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Inleiding
Het gaat goed met de vrijescholen in Nederland. We geven ruimte
aan ruim 30.000 leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen vanuit
de antroposofische menskunde. De kwaliteit van het onderwijs is
in de afgelopen jaren verder toegenomen en de populariteit van
het vrijeschoolonderwijs is groter dan ooit. Er zijn zelfs meer jonge
mensen die vrijeschoolonderwijs willen volgen dan er plaatsen zijn.
Mede daardoor groeit het aantal scholen door en is een aantal
initiatiefgroepen voor nieuwe vrijescholen actief, zowel in het
primair als in het voortgezet onderwijs.

Voor u ligt de beschrijving van de visie en de strategie van de Vereniging van
vrijescholen (verder: Vereniging) voor de periode juni 2021 tot en met december
2026. Dit document is tot stand gekomen door een gemeenschappelijke inspanning
van de leden, het bestuur en het bureau van de Vereniging. In de eerste helft
van 2021 zijn we een aantal keer bij elkaar gekomen - fysiek en digitaal - en
hebben we samen nagedacht over de strategische aandachtsgebieden en via
welke concrete resultaten de Vereniging kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling
van vrijeschoolonderwijs in Nederland. Ondanks de beperkingen van de
pandemie hebben we samen een positief en constructief proces doorlopen
waarin we een duidelijk punt op de horizon hebben kunnen zetten.
Het resultaat is een vergezicht en een beschrijving van de concrete acties die
nu nodig zijn, met een titel in navolging van Theodore Roosevelt. Een belangrijke
bijvangst van onze gemeenschappelijke inspanning is een herbezinning op ons
werk en op de rol van de Vereniging. De precieze balans tussen het zelf nemen
van initiatief en het volgen van de wensen van de leden is ook iets wat zich
organisch verder zal ontwikkelen. De Vereniging blijft in beweging, met haar
ogen op de sterren en met haar voeten op de grond!
Mede namens de bestuursleden Peronnik Veltman, Wiebe Brouwer, Gijs Roeters
van Lennep en Harry Gubbels, en onze collega’s van het bureau Maaike van
Gelder, Tristan van der Linden, Nadine Massee en Nicoline Vink,
Laurens Knoop
voorzitter
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Ogen op de sterren
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Visie & missie

Kernwaarden

In de visie beschrijven we wat we om ons heen zien gebeuren in de wereld en
waar dat relevant is voor de Vereniging. De missie beschrijft het concrete doel
dat wij ons stellen om invulling te geven aan de ruimte die ontstaat door de
ontwikkelingen die genoemd worden in de visie. Wat gebeurt er om ons heen en
waartoe zijn wij op aarde?

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld, ons oordeel
vormen van situaties en die voor een groot deel bepalen hoe wij handelen
en reageren in samenwerkingen. De kernwaarden zijn een optelsom van onze
huidige kwaliteiten en datgene wat we willen zijn. De waarden geven richting aan
ons handelen en verklaren waarom en hoe wij doen wat we doen.

Visie op de positie van het vrijeschoolonderwijs

Onderstaande vier waarden staan voor de Vereniging centraal:

De wereld vraagt in toenemende mate om een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving en onderwijs dat jonge mensen hun idealen en talenten,
ongeacht afkomst of sociale context, laat ontwikkelen en verwezenlijken.

Toekomstgericht

De missie van de Vereniging
De Vereniging van vrijescholen behartigt de belangen van vrijescholen in het
primair en voortgezet onderwijs. Zij bevordert de kwaliteit van en de ruimte
voor vrijeschoolonderwijs in Nederland door het ondersteunen van verbinding
en groei, door het veiligstellen van onze belangen in de politiek en via (internationale) samenwerking. De Vereniging helpt haar leden met praktische en
beleidsmatige vraagstukken en organiseert bijeenkomsten ter ontwikkeling van
kennis- en ideeënvorming en het delen van inzichten. Zij volgt de behoefte van
leden en agendeert op eigen initiatief thema’s en vraagstukken.

