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Deze editie van de Kleine Kernen Krant 
staat in het teken van de dorpsschool. 
In steeds meer Limburgse Kleine Kernen 
verdwijnt de basisschool uit het dorp. 
Een veelvoorkomende aanleiding wordt 
gevormd door ontgroening en bevolkings-
krimp, waardoor de inkomsten voor de 
school dalen en de kosten alsmaar stijgen. 
Sluiting is dan meestal aan de orde.  

November 2014 - nummer 38

Toch zijn er ook lichtpuntjes, waardoor 
sluiting niet altijd nodig is. Bijdragen uit 
verschillende invalshoeken - een scholen-
koepel, een onderwijsadviesbureau en een 
dorpswerkgroep - zullen die lichtpuntjes in 
dit themanummer illustreren. 

Toekomst van de dorpsschool

Over de rol van de basisschool  
in de dorpsgemeenschap
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Bent u in uw dorp ook bezig zijn met dit vraagstuk? 
Laat het ons weten via vkkl@synthese.nl. 

Met uw vragen, tips en ideeën willen we in 2015 verder met dit onderwerp aan de slag.
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Iedere onderwijsorganisatie moet zich  
blijven ontwikkelen. In het verleden waren 
we gewend om regelmatig beleidsplannen  
te maken, een soort blauwdruk. Dat past 
niet meer in deze tijd. Ontwikkelingen 
gaan zo snel dat plannen voor meerdere 
jaren weinig zin hebben. Het past ook 
niet meer bij onze manier van werken, in 
co-creatie, dat wil zeggen samen met onze 
omgeving voortdurend verder bouwen 
aan de ontwikkeling van de scholen en de 
kinderen.

Dynamiek Scholengroep vindt dat de rol 
van onderwijs op een keerpunt staat, van 
opleiden voor een baan en het aanleren 
van kennis naar het aanleren van vaardig-
heden om gelukkig te kunnen leven.  
Ons onderwijs is nog te veel ingericht met 
het oog op een voorspelbare, maakbare 
wereld. Maar die is er niet meer, zestig 
procent van de huidige banen bestaat over 
tien jaar niet meer.

Om een gelukkig leven te kunnen leiden  
hebben kinderen zelfvertrouwen en 
weerbaarheid nodig, het betekent dat ze 
dingen kunnen doen die ze leuk vinden, 
dat hun talenten tot hun recht komen, 

maar ook dat ze een bijdrage kunnen 
leveren aan de samenleving aan hun 
natuurlijke omgeving aan hun wijk of 
dorp. Om een gelukkig leven op te kunnen 
bouwen zijn een aantal basisvaardigheden 
nodig. Dynamiek Scholengroep ziet het als 
haar taak deze basisvaardigheden bij haar 
leerlingen te ontwikkelen, zodat ze zich 
kunnen verbinden met andere mensen en 
iets kunnen creëren dat impact en waarde 
heeft.

Het onderwijs is lang uitgegaan van het 
gemiddelde kind en van een vast aanbod. 
Dat heeft ons veel goeds gebracht, maar 
de opvoeding en de omgeving zijn anders 
geworden. Ook ouders weten heel goed 
dat hun kinderen verschillend zijn en een 
verschillende aanpak vragen. De vraag 
moet dus zijn: wat heeft dit kind nodig? 
Vroeger leerden kinderen zich misschien 
makkelijker aan te passen aan bepaalde 
situaties, aan een norm, maar dat hoeft, 
binnen bepaalde grenzen, niet meer.  
Het kan ook niet meer om in de samen-
leving mee te kunnen. Ook ouders willen 
meer betrokkenheid bij de doelen van de 
school en meepraten en -denken.

Passend Onderwijs
Daarnaast loopt het proces van Passend 
Onderwijs. Daarin gaat het er vooral om 
dat we accepteren dat kinderen allemaal  
verschillend zijn, met verschillende 
talenten, en dat ze zich op verschillende 
snelheden kunnen ontwikkelen. En dat we 
zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs willen 
realiseren, ook voor kinderen die speciale 
voorzieningen nodig hebben.

