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Hoofdstuk twee 

 

Vrije scholen en hun plaats binnen het Nederlands onderwijs 

 

2.1 Inleiding 

Voor een goed begrip van de mogelijkheden tot vergelijking van de effectiviteit van de Vrije scholen 

voor voortgezet onderwijs met die van reguliere scholen is het van belang te weten welke plaats 

Vrije scholen innemen in het Nederlandse onderwijsbestel. Om die reden wordt in dit hoofdstuk 

allereerst (in paragraaf 2.2) ingegaan op een belangrijk structuurkenmerk van het Nederlandse 

onderwijs, de vrijheid van onderwijs en wordt in paragraaf 2.3 de plaats van de Vrije scholen in het 

onderwijsbestel geschetst. Vervolgens worden in paragraaf 2.4 de specifieke kenmerken van het 

onderwijs op de Vrije scholen besproken. Vrije scholen werken op basis van de antroposofische 

pedagogiek, waarin de ontwikkeling van het kind het ultieme doel is en de leerstof een middel 

waaraan kinderen zich kunnen ontwikkelen. Deze specifieke visie op onderwijs heeft gevolgen voor 

de inrichting van het onderwijsleerproces. 

 

Na de uiteenzetting van het Vrije schoolonderwijs wordt in paragraaf 2.5 de onderbouw van het 

regulier voortgezet onderwijs besproken, die in het onderhavige onderzoek de vergelijkingsbasis 

vormt. De  onderbouw van het regulier voortgezet onderwijs wordt de basisvorming genoemd en 

heeft een gemeenschappelijk onderwijsaanbod voor alle leerlingen van 12 tot 15 jaar. Aan de hand 

van uitgangspunten, doelen en inrichting zal de basisvorming worden beschreven. 

 

In de slotparagraaf van dit hoofdstuk (paragraaf 2.6) worden de overeenkomsten en verschillen van 

het onderwijs op de Vrije scholen en van de basisvorming in de reguliere scholen op een rij gezet, 

waardoor duidelijk wordt of er voldoende grond is voor een vergelijking van de effectiviteit van 

beide categorieën scholen. 

 

2.2 De vrijheid van onderwijs en de plaats van de Vrije school 

Zoals gezegd is de vrijheid van onderwijs een belangrijk structuurkenmerk van het Nederlandse 

onderwijs. Vrijheid van onderwijs houdt allereerst in de vrijheid van richting: ouders zijn vrij een 

school op te richten die onderwijs verzorgt dat gebaseerd is op een specifieke levensbeschouwelijke 

of maatschappijbeschouwelijke grondslag. Dit type scholen wordt bijzondere scholen genoemd die, 

samen met de openbare scholen, uit de publieke middelen gefinancierd worden. Openbare scholen zijn 

publiekrechtelijke instellingen. Het bestuur van een openbare school wordt gevormd door het 
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gemeentebestuur of een commissie daarvan, óf door een zelfstandig bestuur dat achteraf 

verantwoording aflegt aan het gemeentebestuur. Het openbaar onderwijs wordt van overheidswege 

gegeven en biedt toegang aan alle Nederlanders, zonder onderscheid naar gezindte of overtuiging. 

Bijzondere scholen daarentegen hebben een privaatrechtelijke bestuursvorm en bezitten een identiteit 

die inhoud krijgt door een godsdienstige, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of 

onderwijsideologische basis. In een enkel geval is het bijzonder onderwijs ‘neutraal’. De 

groeperingen hierachter presenteren zich als de stichter van deze scholen (Dodde & Leune, 1995). 

 

Het bijzonder onderwijs vormt ongeveer 70% van het publieke bestel in zowel het primair als 

voortgezet onderwijs (CBS, 2006) en bestaat uit confessionele en niet-confessionele scholen. Met 

confessionele scholen worden scholen op een godsdienstige basis bedoeld zoals bijvoorbeeld de 

Protestants Christelijke en Katholieke scholen. Recent zijn daar bijvoorbeeld ook Islamitische en 

Hindoestaanse scholen bij gekomen. Confessionele scholen worden in hun verscheidenheid ook wel 

aangeduid als scholen met verschillende denominaties. De niet-confessionele scholen, ook wel algemeen 

bijzondere scholen genoemd, zijn vooral opgericht door ouders die zich niet konden vinden in het 

bestaande onderwijs. Het algemeen bijzonder onderwijs kent een grote verscheidenheid aan 

stromingen die worden gekenmerkt door de specifieke manier waarop de school inhoud geeft aan 

een pedagogische visie. De pedagogische visie is de basis van waaruit het onderwijsleerproces wordt 

vormgegeven en heeft betrekking op de inrichting van het onderwijs. Voorbeelden van algemeen 

bijzondere scholen zijn: Dalton-, Jenaplan-, Montessori- en Freinetscholen die ook wel traditionele 

vernieuwingsscholen worden genoemd. Ook de Vrije scholen behoren tot deze categorie. 

 

Behalve de vrijheid van richting, die betrekking heeft op de grondslag van de school, is er ook sprake 

van de vrijheid van inrichting. De vrijheid van inrichting heeft te maken met de manier waarop het 

onderwijsleerproces wordt vormgegeven. Een school van een bepaalde richting kan kiezen voor een 

bepaalde inrichting. Zo kan bijvoorbeeld een algemeen bijzondere school (richting) onderwijs geven 

op basis van het Jenaplan concept (inrichting), een openbare school kan onderwijs geven dat 

gebaseerd is op Dalton principes of een Katholieke school kan het onderwijs vormgeven op basis 

van Montessori principes. Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat bestaande openbare of 

bijzondere scholen kiezen voor een specifieke pedagogische visie die gebaseerd is op een traditioneel 

(of modern) vernieuwingsconcept. Door deze ontwikkeling is het begrip traditionele 

vernieuwingsscholen niet meer adequaat en wordt nu ook wel gesproken van methodescholen. 
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Vrije scholen behoren tot de categorie traditionele vernieuwingsscholen. Binnen deze categorie zijn 

de Vrije scholen echter een buitenbeentje omdat traditionele vernieuwingsscholen gebaseerd zijn op 

een specifieke pedagogische visie, terwijl Vrije scholen voortkomen uit een specifieke 

levensbeschouwing. Levensbeschouwing wordt hier opgevat als een systeem van zinvragen en 

ethische vragen en is daarmee breder dan ‘godsdienst’ (Vreeburg, 1993). Binnen het 

Vrije schoolonderwijs wordt daar overigens zeer genuanceerd over gedacht. Volgens Amons-

Lievegoed (1988) is de Vrije school niet confessioneel gericht en open voor leerlingen van alle 

gezindten. Toch hebben de Vrije scholen wel degelijk een christelijk religieus karakter, dat onder 

meer terug te vinden is in de pedagogische waarden, doelstellingen en het ontwikkelingsbegrip 

vanuit de geest. Dat de Vrije scholen erkend zijn als scholen met een eigen richting komt doordat zij 

gebaseerd zijn op de antroposofie (Crum, 1983). De erkenning als zelfstandige richting is niet 

zomaar een erkenning van rijkswege, maar is een zeer belangrijke rechtsgrondslag. Op basis van de 

richting kunnen bijvoorbeeld soepeler getalsnormen worden gehanteerd en, in het primair onderwijs, 

reiskostenvergoedingen worden toegekend (van Renesse, 1998). Vanwege de dunne spreiding van 

Vrije scholen, zijn dit belangrijke subsidies. 

