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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer George Becht van de Fractie van D66 
over de kwaliteit van het internet op basisscholen 

Beantwoording van de vragen: 

1. Kan het college de raad informeren over het aantal basis-en voortgezet onderwijśscholen in 
Woerden dat beschikt over een breedbandverbinding met snel en betrouwbaar internet en 
wifi door het hele schoolgebouw? En over het aantal scholen dat dat nog niet heeft. 

Nee, het college heeft geen inzicht in deze getallen. 
Er hebben ons geen signalen bereikt dat er scholen in de gemeente Woerden zijn die niet over een goede 
internetverbinding beschikken. Wij hebben hier wel aandacht voor bij nieuwbouw. Zo beschikken de twee 
meest recente nieuwbouwlocaties (de cluster scholen Fontein/Horizon/Notenbalk en Minkema) over een 
professioneel wifi-netwerk. 

2. Heeft het college net als de D66 fractie de ambitie om alle schoolgaande kinderen in 
Woerden van optimaal onderwijs te voorzien? 

Ja, uiteraard. Ons streven is alle schoolgaande kinderen te voorzien van optimaal onderwijs, voor zover 
onze verantwoordelijkheid reikt, zoals bij nieuwbouw van scholen (zie ook de beantwoording onder punt 1). 

3. Is het college derhalve in gesprek met alle daarvoor aangewezen instanties en personen om 
snel en betrouwbaar breedbandinternet op scholen te bevorderen waar daar nog géén 
sprake van is? 

Nee. Via reguliere overlegstructuren met onze partners binnen het onderwijs spreken wij regelmatig over 
diverse onderwerpen. Dit onderwerp zullen wij aan de orde brengen tijdens het eerstvolgende overleg met 
lokale onderwijspartners. Overigens is het aanleggen van een betrouwbaar en snel breedbandinternet in 
eerste instantie een verantwoordelijkheid van de scholen zelf. 

4. Welke vervolgstappen wil en moet het college treffen zodat alle scholen tijdig zijn voorzien 
van een snelle en betrouwbare internetverbinding met wifi door het hele schoolgebouw? 

Wij zullen tijdens het eerstvolgende overleg met onze lokale partners de vraag stellen, of er op dit gebied in 
Woerden überhaupt knelpunten zijn. Afhankelijk van onze bevindingen kunnen we over eventuele 
vervolgstappen nadere afspraken maken. 

Bijlagen: y 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.017110 S*;? 

De secretaris De burgemeester// 

drs. M.H.J./van^mijibergen î^fboer 



Van: Plukaard, Wendy 
Verzonden: donderdag 20 augustus 2015 18:40 
Aan: raadsleden@woerden.nl 
CC: Stadhuis; IConcernzaken;!Burgemeester en wethouders 
Onderwerp: schriftelijke vragen D66 inzake kwaliteit internet basisscholen 
Bijlagen: artikel 40 vragen d66 inzake kwaliteit internet op basisscholen.pdf 

Aan de leden van de Raad, 

Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van de fractie van D66. De artikel 40 vragen gaan over de kwaliteit van internet op 
basisscholen. Conform het Reglement van Orde heeft het college dertig dagen (20 september 2015) om de vragen te 
beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Wendy Plukaard 

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 805 I https://qemeenteraad.woerden.nl 
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D66 
Artikel 40 vragen 'Kwaliteit internet op basisscholen' 

Aanleiding: 

Zowel de PO-raad als de Nationale Denktank vragen op 16 en 17 augustus jl via diverse 

media aandacht voor sneller internet op basisscholen en dat de lespraktijk zich beter 

aanpast aan nieuwe leermogelijkheden. De PO-raad stelt dat basisscholen zo snel mogelijk 

financiën beschikbaar moeten hebben om een glasvezelverbinding te nemen. Alle scholen 

zouden sowieso in 2018 een snelle internetverbinding moeten hebben omdat in dat jaar 

alle groep 8 leerlingen een digitale eindtoets krijgen. 

Op dit moment heet 5996 (4000) van de scholen nog géén glasvezelverbinding. Vooral 

buiten de grote steden moeten veel scholen het doen met een tragere verbinding. Enkele 

honderden scholen kunnen zelfs alleen via een telefoonlijn internetten. 

D66 vindt dat alle schoolgaande kinderen in Woerden van optimale lesomstandigheden 

moeten zijn voorzien en maakt zich dan ook zorgen over de geschetste situatie. 1 D66 heeft 

daarom de volgende vragen aan het college: 

» Kan het college de raad informeren over het aantal basis- en voortgezet 

onderwijsscholen in Woerden dat beschikt over een breedbandverbinding met snel 

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

scholen dat dat nog niet heeft. 

« Heeft het college net als de D66 fractie de ambitie om alle schoolgaande kinderen 

in Woerden van optimaal onderwijs te voorzien? 

« Is het college derhalve in gesprek met alle daarvoor aangewezen instanties en 

personen om snel en betrouwbaar breedbandinternet op scholen te bevorderen 

waar daar nog géén sprake van is? 

1 Daarbij merkt de D66-fractie op dat de noodzaak vooral is gelegen in het aanwezig hebben van een 

internetverbinding met voldoende bandbreedte, dat hoeft niet per definitie glasvezel te zijn; ook andere 

technieken kunnen in aanmerking komen. 



» Welke vervolgstappen wil en moet het college treffen zodat alle scholen tijdig zijn 

voorzien van een snelle en betrouwbare internetverbinding met wifi door het hele 

schoolgebouw? 

Op bovenstaande vragen vernemen wij graag, met een nadere toelichting, uw reactie. 

Namens de fractie van D66, George Becht 
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