Persoonlijke leerarrangementen
Dit alles leidt ertoe dat we in ons onder-
wijs veranderen van aanbodgericht naar 
ontwikkelgericht. Dat betekent dat we  
toegroeien naar meer persoonlijke leer-
arrangementen, de leerling stelt samen 
met de leerkracht zijn eigen ontwikkelings- 
doelen vast. Dit vraagt ook om een andere  
inrichting van het onderwijs, tot de door- 
breking van het leerstof- en jaarklassen-
systeem. Het uitgangspunt wordt dat 
kinderen zich in hun eigen tempo leren 
ontwikkelen, samen met andere kinderen, 
ongeacht hun leeftijd en met hulp van  
leerkrachten met verschillende specialis-
men en ondersteuners. En steeds meer  
in samenhang met de directe omgeving: 
ouders, buitenschoolse opvang, sport-
clubs, cultuurinstellingen. Schooltijden 
zullen daarom ook veranderen.

Omgeving
De tijd is echt voorbij dat de school op 
zichzelf kan staan. Onze scholen staan 
midden in wijken en dorpen en vormen, 
vaak samen met de inwoners en andere 
organisaties, een belangrijke basisvoor-
ziening in het kader van leren en ont- 
wikkelen èn leefbaarheid.
De school als centrum van ontwikkeling 
kan op verschillende manieren gestalte 
krijgen. In de vorm van de school als ont-
moetingsplek in de wijk of het dorp, als 
brede school of Integraal Kindcentrum, al 
naar gelang de mogelijkheden ter plekke. 

Onlangs verscheen vanuit het ministerie 
een brochure waarin de ontwikkeling van 
de bevolking van ons land werd beschreven. 
Langdurige demografische processen  
gaan het dagelijkse leven beïnvloeden,  
nu mogelijk nog ongemerkt maar later 
steeds nadrukkelijker. Basisscholen krijgen 
te maken met het draagvlak voor hun 
voortbestaan, nu er steeds minder jongere 

Een blik richting toekomst voor  
de basisschool
Gezien vanuit de scholenkoepel
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huishoudens in krimpgebieden wonen. 
Maar om hoeveel minder scholieren gaat 
het dan in de toekomst? In de Randstad 
valt op dat de grote steden weer populair-
der worden onder jongere gezinnen.  
Hier staat tegenover dat de stroom van 
jonge gezinnen uit de stad naar groeikernen 
grotendeels is opgedroogd, waardoor hier 
de vergrijzing extra gaat toeslaan. 

Nieuwe vormen van samenwerking:
In de komende periode zullen scholen 
meer en meer met elkaar moeten gaan  
samenwerken. De behoefte om in kernen 
onderwijsvoorzieningen in stand te houden 
die steeds maar kleiner worden, zorgt voor 
druk. Leraren en directeuren die steeds 
meer werk met minder menskracht moeten 
doen. Terechte vragen van ouders die kwa-
litatief modern onderwijs aan de school 
vragen en tal van nieuwe ontwikke-lingen 
die de school binnenkomen, een sluitend 
dagarrangement ga er maar aan staan als 
kleine en enige school in het dorp. 

Dynamiek Scholengroep kiest ervoor om in 
clusters van scholen te werken. Een cluste-
ring van ongeveer 1000 kinderen die veel  
via zelfsturing richting geven aan het 
onderwijsaanbod en waardoor we onder-
wijslocaties in kernen in stand kunnen 
houden. Een intensieve samenwerking 
ook met het dorp, de wijk, de gemeente 
en andere relevante partijen die bijdragen 
aan een breed en aantrekkelijk aanbod 
voor kinderen, hun ouders en het dorp of 
de wijk. We geloven in dialoog met onze 
omgeving en hebben inmiddels een werk-
document ‘Kindvoorzieningen Horst  
aan de Maas’ samengesteld. Daarbinnen 
hebben we kansenkaarten opgenomen 
waarin we per kern aangeven wat er al  
allemaal is. Van dorpshuis, tot voetbalveld,  
van natuurgebied en kerk tot school-
bibliotheek en fanfarezaal. Kansen om in 
samenwerking leefbaarheid en sociale 
cohesie in stand te houden en verder te 
ontwikkelen. Samen met Dorpsraden, be-
wonerscollectieven en bewonersinitiatieven  
en denktanks zullen we in de komende 
periode die ‘kansen’ gaan beoordelen en 
wat ons betreft ook verzilveren.