 

De landelijke overheid heeft voor alle scholen die worden gefinancierd uit de publieke middelen 

regels vastgesteld voor onder meer de functies en doelen van de scholen. Vanuit de hoek van het 

bijzonder onderwijs zien critici dit als de zwakke plek van de onderwijsvrijheid omdat scholen 

afhankelijk worden van hun financier. Door het voorschrijven van doelen wordt volgens deze critici 

ook de inhoud van het onderwijs voor een deel bepaald. Crum (1983), afkomstig uit het 

Vrije schoolonderwijs, noemt de regelgeving op dit punt zelfs een gedetailleerde vorm van 

staatsonderwijs. Volgens Crum betekent vrijheid van inrichting dat scholen vrij zijn vorm te geven 

aan het onderwijsleerproces op basis van een specifieke visie op onderwijs. Regels en voorschriften 

die van buitenaf worden opgelegd beperken de eigen vormgeving. Er moeten concessies worden 

gedaan omdat scholen financieel afhankelijk zijn, waardoor scholen met een geheel eigen identiteit 

en een inrichting die nogal afwijkt van reguliere scholen, erg kwetsbaar zijn. Crum deed deze 

uitspraken ruim twintig jaar geleden toen de Vrije scholen in vergelijking met tegenwoordig nog veel 

ruimte hadden om het onderwijs vorm te geven. Vanaf het schooljaar 2000/2001 zijn de 

Vrije scholen voor voortgezet onderwijs opgenomen in de structuur van het Nederlands voortgezet 

onderwijs. De aanzet, het traject en de gevolgen van deze structuurwijziging komen in de volgende 

paragraaf aan de orde. 
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2.3 Inpassing van de Vrije scholen in het reguliere bestel 

Sinds het moment dat de Vrije scholen als eigen richting werden erkend (in 1980), werden deze 

scholen met een aantal aanpassingen bekostigd als algemeen bijzonder onderwijs. Voor de 

onderbouw (primair onderwijs) betekende dit de bekostiging van de kleuterbouw en klas één tot en 

met zeven. Een totaal van negen jaar en dus een jaar meer dan het regulier basisonderwijs. Op 

dertien jarige leeftijd gingen Vrije schoolkinderen naar de bovenbouw, het voortgezet onderwijs. 

Deze had officieel de MAVO-status, maar kon door gebruik te maken van ruimte in de wetgeving 

voor vijf leerjaren (de achtste tot en met de twaalfde klas) worden bekostigd. De bekostiging van de 

Vrije scholen bestond dus in totaal uit twaalf jaar, na de kleuterfase. Vrije scholen namen niet deel 

aan de centraal schriftelijke examens en leerlingen verlieten na het twaalfde jaar de school zonder 

diploma. Om die reden was er het dertiende leerjaar, de examenklas, waarin leeerlingen klaar 

gestoomd werden om op MAVO-, HAVO- of VWO-niveau staatsexamen te doen. De dertiende 

klas viel niet binnen de reguliere Vrije schooljaren en werd ook niet als zodanig bekostigd. 

 

In de zomer van 1996 liet het ministerie van onderwijs bij monde van staatssecretaris Netelenbos 

weten dat er vanwege de invoering van de nieuwe wet op het primair onderwijs, drastische 

wijzigingen in de bekostiging van het Vrije schoolonderwijs op komst waren. Haar oordeel was dat 

de rijkssubsidie voor alle scholen gelijk dient te zijn. De Vrije scholen bleken fors meer subsidie te 

krijgen dan reguliere scholen. De staatssecretaris wilde daarvan af onder meer door de uitzondering 

van het extra leerjaar in het primair onderwijs niet te handhaven. In de Wet op het Primair 

Onderwijs in 1998 werd vastgelegd dat de overheid nog maximaal acht jaren primair onderwijs (twee 

jaar kleuterfase en klas één tot en met zes) bekostigt. De Vrije scholen kregen dus een probleem met 

de zevende klas in de onderbouw. Omdat de bovenbouw van de Vrije school bekostigd werd als een 

categorale MAVO, kon deze klas ook niet zonder meer naar de bovenbouw worden geschoven. De 

bovenbouw zou dan uit zes leerjaren bestaan, dus twee leerjaren meer omvatten dan een reguliere 

MAVO. Door het niet meer accepteren van uitzonderingen in de Wet Voortgezet Onderwijs zou de 

bekostiging van de MAVO op de Vrije scholen tot vier jaren worden terugegbracht. In totaal zouden 

de Vrije scholen op die manier maar liefst twee leerjaren verliezen. Er moest dus naar alternatieven 

worden gezocht om de bekostiging van het Vrije schoolonderwijs veilig te stellen. 

 

Het gevolg van dit alles was dat de Vrije scholen ingepast moesten worden in het reguliere 

onderwijsbestel. Verder gaan zonder rijkssubsidie was geen optie, de ouderbijdragen zouden zo 

hoog worden dat dit voor de meeste ouders niet meer op te brengen zou zijn. De Vrije scholen 

werden dus in zekere zin gedwongen te onderhandelen met de overheid. Het is begrijpelijk dat dit 
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intern tot heel veel onrust en discussies heeft geleid. Een deel van de leraren zag de herstructurering 

van het Vrije schoolonderwijs als een kans, al was er een breed gedragen ongerustheid over het 

verlies van de eigenheid van het Vrije schoolonderwijs. De onderhandelingen leidden in november 

1997 tot een akkoord. 