De Vereniging is een ontwikkelingsgerichte, eigentijdse organisatie die de
waarden van vrijeschoolonderwijs vertaalt naar de actualiteit en inspeelt op
maatschappelijke thema’s.

Verbindend
Samenwerking is de basis van ons succes: we staan sterker en bereiken meer
resultaat wanneer we gezamenlijk optrekken. De Vereniging is verbindend in de
vrijeschoolbeweging en rondom de internationale positie van het Nederlandse
vrijeschoolonderwijs.

Inspirerend
De Vereniging is een organisatie waar bezield, enthousiast en met een open blik
wordt gewerkt met onze pedagogische visie als uitgangspunt.

Dienstbaar
Wij stellen ons in dienst van onze (aspirant-)leden en zijn deskundig en betrokken.
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SWOT-analyse
In deze verkorte weergave van de analyse worden de sterktes en zwaktes
van de Vereniging en het vrijeschoolonderwijs gekoppeld aan de kansen en
bedreigingen in haar omgeving. De meest genoemde termen in de ledenraadplegingen staan bovenaan. Er is bij het bepalen en invullen van de strategische
aandachtsgebieden rekening gehouden met onderstaande sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen:

Sterktes

·
·
·
·
·
·

Eigen pedagogische visie &
inhoudelijke kennis,
100 jaar ervaring
Verbinding & samenwerking
Netwerk
Vlot handelend
Toegankelijk
Betrokken

Kansen

·
·
·
·

Tijdgeest: politieke wind mee
Tienercolleges
Groei
Diversiteit

Zwaktes

·

·
·
·
·

Versnippering binnen vrijeschool
beweging: bloedgroepen &
dogmatiek
Imago van vrijescholen
Interne focus van vrijeschoolbeweging
Capaciteit bij Vereniging:
teveel hooi op vork
Weinig media-aandacht

Bedreigingen

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vrijheid van onderwijs
Lerarentekort
Oneigenlijk naamsgebruik
door niet-vrijescholen
Financiële middelen
Wet van de remmende voorsprong
Polarisatie
Beeldvorming, slechte publiciteit
Rigide Inspectie
Vrijeschoolbesturen die te
maken hebben met meerdere
samenwerkingsverbanden
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Strategische aandachtsgebieden
De strategische aandachtsgebieden vormen de kern van dit document. In een
gezamenlijk proces dat is doorlopen met leden, bestuur en bureau formuleerden
we voor de Vereniging een grote reeks activiteiten, doelstellingen, wensen,
prioriteiten, noodzakelijkheden en vergezichten. Deze zijn teruggebracht
tot zeven strategische aandachtsgebieden, met per gebied een beschrijving van
de beoogde resultaten.
Voor de periode 2021-2026 zijn de strategische aandachtsgebieden van de
Vereniging in willekeurige volgorde:
Onderwijskwaliteit & -ontwikkeling;
Diversiteit & toegankelijkheid;
Antroposofische identiteit;
Merkwaarde & naamsbescherming;
Vrijeschoolonderwijs 0-18 jaar;
Toename aantal vrijeschoolleraren;
Vrijheid van onderwijs.

Resultaten:

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·

Onderwijskwaliteit & -ontwikkeling

·

De Vereniging stimuleert (aspirant-)leden om te werken aan de kwaliteit van het
onderwijs en onderwijsinnovatie en aan de doorontwikkeling ervan. Wij laten
ons inspireren door goede voorbeelden van binnen én buiten de vrijeschoolbeweging. Onderwijskwaliteit verdient extra aandacht bij initiatiefgroepen en
nieuwe vrijescholen.
De Vereniging houdt zich ook bezig met het (faciliteren van) formatief evalueren
en toetsen, de doorontwikkeling van de WIKI VO (bedoeld voor het uitwisselen
van lesmaterialen en werkvormen) en het Pedagogisch-didactisch kompas en
met mediawijsheid en digitale geletterdheid.

