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Voorstel
Wij stellen u voor:
a. in te stemmen met het advies in de rapportage Toekomstscenario’s
voor opvang &onderwijs op Terschelling –Noorderwijs februari 2019;
b. de besturen van O.O.T, C.V.P.O.T en Prokino kinderopvang te
verzoeken om tot een maximaal mogelijke samenwerking te komen;
c. de besturen van O.O.T, C.V.P.O.T en Prokino kinderopvang te
verzoeken een verbeterplan uit te werken voor onderwijshuisvesting op
Terschelling;
d. de overige documenten voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting
In opdracht van de gemeente Terschelling, de besturen van CVPOT en OPOT en
Kinderopvang Prokino (de stuurgroep) is Noorderwijs gevraagd om een aantal
toekomstscenario’s te schetsen voor toekomstbestendig onderwijs en
kinderopvang op Terschelling. Om tot die scenario’s te komen is van november
2018 tot februari 2019 breed kwalitatief maatschappelijk onderzoek uitgevoerd. In
dat onderzoek is ‘het eiland’ en vooral iedereen die op enigerlei wijze actief is in
het onderwijs breed betrokken.
Op 12 februari is het definitieve rapport voorgelegd aan de stuurgroep. De
besturen van kinderopvang Prokino, het christelijk en het openbaar onderwijs
hebben hun standpunten op het rapport bepaald. Het college legt het rapport en
de standpunten voor aan uw raad.

Toelichting
In de rapportage worden, op basis van de uitkomsten van het onderzoek, 5
scenario’s beschreven:
1. Houden wat je hebt
2. Doorgroeien in verbinding
3. In 3 kernen één basisschool
4. Onderwijs in 2 kernen op Terschelling
5. Leer- ontwikkelcentrum Terschelling
Deze scenario’s zijn in een werkconferentie voor gelegd aan alle
belanghebbenden die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Ruim 60
deelnemers waren aanwezig bij deze scenarioverkenning. Scenario 3 vond het
meeste gehoor bij de aanwezigen. Door in drie dorpskernen een basisschool te
realiseren krijgt elke school meer volume. De mogelijkheid om meerdere typen
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onderwijs te bieden blijft aanwezig. Tevens zijn er in dit scenario mogelijkheden
voor versterkte samenwerking tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Aanbevelingen
Noorderwijs komt in de eindrapportage tot een 4-tal aanbevelingen:
1. Werk scenario 3 uit.
In dit scenario wordt het aantal scholen voor primair onderwijs
teruggebracht van 5 naar 3. De drie te vormen scholen kunnen ieder een
eigen onderwijskundig profiel hebben, zoals Dalton en Next level.
Het scenario veronderstelt een stevige samenwerking en inwoning van
primair en voortgezet onderwijs. Voor ouders blijft er iets te kiezen en er
wordt tegemoet gekomen aan de wens voor ‘nabijheid’ van het onderwijs.
Om dit scenario mogelijk te maken wordt geadviseerd om toe te werken naar de
vorming van een verzelfstandigd samenwerkingsbestuur. Een
samenwerkingsbestuur met instandhouding van denominaties en verschillende
onderwijsprofielen/concepten.
Nadere uitwerking van dit scenario houdt onder andere in:
In kaart brengen van bestuurlijk draagvlak tijdens een ontmoeting met
schoolbesturen
Inventarisatie personele (incl. rechtspositionele) en financiële consequenties.
Draagvlakonderzoek van dit scenario binnen de gemeenteraad en onder de leden
van CVPOT.
2. Onderzoek de vorming van 3 kindcentra.
Één plek waar ouders en kinderen 0-12 jaar terecht kunnen voor onderwijs
en opvang.
3. Organiseer het MBO-leren op het eiland.
Onderzoek met MBO scholen in Friesland de mogelijkheden voor zgn.
praktijkroutes op Terschelling.
4. Centraliseer en flexibiliseer kinderopvang op het eiland.
Een centrale coördinatie van opvang op het eiland biedt een totaalinzicht in
de behoefte waardoor waarschijnlijk beter ingespeeld kan worden op de
vraag. Doorontwikkeling richting de vorming van kindcentra biedt kansen
voor het realiseren van een voorziening die 50 weken per jaar open is.