 

Uiteindelijk is ervoor gekozen om de zevende klas onder te brengen bij de bovenbouw. De 

bovenbouw is geen categorale MAVO meer, maar een scholengemeenschap voor MAVO, HAVO 

en VWO. Hierdoor is de mogelijkheid gecreëerd om zes leerjaren bekostigd te krijgen. Bovendien 

doet deze verandering recht aan de leerlingpopulatie van de Vrije scholen waarvan ruim driekwart 

een HAVO- of  VWO-examen aflegt. Een probleem dat zich hierbij voordeed was de vorming van 

scholengemeenschappen. Dit probleem werd veroorzaakt door het feit dat sommige scholen niet 

aan de stichtingsnorm konden voldoen, omdat ze hiervoor simpelweg te klein waren. Dit probleem 

is opgelost door deze scholen met elkaar te laten fuseren, waardoor de afzonderlijke kleine 

Vrije scholen voor voortgezet onderwijs afzonderlijke vestigingen werden van één grote 

Vrije school. 

 

Een veel groter struikelblok bij de inpassing van de Vrije scholen in het reguliere onderwijsbestel 

was dat de Vrije scholen werden gedwongen de doelen van de basisvorming te onderschrijven, de 

zogenoemde kerndoelen basisvorming (zie paragraaf 2.5.2). De acceptatie van de vakgebonden 

kerndoelen waren voor de Vrije scholen de grootste horde. Om te voorkomen dat ze zich zouden 

moeten onderwerpen aan een set van onderwijsdoelen waarmee zij zich niet konden vereenzelvigen, 

hebben de Vrije scholen een voorstel tot alternatieve ontwikkelingsdoelen bij de inspectie ingediend. 

Behalve een aantal wijzigingen met betrekking tot de ontwikkelingsfasen betrof het grootste deel van 

de wijziging de formulering van de vakgebonden kerndoelen. De Vrije scholen geven de voorkeur 

aan formuleringen als ‘de leerlingen leren…’, in plaats van ‘de leerlingen kunnen…’. Dit werd door 

de inspectie niet gehonoreerd omdat niet getoetst kon worden of de set alternatieve doelen 

vergelijkbaar was met de reguliere doelen. Het probleem voor de Vrije scholen is niet in eerste 

instantie inhoudelijk. De vakgebonden kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van 

leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. De ontwikkelingsdoelen beschrijven 

ook kwaliteiten van leerlingen, echter niet in termen van productdoelen, maar in termen van de mate 

waarin en de wijze waarop elke individuele leerling zich ontwikkelt in het leerproces (Böhmer, 1997). 

Om uit de impasse te komen hebben de Vrije scholen ervoor gekozen de kerndoelen van het 

regulier onderwijs als tussendoelen in het perspectief van het ontwikkelingsdoel van de Vrije scholen 



 

 18 

te hanteren. Op deze manier kunnen de doelen worden onderschreven, maar houden zij de ruimte 

zich te richten op het eigen ontwikkelingsdoel. 

 

2.4 De eigenheid van de Vrije scholen 

Eerder in dit hoofdstuk is de plaats van de Vrije scholen in het publieke onderwijsbestel aangegeven 

zonder in te gaan op wat het Vrije schoolonderwijs nu eigenlijk inhoudt. In deze paragraaf wordt 

ingegaan op de eigenheid van de Vrije scholen. Vanuit de pedagogische grondslag zal aandacht 

worden besteed aan de doelstellingen en de inrichting van het Vrije schoolonderwijs. 

  

2.4.1 Pedagogische grondslag als uitgangspunt van Vrije scholen 

Dat de Vrije scholen gebaseerd zijn op de antroposofische pedagogiek van Rudolf Steiner is 

algemeen bekend. Minder bekend is wat dat nu precies betekent voor het onderwijs op de 

Vrije scholen. Om de antroposofische pedagogiek en het Vrije schoolonderwijs beter te kunnen 

begrijpen, kan de antroposofische visie op de maatschappij een kader scheppen. Deze visie raakt de 

kern van het antroposofische denken over onderwijs. Het onderstaande citaat is van Rudolf Steiner, 

waarin Steiner het doel van de antroposofische pedagogie in relatie tot de maatschappij weergeeft. 

 

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; 

maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de 

opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt. Dan zal in deze maatschappij datgene leven wat 

in de haar tredende volwaardige mensen scheppen; maar uit de opgroeiende generatie mag niet datgene gemaakt worden 

wat de bestaande maatschappij van deze generatie maken wil." (Yggdrasil, 2007). 

 

Uit het citaat komt naar voren dat de Vrije schoolpedagogie uit gaat van talenten die opgeslagen 

liggen in de individuele mens. Het zijn mensen die de maatschappij maken. De taak van de school is 

om de talenten te ontwikkelen zodat deze kunnen worden toegevoegd aan de maatschappij. Vanuit 

de Vrije schoolpedagogie wordt hier een tegenstelling gecreëerd met betrekking tot het denken over 

onderwijs. In tegenstelling tot reguliere scholen, waarvoor de maatschappij voor een groot deel 

bepaalt wat leerlingen moeten leren, gaat de Vrije schoolpedagogie uit van het individu waarin 

talenten moeten worden ontwikkeld die in aanleg aanwezig zijn. Deze talenten zijn de bouwstenen 

voor de maatschappij. 
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In de antroposofische pedagogiek worden een aantal ontwikkelingsfasen van het kind 

onderscheiden. De weg die het kind in zijn persoonlijkheidsontwikkeling gaat, wordt gekenmerkt 

door drie fasen die grote ontwikkelingsstappen afgrenzen: 

• De eerste fase ( van 0 tot ± 7 jaar) loopt van de geboorte tot de tandenwisseling; 

• De tweede fase ( van ±  7 tot ± 14 jaar) loopt van de tandenwisseling tot de pubertijd; 

• De derde fase ( van ± 14 tot ± 21 jaar) loopt van de pubertijd tot de volwassenheid. 

(Veltman, 1974). 

 

De fasen vinden hun uitdrukking op lichamelijk, psychisch en geestelijk vlak. Bij jonge kinderen 

zullen de ontwikkelingsprocessen met name lichamelijk zichtbaar zijn, terwijl bij de oudere kinderen 

de ontwikkelingsstappen met name psychisch zijn. Iedere fase is uniek en heeft een bijzondere 

opgave in de totale menselijke levensloop. Er doen zich in de verschillende fasen specifieke 

mogelijkheden voor die niet in eerdere of latere fasen gevonden worden. Een belangrijk 

uitgangspunt in de antroposofische pedagogiek is dan ook om kinderen de tijd en de te ruimte geven 

om in iedere fase ervaringen op te doen als basis voor de individuele ontplooiing (zie voor een 

uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingsfasen Lievegoed, 2003; Steiner, 2004). Als kinderen 

hun derde ontwikkelingsfase bereiken zitten zij in het voortgezet onderwijs. Kinderen zijn op die 

leeftijd (vanaf ± 14 jaar) gericht op zelfstandig waarnemen, oordelen en onderzoeken. Zij ervaren 

wat ze lichamelijk en psychisch, vanuit erfelijkheid en milieu, geworden zijn als een gegeven en gaan 

op zoek naar hun eigen identiteit binnen hun eigen sociale groepen. In de puberleeftijd verwachten 

kinderen van de volwassenen om hen heen dat zij hun eigenheid en de keuzes die zij maken 

respecteren (Veltman, 1974). 

