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BARNEVELD Nu er binnen de Barneveldse politiek meer draagkracht lijkt te ontstaan voor middelbaar
onderwijs in Barneveld met een openbaar karakter, willen de initiatiefnemers voor Het Barnevelds, een
school voor humanistisch voortgezet onderwijs, doorpakken. Plan is om een stichting op te richten, om
vervolgens benodigd vooronderzoek te kunnen starten.

Wouter van Dijk
Dat melden de initiatiefnemers voor de nieuwe school. Om een haalbaarheidsstudie voor de nieuwe
Barneveldse school op te kunnen zetten, moet eerst een uitgebreide enquête worden uitgevoerd onder
ouders van leerlingen in de bovenbouw van alle basisscholen in een straal van tien kilometer rondom het
centrum van Barneveld. ,,Voor die enquête is 24.000 euro nodig, een bedrag dat tot nu toe via
crowdfunding niet bij elkaar gebracht kon worden.
,,We willen een stichting opzetten om op die manier via instanties meer financiële steun los te kunnen
krijgen'', zeggen de initiatiefnemers. ,,We willen ons plan niet opgeven. Zeker niet nu we zien dat er
vanuit de Barneveldse politiek meer draagvlak ontstaat.'' Eerder sprak Pro'98 zich in haar
verkiezingsprogramma al uit voor onderwijs met een openbaar karakter, onlangs liet lijsttrekker Gerard
van den Hengel van de VVD ook weten voorstander te zijn. Ook tijdens het debat met jonge politici,
vorige week donderdag, bleek dit plan op een bredere steun te kunnen rekenen en was de algemene
strekking dat hier nu onderzoek naar gedaan moet worden. ,,Nu Barneveld de komende jaren groeit naar
70.000 inwoners, is het belangrijk om de optie van een openbare school aan te bieden'', zei bijvoorbeeld
kandidaat-raadslid Dylan Veldhuizen van Burger Initiatief.
,,De politici zijn van harte welkom om met ons de mogelijkheden te bespreken. We kunnen wel blijven
praten en afwachten, maar wat ons betreft is het tijd voor actie'', aldus Het Barnevelds. Een puur openbare
school voor voortgezet onderwijs is volgens de initiatiefnemers overigens vanwege regelgeving niet
haalbaar in Barneveld. Het verschil zit 'm daarbij in de wijze waarop een prognose voor het aantal
leerlingen voor deze school gemeten wordt. ,,Daarom kiezen we ook voor humanistisch onderwijs:
bijzonder onderwijs met een openbaar karakter. Scholieren krijgen op deze wijze een keuze buiten
christelijk onderwijs om.'' Het Barnevelds zou in Barneveld mavo, havo en vwo willen aanbieden.
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