


KIEZEN VOOR DE VRIJESCHOOL 

Leerlingen en ouders kiezen steeds vaker voor de vrijeschool.  

In de laatste drie jaar groeide het aantal leerlingen met ruim 15%. In 

opdracht van de Vereniging van vrijescholen is een landelijk onderzoek 

uitgevoerd naar de redenen om te kiezen voor de vrijeschool. In dit 

boekje vindt u een beknopt overzicht van de uitkomsten. Op de 

website www.vrijescholen.nl kunt u het hele rapport downloaden. 

In essentie laat het onderzoek zien dat ouders en leerlingen kiezen voor 

de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming 

en talentontwikkeling van leerlingen. Hierin zit de onderscheidende 

kwaliteit van de vrijeschool. In het onderzoeksresultaat liggen 

de accenten van de keuze voor de vrijeschool op zelfontplooiing, 

creativiteit en kunstzinnig onderwijsaanbod. 

Wanneer er twijfel bestaat bij het kiezen voor de vrijeschool dan 

hangt dat vooral samen met de afstand tot de school. Vaak stappen 

ouders en leerlingen toch over deze drempel. Als er een fijnmaziger 

netwerk van vrijescholen zou zijn dan zouden nóg meer leerlingen 

en hun ouders kiezen voor de vrijeschool. Dat is een steun in de rug 

voor al de initiatieven in het land die zich sterk maken om nieuwe 

vrijescholen te starten. 
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Kiezen voor de vrijeschool

Ouders met een kind in de kleuterklas

Ouders met een kind in de kleuterklas van de vrijeschool kiezen voor 

de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming

Belangrijkste redenen om te kiezen voor de vrijeschool

• De school is niet uitsluitend gericht op prestaties en méér 

 gericht op de persoonlijke ontwikkeling van het kind (67%).

• De school biedt goede mogelijkheden tot zelfontplooiing van 

 het kind (48%).

• De school heeft veel aandacht voor kunstzinnig onderwijs (42%).

Grootste drempel bij de keuze voor de vrijeschool

Ruim de helft van de ouders met een kind in de kleuterklas van de 

vrijeschool heeft bij het maken van de keuze een andere school 

overwogen. De grootste drempel om te kiezen voor de vrijeschool is 

de afstand tot de school (39%).

Loyaliteit

De loyaliteit van de ouders is hoog: 97% van de ouders zou, als ze 

opnieuw voor een school zouden moeten kiezen, beslist (82%) of 

waarschijnlijk (15%) wederom voor de vrijeschool kiezen. 



Kiezen voor de vrijeschool

Ouders met een kind in de 6e klas 

45% van de ouders met een kind in de 6e klas van de vrijeschool (PO) 

kiest samen met hun kind in het voortgezet onderwijs wederom voor 

de vrijeschool

Belangrijkste redenen om te kiezen voor de vrijeschool

• De school zorgt voor een brede vorming van het kind die verder 

 gaat dan het leren van vakken (72%).

• De school biedt optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing van

 mijn kind (48%).

• De school levert een bijdrage aan de sociale en emotionele 

 ontwikkeling van mijn kind(eren) (49%).

55% van de ouders met een kind in de 6e klas van de vrijeschool 

(PO) kiest in het voortgezet onderwijs voor een andere vervolgschool

Belangrijkste reden om te kiezen voor een andere vervolgschool

• De vervolgschool in het voortgezet onderwijs is dicht bij mijn 

 huis (50%).



Kiezen voor de vrijeschool

Leerlingen in de 7e klas 

38% van de leerlingen in de 7 e klas van de vrijeschool (VO) komt van 

een vrijeschool in het primair onderwijs 

Belangrijkste redenen voor deze leerlingen om te kiezen voor 
de vrijeschool

• Omdat ik op de basisschool al op een vrijeschool zat (57,8%).

• Omdat deze school een goede sfeer heeft (44,4%).

• Omdat ik mij op deze school creatief kan ontplooien (32,5%).

62% van de leerlingen in de 7 e klas van de vrijeschool (VO) komt niet 

van een vrijeschool in het primair onderwijs 

Belangrijkste redenen voor deze leerlingen om te kiezen voor 
de vrijeschool

• Omdat deze school een goede sfeer heerst (50,6%).

• Omdat ik mij op deze school creatief kan ontplooien (46,0%).

• Omdat het een kleine school is (35,4%).



Kiezen voor de vrijeschool

Imago van de vrijeschool

De vrijeschool heeft een sterk imago bij ouders met een kind in de  

6 e klas, met name op sfeer, sociale veiligheid en onderwijsinhoudelijke 

aspecten.

De vrijeschool onderscheidt zich ten aanzien van andere scholen 
op de volgende aspecten.

• Aandacht voor kunstzinnig onderwijs door middel van euritmie, 

 muziek en handvaardigheid.

• Toetsen staan minder centraal.

• Draagt bij aan de spirituele en geestelijke ontwikkeling van de 

 leerlingen.

De leerlingen in de 7 e klas van de vrijeschool hebben een positief 

beeld van de vrijeschool waarop zij zitten

Sterke imagoaspecten zijn

• Een school met veel kunstzinnige vakken: muziek, bewegen, 

 dansen, toneel, drama, tekenen, schilderen (98%).

• Een school waar het fijn is (96%.)

• Een school waar ik mij thuis voel (94%).

Verantwoording

Deze uitgave is een samenvatting van een onderzoek 

naar de motieven om wel of juist niet te kiezen voor de 

vrijeschool. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de 

Vereniging van vrijescholen door DUO Onderwijsonderzoek.

Op de website www.vrijescholen.nl kunt u het hele rapport 

downloaden.

Vereniging van vrijescholen 

www.vrijescholen.nl
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