 

Centraal in de Vrije schoolpedagogie is de primaire gerichtheid op de ontwikkelingsmogelijkheden 

van leerlingen in de meeste brede zin van het woord. Naast de ontwikkelingsfasen van het kind zijn 

de gelijktijdige ontwikkeling van denken, voelen en willen een belangrijk uitgangspunt. Vanuit haar 

menskundige visie ziet de Vrije school leren als een proces waarbij de mens zijn eigen natuurlijke 

talenten kan ontwikkelen. Het is daarom een taak van de school om leerlingen bewust te maken van 

die eigen talenten en leerlingen in staat te stellen de eigen kwaliteiten verder te ontplooien. De 

Vrije scholen vinden dat er op reguliere scholen te veel nadruk wordt gelegd op de intellectuele 

opleiding en intellectuele vorming van leerlingen. Ook al zijn er in het reguliere onderwijs duidelijke 

verschuivingen waarneembaar van kennis naar de ontwikkeling van vaardigheden, de nadruk ligt nog 

steeds zwaar op het cognitieve domein. In het Vrije schoolonderwijs kijkt men naar het gehele kind, 

het gaat om opvoedkunst waardoor het mogelijk wordt dat elk kind of jong mens zich naar eigen 
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vermogen in hoofd, hart en handen ontwikkelt en tot zijn of haar recht kan komen. Het leerplan 

biedt ruimte aan een evenwichtige ontwikkeling van het denken, voelen en willen. Door integratie 

van deze drie ontwikkelingsgebieden wil men proberen een volledige metamorfose van het 

onderwijs te bereiken (Crum, 1983). 

 

De uitgangspunten van het Vrije schoolonderwijs vloeien voort uit de basis van de antroposofische 

pedagogiek en zijn als volgt geformuleerd: 

1. Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van leerlingen. Aan deze 

ontwikkelingsbehoefte wordt tegemoet gekomen door enerzijds een leeftijdsgericht aanbod, 

anderzijds door de mogelijkheid te bieden tot het gaan van individuele leerroutes en afsluitingen 

van het onderwijs. 

2. Het onderwijs kent een hygiënische structuur door afwisseling in het aanspreken van hoofd, hart 

en handen. 

3. In het sociale leven in de groep moeten leerlingen van verschillende geaardheid elkaar kunnen 

ontmoeten en herkennen in de eigen kwaliteiten. Er moet niet worden geselecteerd op basis van 

intellectuele vermogens. Wel moet recht worden gedaan aan differentiatie, opdat leerlingen de 

aanwezige en de te verwerven talenten optimaal kunnen ontplooien (Ten Böhmer, 1999). 

 

Samengevat gaat het om onderwijs dat uitgaat van de ontwikkeling van leerlingen in verschillende 

ontwikkelingsdomeinen waarbij het voordeel wil halen uit de verschillen tussen leerlingen. 

 

2.4.2 Doelstellingen van de Vrije scholen 

Alle scholen binnen het publieke bestel komen in aanmerking voor overheidsfinanciering mits zij 

voldoen aan een aantal deugdelijkheidseisen. Een belangrijk onderdeel van de deugdelijkheidseisen 

zijn de kerndoelen. Dit geldt voor scholen van alle richtingen en pedagogische visies, dus ook voor 

de Vrije scholen. De overheid beschouwt de kerndoelen als een minimum set aan doelen die in ieder 

geval moeten worden nagestreefd. Het staat scholen echter vrij om naast de kerndoelen ook eigen 

doelen vast te stellen. Scholen doen dit bijvoorbeeld om zich te kunnen profileren ten opzichte van 

andere scholen in de regio. Zo profileren traditionele vernieuwingsscholen zich door een specifieke 

pedagogische aanpak, met doelstellingen gebaseerd op een eigen pedagogische visie. Vrije scholen 

onderscheiden zich door het ontwikkelingsdoel en een eigen pedagogische visie op basis van het 

antroposofisch mensbeeld. 
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Het ontwikkelingsdoel staat centraal op de Vrije scholen. Als het kind van school komt moet het 

voldoende zijn toegerust om een plek te kunnen vinden in de maatschappij. De maatschappij is 

echter niet een statisch iets, maar voortdurend in ontwikkeling. Het is daarom niet duidelijk om 

welke toepasbare kennis wordt gevraagd als het kind van school komt. Om die reden leggen de 

Vrije scholen de nadruk op eigenschappen die voor de leerling van belang zijn om zich later blijvend 

te willen en kunnen ontwikkelen. Het leerplan is zodanig opgebouwd dat de vakken in hun 

onderlinge samenhang dit vermogen ondersteunen. Leerlingen worden uitgedaagd om zich 

persoonlijk te ontplooien in het intellectueel, creatief, ambachtelijk en sociaal domein. Leerstof is 

daarbij een middel, ontwikkeling het doel. De school biedt ontwikkelingsstof aan waarbij het accent 

ligt op processen die aan het resultaat vooraf gaan. Het verwerken van deze ontwikkelingsstof moet 

leiden tot ontwikkelingslijnen bij leerlingen. Deze antroposofische ontwikkelingslijnen hebben 

betrekking op het denken, voelen en willen (Veltman, 1974; Crum, 1983; Immelman, 1983). 

  

De centrale doelstelling van het Vrije schoolonderwijs is leerlingen toerusten met eigenschappen die 

van belang zijn om zich later te kunnen willen en blijven ontwikkelen. De brede en evenwichtige 

persoonlijke ontwikkeling van het denken, voelen en willen van individuele leerlingen staat centraal. 

De Vrije school wil opvoeden tot innerlijke vrijheid, verantwoordelijkheid en moraliteit (Vereniging 

Vrije scholen, 2009). 

 

2.4.3 Inrichting van het onderwijs op de Vrije scholen 

De structurele inpassing van de Vrije scholen in het publieke bestel is inmiddels een feit. Na de 

kleuterperiode gaan leerlingen naar de onderbouw van de Vrije school, die bestaat uit de klassen één 

tot en met zes. De klassen zeven, acht en negen zijn middenbouw geworden. Deze middenbouw, 

vergelijkbaar met de basisvorming, krijgt een eigen Vrije school invulling. 