·

·
·
·
·

In 2022 zijn alle uitgangspunten van het Pedagogisch-didactisch kompas
beschreven en is er een actuele beschrijving van de kernkwaliteiten van het
vrijeschoolonderwijs.
De WIKI VO is in 2022 gevuld met een PO-deel.
Alle (aspirant-)leden in PO en VO hebben vanaf 2022 toegang tot de WIKI.
De Vereniging faciliteert de ontwikkelingsgerichte visitatiecyclus in het VO
en deelt de opbrengsten met haar leden, met als doel het zichtbaar maken
van kwaliteit en het leren van anderen.
Wij faciliteren een ontwikkelingsgerichte visitatiecyclus voor leden in het PO
waarbij de eerste schoolbezoeken uiterlijk in 2026 plaatsvinden.
De Vereniging test in de tweede helft van 2021 de procedure voor
aspirant-leden die lid willen worden. Hierbij ligt de nadruk op de beoordeling
van de vrijeschoolkwaliteit via een traject van reflectie, uitwisseling en intervisie.
Begin 2022 werkt de Vereniging de procedure verder uit. De Commissie van
toelating & erkenning wordt aangesteld en brengt advies uit aan het bestuur
van de Vereniging over de vrijeschoolkwaliteit van aspirant-leden die lid 		
willen worden.
De Vereniging agendeert de discussie over de rol van toetsen en testen in
de ontwikkeling van leerlingen en faciliteert de inhoudelijke uitwisseling over
dit onderwerp.
Er is uiterlijk begin 2022 een herziene versie van de handreiking Tussen
idealisme en realisme: initiatieven voor nieuwe vrijescholen beschikbaar.
(Aspirant-)leden, initiatiefgroepen en nieuwe scholen die contact zoeken met
de Vereniging zijn tevreden met de geboden ondersteuning.
In 2023 hebben alle vrijescholen in Nederland een ICT- & mediawijsheidbeleid
opgesteld en is het onderdeel van de schoolgids. De Vereniging draagt 		
actief bij aan de discussie rondom digitale geletterdheid en mediawijsheid,
vaardigheid met ICT en het gebruik van digitale methodes in de pedagogiek.
Na COVID-19 is er grote ervaring opgedaan met thuisonderwijs en blended
learning. De Vereniging onderzoekt wat vrijescholen daarvan naar de toekomst
kunnen meenemen.
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Diversiteit & toegankelijkheid
Op de eerste vrijeschool, gesticht in Stuttgart in 1919, zaten kinderen van
fabrieksarbeiders en van directeuren bij elkaar in de klas. Dat was voor die tijd
een ongehoord diverse samenstelling. Sinds 1919 heeft het vrijeschoolonderwijs
zich over de hele wereld verspreid. En nog steeds is iedereen welkom. Het is een
fundamenteel doel van het vrijeschoolonderwijs om leerlingen kennis te laten
maken met de gemeenschappelijke menselijkheid van alle volkeren ter wereld,
waarbij vooroordelen en barrières worden overwonnen. Nederlandse vrijescholen
bereiken echter slechts een relatief klein deel van de maatschappij, terwijl de
Nederlandse samenleving juist steeds diverser wordt.
Het vrijeschoolonderwijs onderscheidt zich onder meer van andere onderwijsvormen door de nadruk die wordt gelegd op het bijdragen aan veranderingen
in de maatschappij. Eén van die maatschappelijke opdrachten is om segregatie
en kansenongelijkheid terug te dringen. Om onderwijs te bieden waarin álle
leerlingen zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen, ongeacht
hun thuissituatie, talenten of achtergrond. Scholen die diversiteit omarmen, zien
het welbevinden en de prestaties van alle leerlingen verbeteren. Kinderen maken
van nature geen onderscheid tussen culturen. Het samen opgroeien, elkaar ontmoeten
in eigenheid en elkaar leren kennen, accepteren, waarderen en respecteren in
diversiteit, draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen, aan een
vreedzame wereld en aan het verminderen van de polarisatie in de maatschappij.
Meer diversiteit in schoolteams bevordert de aansluiting met andere groepen in de
samenleving en kan een positief effect hebben op onder meer kansengelijkheid.
De Vereniging zet zich in voor het toegankelijk maken van vrijeschoolonderwijs
en voor gelijke kansen voor iedereen en stimuleert (aspirant-)leden om de diversiteit
op vrijescholen te bevorderen.