Samen met de schoolbesturen Prisma 
uit de gemeente Peel en Maas en SPO 
Venray hebben we ook een samenwerking 
gevonden. Ons uitgangspunt is: geld 
voor onderwijs moet zoveel mogelijk aan 
kinderen worden uitgegeven. Maar ook: 
we kiezen voor lokale samenwerking met 
bedrijven, leveranciers en instellingen en 
we ondernemen en investeren maatschap-
pelijk verantwoord. Door de clustering van 
drie organisaties kunnen we kennis delen 
en expertise op het gebied van onderwijs, 
passende zorg voor kinderen en ICT nog 
beter inzetten dan ieder voor zich. 

Dynamiek Scholengroep daagt uit tot 
leren, we dagen iedereen uit om mee te 
doen, mee te denken en mee te praten 
hoe we dat samen in de toekomst gestalte 
moeten geven.(Zie www.dynamiek.nu/
huisstijl. ) Krimp als kans, niet op onze 
handen gaan zitten, maar durven en 
stappen zetten, vertrouwen hebben en 
verbindingen aangaan. Doet u Mee? 

Jan Jenneskens
College van Bestuur Dynamiek Scholen-
groep en bestuurslid van de Vereniging 
Kleine Kernen Limburg

VERLEDEN HEDEN TOEKOMST

DE NEDERLANDSE 
BEVOLKING IN BEELD

24 infographics op basis van de CBS/PBL-regionale bevolkings- en huishoudensprognose
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MINDER GROEI
EN
MEER KRIMP

In de afgelopen 15 jaar hadden de meeste 
Nederlandse gemeenten te maken met 
bevolkingsgroei. De grote uitschieters zijn 
vrijwel allemaal groeikernen, waaronder 
Almere en Houten. Ook de grote steden, 
zoals Amsterdam, Utrecht en Den Haag, 
kenden een forse bevolkingstoename. 
De groei in Rotterdam, de tweede grootste 
gemeente, bleef daar ver bij achter.  

In ongeveer één op de tien gemeenten is 
het inwonertal sinds 1997 met meer dan 
2,5 procent gekrompen. De gemeenten 
met de sterkste krimp liggen diep in het 
zuiden en hoog in het noorden. 

zijn dit de gemeenten in het diepe zuiden 
en uiterste noorden, maar ook andere 
gemeenten krijgen te maken met krimp; 
niet alleen in de grensstreek maar ook meer 
in het binnenland en in het Groene Hart. 

De grote steden verstevigen hun positie; 
Amsterdam blijft de grootste gemeente, 
en Rotterdam de op een na grootste. 
De sterkste groei is te zien in Utrecht en 
Almere. Ook enkele kleinere gemeenten 
groeien flink, zoals Rijswijk.

In de toekomst gaat krimp in meer gemeen-
ten een grote rol spelen. In de komende 
15 jaar neemt het aantal inwoners in één 
op de vier gemeenten noemenswaardig 
af (met meer dan 2,5 procent). Wederom 
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Het aantal basisschoolleerlingen neemt 
af. In de afgelopen tien jaar daalde vooral 
op het platteland en in regio’s aan de rand 
van Nederland het aantal kinderen tussen 
4 en 12 jaar. Steeds meer dorpsscholen 
over wegen daarom te fuseren, of hebben 
daartoe al besloten.
In de toekomst speelt dat niet meer alleen 
in perifere regio’s als Oost-Groningen, maar 
bijvoorbeeld ook in plattelandsgemeenten 
in het Groene Hart van de Randstad. Tot 
2025 krijgen namelijk verreweg de meeste 