 

Iedere dag begint met het periodeonderwijs, dat betekent dat de leerlingen enige weken gedurende 

de eerste twee lesuren van iedere schooldag intensief met een onderwerp (vak) bezig zijn. De vakken 

in het periodeonderwijs zijn de meer theoretisch gerichte vakken zoals bijvoorbeeld wiskunde, 

Nederlands, biologie of kunstgeschiedenis. Deze vakken worden meestal door vakleerkrachten 

gegeven. Het onderwijs wordt klassikaal aangeboden maar heeft veel mogelijkheden om te 

individualiseren en te differentiëren. De behandelde stof sluit nauw aan bij de leeftijd en de 

ontwikkelingsfase van de leerlingen. De vragen en interesses van leerlingen en leraren vormen de 

basis voor een persoonlijke verbinding met de leerstof. 
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De gemiddelde schooldag van Vrije schoolleerlingen is langer dan die van leerlingen op reguliere 

scholen. Dit komt omdat er, naast aandacht voor de cognitieve vakken (hoofd), veel aandacht is 

voor kunstzinnige vakken (hart) en ambacht (handen). Iedere dag na het periodeonderwijs volgt er 

een blok met de vaklessen zoals wiskunde en talen. De kunstzinnige en ambachtelijke vakken, zoals 

tekenen, schilderen, handwerken en handenarbeid worden in de klassen 7 tot en met 9 in het 

middagblok gegeven waardoor leerlingen in de ochtend vooral met hun hoofd werken en in de 

middag met hun handen. Het feit dat in de Vrije schoolpedagogie de leerstof een middel is voor 

kinderen om zich te ontwikkelen heeft gevolgen voor de keuze van leerinhouden. Zo kennen 

Vrije scholen naast veel kunstzinnige vakken en ambacht (smeden, koken, tekenen/schilderen, of 

meubelmaken) ook een aantal vakken die op reguliere scholen zo goed als onbekend zijn. 

Voorbeelden daarvan zijn: euritmie (een bewegingskunst op gesproken woord en muziek), koorzang, 

landmeten, kunst- en muziekgeschiedenis, architectuur, projectieve meetkunde en wiskundige 

geografie. 

 

De klassen in het Vrije schoolonderwijs zijn heterogeen van samenstelling als het gaat om cognitieve 

vermogens, maar homogeen naar (ontwikkelings)leeftijd. Leerlingen zullen de school zoveel 

mogelijk gezamenlijk doorlopen, de klassen blijven zoveel mogelijk in tact. Hierdoor hoeven 

leerlingen niet steeds weer te wennen aan de nieuwe groep en is de groep een veilige omgeving voor 

de leerlingen. Zittenblijven komt dan ook eigenlijk niet voor. Dit is een voorwaarde om in elke 

leeftijdsfase weer andere, sociale vermogens te ontplooien en te beoefenen. 

 

In de klassen 10, 11 en 12 wordt het onderwijs meer gedifferentieerd naar niveau en naar richting 

aangeboden. Hier krijgen leerlingen te maken met de profielen van de tweede fase. Alhoewel een 

brede en evenwichtige ontplooiing ook in deze jaren primair is, zullen de leerlingen zich in deze 

klassen gaan voorbereiden op het examen. Het dertiende leerjaar, het examenjaar, is komen te 

vervallen. In plaats daarvan doen leerlingen MAVO-, HAVO- of VWO-examen in respectievelijk 

het tiende, elfde of twaalfde leerjaar, net zo als dat in het reguliere onderwijs het geval is. 

 

Evaluatie vindt plaats door een eigen leerlingvolgsysteem en perioderapporten. Daarnaast kent men 

een eigen getuigschrift met daarin een genuanceerd beeld van de leerling. Vanaf de 7e klas is een 

breed gerichte levensoriëntatie voor alle leerlingen een belangrijk doel. Ondanks de brede oriëntatie 

kent deze een duidelijk persoonlijk karakter: leerlingen moeten eigen waarnemingen precies leren 

beschrijven en systematisch-logisch leren denken. Leerlingen moeten praktische en technische 
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vaardigheden verwerven, evenals een eigen kunstzinnige uitdrukkingskracht. De afsluiting van de 

bovenbouw bestaat dan ook uit een eindwerkstuk dat gepresenteerd wordt aan een breed publiek. 

 

Vanuit de antroposofische pedagogiek wordt de lesstof gescheiden in ontwikkelstof en oefenstof. 

De ontwikkelstof is gebonden aan de leeftijdsfasen van de leerlingen en beslaat de drie 

ontwikkelgebieden, het denken, voelen, en willen. Het periodeonderwijs, waar elke dag mee wordt 

begonnen, is een goed voorbeeld van de manier waarop Vrije scholen deze ontwikkelstof aanbieden. 

In de oefenstof worden vaardigheden voor zowel hoofd, hart en handen geoefend. De oefenstof 

beslaat de ‘gewone’ vakken zoals wis-, natuur- en scheikunde, maar ook ambacht, kunstzinnige en 

beeldende vakken en muziek. Binnen de oefenstof geven Vrije scholen vorm aan de basisvorming 

terwijl binnen de ontwikkelstof het ontwikkelingsdoel van de Vrije scholen tot uiting komt. 

 

Het leerplan is gebaseerd op de gefaseerde ontwikkeling van kinderen en geeft thema's aan die 

verbonden zijn met de ontwikkelingsfasen. Het onderwijs volgt als het ware de ontwikkeling van 

leerlingen. Dit wordt zichtbaar in onder meer de keuze van leerinhouden, leermethodes, didactische 

middelen en de relatie die de leerkracht heeft met de leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de 

overgang van verhalen naar geschiedenis, de overgang van klanktaal naar beeldtaal en van daaruit 

naar teken- en gedachtentaal, van vormtekenen met de vrije hand naar geometrie met passer en 

liniaal. In dit verband kunnen ook de zogenoemde jaarklas thema’s worden gezien. Volgens de 

antroposofische pedagogiek zijn er parallellen tussen de bewustzijnsontwikkeling van kinderen en de 

geschiedenis van de mensheid. Hier wordt in de klassen rekening mee gehouden in bijvoorbeeld 

vertelstof (taal) en cultuurbeschouwing. Dit laatste is een belangrijk onderdeel van het curriculum op 

de Vrije school. Elke leeftijd sluit aan bij een cultuurfase. De weg die de mensheid is gegaan wordt 

door de leerlingen individueel en in enkele jaren in het klein overgedaan. In de Vrije scholen worden 

deze cultuurfasen aangegrepen om over te lezen, te vertellen, te tekenen, te schilderen, te musiceren 

en toneel te spelen. 

