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Wij zijn vrijescholen in midden, oost en noordoost Nederland die (basis)onderwijs aanbieden vanuit de 
antroposofische uitgangspunten van Rudolf Steiner en staan open voor iedereen die zich hiertoe aangetrokken 

voelt. De stichting wil in deze regio’s het vrijeschoolonderwijs bevorderen, steunen, in standhouden en ontwikkelen.

“Na wederom periodes van noodgedwongen 

afstand houden volgenden een aantal 

verbindende activiteiten voor ouders en 

medewerkers.”

foto: Rob van der Pijll

Kernwaarden: 

Samenhang, Meesterschap, Aandachtigheid, 
Creëren in vrijheid, Vitaliteit en Moed.

Het bestuursonderzoek door de Inspectie werd aangepast vanwege de 
coronabeperkingen, maar verliep naar tevredenheid. De Inspectie heeft 

vertrouwen in de kwaliteit en de kwaliteitszorg van Athena.

ALGEMEEN

“

Almelo
Apeldoorn
Arnhem 
Assen
Brummen 
Deventer
Doetinchem 
Emmen

Enschede 
Groningen
Harderwijk
Leeuwarden
Meppel
Oldenzaal  
Winterswijk

Er zijn beleidskaders voor ICT en mediawijsheid opgesteld, een 
taakbeleid vastgesteld en op gebied van huisvesting wordt bij renovaties sterk 

gelet op duurzaamheid, zoals bij De Noorderkroon en De Zevenster. 
Athena onderschrijf t de landelijke Diversiteitscode maar onderkent dat op dit 

gebied ook in 2022 nog werk te doen is.
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Personele lasten (84,7%) Huisvesting (7,0%)

Afschrijvingen (1,4%) Overige lasten (6,9%)

Rijksbijdragen (97,1%) Overige baten (2,3%)

Overige overheidsbijdragen (0,6%)

LastenBaten

Financiële buffer

2.643 2.678

In 2021 is de klachtenregeling herzien en geïntegreerd met de 
klokkenluidersregeling. Alle klachten bij Athena zijn in 2021 afgehandeld met 

betrokkenen, al dan niet na tussenkomst van de bestuurder of de externe 
vertrouwenspersoon die goed gevonden wordt. Er zijn geen klachten bij 

het landelijk orgaan gemeld. 
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Directie (16) Onderwijzend (232)

Onderwijsondersteunend (110)

< 25 jaar (8) 25/34 jaar (64) 35/44 jaar (84)

45/54 jaar (96) 55/64 jaar (92) 65+ jaar (13)
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