Kan een kind straks nog wel in het 
eigen dorp of de eigen wijk naar school? 
In gemeenten als Terneuzen (Zeeuws-
Vlaanderen), Vlagtwedde en Stadskanaal 
(Groningen) zijn nu op korte afstand al 
weinig basisscholen. Met de verwachte 
fusies zijn er in de toekomst nog minder 
scholen in de buurt. Bovendien wordt 
daardoor de afstand naar de school 
groter. In een gemeente als Utrecht zijn 
er juist veel basisscholen en is de afstand 
vrij klein.

gemeenten te maken met een (aanzien-
lijke) daling van het aantal basisschool-
leerlingen, vooral de kleinere gemeenten. 
Voor ruim honderd gemeenten – waar-
onder Utrechtse Heuvelrug en Twenterand 
– is die daling zelfs meer dan een kwart.
In een klein aantal gemeenten neemt het 
aantal kinderen toe met ruim 10 procent. 
Het gaat hier vooral om de grote(re) steden 
door heel Nederland en de randgemeen-
ten daar omheen, zoals Amsterdam en 
Amstelveen.
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Bron:
Planbureau voor de Leefomgeving (2014) 
De Nederlandse bevolking in beeld. 
Te downloaden: 
http://www.pbl.nl/publicaties/
de-nederlandse-bevolking-in-beeld-
verleden-heden-en-toekomst
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Krimp in het onderwijs in Limburg
Gezien vanuit het onderwijsadvies 
Het aantal leerlingen in Limburg daalt.  
Als inwoner van een kleine kern zal het u  
zeker niet zijn ontgaan, maar op korte  
termijn krijgen bijna alle scholen, zowel  
in het primair als in het voortgezet onderwijs 
te maken met een vermindering van het 
aantal leerlingen. De gevolgen van deze 
leerlingendaling voor het primair onderwijs 
en het voortgezet onderwijs zijn groot.  
Met welke dilemma’s/problemen krijgt de 
school te maken? 

Volgens landelijke prognoses zitten er In 
2020 140.000 leerlingen minder op de 
basisschool dan in 2012. Dat betekent voor 
het primair onderwijs een verlies van 7.000 
arbeidsplaatsen en van € 500 miljoen aan 
middelen. Daardoor wordt het moeilijker 
scholen in stand te houden en komt de  
kwaliteit onder druk te staan.
De combinatie ontgroening, vergrijzing en 
een negatief migratiesaldo, zoals deze nu 
bijvoorbeeld in Limburg te zien is en over  
30 jaar in bijna heel Nederland, zorgt ervoor 
dat leerlingenaantallen over de hele linie 
zullen dalen. Minder leerlingen betekent voor 
alle schooltypen minder inkomsten, alhoewel 
dit voor het primair onderwijs en voortgezet  
onderwijs sterker het geval is dan voor het 
middelbaar beroeps onderwijs. Minder leer-
lingen leidt echter niet meteen - en niet even 
sterk - tot minder kosten. Een klas die vijf 
leerlingen kwijtraakt, heeft nog steeds  
dezelfde docent nodig, de roosterplanning 
gaat door en de verwarming blijft aan.  
Pas als de daling volgens de nu al geldende 
landelijke criteria een bepaalde drempel-
waarde overschrijdt, kan er misschien een 
klas worden opgeheven en een lokaal worden  
gesloten. Het sluiten van een lokaal is echter 
nog geen grote besparing. Daar is pas sprake 
van als er een alternatieve bestemming ge-
vonden is voor overtollige vierkante meters, 
maar dat kost tijd. Dit geldt des te sterker in 
een krimpregio, waar de vraag naar vastgoed 
in de regel lager is dan het aanbod. Deze 
kostenremanentie - het verschil tussen de 
snel teruglopende baten en relatief langzaam 
teruglopende lasten - maakt dat krimpende 
scholen hogere kosten per leerling hebben. 