 

2.5 De basisvorming in het reguliere onderwijs 

 

2.5.1 Achtergronden en algemene opzet van de Basisvorming 

Aan het begin van dit hoofdstuk is reeds opgemerkt dat de onderbouw van het regulier voortgezet 

onderwijs wordt aangeduid met de basisvorming. De basisvorming is in 1993 ingevoerd voor in 

principe alle leerlingen ongeacht het schooltype waarin zij zitten. Het uitgangspunt was dat alle 

leerlingen een breed vakkenaanbod krijgen waarmee ze worden uitgerust met de kennis, 
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vaardigheden en houdingen die hen moeten voorbereiden op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt 

en hun rol in de samenleving. Het idee was dat het onderwijsaanbod meer betrekking moest hebben 

op het dagelijks leven van leerlingen dan voorheen het geval was. De omvang van de basisvorming is 

vastgelegd in de wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Daarin staat dat de basisvorming in  

principe drie jaren in beslag neemt. Al snel werd duidelijk dat vasthouden aan drie jaar geen recht 

deed aan de verschillen tussen leerlingen. Voor een deel van de leerlingen in het VMBO was dit te 

kort, voor leerlingen in HAVO en VWO duurde de drie jaar basisvorming te lang. Daarom is de 

regel toegevoegd dat leerlingen in tenminste twee en ten hoogste vier jaren de kerndoelen moeten 

kunnen bereiken. 

 

In die twee, drie of vier jaren moet tenminste 1280 lesuren van 50 minuten onderwijs worden 

gegeven. In de regel wordt uitgegaan van veertig lesweken per jaar na aftrek van vakantie en 

lesuitval. Dit betekent dat er per week 32 lesuren op het programma staan, 25 lesuren voor het 

verplichte leerstofaanbod met 15 vakken en zeven uren voor de vrije ruimte. De verdeling van de 

verplichte vakken is opgenomen in de adviesurentabel. Deze tabel vormt de grondslag voor het 

bereiken van de kerndoelen. Naast het verplichte deel is er in de basisvorming een vrije ruimte van 

zeven lesuren. In die vrije ruimte kunnen scholen kiezen om bijvoorbeeld extra lessen of vakken te 

geven zoals bijvoorbeeld studievaardigheidstrainingen of bijspijkercursussen. Ook 

levensbeschouwelijke vorming kan in de vrije ruimte worden aangeboden. In het VMBO moet een 

derde van de vrije ruimte worden ingezet voor praktische en beroepsvoorbereidende vakken 

(Ministerie OcenW, 2009). Vanwege aanhoudende klachten vanuit de scholen over het overladen en 

versnipperde programma van de basisvorming, heeft de minister in 2001 een aantal maatregelen 

genomen om tegemoet te komen aan de scholen. De kern van deze maatregelen was dat scholen de 

verplichte vakken konden terugbrengen en meer ruimte kregen om zelf vorm te geven aan het 

aanbod. Daarnaast werden de kerndoelen wiskunde omgezet in eindtermen die aan het einde van de 

basisvorming worden getoetst. 

 

Ondanks de aanpassingen in 2001 bleef er gemor vanuit het veld over de basisvorming; te breed, te 

veel, te versnipperd en bovendien vonden scholen dat ze teveel in een keurslijf werden gedwongen. 

De minister is gevoelig gebleken voor dit gemor. Om scholen meer ruimte te geven hun aanbod af 

te stemmen op de diversiteit in leerlingen, is de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming in het leven 

geroepen. In de zomer van 2004 kwam deze taakgroep met haar advies. Het advies komt er in het 

kort op neer dat er een verschuiving van verantwoordelijkheid komt van de landelijke overheid naar 

de individuele scholen. In de nieuwe wetgeving is bepaald dat scholen meer ruimte krijgen om 
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invulling te geven aan het onderwijsaanbod en de keuze van de kerndoelen. De verplichting van de 

15 vakken wordt vervangen door richtinggevende kerndoelen. Het aantal kerndoelen is met ingang 

van het schooljaar 2006/2007 verminderd van 300 naar 58. Ook zijn de kerndoelen veel globaler 

geformuleerd en beslaan leergebieden in plaats van verschillende vakken. Dit biedt scholen de 

mogelijkheid zelf te kiezen hoe ze leerstof aanbieden: in vakken, projecten, clusters of leergebieden. 

Tweederde van de leertijd is bestemd voor de kerndoelen, een derde is vrije ruimte. Hierin kunnen 

bijvoorbeeld VMBO-scholen praktische en beroepsgerichte vakken aanbieden of HAVO’s een extra 

vreemde taal. Ook kunnen scholen zichzelf hierin profileren door bijvoorbeeld extra projecten voor 

hoogbegaafden aan te bieden of meer aandacht voor bewegings- of muziekonderwijs. Scholen 

worden wel geacht in het schoolplan en in de schoolgids verantwoording af te leggen aan onder 

meer ouders over de wijze waarop zij de kerndoelen willen bereiken. De inspectie houdt toezicht op 

het bereiken van de kerndoelen en op de mate waarin leerlingen worden voorbereid op het 

vervolgonderwijs (Ministerie OCenW, 2009). 

 

2.5.2 Uitgangspunten en doelstellingen van de Basisvorming 

Toen het voortgezet onderwijs in het laatste decennium van de vorige eeuw op de schop ging en de 

basisvorming zijn intrede deed, zijn de uitgangspunten als volgt geformuleerd: 

• Het stimuleren van een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming bij alle 

leerlingen; 

• Het centraal stellen van een actieve, zelfstandig lerende leerling; 

• Recht doen aan verschillen tussen leerlingen en benutten van die verschillen. 

Op basis van deze uitgangspunten stelt de overheid zich ten doel om elke individuele leerling díe 

basis mee te geven die belangrijk is voor zowel het vervolgtraject (…) als voor het functioneren als 

mens, op de korte en lange termijn (PMVO, 1997). Met name het eerste uitgangspunt, het 

stimuleren van een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming bij alle leerlingen, 

heeft implicaties voor de inhoud van het onderwijs. Het tweede en derde uitgangspunt hebben met 

name betrekking op de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden. Vanwege het belang dat 

gehecht wordt aan de uitgangspunten zijn deze expliciet opgenomen in de kerndoelen. De 

onderwijsdoelen van de basisvorming zijn geformuleerd op basis van de uitgangspunten hierboven. 

