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Agora-onderwijs

Met ingang van schooljaar 2020-2021  

breidt het Bonaventuracollege zijn aanbod uit 

met Agora-onderwijs voor leerlingen met een  

vmbo-, havo- en vwo-advies. Uniek aan Agora is 

dat iedere leerling een eigen, gepersonaliseerde 

leerroute naar het eindexamen volgt. De eigen 

nieuwsgierigheid van de leerling is hierbij 

richtinggevend. Leraren begeleiden iedere 

leerling in de rol van coaches en worden ook  

zo genoemd. Agora start in het gebouw van het 

Bonaventuracollege aan de Antonie Duycklaan 

in Leiden met een groep van maximaal  

30 leerlingen.



Via Agora-onderwijs  
naar een regulier  
diploma
Bij Agora beginnen we niét met kennis 
aanbieden. Een Agora-leerling onderzoekt, 
vanuit de eigen leervraag, zélf de wereld. 
Dit gebeurt vanuit vijf perspectieven: de 
wetenschappelijke, de maatschappelijke,  
de sociaal-ethische, de kunstzinnige en  
de spirituele wereld. Wij geloven dat de 
leerling op deze manier leert om zichzelf  
te motiveren om de wereld te gaan 
ontdekken en uit te vinden wat hij daarin  
wil betekenen. Agora betekent de vrijheid 
om te leren wat je wilt, maar geen 
vrijblijvendheid om te doen wat je wilt.  
De leerlingen ronden hun Agoriaanse 
leerroute af met een regulier diploma, 
minimaal op het niveau van het basisschool-
advies. Niet alleen worden de kern- en 
examendoelen ruimschoots behaald, ze 
vormen uiteindelijk slechts een onderdeel 
van alle competenties die de leerlingen  
zich eigen hebben gemaakt.

Agora gaat ervan uit dat: 

• leren het beste in vrijheid plaatsvindt;

• je moet vertrouwen op de nieuwsgierigheid  

en natuurlijke drang van kinderen om te leren;

• kinderen inspireren belangrijker is dan kennis 

aanbieden;

• kinderen vooral vaardigheden aanleren  

die nodig zijn voor een leven lang leren,  

de coach ondersteunt ze hierbij;

• ouders ook in het onderwijs een essentiële  

rol spelen in de ontwikkeling van kinderen;

• je partners uit de samenleving nodig hebt om 

als expert in te zetten binnen het onderwijs;

• het ultieme doel van het onderwijs moet 

zijn dat leerlingen de onzekerheden van 

de toekomst kunnen omarmen, met als 

uitgangspunt dat zij willen leren en goed 

willen leven en samenleven.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website 

agoraleiden.nl.

Wilt u meer weten over Agora in de praktijk? 

Neem dan eens een kijkje bij agoraroermond.nl.  

U kunt ook contact opnemen met Ilja van Santen, 

teamleider, via info@agoraleiden.nl of  

(071) 203 60 45. 

Een hechte groep

Een groep bestaat uit zo’n 15 leerlingen. 

We investeren in het creëren van een 

hechte band en onderling vertrouwen. 

De leerlingen werken regelmatig 

samen, ongeacht hun leeftijd en 

schooladvies. Door deze diversiteit 

worden leerlingen zich bewust van 

verschillende wereldbeelden, leren  

ze naar elkaar te luisteren en gebruik  

te maken van elkaars talent.

Wat betekent Agora?

Agora is de Griekse benaming voor 

‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de 

stad en dé plek om kennis en wijsheid 

te delen en op te halen. Het is de plek 

waar ontmoeting en inspiratie centraal 

staan. Agora staat ook symbool voor de 

wereld, wij vinden dat het leren vooral 

in de wereld plaats moet vinden.