De leerlingendaling als gevolg van ontgroe-
ning en krimp betekent dat het onderwijs 
zich moet voorbereiden op een lange periode 
van aanpassing, waarbij toegewerkt wordt 
naar een kleiner maar slim gespreid aantal 
schoolvoorzieningen.
Hoe snel schoolbesturen deze hervormingen 
tot uitvoering kunnen brengen, hangt in grote 
mate af van de tijd die het kost om het beno-
digde draagvlak te creëren. Beslissingen over 

de toekomst van scholen liggen nou eenmaal 
gevoelig. Daarom moeten schoolbesturen bij 
het maken van toekomstplannen rekening 
houden met een extra inspanning op het 
gebied van communicatie en afstemming 
met betrokkenen. Het helpt het niet mee 
dat de maatschappelijke weerstand tegen 
fusies en schaalvergroting in het onderwijs 
groeit (ondanks het feit dat het gemiddelde 
aantal leerlingen per schoollocatie de laatste 
jaren in het primair onderwijs nauwelijks en 
in het voortgezet onderwijs niet zo sterk is 
toegenomen). Het bieden van een duidelijke 
toekomstvisie kan helpen deze weerstand 
weg te nemen en noodzakelijke verande-
ringen te implementeren.
Het is duidelijk dat de demografische veran-
deringen moeten leiden tot een inkrimping 
en een herschikking van onderwijs- 
instellingen. Dit is in alle krimpregio’s een 
uitdaging, maar in de kleine kernen vraagt dit 
ook een extra inspanning om het onderwijs 
bereikbaar te houden. Als scholen verder uit 
elkaar liggen, zal de behoefte aan openbaar 
vervoer groeien. Een langere reisafstand 
betekent boven-dien hogere kosten. Voor het  
basisonderwijs heeft de gemeente hier een  
verantwoordelijkheid, maar voor het voort-
gezet onderwijs en middelbaar beroeps 
onderwijs komt de rekening in principe bij 
de ouders terecht. Het onderwijs in krimpge-
bieden wordt daarmee feitelijk duurder dan 
elders. Dat maakt deze gebieden het niet 
bepaald aantrekkelijk voor ouders met kinde-
ren. Of dit soort mechanismen een rol spelen 
in de verdere vergrijzing van krimpgebieden, 
is nog niet bekend.

Voor het primair onderwijs is de belangrijkste 
uitdaging om te blijven voorzien in goed 
en toegankelijk basisonderwijs voor alle 
kinderen, ongeacht in welke (kleine) kernen 
of stadswijken zij wonen. Gemeenten zijn 
hier medeverantwoordelijk voor, vanwege de 
grondwettelijke garantiefunctie en vaak ook 
vanwege de rol die basisscholen - althans 
in de perceptie van velen - spelen in de 
leefbaarheid . 
Uit een recent onderzoek van de Onderwijs-
inspectie bleek dat 17 procent van de 
‘zwakke’ of ‘zeer zwakke’ scholen zich in 
Groningen, Fryslân en Drenthe bevindt .  
De inspectie legt een direct verband met het 
feit dat de basisscholen in die regio vaak klein 
zijn en combinatieklassen moeten vormen, 
hetgeen veel vraagt van de kwaliteit van 
de leraren. Dat doet de vraag rijzen of deze 
scholen wel voldoende worden gesteund.
Dit vraagstuk duidt op het van belang van de 
relatie tussen schoolgrootte en onderwijs-
kwaliteit. Het feit dat de wettelijke instand-