Standpunten besturen
In de stuurgroep van 12 februari is de definitieve rapportage incl. aanbevelingen
besproken. Op basis van de uitkomsten van de bespreking is afgesproken dat de
rapportage met aanbevelingen in maart voorgelegd zou worden aan de
verschillende besturen. Begin april zijn de bevindingen/standpunten
teruggekoppeld. De volledige standpunten zijn als bijlagen toegevoegd. Hieronder
volgt een beknopte versie van de uitkomsten.
O.O.T.
Het Schoolbestuur van Openbaar Onderwijs Terschelling, PO en VO kan zich
vinden in de conclusies en aanbevelingen, die in het rapport vanaf pagina 25
beschreven staan.
Het Schoolbestuur wil graag meewerken aan het verkennen van de
mogelijkheden, die hieruit voortvloeien
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C.V.P.O.T.
De algemene opinie van dit schoolbestuur is, dat voor de toekomst geopteerd
wordt voor basisscholen in drie kernen op Terschelling, t.w.:
- Hoorn  CBS ’t Jok;
- Midsland  fusieschool OBS ’t Jok en Hunnighouwersgat
- West-Terschelling  OBS Pr. Margrietschool en CBS Vossersschool
Ouders blijven op deze wijze keuzemogelijkheden houden en we blijven onderwijs
aanbieden in de kernen waar nu ook onderwijs is. Het bestuur vindt het nu nog te
prematuur om gesprekken te starten over samenwerkingsscholen. Voor de
toekomst wil het bestuur niets uitsluiten. Het bestuur zal stimuleren dat op alle
niveaus de samenwerking met de collega-scholen en besturen gezocht en
gerealiseerd wordt.
Stichting kinderopvang Prokino
Inzake het rapport “Toekomstscenario’s voor opvang & onderwijs op Terschelling”
acht Prokino het scenario “In twee of drie kernen één basisschool” het meest
wenselijk.
Om verdere invulling te geven aan scenario 3 zullen mogelijkheden moeten
worden verkend om op termijn te streven naar een gemeenschappelijke visie en
samenwerking tot één schoolbestuur.
Conclusie en advies
Met verwijzing naar de uitgewerkte scenario’s blijkt dat het bestuur van OPOT en
stichting kinderopvang Prokino zich beide kunnen vinden in het advies van
Noorderwijs voor verdere uitwerking van scenario 3: in drie kernen één
basisschool. Het bestuur van CVPOT heeft een voorkeur voor scenario 2:
doorgroeien in verbinding
In het overleg Lokale Educatieve Agenda van april zijn de standpunten toegelicht
en met elkaar besproken. Inzet was om te komen tot een gezamenlijk standpunt.
Dit is helaas (nog) niet gelukt.
We adviseren u de raad voor te stellen:
a. de besturen van O.O.T, C.V.P.O.T en Prokino kinderopvang te verzoeken
om tot een maximaal mogelijke samenwerking te komen.
Er is een duidelijke opening voor het voeren van een nader gesprek.
Mogelijk leidt stevige inzet op samenwerking, eventueel onder (externe)
begeleiding, op termijn alsnog tot het omarmen van één breed gedragen
scenario voor het realiseren van toekomstbestendig onderwijs en
kinderopvang op Terschelling.
b. de besturen van O.O.T, C.V.P.O.T en Prokino kinderopvang te verzoeken
een verbeterplan uit te werken voor onderwijshuisvesting op Terschelling.
Nu de standpunten van de schoolbesturen nog uiteen liggen, is het niet
mogelijk om het thema onderwijshuisvesting vanuit een gezamenlijke,
breed gedragen visie te benaderen.
In 2018 is door onderzoeksbureau geconcludeerd dat een aantal scholen
echter te ruim in het jasje zit en dit heeft een ongunstig effect op de
begroting. Tevens voldoet een tweetal gebouwen (het Hunnighouwersgat
(po) en de school voor vmbo, Schylger Jouw) niet meer aan de eisen van
deze tijd. Voor de aanpak van deze knelpunten zal nu een verbeterplan
onderwijshuisvesting opgesteld moeten worden.
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Historie
n.v.t.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
n.v.t.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Alle kinderen en jongeren op Terschelling krijgen de kansen om zich te
ontwikkelen tot volwaardige, actieve en verantwoordelijke deelnemers aan de
maatschappij Primair en voortgezet onderwijs zijn zich er van bewust dat het leven
op een eiland extra eisen stelt aan het onderwijsklimaat. In voortdurende dialoog
met leerkrachten, ouders, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven ontwikkelen
we een uitdagende leer- en leefomgeving om het beste uit onze jongeren te halen
en ze te helpen opgroeien. Voor de leefbaarheid, het stimuleren van
verenigingsleven en het in stand houden van voorzieningen is het van belang dat
we jongeren (en hun gezinnen) voor het eiland behouden.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Communicatie/interactiviteit
het raadsbesluit wor dt teruggekoppeld aan de besturen O.O.T.,
C.V.O.P.O.T. en stichting kinderopvang Prokino

Advies van de raadscommissie
De meerderheid van de commissie kan zich vinden in de aanbevelingen van de
onderzoekers van Noorderwijs en in het collegevoorstel. De besturen van OPOT,
CVPOT en Prokino worden verzocht om tot een maximale samenwerking te
komen.

Ter inzage liggende stukken
1. ’Toekomstscenario’s voor opvang & onderwijs Terschelling’, Noorderwijs
februari 2019
2. Brief O.O.T.
3. Brief C.V.P.O.T.
4. Brief Stichting kinderopvang Prokino

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 29 april 2019
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
H.M. de Jong,
secretaris/directeur

J.B. Wassink,
burgemeester

