
 

Zwolle, 17 augustus 2015 

Geacht College, 

In overeenstemming met artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergadering 

en andere werkzaamheden van de gemeenteraad willen wij het College van 

Burgemeester en Wethouders het volgende vragen. 

Aanleiding 

Zowel de PO-raad als de Nationale Denktank vragen op 16 en 17 augustus via het 
radio 1-nieuws en social media aandacht voor sneller internet en dat de lespraktijk 
zich beter aanpast aan nieuwe leermogelijkheden. De PO-raad stelt dat basisscholen 
zo snel mogelijk geld moeten krijgen om allemaal een glasvezelverbinding te krijgen. 
Alle scholen zouden in 2018 een snelle internetverbinding moeten hebben, omdat in 
dat jaar alle groepen 8 een digitale eindtoets krijgen. Op dit moment heeft 59 procent 
van de basisscholen geen glasvezelverbinding. Dat komt neer op ruim 4000 
basisscholen. Vooral buiten de grote steden moeten veel scholen het doen met een 
tragere verbinding. Enkele honderden scholen kunnen zelfs alleen via een 
telefoonlijn internetten. Volgens de PO-Raad is men nog niet voldoende doordrongen 
van de noodzaak van glasvezel voor alle basisscholen. "Er is enorm veel 
lesmateriaal online beschikbaar gekomen de afgelopen jaren", zegt Rinda den 
Besten, voorzitter van de PO-Raad. "Dat vraagt steeds meer dataverbruik. In veel 
gevallen volstaat de verbinding die de school heeft niet meer."  Ook de Nationale 
Denktank laat zich niet onbetuigd over dit onderwerp. Volgens de denktank blijkt uit 
onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) dat Nederlandse leerlingen de minst gemotiveerde van Europa zijn. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden om slimmer te leren de afgelopen halve eeuw 
"drastisch toegenomen", aldus de denktank, onder meer door ICT. "Maar de 
lespraktijk is vrijwel onveranderd gebleven." 

Overwegende dat: 

- De lespraktijk zich moet aanpassen aan nieuwe leermogelijkheden. 

- Zwolle een ambitie heeft als onderwijsstad om alle schoolgaande kinderen van 

optimale lesomstandigheden te voorzien 

- Je dit alleen kunt waarmaken als je tijdig anticipeert op maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

- Er vanuit PO-raad en Nationale Denktank signalen zijn dat veel scholen nog 

niet voldoende zijn toegerust op deze nieuwe ontwikkelingen. 

- In 2018 alle groepen 8 een digitale eindtoets krijgen. 

- Een snelle en betrouwbare internetverbinding met wifi in het hele 

schoolgebouw randvoorwaardelijk zijn voor modern en toekomstbestendig 

onderwijs 



Geeft aanleiding tot de volgende vragen: 

- Is het College bereid om de raad te informeren over het aantal basisscholen in 

Zwolle dat beschikt over een glasvezelverbinding met snel en betrouwbaar 

internet en wifi door het hele schoolgebouw? En ook over het aantal 

schoolgebouwen dat dat nog niet heeft. 

- Is het College in gesprek met rijk, provincie, schoolbesturen, ouders en 

kinderen om snel en betrouwbaar internet op school te bevorderen? 

- Welke maatregelen treft het College om te zorgen dat alle basisscholen tijdig 

zijn voorzien van een snelle en betrouwbare internetverbinding met wifi door 

het hele schoolgebouw?  

- Welke vervolgstappen wilt u zetten? 

- Op welke wijze wilt u rijk, provincie, schoolbesturen, ouders en kinderen bij de 

vervolgstappen betrekken? 

- Welke rol kunt u vervullen om snel en betrouwbaar internet op het voortgezet 

onderwijs te verbeteren? 

Namens de D66-fractie, 

C. van Bruggen, raadslid 

E.M. Bleijenburg, burgerlid 