Resultaten:

·
·
·
·

Eind 2021 hebben alle (aspirant-)leden de diversiteitscode onderschreven.
Eind 2021 ontvangen alle (aspirant-)leden communicatiemateriaal over het
bevorderen van diversiteit op school.
Eind 2021 realiseert de Vereniging een webdossier over diversiteit &
toegankelijkheid op haar website. Dit dossier wordt geactualiseerd wanneer
er nieuwe informatie beschikbaar is.
De Vereniging organiseert jaarlijks minimaal één diversiteitsbijeenkomst.
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Antroposofische identiteit

Merkwaarde & naamsbescherming

De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs die gebaseerd is op de
antroposofische menskunde. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland
een grote mate van vrijheid en legt zijn eigen accenten. Wat hen bindt, is beschreven
in het identiteitsdocument ‘Wat maakt de vrijeschool uniek’. De Vereniging wil
de constante open dialoog hierover stimuleren en faciliteren en zich inzetten
voor eenheid en verscheidenheid binnen de vrijeschoolbeweging.

Er is bij het algemene publiek weinig kennis over vrijeschoolonderwijs. Bovendien
wordt vrijeschoolonderwijs af en toe negatief belicht in de media. De Vereniging
wil in de periode 2021-2026 een actieve rol spelen bij de positieve beeldvorming
over vrijeschoolonderwijs, mede gebaseerd op de eigen pedagogische visie en
inhoudelijke kennis en 100 jaar ervaring.

Resultaten:

·
·

Eind 2022 is vastgelegd wat vrijeschoolonderwijs inhoudt in de context van
de 21ste eeuw.
In samenwerking met het Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
en in relatie tot het Pedagogisch-didactisch kompas deelt de Vereniging
eind 2022 een opbrengst over hoe vrijeschoolonderwijs bijdraagt aan de 		
gebieden van Biesta.

De Vereniging zet zich verder in voor naamsbescherming. Het ‘merk’ vrijeschool
dreigt te verwateren door oneigenlijk gebruik door scholen die geen vrijeschoolonderwijs aanbieden. De termen vrijeschool en vrije school kunnen niet worden
geregistreerd. Waldorf is een EU-handelsmerk waarvan de Bund der Freien
Waldorfschulen de eigenaar is. Er zijn strenge richtlijnen voor het uitgeven van
licenties rondom het naamgebruik buiten Duitsland. Zonder expliciete toestemming
van de Bund mogen Nederlandse scholen zich geen Waldorfschool noemen.

Resultaten:

·

·
·
·

We eisen onze maatschappelijke plek op en laten ons in Nederland zien 		
door de publiciteit te zoeken over onze pedagogische visie, vrijeschool-		
onderwijs in de praktijk, de groeiende belangstelling en over actuele thema’s.
De Vereniging laat van zich horen bij negatieve berichtgeving in de media
over vrijeschoolonderwijs of de vrijheid van onderwijs.
De Vereniging vindt uiterlijk in 2023 een oplossing voor het beschermen van
het merk vrijeschool en Waldorf.
De procedure rondom de toelating en erkenning van aspirant-leden als
lid gaat in per 2022.
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Vrijeschoolonderwijs 0-18 jaar

Toename aantal vrijeschoolleraren

De vrijeschool kent van oudsher een doorlopende ontwikkelingslijn voor klas
1 tot en met 12. De Vereniging wil meer ruimte om deze doorgaande lijn beter
vorm te kunnen geven in de praktijk.

Vrijescholen hebben net als andere onderwijstypen in Nederland te maken
met een toenemend tekort aan leraren en schoolleiders. Daarnaast groeit de
vrijeschool bovengemiddeld en wordt er van leraren een aanvullende scholing
verwacht als het gaat om de vrijeschoolpedagogiek.

De Vereniging heeft speciale aandacht voor het verder ontwikkelen van de
verlengde basisschooltijd en het bevorderen van de brede brugklas en het
tienercollege. Dat geldt ook voor de samenwerking met de kinderopvang
en voor het faciliteren van vmbo-basis/-kader, groen vmbo en een havo/
vwo-route van zes jaar.

