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Doel:
Kort met elkaar van gedachten wisselen over de onderwerpen die in het Eilandakkoord zijn opgenomen en benoemen wat er
tot nu toe met de punten is gebeurd. Zitten we op koers en voldoet dat aan de verwachtingen en natuurlijk horen we graag
welke vervolgstappen er nog meer gezet kunnen worden op het gebied van onderwijs.

Dhr. Wassink opent het gesprek met een korte introductie. Mede naar aanleiding van het vorige
gesprek en het Eilandakkoord ligt er nu een onderzoeksrapport over het onderwijs op
Terschelling. Dit ligt nu voor bij het bestuur van het bijzonder onderwijs en bij de Raad van
Toezicht. In dit proces is door veel mensen gesproken over de toekomst van het onderwijs.
OBS bevestigt dat de vraag uit de vorige meepraatsessie, gedegen onderzoek, is opgenomen
in het Eilandakkoord en ook is uitgevoerd. Zeer diverse partijen zijn daarin betrokken en hebben
meegepraat. Dhr. Lugt vraagt of er genoeg is meegenomen van de input en feedback? OBS
geeft aan dat dat voor OBS wel geldt, maar dat er nog gewacht moet worden wat er definitief
uitkomt. Alles moet ook even bezinken.
CBS uit het onderzoek blijkt onder meer een grote behoefte aan samenwerking, maar ook aan
het voortbestaan van onderwijs in de kernen. Nu moeten de eigen gezagen hier conclusies uit
trekken. Het onderzoek is een bevestiging van ontwikkelingen die al gaande zijn, zoals
samenwerking met kinderopvang en mogelijkheden in het VO. Het is geen dwingend traject,
maar een richting. De verantwoordelijkheid is gemeenschappelijk, maar de besturen hebben
een eigen keus.
Dhr. Smit noemt dat er een principiële keuze zou kunnen zijn om op één plaats alleen OBS of
CBS aan te bieden, niet beide.
Dhr. Wassink licht toe dat bij de opdrachtverlening vooral is ingezet op ambitie, wat we willen
bereiken.

Dhr. Haringa informeert naar de urgentie, hoe zijn de leerlingenaantallen?
OBS geeft aan dat leerlingenaantallen niet de enige maatstaf zijn. Er zijn ook andere motivaties
voor samenwerking. Het is goed dat de bevolking ook betrokken is bij het onderzoek. Eerste
voorkeur is voor het scenario met in elke kern één school.
Dhr. Wassink noemt dat vorig jaar ook is vastgesteld dat er aandacht nodig is voor de
schoolgebouwen, dat volgt op het nu lopende onderzoek. OBS geeft aan dat het onderzoek
naar huisvesting en het onderzoek naar het onderwijs wel gezamenlijk bekeken moeten
worden.
MR Hunnighouwersgat geeft aan dat er op de verschillende avonden over het onderzoek wel
heel veel verschil was tussen de groepen. Toch moeten er beslissingen genomen worden.
Dhr. Haringa vraagt of het eiland groot genoeg is om met verscheidenheid om te blijven gaan?
OBS geeft aan dat de opheffingsnorm 23 leerlingen is.
Dhr. Haringa vraagt of het VO onder druk staat? Dhr. Wassink geeft aan dat dit qua
leerlingenaantallen niet het geval is. Wel zijn er veel ambities. Zo wordt er onder andere
inhoudelijk samenwerking met scholen aan de wal gezocht. We willen op het eiland VO blijven
aanbieden, idealiter tot en met VWO-niveau, maar voor het ministerie is dat geen bespreekbaar
punt, het blijft VMBO. Wel wordt er nu twee jaar HAVO/VWO aangeboden.
Dhr. Smit vindt het jammer dat Vlieland een band heeft met de school in Franeker en
Terschelling met Harlingen.
Dhr. Wassink geeft aan dat de gemeente, mits goed onderbouwd, bereid is om het gesprek in
Den Haag aan te gaan wanneer regels niet aansluiten op de eilandsituatie.
OBS geeft echter aan dat in geval van bijvoorbeeld aanbieden Havo / VWO echt aangegeven is
dat het niet de moeite is om daar energie in te steken, het ministerie is hier in de regelgeving
heel star in.
Dhr. Wassink benoemt dat de doorstroming van het VMBO hier naar vervolg in Harlingen zeer
succesvol is. Dhr. Lugt informeert of er veel gebruik gemaakt zou worden van Havo / VWO
hier? OBS geeft aan dat er wel steeds meer onderwijs op maat gegeven wordt, onder meer
door middel van brede vakkenpakketten. MR Hunnighouwersgat geeft aan dat er dan ook
voldoende leraren moeten zijn.
Dhr. Wassink noemt de vakantieregeling. Wat is de stand van zaken? OBS licht toe. Er is een
gesprek geweest met een zeer uitgebreid gezelschap van Terschelling, Vlieland,
Onderwijsinspectie etc. Aanleiding was het eilander verlof, dat maximaal twee aaneengesloten
dagen opgenomen mag worden. Officieel voor gewichtige omstandigheden, maar dit hoeft niet
zwaar beargumenteerd te worden. Met name het VO in Harlingen gaf aan hier last van te
hebben, de verschillen in situaties gaven onenigheid. Er is op deze bijeenkomst direct
aangegeven dat de eilander verlofregeling op deze wijze niet is toegestaan. In flexibeler
vakantieregelingen zat ook niet echt ruimte. Voorstel werd uiteindelijk om een week aansluitend
aan ofwel herfst- of voorjaarsvakantie flexibel te maken, maar dat was in de veronderstelling dat
hier een zomervakantie van vijf weken was, die is echter zes. Helaas komen door de huidige

