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Aan de Gemeenteraad
Inleiding
Het afgelopen jaar heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de schoolbesturen van de Inspecteur
Boelensschool en Yn de mande. Ook het externe schoolbestuur heeft gesproken met het schoolbestuur
van de Yn de mande. Het toekomstperspectief van het onderwijsaanbod op het eiland blijft een zwak
punt. De basisschool krabbelt langzaam uit een diep dal en blijft moeite houden zich te handhaven.
Voor het voortgezet onderwijs geldt dat over enkele jaren het leerlingenaantal alleen nog maar zal
dalen. De school zal daarbij in 2021 onder de ondergrens van het minimaal aantal leerlingen van 30
komen en een sluiting van de school lijkt dan onontkoombaar. Zowel de schoolbesturen als de
gemeente willen samen optrekken om een gedegen plan voor de toekomst van het onderwijs op
Schiermonnikoog te ontwikkelen.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Voor alle duidelijkheid: de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van schoolbesturen en
gemeentebesturen zijn verschillend, maar tegelijkertijd kunnen beide
verantwoordelijkheden/bevoegdheden niet zonder een onderlinge afstemming.
Immers, als een schoolbestuur besluit om een vestiging te sluiten kan dit voor de bereikbaarheid van
onderwijs voor de kinderen in de gemeente gevolgen hebben (bijv. leerlingenvervoer). Als de gemeente
besluit tot de vorming van een Integraal Kindcentrum is de mening van het schoolbestuur hierin van
groot belang.
Vanuit deze verantwoordelijkheid en respect voor elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden is
besloten om samen te gaan werken aan een visie voor de toekomst met als gezamenlijk doel de
uitvoering van de gezamenlijke visie die hieronder staan beschreven.
Totstandkoming
Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid is gewerkt aan het voor u liggend voorstel. Een document
dat als basis dient voor verdere besprekingen.
Tijdens het laatste overleg met de schoolbesturen is aangegeven, dat de schoolbesturen samen met de
gemeente willen werken aan een ontwikkeling van een toekomstbestendig onderwijsaanbod op
Schiermonnikoog. Alle partijen erkennen het nut en de noodzaak om samen te werken aan deze
visieontwikkeling.
Daarnaast heeft de voorzitter van de VO Raad (sectororganisatie Voortgezet Onderwijs), de heer Paul
Rosenmüller, na een bezoek aan de Inspecteur Boelensschool aangegeven zich hard te maken voor
het in stand houden van de schoolvoorziening op het eiland.
Gezamenlijke visie
De schoolbesturen en het gemeentebestuur hebben daarop de volgende visie opgesteld die een basis
biedt voor verder onderzoek:
Ieder kind op Schiermonnikoog moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen om optimaal te kunnen
participeren in de maatschappij. Als basis geldt dat de jeugd van 0-16 zich ononderbroken moet kunnen
ontwikkelen op het eiland. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een doorgaande leerlijn bij de
overstap van peuterspeelzaal en kinderopvang naar basisschool en van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs. Daarbij geldt dat er voor ieder kind onderwijs op maat moet worden geboden.

Om de jeugd optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden betekent dit dat er kwaliteit en
samenhang moet zijn in de contexten waarbinnen kinderen opgroeien: het gezin, de school, de opvang,
het dorp en de club of vereniging. Door een samenhang te creëren in de voorzieningen die aanwezig
zijn op het eiland kunnen kinderen goede kansen krijgen zich te ontwikkelen. Die samenhang is
belangrijk om ouders werk en zorg te laten combineren, kinderen optimale ontwikkelingsmogelijkheden
te bieden, onderwijsachterstanden effectief te bestrijden, integratie te bevorderen en het leren binnen
en buiten de school met elkaar te verbinden.
Een adequaat onderwijsaanbod is van belang voor de leefbaarheid op het eiland. Om alle
onderwijsvoorzieningen in de toekomst op het eiland in stand te houden is een verregaande
samenwerking en integratie tussen kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en voortgezet
onderwijs van belang c.q. een noodzaak. Gezamenlijk zijn daarbij de volgende standpunten
geformuleerd:




Onderwijs/Educatie van 0-16 jaar (tot en met het eindexamen vmbo GT, klas 3 havo en 3 vwo)
Invulling geven aan het begrip passend onderwijs; onderwijsprogramma’s afstemmen op het
individuele kind
Kwaliteitsverbetering van het onderwijs

Proces
De visie wordt door alle partijen onderschreven. Dit biedt een basis om verder op voort te bouwen en
gezamenlijk te gaan onderzoeken of de visie te verwezenlijken valt en daarmee een verregaande
samenwerking. De kern is dat er twee onderwijswerelden (voorgezet- en basis onderwijs) in één
geschoven moeten gaan worden. Het Integraal Kindcentrum is daarbij de basis van de ontwikkeling;
beide takken moeten goed gaan integreren.
Om de samenwerking op gang te brengen is namens de partijen een subsidieverzoek ingediend bij het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het zogenoemde ‘Regionale procesbegeleiders
leerlingendaling’. Zij stimuleren dat schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden gaan
samenwerken. Het verzoek is bij het ministerie gehonoreerd daarbij is bijna € 80.000 aan beschikbare
middelen toegekend voor de inschakeling van een projectleider.
De samenwerking moet leiden tot een gedragen plan voor een op de toekomst gericht onderwijsaanbod
Vanaf augustus 2016 zal worden onderzocht hoe hier vorm aan kan worden gegeven, daartoe worden
brainstormsessies met ouders en de inwoners van het eiland betrokken bij het plan.
Projectleider
Allereerst moet een projectleider worden aangetrokken die dit proces gaat aansturen en daarover
verantwoording aflegt aan de stuurgroep. In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de besturen
van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de gemeente.
De projectleider stelt een procesplan op en legt dit voor aan de stuurgroep. De stuurgroep legt dit
procesplan voor aan de besturen van de PO school, de VO school en daarna ter kennis aan de
Gemeenteraad van Schiermonnikoog.
Voorstel
In te stemmen met de gezamenlijk opgestelde visie op het onderwijs en de verkenning van een
verregaande samenwerking.
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