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Ouders vragen staatssecretaris en Tweede Kamer om steun 

Barneveld blijft strijden voor onderwijsvrijheid 
 
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 richt de Initiatiefgroep OVO 
Barneveld aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW en de Tweede Kamer. 
 
De Initiatiefgroep OVO Barneveld is opgericht door betrokken ouders die voor hun kinderen 
een openbare school voor voortgezet onderwijs in de eigen gemeente willen. Tot nu toe is 
zo’n school er in Barneveld niet. Kinderen kunnen er nu naar protestants-christelijk of 
reformatorisch voortgezet onderwijs. Die keuze is te beperkt. 
 
Doel van het initiatief is om ook in de Gelderse gemeente, die binnen enkele jaren zal zijn 
gegroeid tot 65.000 inwoners, de onderwijsvrijheid te creëren zoals die elders in het land 
allang bestaat. Uit een directe meting, die in 2009 is uitgevoerd, blijkt dat ouders van 
ongeveer 500 Barneveldse kinderen nu al aangeven dat zij zullen kiezen voor een openbare 
vo-school als die er in de eigen gemeente komt. 
 
Een eerste poging om in Barneveld een nevenvestiging van de Openbare 
Scholengemeenschap De Amersfoortse Berg te realiseren, bleek voor het in alle opzichten 
gezonde bestuur van deze school, de Onderwijsgroep Amersfoort, helaas financieel niet 
haalbaar. Dit betekent dat het proces om tot openbaar voortgezet onderwijs te komen, 
vertraging heeft opgelopen. De Barneveldse ouders geven echter niet op en onderzoeken of 
er andere mogelijkheden zijn.  
 
De initiatiefgroep zal staatssecretaris Van Bijsterveldt en de Vaste Kamercommissie voor 
Onderwijs oproepen om actieve medewerking te verlenen aan de oprichting van een 
openbare middelbare school in Barneveld. De school moet een solide financiële basis krijgen 
en de regelgeving hieromtrent mag geen belemmeringen opwerpen. Alle politieke partijen in 
Barneveld ondersteunen de oproep aan Den Haag. 
 
Wethouder Leen Verweij zal na afstemming in het college van B&W ook steun verlenen aan 
de actie. De initiatiefgroep, die blij is met de positieve opstelling van de wethouder, geeft aan 
dat hiermee een volgende stap is gezet naar de gewenste onderwijsvrijheid, die cruciaal is 
voor een gezonde samenleving, gebaseerd op onderling respect.  
 
De Initiatiefgroep OVO Barneveld wordt actief ondersteund door de landelijke 
belangenvereniging voor bestuur en management van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs VOS/ABB. Ook de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) 
ondersteunt het Barneveldse initiatief van harte.  
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