Resultaten:

·
·
·
·

Er is in 2026 minder wrijving tussen de huidige inrichting van het onderwijsstelsel
en onze doorlopende ontwikkelingslijn, mede door de belangenbehartiging en
actieve lobby in de Tweede Kamer door de Vereniging. De Vereniging zorgt dat
iedere vrijeschool formeel de ruimte heeft om vorm te geven aan een verlengde
basisschooltijd, brede brugklas of tienercollege.
De Vereniging nodigt de antroposofische kinderopvang en peutergroepen
uit tot een intensievere samenwerking en geeft daar in de periode tot en
met 2026 vorm aan.
In 2026 hebben wij de oprichting van twee scholen voor vmbo-basis/-kader
of groen vmbo gefaciliteerd.
De Vereniging realiseert uiterlijk in 2026 de mogelijkheid voor een havo/		
vwo-route van 6 jaar die afsluit met een maatwerkdiploma.

Resultaten:

·
·
·
·

De Vereniging verbetert de aansluiting tussen opleiding en de schoolpraktijk
door de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod vanuit de opleidingen 		
halfjaarlijks te agenderen bij het PO Cluster en het Platform VO en hierover
een terugkoppeling te verzorgen naar de opleidingen.
Uitvoeren van een pr-campagne over werken op de vrijeschool, gecombineerd
met interviews met jonge leraren en enkele oud-leerlingen.
We continueren het online en telefonisch loket Werken op de vrijeschool op
minimaal het niveau van 2020.
De Vereniging realiseert in 2026 beter passende bevoegdheidsregels.
De lobbyist agendeert van namens de Vereniging het onderwerp in politiek
Den Haag, met speciale aandacht voor het advies van de Onderwijsraad.

Vrijheid van onderwijs
Artikel 23 van de Grondwet regelt de vrijheid van onderwijs in Nederland en is
het fundament van een divers onderwijslandschap. Deze keuzevrijheid is een
groot goed en past bij een kleurrijke en pluriforme samenleving. De vrijheid van
onderwijs staat weleens ter discussie bij incidenten in het bijzonder onderwijs.
De Vereniging is van mening dat er ruimte moet blijven voor ouders en kinderen
om te kunnen kiezen in het onderwijs.

Resultaten:

·
·

De vrijheid van onderwijs bestaat nog in 2026, mede door de belangen-		
behartiging en actieve lobby in de Tweede Kamer door de Vereniging.
De Vereniging laat van zich horen bij negatieve berichtgeving in de media
over vrijeschoolonderwijs of de vrijheid van onderwijs.
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Netwerkoverzicht
Om ons handelen te versnellen en efficiënter te laten verlopen hebben we gezamenlijk een overzicht gemaakt van het netwerk van de Vereniging:
Belangenbehartiging
PO-raad
VO-raad
Profielorganisaties
(VBS, VOS/ABB, Verus ea.)

Werk- en
overleggroepen

Netwerk Schoolleiders PO

Onderwijsraad
Tweede kamer

Platform VO (rectoren & bestuurders)
Bestuuroverleg PO

Inspectie voor
het Onderwijs
Ministerie OCW

Netwerk nieuwe
vrijescholen & ouderinitiatieven
Centrum voor onderwijs en innovatie

Stichting Vrijescholen Athena
Noord en Oost Nederland
Besturen
PO

Lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs

Opleiding docent muziek

Vrijeschool Pabo

Stichting Vrijescholen Rijnstreek
Zuid-Holland

Hogeschool
Leiden

Leden

Zelfstandige vrijescholen
Vrijeschoolafdelingen

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam
Opleiding Schoolleider Basisbekwaam
Applicatiecurcus Specialisatie vrijeschoolonderwijs

Onderzoek,
opleiding
en scholing

BVS-schooladvies

Applicatiecurcus vrijekleuterklas
Minor vrijeschoolonderwijs

Pedagoog Antroposofische Kinderopvang
Vrijeschool Onderwijsassistenten

Stichting Pallas
Midden en Zuid Nederland
Samenwerkende Vrijescholen
Zuid-Holland (SVZH)

