
Het  agendapunt  de  openbare  basisscholen  in  de  kernen  in  Drenthe  
  
Inleiding  
De  beantwoording  van  de  schriftelijke  vragen  over  de  scholen  van  basisonderwijs  in  kleine  
kernen  heeft  de  PVVfractie  genoodzaakt  om  dit  tot  een  agendapunt  te  maken  
De  PVV  vindt  dat  juist  om  de  vitaliteit  van  de  kleine  kernen  te  bevorderen  en  te  versterken  in  
zoveel  mogelijk  kleine  kernen  openbare  basisscholen  aanwezig  moeten  zijn.  
Het  is  zorgelijk  dat  in  128  kernen  geen  enkele  openbare  basisschool  aanwezig  is.  
Dat  is  niet  alleen  een  wettelijke  eis,  maar  leidt  ook  tot  een  veroudering  van  het  platteland  
omdat  gezinnen  met  jonge  kinderen  zich  niet  gemakkelijk  zullen  vestigen  in  deze  kleine  
kernen  zonder  openbare  basisschool.  
De  instandhouding  of  sluiting  van  een  openbare  basisschool  is  de  verantwoordelijkheid  
geworden  van  een  stichting  van  openbaar  onderwijs,  die  zich  vooral  beroept  op  financiele  
argumenten  voor  het  laten  voor  het  laten  voortbestaan  van  de  school.  Het  argument  dat  
een  gemeenteraad  altijd  zelf  weer  kan  besluiten  om  een  basisschool  in  stand    te  houden  is  
juridisch  juist  maar  de  facto  onmogelijk.  De  gemeenteraad  en  de  Gemeente  kunnen  niet  
meer  als  schoolbestuur  optreden!  
Het  recht  op  openbaar  basisonderwijs  is  echter  een  wettelijk  recht  dat  vanwege  financiele  
argumenten  en  praktische  problemen  met  voeten  wordt  getreden.  
Het  enige  echte  argument  zou  de  kwaliteit  van  het  geleverde  onderwijs  moeten  zijn,  maar  
dat  wordt  niet  of  zelden  gehanteerd.  
Het  lijkt  nu  meer  op  het  rendementsdenken,  dat  alleen  naar  de  boekhoudkundige  kant  kijkt  
en  op  grond  daarvan  besluit  om  openbare  scholen  te  sluiten.  
Nederland  is  toch  een  rijk,  ontwikkeld  en  beschaafd  land,  waar  alle  kinderen  gemakkelijk  en    
gratis  toegang  behoren  te  hebben  tot  openbaar  onderwijs  (waar  is  het  oude  ideaal  van  
onverdeeld  naar  het  openbaar  onderwijs?)  Openbaar  onderwijs    is  nog  steeds  geen  gunst  
aan  kinderen,  maar  een  recht  bij  wet  gegarandeerd.  
Vragen:  

1. PS  vraagt  aan  de  Gemeenten  in  alle  kleine  kernen  weer  openbaar  onderwijs  aan  te    
bieden.  
Als  gemeentebesturen  het  niet  nodig  vinden  om  openbaar  onderwijs  aan  te  bieden  in  
kleine  kernen,  zijn  ze  wel  verplicht  om  schoolbussen  beschikbaar  te  stellen  om  
gemakkelijk  openbaar  onderwijs  op  een  andere  plaats  in  de  Gemeente  te  bezoeken.  

2. Als  Gemeenten  niet  verantwoordelijk  kunnen  of  willen  zijn  voor  het  vervoer  per  
schoolbus,  dan  behoren  zij  de  openbare  schoolbesturen  te  dwingen  de  
verantwoordelijkheid  te  nemen  om  het  vervoer  per  schoolbus    te  organiseren  of  
anders  het  mandaat  van  deze  schoolbesturen  in  te  trekken  om  openbaar  onderwijs  
te  verzorgen.  


