
 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde 

  

Gericht aan college / 
Gedeputeerde 
 

Gedeputeerde Staten 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

Volgens de PO raad, de belangenorganisatie van scholen in het 
primair onderwijs, raakt een groot aantal kinderen op basisscholen 
in de nabije toekomst verstoken van modern onderwijs. Oorzaak 
is het uitblijven van supersnel internet via glasvezel. Dat  geldt 
zeker ook voor plattelandsscholen waarvan Fryslân er veel heeft. 
Fryslân heeft de ambitie haast te maken met de verglazing van 
het netwerk. De ChristenUnie vraagt GS om een overzicht van de 
stand van zaken en wil weten hoeveel scholen (primair en 
voortgezet onderwijs) er inmiddels gebruik kunnen maken van 
internet via glasvezel.  Ook wil de fractie weten welke acties 
worden ondernomen om onderwijsinstellingen met voorrang aan 
te sluiten op glasvezel. 

Vraag / vragen 
 
 

1. Onderschrijft u de zorg van de PO raad over de 
gebrekkige toegang tot modern onderwijs voor veel 
basisscholen door het ontbreken van snel internet via 
glasvezel? 

2. In hoeverre ziet u het ontbreken van snel internet via 
glasvezel als bedreiging voor de kwaliteit van onderwijs 
van scholen in Fryslân?  

3. Hoeveel scholen in Fryslân kunnen nu beschikken over 
internet via glasvezel en hoeveel scholen wachten er nog 
op? 

4. Heeft u inzicht hoe groot de behoefte is bij scholen om 
gebruik te kunnen maken van supervlug internet via 
glasvezel? 

5. We kennen het project Klasseglas in Achtkaspelen waarbij  
22 basisscholen een glasvezelaansluiting krijgen. Hoe 
staat het met dat project en is er ook sprake van meer van 
dergelijke projecten in Fryslân? 

6. Supersnel internet is geen nutsvoorziening volgens 
Europa. Dat beperkt de overheid in het financieel 
stimuleren van de uitrol ervan. Welke mogelijkheden heeft 
u wel in handen om de aansluiting van snel internet voor 
scholen te bevorderen? 

7. Bent u bereid een extra inspanning te leveren om scholen 
met voorrang aan te sluiten op het glasvezelnetwerk?   
 

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) 
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