
  MOTIONS. Standard format  

  
Motion nr. ……….. 

Date of the introduction of the motion:  

Name of the person introducing the motion: Saapke Voolstra 

On behalf of the party: FNPjongerein 

Motion:  Ondergrens 23 leerlingen moet blijven 

 

                                

Via onderstaande link kunt u bij de publicatie van de Nationale Onderwijsraad (in NL) komen. 

http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2013/grenzen-aan-kleine-scholen/item5050  

 

Via onderstaande link een verwijzing naar de Nederlandse onderwijsinspectie (in NL): 

http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/overigdetails/hoofdlijnen-onderwijsverslag-2010- 

2011#klein 

 

* Deze invloeden zijn: 

- dat er voor een vermogen aan nieuwe scholen gebouwd moet worden, 

- dat er meer fietspaden moeten worden aangelegd om kinderen veilig naar school te laten gaan. 

- dat er meer buitenschoolse opvang moet komen 

- dat er meer chauffeurs opgeleid moeten worden om kinderen in bussen naar school te brengen. 

- dat er meer brandstof wordt verbruikt voor het vervoer van de kinderen van en naar school. 

- dat het aantal ongelukken waarbij jonge kinderen betrokken zijn toe zullen nemen 

- dat de ouderparticipatie in scholen afneemt 

- dat de participatie van kinderen in activiteiten / verenigingen binnen dorpen afneemt 

- dat het Fries als gesproken taal op schoolpleinen in een klap zal verdwijnen. 

The European Free Alliance Youth in vergadering bijeen op 11-13 april 2013, 

 

Gehoord hebbende de discussie; 

 

Overwegende dat: 

- de Nederlandse Nationale onderwijsraad op 14 februari 2013 een publicatie heeft uitgebracht 

waarin zij een aanbeveling doen, die van grote invloed is op de Friese dorpsgemeenschappen, 

taal en cultuur*. 

- daarin de aanbeveling wordt gedaan om de ondergrens van het aantal leerlingen op een 

basisschool te verhogen van 23 naar 100 

- dit voor Fryslân zou betekenen dat 50,1% van alle basisscholen zou moeten sluiten.  

- de Nederlandse Onderwijsinspectie zelf aangeeft dat een kleine school of opleiding niet per 

definitie betekent dat er een lagere kwaliteit is. 

 

Verzoeken de leden van de EFA fractie in het Europees Parlement en ieder ander die het aangaat: 

- om de Nederlandse regering om geen wijzigingen in de minimale aantallen leerlingen voor te 

stellen, laat staan door te voeren, voordat er degelijk onderzoek is gedaan naar de sociale en 

economische effecten van deze wijziging in plattelandsgebieden met beschermde 

minderheidstalen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 


