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Geschiedenis op steinerscholen: Rudolf Steiners pseudowetenschap

Steinerscholen (Nl: vrijescholen) baseren hun leerplan op de leer van Rudolf Steiner, een 
pseudowetenschap genaamd antroposofie. Voor het vak geschiedenis neemt men bijvoorbeeld 
Steiners visie op de aarde- en mensheidsontwikkeling en de daaruit afgeleide tijdsindeling over, 
zelfs al spreekt de huidige stand van de wetenschap die tegen.

Rudolf Steiner: 'We leven nu in het vijfde na-atlantische cultuurtijdperk. We tellen als eerste na-
atlantische cultuurtijdperk het Oud-Indische, als tweede het Oer-Perzische, als derde het Egyptisch-
Babylonische, als vierde het Grieks-Latijnse. Wij zelf zijn in het vijfde cultuurtijdperk. Op ons 
cultuurtijdperk volgen een zesde en een zevende. Dan komt weer een grote ramp over de aarde, 
vergelijkbaar met de catastrofe van Atlantis.' (GA130, p.42-43)

Het huidige, vijfde tijdperk wordt in Steiners antroposofie 'Arische wortelras' genoemd. Ieder 
tijdperk of wortelras wordt nogmaals onderverdeeld in zeven cultuurtijdperken of onderrassen. De 
antroposofie geeft voor het Arische wortelras volgende onderverdeling (GA13, p.273 ev):

1. oud-Indische cultuur 
2. oer-Perzische cultuur
3. Egyptisch-Chaldeeuwse cultuur
4. Grieks-Latijnse cultuur 
5. vijfde na-Atlantische cultuur
6. toekomstige en een
7. verdere na-Atlantische cultuur 

Uit de eindtermen Wereldoriëntatie – Geschiedenis van de Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen  
wordt duidelijk dat de steinerscholen de pseudowetenschappelijke historische indeling van haar 
grondlegger Rudolf Steiner volgen. Eindterm geschiedenis WO54 (vzw R. Steinerscholen, Leerplan Rudolf

Steinerpedagogie – basisonderwijs – Leergebied Wereldoriëntatie)  : 

'De kinderen kennen de chronologische volgorde en kunnen beknopt kenmerkende elementen 
beschrijven uit verschillende cultuurperiodes.'
 
Dan volgt een chronologische opsomming van die cultuurperiodes. Die zijn dezelfde als die van 
Rudolf Steiner en vind je ook in de meeste documentatie over antroposofische scholen:

– Oosterse cultuur: Indië, Perzië, Tweestromenland, Egypte; 
– Griekse cultuur
– Romeinse cultuur
– Middeleeuwse geschiedenis. 

Uitgebreide documentatie

Antroposofische evolutieleer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Antroposofische_evolutieleer
Antroposofische waarheden in de klas - Atlantis: 
http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/antroposofische-waarheden-in-de-klas-atlantis/
Geschiedenisonderwijs: http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/geschiedenis-atlantis/
Deskundige steinerpedagogie over antroposofie in het onderwijs: 
http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/luc-cielen-over-antroposofie-in-het-leerplan/


