaardigheden en kwaliteiten 
die de inde tweede levensfase van belang zijn.

4.  Verbeelding: door middel van kunstzinnig werk, op zoek gaan naar nieuwe 
vormen van kijken en denken door kunst en kunstwaarneming (Art based 
Learning), 

5.  Dialoog: 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.  Autobiografisch 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.

•  Na overeenstemming krijg je een syllabus met alle aanvullende 
informatie. Tevens ontvang je de factuur.

•  Na betaling van de factuur en akkoord met de algemene voorwaarden 
ben je verzekerd van een plek.

Hoe gaat het in zijn werk als ik me aanmeld?  

Na aanmelding volgt een telefonisch of online intakegesprek 
van ongeveer 30 minuten met één of beide begeleiders. Hierin 
onderzoeken we samen 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 samen jouw 
coachvraag af. 

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.  

De kosten van de leergang bedragen € 1995 en zijn inclusief lunch, koffie thee

Werkvormen Het stappenplan
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Bas Nabers 
Bas Nabers studeerde geschiedenis en filosofie in Groningen, 
Nijmegen, Tübingen en Berlijn (beide disciplines cum laude). Sinds 
2014 werkt hij als ondernemend filosoof, na een kort verblijf als 
gids in Lapland. Daarnaast was hij onder meer werkzaam voor het 
Humanistisch Verbond. Als programmaleider hield hij zich bezig 
met de impact van levensvragen op veel verschillende terreinen in 
de samenleving.
Bas brengt belangrijke levensthema’s en filosofische vragen graag 
tot leven. In gesprek met anderen zoekt hij zo de ruimte voor 
verdieping, inspiratie en beweging.

Gerrie Strik 
Als rector geef ik leiding aan de Vrije Hogeschool op bestuurlijk 
en inhoudelijk niveau. Zij aan zij met een bevlogen en betrokken 
team van docenten, de raad van advies en het brede netwerk van 
alumni zet ik mij in voor het doel van het hoger onderwijs: naast 
het bijbrengen van academische en onderzoeksvaardigheden is dat 
om studenten te leren wie ze zijn, om te zoeken naar een hoger doel 
in hun leven, en om onze scholen te verlaten als betere mensen.  
Talentontwikkeling en persoonlijkheidsvorming gaan daarbij hand 
in hand met het ontwikkelen van een gezond oordeelsvermogen. 

Mijn wortels liggen in de onderzoeksmatige academische 
praktijk met name in de neerlandistiek en de biografiek. Ik ben 
gepromoveerd op autobiografische, spirituele aspecten in het  
werk van Hella S. Haasse (2020).

Flore Lutters 
Flore Lutters (1991) studeerde geschiedenis, film en filosofie. In 
2016 behaalde hij zijn Master of Arts in Brussel. In zijn werk zoekt 
hij naar de verbinding tussen film en filosofie. Als co-founder 
van 2116 richtte hij het een online-platform op vanuit de visie 
‘2016-2116: de eeuw van verwantschap’. Daarnaast werkte hij als 
producent voor films als ‘Karenina & I’ en ‘Vlieg niet als je geen 
vleugels hebt’. Tevens assisteerde hij als documentairemaker Miha 
Pogačnik in zijn project ‘Europe: Unfinished Masterpiece’. 

DOCENTEN
ONZE
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