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Op 17 augustus publiceerde de NOS een artikel (http://nos.nl/artikel/2052396-meer-dan-de-helft-
basisscholen-niet-op-glasvezel.html), waarin door de POraad zorg uitgesproken wordt over (te) 
langzaam internet op basisscholen. 
 

1. Hoe is de stand van zaken in Leiderdorp? 
In Leiderdorp is voor alle adressen een kabel aansluiting beschikbaar en daarbij is het voor 
scholen ook mogelijk om te worden aangesloten op het glasvezelnetwerk van KPN. Het 
glasvezelnetwerk is echter nog niet over geheel Leiderdorp uitgelegd. De hoogte van de 
eenmalige aansluitkosten is daarom afhankelijk van de afstand tot het glasvezelnetwerk. Dit 
is per adres verschillend.  

 
2. Hebben alle basisscholen in Leiderdorp de beschikking over voldoende (en snel) 

internet om goed gebruik te kunnen maken van nieuwe technologieën en online 
lesmateriaal? 

Wij beschikken over onvoldoende informatie om deze vraag op school- of bestuursniveau te 
kunnen beantwoorden. In zijn algemeenheid kan de vraag bevestigend worden beantwoord. 
Kennisnet, een publieke organisatie voor onderwijs en ict, schrijft in een nieuwsbericht van 17 
augustus dat een kabelverbinding vooralsnog voor de meeste scholen voldoet.  
De behoefte aan snel internet zal echter per school verschillen, afhankelijk van de grootte 
van de school en de (didactische) keuzes die een school maakt ten aanzien van de 
(gelijktijdige) inzet van technologie. 
 
Het acteren op gemeentelijke niveau op dit onderwerp is naar onze mening niet aan de orde. 
Op landelijk niveau worden de mogelijkheden onderzocht voor het beschikbaar stellen van 
snel internet aan scholen. In een brief van Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer van 3 juni 2015 referentie 764199, geeft hij 
aan dat er binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT momenteel wordt gewerkt aan een 
overzicht van alle beschikbare technologieën om aan te sluiten op internet en hun 
toepasbaarheid voor scholen. Ook wordt een inschatting gemaakt van de kosten om scholen 
aan te sluiten die nu nog geen toegang hebben tot snel internet. Hij wil samen met de PO-
Raad, de VO-raad en het ministerie van Economische Zaken bekijken of er een gezamenlijke 
aanpak te creëren is die alle scholen van snel internet kan voorzien, onafhankelijk van de 
locatie van de school. Idealiter gebeurt dit voor een vaste prijs per leerling per jaar voor alle 
scholen. 
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