
Open brief aan de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
 

Barneveldse kiezer heeft recht op vrije onderwijskeuze! 
 
De bevolking van Barneveld móet de mogelijkheid krijgen om in de eigen 
gemeente voor openbaar voortgezet onderwijs te kiezen. De kosten die 
hiermee samenhangen, mogen geen belemmering vormen. Deze boodschap 
richten wij, de Initiatiefgroep OVO Barneveld, niet alleen aan staatssecretaris 
Marja van Bijsterveldt van OCW en de Tweede Kamer, maar ook aan u! 
 
Onze initiatiefgroep bestaat uit betrokken ouders die voor Barneveldse kinderen een 
openbare school voor voortgezet onderwijs in de eigen gemeente willen. Tot nu toe 
is zo’n school er in Barneveld niet. Zoals u weet, kunnen wij hier kiezen voor 
christelijk of streng-christelijk voortgezet onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de 
Barnevelders, uw kiezers, dit te beperkt vinden. 

Doel van ons initiatief is om ook in onze gemeente, die binnen enkele jaren zal 
zijn gegroeid tot 65.000 inwoners, de onderwijsvrijheid te creëren zoals die elders in 
het land allang bestaat. Barneveld mag op de onderwijskeuzekaart geen witte vlek 
blijven! Het gaat hier overigens om dezelfde onderwijsvrijheid die in onze gemeente 
onderwijs op religieuze grondslag mogelijk heeft gemaakt. Uit een directe meting, die 
vorig jaar is uitgevoerd, blijkt dat ouders van ongeveer 500 Barneveldse kinderen nu 
al aangeven dat ze zullen kiezen voor een openbare vo-school als die er in de eigen 
gemeente komt. 

Onlangs bleek dat een eerste poging om in Barneveld een nevenvestiging van 
de Openbare Scholengemeenschap De Amersfoortse Berg te realiseren, voor het in 
alle opzichten gezonde bestuur van deze school, de Onderwijsgroep Amersfoort, 
helaas financieel niet haalbaar was. Dit betekent dat het proces om tot openbaar 
voortgezet onderwijs te komen, helaas vertraging heeft opgelopen. Wij geven echter 
niet op en onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn.  

Zo roepen wij staatssecretaris Van Bijsterveldt en de Vaste Kamercommissie 
voor Onderwijs op, om actieve medewerking te verlenen aan de oprichting van een 
openbare middelbare school in onze gemeente. Maar wij vinden dat ook de lokale 
politiek hier een belangrijke rol te vervullen heeft. Wij vragen dan ook u als kandidaat 
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart om duidelijk ja tegen te zeggen 
tegen de keuzemogelijkheid voor openbaar voortgezet onderwijs. Daarmee kunt u 
voor uw kiezers duidelijk het standpunt innemen dat u met uw partij onderwijsvrijheid 
cruciaal acht voor een gezonde samenleving, gebaseerd op onderling respect. 
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