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MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde 

 

Statenvergadering 
 

25 januari 2017 

Agendapunt 
 

10. Ôfsluten âld ynstrimintarium en nije oanpak Breedbân 

Korte titel motie 
 

Snel internet op scholen  

 

De Staten, in vergadering bijeen op 25 januari 2017 gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat  

- scholen in het buitengebied van Fryslân grotendeels aangesloten zijn op de kabel; 
- de internetsnelheid in veel gevallen nog voldoet, maar niet overhoudt; 
- die verbinding onvoldoende is om bijvoorbeeld in de cloud te werken; 
- veel scholen daar wel toe overgaan en dan problemen ervaren, met name bij het uploaden 

van bestanden; 
- de raad voor het Primair Onderwijs (PO-raad) in 2015 al waarschuwde voor achterstand van 

Friese leerlingen bij ongewijzigd beleid; 
- gedeputeerde Poepjes in een reactie hierop in de LC van 19 augustus 2015 de volgende 

toezegging deed: ‘volgend jaar om deze tijd kunnen alle basisscholen in de provincie zijn 
aangesloten op glasvezel.’; 

- van deze toezegging niets terecht gekomen is; 
- sterker nog: een aantal scholen met een glasvezelaansluiting deze aansluiting ongedaan 

heeft gemaakt vanwege de hoge maandelijkse kosten na een gratis pilot-periode van 3 jaar; 
 
overwegende dat 

- goed basisonderwijs niet kan zonder snelle en betrouwbare ICT voorzieningen; 
- ontwikkelingen binnen het onderwijs vragen om een snelle uitrol van glasvezel; 
- het abonnement voor internet via glasvezel betaalbaar moet blijven voor scholen, ook in het 

buitengebied. 
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in de boordelingscriteria op te nemen 
 

- afspraken te maken over zowel het snel aanleggen van glasvezel naar scholen als over het 
tarief dat aan scholen wordt gevraagd voor snel internet, conform eerder gedane 
toezeggingen van de gedeputeerde. 

en gaan over tot de orde van de dag 
 

 

Indiener(s) ChristenUnie, Wiebo de Vries 
 

 
 

Indiener: 
Wiebo de Vries 
 
Mede-indiener(s): 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
19-08-2015 
 
Binnen jaar snel internet scholen 
‘In het buitengebied schrik je van de internetsnelheid’ 
MAARTEN PENNEWAARD 
  
LEEUWARDEN/WIUWERT Alle basisscholen in Friesland kunnen ‘binnen een jaar’ zijn aangesloten 
op snel internet. De provincie wil dit met de scholen regelen. 
Gedeputeerde Sietske Poepjes reageert hiermee op het onderzoek van de PO-Raad, waaruit blijkt dat 
Friese basisscholen onderaan bungelen als het gaat om toegang tot snel internet via glasvezel. 
Volgens de belangenorganisatie van het primair onderwijs in Nederland is toegang tot snel internet 
een voorwaarde om modern onderwijs te kunnen geven. 
Op scholen wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale middelen en een gebrekkige 
internetaansluiting mag dit niet dwarsbomen. 
Poepjes onderschrijft de analyse van de PO-Raad, zegt ze. ,,Het is natuurlijk niet best dat we in 
Friesland zo verschrikkelijk achterlopen. In het buitengebied schrik je van de internetsnelheid; dat is 
vaak een suf telefoonlijntje.’’ De provincie heeft voor de ontwikkeling van breedbandinternet 60 miljoen 
euro beschikbaar. 
Ook scholen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die deze pot met geld biedt. 
De gedeputeerde is stellig: volgend jaar om deze tijd kunnen alle basisscholen in de provincie zijn 
aangesloten op glasvezel. De kosten per aansluiting zullen iets hoger zijn dan in de stad. ,,Voor een 
particulier is het verschil ongeveer 25 euro per maand: in de stad betaal je 50 euro voor een 
glasvezelabonnement (met radio, tv en internet) en in het buitengebied is dat 75 euro. Misschien is het 
voor scholen iets meer, maar over deze orde van grootte gaat het.’’ 
De bal ligt wat Poepjes betreft bij de scholenkoepels. Zij kunnen een beroep doen op het fonds en een 
lening krijgen om het onrendabele deel van het netwerk aan te leggen. 
,,We zijn nu in gesprek met de scholenkoepels. 
Het liefst willen we alle basisscholen in een keer aanpakken. 
En dan kan het echt voor volgend schooljaar geregeld zijn. Ik beschouw dit ook als mijn herfstklus, om 
hier met de scholen snel werk van te maken.’’ Volgens de gedepu 
teerde van infrastructuur is bij deze projecten de praat- en voorbereidingsfase vaak lastiger dan de 
werkelijke aanleg. Een tweedeling in het onderwijs, waarbij de ene school wel gebruik kanmaken van 
snel internet en alle mogelijkheden die dat biedt, en de andere is aangewezen op een krakende 
telefoonlijn, noemt zij ,,heel erg onwenselijk’’. 
De Gearhing is een van de koepels waarmee de provincie praat over snel internet. ,,Hier bij De 
Pikeloer in Wiuwert valt het internet geregeld uit. Gisteren nog, op de eerste schooldag, heel 
vervelend’’, zegt locatiecoördinator Patrick van der Veen. Het dorpsschooltje gaat mee met de 
ontwikkelingen in het onderwijs en leerlingen maken steeds meer gebruik van tablets. ,,Als vijftien, 
zestien leerlingen inloggen om online een rekentoets te maken, zie je de wachttijd oplopen.’’ 
Een bedrag van enkele tientjes extra per maand om snel internet mogelijk te maken, is voor de 
scholen wel op te brengen, verwacht Van der Veen. ,,Maar als het in de honderden euro’s gaat lopen 
houdt het natuurlijk op.’’ 