starheid ouders en scholen noodgedwongen tegenover elkaar te staan. Dit is geen wenselijke
situatie.
Dhr. Jongsma stelt dat ouders er tegenaan lopen dat aan de wal wèl soepel met regels
omgegaan wordt. CBS geeft aan dat de scholen hier besloten hebben zich aan de regels te
houden. Dat hoeft elders niet zo te zijn. De huidige regeling met eilandverlof werkt, maar dat de
wens vanuit scholen zou zijn om nog flexibeler te kunnen zijn. De regels zijn echter star, het
kan nog lang duren voor zelfs die ene flexibele week bevestigd wordt.
Dhr. Lugt geeft aan dat ouders ofwel naar Den Haag wijzen, ofwel naar de wijze waarop de
scholen hier met de regels omgaan. Er is veel onduidelijkheid, is het een idee om gezamenlijk
deze informatie nog eens onder de aandacht te brengen? CBS geeft aan dat dit al door de
scholen gezamenlijk uitgebreid uitgedragen wordt. Hier zijn door de scholen gezamenlijk ook
duidelijke afspraken over gemaakt. OBS bevestigt dat de scholen op één lijn zitten. Dit wil
echter niet zeggen dat ze het eens zijn met de lijn, maar scholen overtreden de wet als ze
ongeoorloofd verzuim toestaan. Dhr. Lugt geeft aan dat de lokale VVD binnenkort een gesprek
heeft met de landelijke VVD, hij wil dit onderwerp graag meenemen, maar wil dan in de aanloop
graag nog even grondig bijgepraat worden, zodat de wens duidelijk is. Hierover kan hij tegen
die tijd een afspraak maken.
Dhr. Wassink benadrukt dat de leerplichtambtenaar weliswaar in dienst van de gemeente is,
maar de taken geheel zelfstandig uitvoert.
Dhr. Wassink benoemt een ander aandachtspunt uit het Eilandakkoord, het stimuleren van
muzikale vorming. Dhr. Haringa vat samen dat muziekonderwijs voor kinderen nu ofwel via het
SMOT loopt, gesubsidieerd, ofwel via particuliere aanbieders, ongesubsidieerd. Voorstel is om
alles via het SMOT te regelen, maar hier is alleen nog een eerste gesprek over geweest. CBS
informeert of het mogelijk is een kindgebonden subsidie in te stellen? Dhr. Haringa legt uit dat
landelijk wel regelingen zijn, maar die zijn inkomensafhankelijk.
OBS informeert naar de stand van zaken m.b.t. ICT-infrastructuur. Al jaren is er roep om
glasvezel en andere basisvoorzieningen. Dhr. Wassink vertelt dat, gesteund door de provincie,
een onderzoek loopt naar de stand van zaken, waarna actiepunten opgesteld kunnen worden.
Dhr. Lugt laat weten dat volgende week een eerste aftrap plaatsvindt van een sessie waarin
studenten van het MIWB betrokken worden bij vraagstukken van het eiland. Het eerste thema is
de infrastructuur van de haven. In de toekomst zou wellicht op deze manier ook meer
betrokkenheid van jongeren gegenereerd kunnen worden.
OBS benoemt huisvesting, een urgent probleem. Wat is stand van zaken m.b.t. oude campus?
Dhr. Haringa legt uit dat gedacht wordt het te bestemmen voor tijdelijke huisvesting en urgente
situaties. Ook huisvesting van seizoenskrachten en ouderejaars studenten zou binnen
doelgroep passen. WoonFriesland is gevraagd hiernaar te kijken. Half april zou er een werkbaar
plan moeten liggen, zo niet, dan zal aanbesteed worden. Kosten om losse eenheden
gebruiksgeschikt te maken zijn te hoog om dat te doen voor de overbruggingsperiode. Het zou
mooi zijn als er over een jaar gewoond kan worden. Tenslotte zijn net de Beleidsregels Wonen
vastgesteld, die een uitbreiding van mogelijkheden betekenen.
Alle betrokkenen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdragen. Dhr. Wassink hoopt
eenieder gedurende deze bestuursperiode nogmaals uit te kunnen nodigen.