houdingsnorm een ondergrens van 23 leer- 
lingen kent, doet vermoeden dat daar de 
grens ligt tussen ‘goed’ en ‘slecht’ onderwijs. 
Dit blijkt echter een illusie. Uit de praktijk 
wordt duidelijk dat er geen hard minimum-
leerlingenaantal voor kwaliteitsonderwijs  
bestaat. Veeleer is er sprake van een  
verzameling van randvoorwaarden, waar aan 
voldaan moet worden. Het zou goed zijn,  
als op die randvoorwaarden de nadruk zou  
liggen bij de beslissing tot instandhouding 
dan wel opheffing van een school. Het leer-
lingenaantal maakt overigens wel verschil. 
Op zeer kleine scholen vergt het een bijna  
bovenmenselijke inspanning van leerkrachten 
om alle leerlingen (op verschillende niveaus) 
voldoende diversiteit en begeleiding te 
bieden. Ook al zijn er ongetwijfeld voorbeel-
den te vinden van ‘superjufs en -meesters’ 
die zulke combinatieklassen met succes 
weten te leiden, het is niet zeker dat we die 
in de toekomst nog zullen vinden. Jongeren 
die leerkracht willen worden bedenken zich 
wel twee keer voordat ze de keuze voor de 
opleiding leraar basisonderwijs maken.  
Zij voorzien een lange periode van arbeids-
onzekerheid nadat ze hun opleiding hebben 
afgesloten. De sluiting van de opleiding 
leraar basisonderwijs in Heerlen, Maastricht 
en Roermond is voor potentieel belang- 
stellenden daarbij een teken aan de wand.
Bovendien zullen de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen van scholen in krimpgebieden - 
en daarmee ook de vereiste capaciteiten van 
hun docenten - eerder toe- dan afnemen.  
Het is bekend dat hoger opgeleiden en ‘kans-
rijken’ als eerste een krimpregio verlaten. 
Kijken we naar de migratiecijfers van het CBS 
dan zien we dat veel hoger opgeleiden in 
Limburg verhuizen naar de regio Eindhoven 
en naar de Randstad. (De zogenaamde brain 
drain). Daar is meer werk dat aansluit bij de 
opleidingen die zij hebben genoten.  
Dat betekent dat in krimpregio’s het  
relatieve aantal leerlingen met een achter-
stand op krimpende scholen zal stijgen. 
De ‘reguliere’ achtklassige basisschool wordt 
in veel krimpgebieden moeilijker realiseer-
baar. Was men in veel omstandigheden al 
gewend om koppeling te maken van een  
aantal jaargroepen (de groepen 1 en 2 bij 
elkaar, de groepen 3 en 4 bij elkaar, enzo-
voorts). Nu moet men vaak al drie jaar- 
groepen bij elkaar brengen om een school 
in stand te houden. Dit vraagt van zowel de 
leerkrachten als de kinderen nieuwe vaardig-
heden. Immers een andere groeperingsvorm 
of nieuwe methodieken mogen niet ten koste 
gaan van de kwaliteit van het onderwijs en de 
opbrengsten op het gebied van taal, lezen en 
rekenen.
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Enkele gebieden in Nederland hebben te 
maken met een structurele bevolkingskrimp. 
Basisschool De Springplank in Koningslust 
bevindt zich ook een krimp-regio en heeft 
dus te maken met het kleiner worden van 
de school. In Koningslust heeft een groep 
betrokken burgers de handen in elkaar 
geslagen om te zoeken naar oplossingen om 
kwalitatief goed onderwijs te behouden voor 
Koningslust.

In deze denktank denken dorpsbewoners en 
afgevaardigden van school en gemeente  
Peel en Maas mee hoe Basisschool  
De Springplank behouden kan worden voor 
het dorp. De denktank: “Belangrijk is om te 
denken in kansen en niet in bedreigingen. 
Deze situatie biedt genoeg nieuwe mogelijk-
heden om er sterker uit te komen. Dat heeft 
Koningslust in het verleden ook al laten zien. 
Dat gaan we nu ook doen. Zeker met zoveel 
betrokken burgers en de medewerking van 
de gemeente.”

In diverse bijeenkomsten is met elkaar over-
legd wat een kind in Koningslust nodig heeft 
om in een veilige omgeving op te groeien.  

De conclusie is dat iedereen elkaar hard 
nodig heeft. De spreuk die wordt gehanteerd 
is dan ook “It takes a village to raise a child”. 
De Denktank: “Samen moeten we er in gelo-
ven. En dat doen we in Koningslust. De school 
is in vele opzichten op zoek naar garantie 
voor het kunnen bieden van kwalitatief goed 
onderwijs. Ondanks de krimp - of misschien 
wel dankzij - is de denktank erg creatief in het 
vinden van oplossingen.” 