 

Om de samenhang tussen vakken en de vakoverstijgende onderwijsdoelen te bevorderen, zijn bij de 

invoering van de herziene kerndoelen in 1998 naast de vakgebonden kerndoelen, ook algemene 

onderwijsdoelen geïntroduceerd. Deze algemene onderwijsdoelen vormen het hart van de 

basisvorming en kunnen worden opgesplitst in onderwijsdoelen die vaardigheden uitdrukken en 
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doelen die uitdrukking geven aan vakoverstijgende thema’s. Algemene onderwijsdoelen zijn niet per 

definitie gekoppeld aan afzonderlijke vakken. Wel wordt per vak aangegeven wat de bijdrage is aan 

de algemene onderwijsdoelen (zie bijvoorbeeld Kerndoelen Nederlandse taal). Daarnaast zijn 

algemene onderwijsdoelen gekoppeld aan maatschappelijke verschijnselen. Zo wordt bijvoorbeeld 

een beroep gedaan op actief leergedrag van leerlingen binnen en buiten de klas. 

 

Voor de basisvorming zien de algemene onderwijsdoelen er als volgt uit: 

1. Werken aan vakoverstijgende thema’s: De leerling leert, in het kader van brede en evenwichtige 

oriëntatie op mens en samenleving, enig zicht te krijgen op relaties met de persoonlijke en 

maatschappelijke omgeving; 

2. Leren uitvoeren: De leerling leert in zoveel mogelijk herkenbare situaties, mede door 

gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologie, een aantal schoolse vaardigheden 

verder te ontwikkelen; 

3. Leren leren: De leerling leert, mede met gebruikmaking van informatie- en 

communicatietechnologie, zoveel mogelijk eigen kennis en vaardigheden op te bouwen. Daartoe 

leert hij onder andere een aantal strategieën die het leerproces kunnen verbeteren; 

4. Leren communiceren: De leerling leert, mede via een proces van interactief leren, een aantal sociale 

en communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen; 

5. Leren reflecteren op het leerproces: De leerling leert, door te reflecteren op het eigen functioneren, 

zicht te krijgen op en sturing te geven aan het eigen leerproces; 

6. Leren reflecteren op de toekomst: De leerling leert, door het reflecteren op het eigen functioneren, 

zicht te krijgen op de eigen toekomstmogelijkheden en interesses (Netelenbos, T., 1998). 

 

Naast de invoering van algemene onderwijsdoelen zijn bij de herziening in 1998 ook de kerndoelen 

enigszins aangepast. Deze aanpassing betrof hoofdzakelijk de formulering, inhoudelijk waren de 

aanpassingen niet zo groot. In een advies aan de minister bij de herziening van de kerndoelen stelt 

de commissie ‘herziening eindtermen’ voor om te komen tot een globale formulering van de 

kerndoelen. Daarnaast moeten er wel functionele specificaties per vak worden gegeven. De globale 

formulering geeft scholen ruimte voor een eigen inbreng terwijl de functionele specificaties de 

meetbaarheid van de beoogde kwaliteitsverbetering vergemakkelijken (Commissie herziening 

eindtermen, 1990). 

 

De kerndoelen bestaan per vak uit algemene doelstellingen, de bijdrage van het vak aan de algemene 

onderwijsdoelen zoals die voor de basisvorming zijn geformuleerd en de kerndoelen zelf. Dit laatste 
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onderdeel bestaat uit vakgerelateerde doelen op een aantal domeinen. Voor het vak Nederlandse taal 

bijvoorbeeld zijn de domeinen: mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, fictie 

en taal en cultuur. 

 

2.6 Overeenkomsten en verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen 

In dit hoofdstuk is de eigenheid van de Vrije scholen beschreven aan de hand van hun pedagogische 

grondslag, doelstellingen en inrichting van het onderwijs (paragraaf 2.4). Daarnaast is ingegaan op de 

uitgangspunten en doelstellingen van de onderbouw van het reguliere voortgezet onderwijs 

(paragraaf 2.5). In deze laatste paragraaf worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen 

tussen Vrije scholen en reguliere scholen nog eens op een rij gezet, waarna conclusies worden 

getrokken ten aanzien van de vraag of beide groepen scholen voldoende gemeenschappelijk hebben 

om een vergelijking van hun effectiviteit te rechtvaardigen. Omdat de effectiviteit van onderwijs is 

gerelateerd aan de onderwijsdoelstellingen (Townsend, 2002), zijn de overeenkomsten in 

doelstellingen tussen Vrije scholen en reguliere scholen het meest van belang. In de onderstaande 

tabel worden de overeenkomsten en verschillen tussen de Vrije scholen en reguliere scholen nog 

eens samengevat. 

 

De Vrije scholen zijn gebaseerd op de antroposofische pedagogiek van Rudolf Steiner en zijn een 

zelfstandige richting binnen het onderwijsbestel. Reguliere scholen kenmerken zich door een 

verscheidenheid aan grondslagen: openbare scholen, scholen op basis van verschillende religieuze 

grondslagen (denominaties) en ‘neutrale’ scholen op basis van een specifieke pedagogische visie. 

Ondanks de specifieke grondslag van de Vrije school verschillen de uitgangspunten en algemene 

doelstellingen die voortvloeien uit de grondslag, niet wezenlijk van de uitgangspunten van de 

basisvorming op reguliere scholen. In zowel het Vrije schoolonderwijs als op reguliere scholen is de 

brede ontwikkeling van leerlingen een belangrijk uitgangspunt. Vrije scholen volgen de 

ontwikkelingsbehoefte van leerlingen zoals die wordt beschreven in de antroposofie. De breedte van 

de ontwikkeling wordt gewaarborgd door de gelijktijdige ontwikkeling van hoofd, hart en handen. In 

de uitgangspunten van reguliere scholen wordt niet ingegaan op de brede ontwikkeling. Wel wordt in 

de uitgangspunten aangegeven dat leerlingen actief en zelfstandig moeten (kunnen) participeren aan 

het leerproces. Een belangrijke overeenkomst is ook dat beide schoolsoorten aangeven dat bij de 

ontwikkeling van leerlingen in het onderwijs, rekening moet worden gehouden met de verschillen 

tussen leerlingen. Beide gaan er dus vanuit dat er verschillen zijn tussen leerlingen en dat  deze 

verschillen op een eigen manier moeten worden aangepakt. 
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Tabel 2.1. Overeenkomsten en verschillen Vrije scholen en reguliere scholen 

  

Vrije school onderwijs 

 

Reguliere scholen 

 

Pedagogische grondslag 

 

- Antroposofische pedagogiek 

 

- Grondslag divers 

 

Uitgangspunten 

 

- Ontwikkelingsbehoefte leerlingen 

- Afwisseling hoofd, hart, handen 

- Verschillen tussen leerlingen 

 

- Brede persoonlijke ontwikkeling 

- Actieve, zelfstandige leerlingen 

- Verschillen tussen leerlingen 

 

Algemene doelstelling: 

leerlingen uitrusten met… 

 

- Vaardigheden en attituden voor een 

continue ontwikkeling in maatschappij 

 

- Kennis, vaardigheden en inzichten ter 

voorbereiding op maatschappij. 