Post-hbo vrijeschoolonderwijs

Opleiding docent Dans/Eurimie

Stichting Vrijescholen Ithaka
Noord-Holland

Stichting Vrijescholen
Zuidwest Nederland (SVZH)

Vereniging
van vrijescholen

Hogeschool
Arnhem
Nijmegen

School voor
Antroposofische
Kinderopvang

Besturen
VO

Besturen
PO & VO
Motief
Seizoener

Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs
Noord-Holland (VSVONH)
Stichting Sccholengemeenschap
voor vrijeschoolonderwijs (SGVVS)
Stichting de Vrije school
Noord en Oost Nederland (VSNON)

Media
ECSWE

Lerarenbrief

INASTE
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners
ENSWAPP

Iona Stichting
Internationaal Hulpfonds

Pedagogische Sectie
Antroposofie Inspireert

Fondsen & charitatief

Antroposofische
Vereniging
Nederland
Vereniging
Antroposofische
Kinderopvang

Alliance for Childhood European Netwerk Group

Internationale
vrijeschoolbeweging

ELIANT
International Forum ffor Steiner/Waldorf Education
Goetheanum Pedagogical Section (Dornach)
IASWECE

Verenigingen
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Voeten op de grond
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Praktische uitwerking
Er is een eerste planning gemaakt voor de realisatie van de genoemde
resultaten zodat er overzicht is van de werkverdeling over de kwartalen tot
en met 2026. De donkerblauwe vlakken geven aan wanneer een onderwerp
geagendeerd is (of juist continue aandacht behoeft), en lichtblauw wanneer er
voorbereidende of afrondende werkzaamheden zijn. De planning wordt verder
uitgewerkt in een versie voor het bestuur en het bureau van de Vereniging.
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Onderwijskwaliteit & -ontwikkeling
Jaar

2021

resultaten / kwartaal

3

2022
4

1

2023
2

3

4

1

2024
2

3

4

1

2025
2

3

4

1

2026
2

3

4

1

2

3

4

1
2
3
4
5 faciliteren visitatiecyclus PO
5 eerste schoolbezoeken
6
7 uitwerking procedure
7 aanstelling commissie
7 advisering door commissie
8
9
10 uitvraag tevredenheid
11 bijeenkomst uitwisseling
11 realisatie beleid
12

1. In 2022 zijn alle uitgangspunten van het Pedagogisch-didactisch kompas beschreven
en is er een actuele beschrijving van de kernkwaliteiten van het vrijeschoolonderwijs.
2. De WIKI VO is in 2022 gevuld met een PO-deel.
3. Alle (aspirant-)leden in PO en VO hebben vanaf 2022 toegang tot de WIKI.
4. De Vereniging faciliteert de ontwikkelingsgerichte visitatiecyclus in het VO en deelt de
opbrengsten met haar leden, met als doel het zichtbaar maken van kwaliteit en het leren
van anderen.
5. Wij faciliteren een ontwikkelingsgerichte visitatiecyclus voor leden in het PO waarbij de
eerste schoolbezoeken uiterlijk in 2026 plaatsvinden.
6. De Vereniging test in de tweede helft van 2021 de procedure voor aspirant-leden die lid
willen worden. Hierbij ligt de nadruk op de beoordeling van de vrijeschoolkwaliteit via een
traject van reflectie, uitwisseling en intervisie.
7. Begin 2022 werkt de Vereniging de procedure verder uit. De Commissie van toelating &
erkenning wordt aangesteld en brengt advies uit aan het bestuur van de Vereniging over
de vrijeschoolkwaliteit van aspirant-leden die lid willen worden.

