
Ontwikkeling aantal leerlingen op de vrijeschool 

30.681 leerlingen volgen vrijeschoolonderwijs in Nederland 
18.145 leerlingen gaan naar de vrijeschool in het primair onderwijs 
12.536 leerlingen gaan naar de vrijeschool in het voortgezet onderwijs 

De stijgende trend van het aantal leerlingen op de vrijeschool is ingezet in 2011. 
Dit is opmerkelijk omdat er landelijk over de volle breedte in het onderwijs sprake is van een leerlingendaling. Tussen 
2008 en 2015 is het aantal basisschoolleerlingen in Nederland met 110.000 gedaald. Voor de periode 2015-2021 
daalt het aantal leerlingen waarschijnlijk met 60.000. De afgelopen jaren heeft ongeveer 40% van de middelbare 
scholen te maken gehad met leerlingendaling. 

Trend in % Laatste jaar Laatste 5 jaar Laatste 10 jaar

Primair onderwijs 3,1% 22,3% 39,0%

Voortgezet onderwijs 1,5% 20,1% 68,5%

Totaalbeeld 2,5% 21,4% 49,7%
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Doorstroom 2019-2020 
45% van de leerlingen in het primair vrijeschoolonderwijs, kiest óók voor de vrijeschool in het voortgezet onderwijs.  
Eén van de belangrijkste oorzaken van de doorstroom naar ándere scholen dan vrijescholen, is het ontbreken van een 
vrijeschool in het voortgezet onderwijs. Er zijn meer dan drie keer zoveel vrijescholen in het primair, als in het 
voortgezet onderwijs. 
70% van de leerlingen die instromen in het voortgezet vrijeschoolonderwijs, hebben niet op een vrijeschool in het 
primair onderwijs gezeten. 

Ontwikkeling aantal vrijescholen 
De eerste vrijeschool in Nederland werd in 1923 opgericht in Den Haag 
In de 20e eeuw nam het aantal vrijescholen snel toe halverwege de jaren ’70 tot aan het einde van de jaren ’80. Daarna 
bleef het aantal vrijescholen enkele decennia redelijk gelijk.  
Sinds 2011 is er weer sprake van een sterke toename van het aantal vrijescholen: 6 vrijescholen (locaties) in het primair 
onderwijs kwamen erbij in 2020. 
In 2018 opende de eerste internationale vrijeschool van Nederland de deuren: Waldorfschool The Hague 
Er zijn in het schooljaar 2020-2021 in totaal 120 vrijescholen: 94 vrijescholen in het primair onderwijs en  
26 vrijescholen in het voortgezet onderwijs. 

*Bij de telling van het aantal vrijescholen in het primair onderwijs gaan we uit van een vrijeschoolstroom met een eigen 
schoolgebouw. In het voortgezet onderwijs zijn, naast de scholen met een eigen BRIN-nummer, óók 
vrijeschool-leerroutes meegenomen die deel uitmaken van een bestuur van een andere 
richting/denominatie.
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Meer informatie? 
0343-536060  

www.vrijescholen.nl 
vereniging@vrijescholen.nl  

http://www.vrijescholen.nl