 

Specifieke 

onderwijsdoelstellingen 

 

- Kerndoelen basisvorming 

 

- Kerndoelen basisvorming 

 

Leerstofbeheersing 

 

- Middel 

 

- Doel 

 

Inrichting 

 

- Heterogene klassen 

- Vakken in blokken 

- Evenwichtige verdeling ‘hoofd, hart en 

handen’ 

- Evaluatie door getuigschrift 

 

- Homogene klassen 

- Elk uur ander vak 

- Nadruk op (cognitieve) 

basisvaardigheden 

- Evaluatie door toetsen, rapport 

 

 

De algemene doelstelling van het Vrije schoolonderwijs is leerlingen uitrusten met ‘bagage’ voor het 

later functioneren. Omdat niet eenduidig is vast te stellen wat die bagage voor dat later functioneren 

is, moeten leerlingen worden uitgerust met een aantal vaardigheden en attituden waardoor zij later 

gemakkelijk kunnen functioneren in de maatschappij. De algemene doelstelling van reguliere scholen 

is leerlingen uitrusten met de kennis, vaardigheden en houdingen die hen moeten voorbereiden op 

het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en rol in de samenleving. Duidelijk is dat de overeenkomsten 

tussen beide categorieën scholen met betrekking tot de brede  algemene doelstellingen, groter zijn 

dan de verschillen. Bovendien zijn Vrije scholen vanaf het schooljaar 2000/2001, net als reguliere 

scholen voor voortgezet onderwijs gebonden aan de kerndoelen van de basisvorming. Alle scholen 

moeten streven naar een set van algemene onderwijsdoelstellingen en relatief concreet 

geformuleerde doelstellingen per vak. 
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Afgezien van het verschil in grondslag, zijn er dus geen grote verschillen in de uitgangspunten en 

doelstellingen tussen Vrije scholen en reguliere scholen. De verschillen tussen Vrije scholen en 

reguliere scholen zitten in de vertaling van de grondslag naar  de manier van werken. Het feit dat 

leerstof op de Vrije scholen als een middel tot ontwikkeling wordt gezien, terwijl op reguliere 

scholen het doel van leerstof is deze te beheersen, lijkt geen grote consequenties te hebben. Aan het 

einde van de basisvorming hebben alle leerlingen het aanbod doorlopen en er kennis van genomen. 

De grote verschillen zitten in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden. Vrije schoolleerlingen 

zitten in heterogene klassen die niet zijn samengesteld op basis van cognitieve capaciteiten, 

leerlingen op reguliere scholen zitten voor het merendeel in homogene klassen. Elke schooldag op 

de Vrije scholen heeft een specifieke structuur; het vakkenaanbod is gebaseerd op een evenwichtige 

ontwikkeling van hoofd, hart en handen, terwijl de volgorde van het vakkenaanbod op reguliere 

scholen gebaseerd is op de lesurentabel. Gesteld kan worden dat Vrije scholen een breder 

vakkenaanbod hebben dan reguliere scholen. Bovendien kent het Vrije schoolonderwijs veel minder 

toetsmomenten dan reguliere scholen. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat de verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen niet 

op alle fronten even groot zijn. Sinds de invoering van de basisvorming zijn reguliere scholen wat 

opgeschoven naar het Vrije schoolonderwijs en sinds Vrije scholen zijn opgenomen in de structuur 

van reguliere scholen, zijn ze wat opgeschoven naar reguliere scholen. De grootste verschillen doen 

zich voor in het onderwijsaanbod dat op de Vrije scholen breder is en op een specifieke manier 

wordt aangeboden. 

 

Op basis van de gemene deler in de uitgangspunten en doelstellingen van de Vrije scholen en 

reguliere scholen, kan geconcludeerd worden dat er  gemeenschappelijke criteria zijn die voor de 

evaluatie van de opbrengsten van het onderwijs van beide schooltypen gehanteerd kunnen worden. 

Algemeen wordt aangenomen dat leerlingen basale kennis moeten hebben van lezen, schrijven en 

rekenen om te kunnen functioneren in de maatschappij en dat zij over een aantal algemene 

vaardigheden moeten beschikken, zoals bijvoorbeeld het lezen en interpreteren van kaarten en 

tabellen. De kerndoelen van de Basisvorming, waaraan ook de Vrije scholen zijn gehouden, zijn een 

beschrijving van deze cognitieve vaardigheden. Daarnaast maken de ontwikkeling van een positieve 

houding ten opzichte school en leren, de ontwikkeling van studievaardigheden, maar ook een brede 

persoonlijke ontwikkeling (hoofd, hart en handen) en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld deel 

uit van de voorbereiding van leerlingen op het functioneren in de maatschappij. In de 
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uitgangspunten en algemene doelen van zowel de Vrije scholen als van het reguliere voortgezet 

onderwijs kunnen deze niet-cognitieve doelen worden herkend. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de gemeenschappelijkheid in zowel cognitieve als niet-cognitieve 

doelen voldoende grond geven om na te gaan of de Vrije scholen en de reguliere scholen voor 

voortgezet onderwijs verschillen in effectiviteit, dat wil zeggen verschillen in de mate waarin deze 

doelen worden bereikt. Hiermee is het onderzoek theoretisch ingebed in het 

onderwijseffectiviteitsonderzoek. De definitie van effectiviteit, alsmede de keuze van de 

effectiviteitscriteria en de keuze van de achtergrond- en instroomkenmerken, en ook het gehanteerde 

onderzoeksmodel (en de methodologie) zijn op het onderwijseffectiviteitsonderzoek gebaseerd. De 

gemaakte keuzen worden toegelicht in hoofdstuk drie, waarin het theoretisch kader van het 

onderzoek wordt beschreven. Echter, de vraag naar de oorzaken van de eventuele verschillen in 

effectiviteit tussen de Vrije scholen en de reguliere scholen zal in dit proefschrift niet worden 

beantwoord. Hiermee wijkt het onderzoek in dit proefschrift af van het gebruikelijke 

onderwijseffectiviteitsonderzoek, waarin getracht wordt verschillen in effectiviteit te verklaren vanuit 

de proceskenmerken van de scholen. 



 

 

 



 

 