8. De Vereniging agendeert de discussie over de rol van toetsen en testen in de
ontwikkeling van leerlingen en faciliteert de inhoudelijke uitwisseling over dit onderwerp.
9. Er is uiterlijk begin 2022 een herziene versie van de handreiking Tussen idealisme en
realisme: initiatieven voor nieuwe vrijescholen beschikbaar.
10. (Aspirant-)leden, initiatiefgroepen en nieuwe scholen die contact zoeken met de
Vereniging zijn tevreden met de geboden ondersteuning.
11. In 2023 hebben alle vrijescholen in Nederland een ICT- & mediawijsheidbeleid opgesteld
en is het onderdeel van de schoolgids. De Vereniging draagt actief bij aan de discussie
rondom digitale geletterdheid en mediawijsheid, vaardigheid met ICT en het gebruik van
digitale methodes in de pedagogiek.
12. Na COVID-19 is er grote ervaring opgedaan met thuisonderwijs en blended learning.
De Vereniging onderzoekt wat vrijescholen daarvan naar de toekomst kunnen meenemen.
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Diversiteit & toegankelijkheid
Jaar

2021

resultaten / kwartaal

3

2022
4

1

2023
2

3

4

1

2024
2

3

4

1

2025
2

3

4

1

2026
2

3

4

1

2

3

4

1
2
3
4

1. Eind 2021 hebben alle (aspirant-)leden de diversiteitscode onderschreven.
2. Eind 2021 ontvangen alle (aspirant-)leden communicatiemateriaal over het
bevorderen van diversiteit op school.

3. Eind 2021 realiseert de Vereniging een webdossier over diversiteit &
toegankelijkheid op haar website. Dit dossier wordt geactualiseerd wanneer
er nieuwe informatie beschikbaar is.
4. De Vereniging organiseert jaarlijks minimaal één diversiteitsbijeenkomst.

Antroposofische identiteit
Jaar

2021

resultaten / kwartaal

3

2022
4

1

2023
2

3

4

1

2024
2

3

4

1

2025
2

3

4

1

2026
2

3

4

1

2

3

4

1
2

1. Eind 2022 is vastgelegd wat vrijeschoolonderwijs inhoudt in de context van
de 21ste eeuw;

2. In samenwerking met het Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
en in relatie tot het Pedagogisch-didactisch kompas deelt de Vereniging
eind 2022 een opbrengst over hoe vrijeschoolonderwijs bijdraagt aan de
gebieden van Biesta.
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Merkwaarde & naamsbescherming
Jaar

2021

resultaten / kwartaal

3

2022
4

1

2023
2

3

4

1

2024
2

3

4

1

2025
2

3

4

1

2026
2

3

4

1

2

3

4

1
2
3
4

1. We eisen onze maatschappelijke plek op en laten ons in Nederland zien door
de publiciteit te zoeken over onze pedagogische visie, vrijeschoolonderwijs
in de praktijk, de groeiende belangstelling en over actuele thema’s.
2. De Vereniging laat van zich horen bij negatieve berichtgeving in de media
over vrijeschoolonderwijs of de vrijheid van onderwijs.

3. De Vereniging vindt uiterlijk in 2023 een oplossing voor het beschermen van
de merken vrijeschool en Waldorf.
4. De procedure rondom de toelating en erkenning van aspirant-leden als lid
gaat in per 2022.

Vrijeschoolonderwijs 0-18 jaar
Jaar

2021

resultaten / kwartaal

3

2022
4

1

2023
2

3

4

1

2024
2

3

4

1

2025
2

3

4

1

2026
2

3

4

1

2

3

4

1
2
3
4

1. Er is in 2026 minder wrijving tussen de huidige inrichting van het onderwijsstelsel
en onze doorlopende ontwikkelingslijn, mede door de belangenbehartiging en
actieve lobby in de Tweede Kamer door de Vereniging. De Vereniging zorgt
dat iedere vrijeschool formeel de ruimte heeft om vorm te geven aan een
verlengde basisschooltijd, brede brugklas of tienercollege.
2. De Vereniging nodigt de antroposofische kinderopvang en peutergroepen
uit tot een intensievere samenwerking en geeft daar in de periode tot en met
2026 vorm aan.

