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Raadscommissie Welzijn 3 dec. 2013 
 

Reactie PvdA op ‘De scholen van (over)morgen’ 

Visienota toekomst van het basisonderwijs in Ooststellingwerf  

De PvdA vindt het een heldere nota, die de situatie in Nederland, onze gemeente en bij de 

buurgemeenten goed beschrijft. Het bevat heldere analyses. Met de aangegeven 

oplossingsrichtingen richting samenwerking en fusies van scholen en de doorontwikkeling van de 

brede school richting een integraal kind-centrum kan de PvdA meegaan.  

In dat kader zijn we ook blij met de initiatieven die ontstaan in Waskemeer en Donkerbroek om 

een samenwerkingsschool te realiseren. 

We constateren dat de visienota niet uit mondt in een aantal concrete voorstellen die  aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd. 

De PvdA-fractie heeft de volgende vragen aan de wethouder: 

1. In het raadsvoorstel wordt bij 1.1. gesproken over “betaalbaarheid”. Kan de wethouder 

uitleggen wat hij hiermee precies bedoelt? 

 

2. De enquête onder ouders is nauwelijks representatief (12%), dat is jammer. Is n.a.v. de 

lage respons onderzoek gedaan waarom er zo weinig mensen hebben gereageerd? 

Is het mogelijk de enquête ter inzage te leggen voor de raad? 

 

3. Is de gemeente ook verplicht leerlingenvervoer aan te bieden als mensen bewust kiezen 

voor openbaar onderwijs of geldt dat alleen voor bijzonder onderwijs? 

 

4. Op 1 jan. 2015 krijgen de schoolbesturen de verantwoordelijkheid over het totale 

onderhoud van hun schoolgebouwen (blz. 16). Vraag aan de wethouder: is de gemeente 

al bezig om deze overdracht voor te bereiden? Is er nog veel achterstallig onderhoud 

momenteel? 

 

5. Op pag. 24 wordt een 10 km. grens aangegeven waarbinnen openbaar onderwijs 

aanwezig moet zijn. Geldt ook over de gemeentegrens heen? (Een, Bakkeveen). 

 

6. In het Friesch Dagblad van 28 nov. pleit de Coöperatie Christelijk Basisonderwijs (CBO) 

Fryslân ervoor de middelen die vrijvallen als de kleine scholentoeslag wegvalt, integraal 

uit te keren aan de schoolbesturen. Die kunnen dan zelf bepalen in hun 

verzorgingsgebied welke scholen ze openhouden, sluiten of laten fuseren. Via deze 

systematiek kan het bestuur dus bepalen op een kleine school wordt opgeheven.  

Hoe kijkt de wethouder aan tegen deze situatie, indien de Tweede Kamer voor deze 

werkwijze zou kiezen? En wat betekent dat voor het openbaar onderwijs? 

 

7. De wens in Donkerbroek een samenwerkingsschool te vestigen in één gebouw is niet 

meegenomen in de nota. Als we kijken naar de prognoses t/m 2020 (pag. 21). Lijkt er 

sprake van een redelijk stabiel beeld. Is de wethouder het met ons eens dat we bij 

samenvoeging van beide scholen zeker kunnen spreken over een  “robuuste 

plattelandsschool”, die het waard is om een dergelijke investering te doen? 
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8. In hoofdstuk 6 (blz. 45 bovenaan) over de toekomst in Ooststellingwerf staat dat bij her-

schikking van voorzieningen gekozen wordt voor “moderne, flexibele multifunctionele 

voorzieningen in de kerndorpen”. Betekent dit dat we dus in de toekomst de scholen gaan  

concentreren in Oosterwolde, Haulerwijk en Appelscha? 

Hoe verhoudt zich deze visie tot de wens van PB Donkerbroek om tot een 

gemeenschapscentrum te komen in die plaats? 

 

Herman Spoelstra. 

 


