


Naam school/ scholen:   De Jutter Vlieland & 
’t Schylger Jouw Terschelling (tel. 0562-452772)

Adres :    Lutinelaan 3
Postcode/plaats :   8899 BD Vlieland
Prov :    Friesland

E-mail:     tspeelman@dejutter.nl 
  
Naam contactpersoon:  Thijs Speelman
Tel.:    06-34933001 

Naam directeur:  Thijs Speelman
Schoolsoort/ type:   Brede school 

Inschrijving: 
Nationale onderwijsprijs 
    Categorie 1  school voor basisonderwijs
        X    Categorie 2  school voor voortgezet onderwijs
                 

Aanleiding voor de activiteit: 
 De leerlingen van vmbo-basis en -kader leerjaar 3 kunnen geen onderwijs op Vlieland volgen. 

Doelstelling van het project: 
De leerlingen kunnen onderwijs volgen én thuis blijven wonen.

Doelgroep: 
Leerlingen vmbo-basis en -kader leerjaar 3 en 4.

Looptijd van het project:
Oktober 2020 tot oktober 2022.

Welk projectmateriaal is ingezonden:
Video, inschrijfformulier & verslag

Korte omschrijving van het ingezonden project (maximaal 100 woorden):
Een vaste bootverbinding tussen Vlieland en Terschelling, waardoor leerlingen van de boven-
bouw vmbo-b/k van De Jutter op Vlieland naar ’t Schylger Jouw op Terschelling naar school 
kunnen. 

DEELNAMEFORMULIER
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De Jutter Vlieland

De Jutter is een brede school 
op Vlieland met dit schooljaar 23 
leerlingen op het VO en 60 op het 
PO. De doelstelling van De Jutter is 
onderwijs op maat te bieden in een 
veilige leeromgeving. 

 
Het project
  
De Jutter Vlieland, ’t 
Schylger Jouw Terschelling, 
ondernemersvereniging  Vlieland, 
ondernemersvereniging 
Terschelling, gemeente Vlieland, 
gemeente Terschelling, provincie 
Friesland en Rederij Doeksen 
hebben gezamenlijk een vaste 
bootverbinding tussen Vlieland 
en Terschelling gerealiseerd voor 
de duur van twee jaar, waardoor 
leerlingen van de bovenbouw vmbo-
b/k van De Jutter op Vlieland naar 
Terschelling op school kunnen. De 
looptijd is in eerste instantie van 
oktober 2020 tot oktober 2022.

Waarom deze bootverbinding?

De Jutter is een brede school met 
de laatste jaren rond de 20 leerlingen 
in het voortgezet onderwijs. Bij de 
invoering van de vmbo-profielen 
in 2016 kreeg De Jutter daarom 
geen licentie voor basis-kader. 
Dat betekent dat leerlingen van 
deze doelgroep na klas 2 naar 
een school aan de wal zouden 
moeten. Dat noodzaakt ook ouders 
genoodzaakt gedeeltelijk aan de 
wal te gaan wonen. Juist basis- en 
kaderleerlingen zijn met dertien, 
veertien jaar te kwetsbaar om alleen 
naar een gastgezin aan de wal te 
sturen. Veel ouders op Vlieland zijn 
ondernemer, bovendien hebben 
zij vaak meer kinderen om rekening 
mee te houden. De Jutter wil 
voorkomen dat hele gezinnen van 
het eiland vertrekken.
De school voor voortgezet 
onderwijs op Terschelling, ’t 
Schylger Jouw, heeft wel een 
licentie voor vmbo basis-kader. Na 
een overgangsperiode die tot de 

herfstvakantie duurde en waarbij de 
leerlingen deels op De Jutter, deels 
op ’t Schylger Jouw les kregen, gaan 
de leerlingen nu dagelijks met de 
boot heen en weer. Deze overtocht 
duurt een kwartier. De overtocht 
Vlieland-Harlingen duurt ruim 
anderhalf uur.

Samenwerken in plaats 
van concurreren

Zoals overal in Nederland hebben 
ook de eilandscholen te maken 
met krimp. Het sluiten van een 
eilandschool, zoals De Jutter, zou 
een sneeuwbaleffect aan negatieve 
gevolgen teweegbrengen. Ouders 
met kinderen zouden het eiland 
verlaten op het moment dat die 
kinderen naar het voortgezet 
onderwijs gaan. De leefbaarheid van 
het eiland zou daarmee grotendeels 
verdwijnen. Wat je wilt, is groei 
in plaats van krimp. Door te gaan 
omdenken en de samenwerking 
te zoeken met Terschelling, de 
gemeenten en de ondernemers 
blijkt dat die groei wel degelijk 
mogelijk is. Het project is een 
voorbeeld van maatschappelijk 
ondernemen op de eilanden waarbij 
acht partijen zijn betrokken.

Vlieland - Terschelling



“ Ik ben heel blij dat ik nog niet 
naar de vaste wal hoef”

Resultaat

Door de vaste bootverbinding 
kunnen de leerlingen vmbo-b/k  
sinds oktober 2020 op Terschelling 
naar school en daarmee gewoon 
thuis blijven wonen. Ook zullen zij 
hun middelbare school er kunnen 
afmaken. De doelstelling van De 
Jutter, onderwijs op maat bieden in 
een veilige omgeving, is in dit geval 
bereikt door voor deze leerlingen 
de samenwerking met een andere 
school te zoeken. 

Spin-off

Het project leidt tot allerlei nieuwe 
initiatieven die het onderwijs en de 
leefbaarheid ten goede komen. Zo 
zijn de docenten Nederlands van 
beide scholen met elkaar in overleg 
gegaan over de beste methode 
voor gedifferentieerd onderwijs en 
gaan docenten van beide scholen bij 
elkaar op werkbezoek.  
Verder blijkt dat niet alleen 
de leerlingen profijt van de 
bootverbinding hebben. Ook de 
tandarts, notaris en de makelaar 
hebben deze bootverbinding 
gevonden. Bovendien lijkt de 
verbinding een spin-off te zijn voor 
een uitwisseling van stagiaires en 
jongeren in een leer-werktraject. 
Daarmee biedt het een antwoord op 

uitdagingen van deze tijd.
Vlielandse leerlingen kunnen nu 
ook een bbl-opleiding zorg op 
Terschelling volgen en op Vlieland 
hun leerwerktraject volgen. Op deze 
manier houden we de jonge mensen 
die dat willen op het eiland. Dat 
is hard nodig, want ook de groep 
verzorgenden op het eiland vergrijst. 
Zowel bedrijven van Vlieland als van 
Terschelling zien mogelijkheden om 
over en weer personeel te werven. 
Jonge aanwas is immers schaars. 
De samenwerking tussen onderwijs, 
ondernemers en gemeente is 
inmiddels een beproefd concept. Als 
deze ‘driehoek’ gaat samenwerken 
met eenzelfde ‘driehoek’, worden 
de mogelijkheden veel groter. 
Het hoeft niet te stoppen bij twee 
‘driehoeken’ of dit ene project. Elkaar 
ondersteunen in kleinschaligheid 
betekent groei voor iedereen. 