3. In 2026 hebben wij de oprichting van twee scholen voor vmbo-basis/-kader
of groen vmbo gefaciliteerd.
4. De Vereniging realiseert uiterlijk in 2026 de mogelijkheid voor een havo/		
vwo-route van 6 jaar die afsluit met een maatwerkdiploma.
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Toename aantal vrijeschoolleraren
Jaar

2021

resultaten / kwartaal

3

2022
4

1

2023
2

3

4

1

2024
2

3

4

1

2025
2

3

4

1

2026
2

3

4

1

2

3

4

1
2
3
4

3. We continueren het online en telefonisch loket Werken op de vrijeschool op
minimaal het niveau van 2020.
4. De Vereniging realiseert in 2026 beter passende bevoegdheidsregels.
De lobbyist agendeert van namens de Vereniging het onderwerp in politiek
Den Haag, met speciale aandacht voor het advies van de Onderwijsraad.

1. De Vereniging verbetert de aansluiting tussen opleiding en de schoolpraktijk
door de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod vanuit de opleidingen 		
halfjaarlijks te agenderen bij het PO Cluster en het Platform VO, en hierover
een terugkoppeling te verzorgen naar de opleidingen.
2. Uitvoeren van een pr-campagne over werken op de vrijeschool, gecombineerd
met interviews met jonge leraren en enkele oud-leerlingen.

Vrijheid van onderwijs
Jaar

2021

resultaten / kwartaal

3

2022
4

1

2023
2

3

4

1

2024
2

3

4

1

2025
2

3

4

1

2026
2

3

4

1

2

3

4

1
2

1. De vrijheid van onderwijs bestaat nog in 2026, mede door de belangenbehartiging en actieve lobby in de Tweede Kamer door de Vereniging.

2. De Vereniging laat van zich horen bij negatieve berichtgeving in de media
over vrijeschoolonderwijs of de vrijheid van onderwijs.
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Vervolgproces
Jaar

2021

resultaten / kwartaal

3

2022
4

1

2023
2

3

4

1

2024
2

3

4

1

2025
2

3

4

1

2026
2

3

4

1

2

3

4

evaluatie huidig meerjarenplan
voorbereiding plan 2027+
realisatie meerjarenplan 2027+
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Bijlage: primair proces,
dagelijkse werkzaamheden
& taken
De Vereniging heeft een flink aantal taken die behoren
tot het primaire proces:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aanspreekpunt voor (aspirant-)leden
Afspraken inplannen
Beantwoorden van e-mail en telefoon
Begeleiding lidmaatschapsproces (aspirant-)leden
Beheren van verzekeringen en contracten
Belangenbehartiging
Betrokkenheid bij visitatiecycli
Bevorderen onderlinge contacten tussen bestuurders, schoolleiders, 		
toezichthouders
Bijhouden van ledenadministratie
Contacten onderhouden met vrijeschoolbeweging
Contacten onderhouden voor internationale samenwerking
Faciliteren Commissie toelating & erkenning
Faciliteren van werkgroepen
Functioneringsgesprekken voeren
ICT op orde houden (brengen)
Informeren van (aspirant-)leden over ontwikkelingen
Inhoudelijk en praktisch faciliteren bestuursvergaderingen
Inhoudelijk en praktisch organiseren van de alv
Kantoorbeheer
Kort lijntje hebben met Inspectie, houden van jaarlijks gesprek
Mappen en formulieren voor eindgetuigschriften
Naleven van AVG, privacyreglement
Open dagen inventariseren bij de scholen en verwerken op de site
Opstellen begroting

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Opstellen jaarrekening en bestuursverslag
Opstellen, plannen, uitvoeren, voortgang van werkplan
Organisatie en ondersteuning conferenties
Organiseren interne en externe overleggen
Publicaties: verzorgen van brochures, handreikingen etc.
Relatie met netwerk buiten vrijeschoolbeweging onderhouden
Schrijven van beleidsmatige/inhoudelijke stukken
Thema’s en maatschappelijke trends signaleren en vertalen
Verbeteren en plaatsen van aangeleverde vacatures op de website
Verzamelen en verwerken van telgegevens en daarover rapporteren
Verzamelen van doorstroomcijfers PO-VO en daarover rapporteren
Verzorgen van financiële administratie en betalingen
Verzorgen van het contributieproces
Verzorgen van zendingen en nieuwsbrieven
Vormgeving van communicatie-uitingen
Website verzorgen
Werven van (aspirant-)leden
Werven van nieuwe bestuursleden voor Vereniging
Woordvoering in de media
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