Voordelen waarvan wordt uitgegaan, zijn:
- Door kleinschaligheid zijn de lijntjes kort. 

Leerkrachten kennen alle kinderen van 
school en weten wat ze nodig hebben om 
zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

- Het team is op zoek gegaan naar een  
andere manier van instructie geven.  
Er wordt uitgegaan van het concept ‘Kans-
rijke Combinatiegroepen’. Het principe  
van twee jaargroepen bij elkaar wordt los-
gelaten. Op een aantal momenten van de 
dag zitten er 3 jaargroepen bij elkaar. Leer-
krachten specialiseren zich in het instructie 
geven aan deze samengestelde groepen. 
Dat vereist veel overleg op teamniveau. 
Hiervoor geldt: Leren met en door elkaar. 

Denktank zoekt nieuwe mogelijkheden

Nieuwe kansen voor basisschool Koningslust   
Gezien vanuit de dorpswerkgroep

lezen, rekenen en spelling te verminderen. 
Interactie speelt hierbij een belangrijke rol. 
Kinderen leren om ook van en met elkaar 
te leren. Daarnaast leren de leerkrachten 
in deze aanpak om overzicht te behouden 
over de lesstof.  
Dit zorgt er dan voor dat zij meer rust er-
varen om goed les te geven en ook ruimte 
vinden om met andere onderwerpen aan 
de slag te gaan.
Door op deze manier te werk te gaan 
wordt niet alleen de onderwijskwaliteit 
gewaarborgd maar ook verdiept.

Om aan de nieuwe uitdagingen voor het 
basisonderwijs in krimpgebieden een goed 
perspectief te bieden, heeft BCO Onder-
wijsadvies in Venlo en O2 onderwijsadvies 
in Maastricht-airport een aanbod voor het 
basisonderwijs ontwikkeld… Dit aanbod heet 
kansrijke combinatiegroepen. De aanpak van 
kansrijke combinatiegroepen is een boei-
ende en praktijkgerichte werkwijze waarbij 
aangesloten wordt bij de vragen en 
behoeften van de leraar en de school. Via 
dit aanbod worden leerkrachten begeleid 
om het aantal instructies aan kinderen bij 

Het is een illusie om te veronderstellen dat  
krimp kan worden tegengegaan. De kracht 
van samenwerking en het zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om van krimp een kansrijke 
mogelijkheid te maken biedt voor de kleine 
kernen in Limburg een nieuw perspectief.

Jan-Jos Janssen, adjunct-directeur  
O2 Onderwijsadvies Maastricht 
 jan-josjanssen@O2-onderwijsadvies.nl
Met medewerking van Anne van Bijnen, 
BCO Onderwijsadvies Venlo  
annevanbijnen@bco-onderwijsadvies.nl

Methode 
‘It takes a village to raise a child’

In Koningslust is gebruik gemaakt van 
een methode, die het opgroeiende kind 
in de dorpsgemeenschap centraal stelt. 
Niet langer is alleen het voortbestaan 

van de dorpsschool uitgangspunt, 
maar juist het opgroeiende kind en wat 

het nodig heeft. De rol van de dorps-
gemeenschap is hierin erg belangrijk. 

Niet alleen de school en de ouders 
dragen zorg voor opvoeding en 
opgroeien van het kind, maar 
bijvoorbeeld ook vriendjes, 

voetbalclub, buren en jeugdclub. 
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Alle leerkrachten weten wat er zich door de 
hele school afspeelt.

- Kinderen worden zelfstandiger. Ze kunnen 
niet altijd een beroep doen op de leerkracht.  
Goed voor hun ontwikkeling in zelfstandig 
en ontdekkend leren. Ook hiervoor geldt 
dat leerlingen van en met elkaar leren.

- Het dorp en de ouders worden nauw betrok-
ken bij al deze processen. Op gezette tijden 
is er overleg. Niet alleen over de stand van 
zaken maar ook hoe er meegedacht kan 
worden om goed onderwijs te behouden.

Gerrie van Hoof namens Basisschool de 
Springplank: “Blijven geloven in mogelijk- 
heden voor behoud kwalitatief goed onder-
wijs”. Zonder daarbij de realiteit uit het oog  
te verliezen. Dit heeft Basisschool De Spring-
plank al veel mooie momenten gebracht.  
In de eenheid van handelen ligt de kracht. 
Op deze manier wil de gemeenschap samen 
optrekken met het team. Met maar één 
gedachte: kwalitatief goed onderwijs voor 
Koningslust behouden. En dat lukt erg goed.”

Met dank aan de leden van de Denktank 
krimp en onderwijs en Gerrie van Hoof  
van Basisschool de Springplank
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Op dinsdag 8 juli is er een bijeenkomst ge-
weest van de Dorpsraad Ell in het huidige 
gemeenschapshuis Ellenhof te Ell. Het 
presentatie ontwerp van de nieuwe Brede 
Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor 
alle inwoners van Ell werd goed bezocht. 
De geïnteresseerden stelden reële vragen 
en relevante opmerkingen. Eerder was er 
al een soortgelijke bijeenkomst voor ge-
bruikers en omwonenden. De toekomstige 
gebruikers zijn hierdoor direct betrokken 
geweest bij de voorbereiding van dit plan. 

Verbindende factor 
De BMV wordt een nieuw gemeenschaps-
huis, gecombineerd met de aanwezige 
gymzaal, basisschool, peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang. De nieuwbouw 
kan gerust als een schoolvoorbeeld van 
een multifunctionele dorpsaccommodatie 
worden gezien. Dit doordat er verschillende 
maatschappelijke functies in het gebouw 
bijeen worden gebracht. De gemeente 
Leudal heeft al eerder het voormalige 
bankfiliaal aan het Scheijmansplein in Ell 
voor dit doel aangekocht. De Rabobank zal 
de huidige geldautomaat in het gebouw 
handhaven. Er is door de gemeente, de 
dorpsraad en diverse gebruikers de afge-
lopen jaren hard gewerkt aan de realisatie 
van de BMV. Volgens de planning zullen de 
bouwwerkzaamheden eind 2014 van start 
gaan. De oplevering van het gebouw staat 
in oktober 2015 gepland.

Gevarieerd aanbod sprekers
Voorzitter Fer Koolen van de dorpsraad, 
fungeerde als ceremoniemeester tijdens 
deze avond. Na een inleiding en terugblik 
werd er via de zogeheten ‘drie dimensionale 
tekeningen’ een inzicht en beeld gegeven 
van het toekomstige gebouw. Dit door  
architect Hilde van Dijk van Frencken - 
Scholl Architecten. Ook wethouder  
John van den Beuken van de gemeente  
Leudal, die accommodaties in zijn porte-
feuille heeft, kwam aan het woord.  
Ook ambtelijk werd een en ander toegelicht. 
Verder kwam aan het woord de project-
leider en ook leden van de werkgroep van 
de Dorpsraad Ell. Deze werkgroep gaf een 
uitgebreide toelichting hoe de exploitatie 
het beste gestalte zou kunnen krijgen. 

Betaalbaar houden
Verenigingen gaven aan, graag gebruik te 
willen maken van de voorziening, echter het 
prijskaartje moet wel acceptabel blijven. 

BMV als verbindende 
factor in het dorp Ell

De gebruikers moeten immers wel de huur 
kunnen opbrengen. Er wordt hierover na-
drukkelijk overleg gevoerd. Een spannings-
veld wat in de afgelopen periode ontstond 
was een aankondiging van de gemeente 
Leudal. De gemeente liet de besturen van de 
gemeenschapshuizen weten het accommo-
datiebeleid te herzien. In grote lijnen komt 

het er op neer dat de gemeentelijke  
(exploitatie)subsidie gefaseerd zal worden 
afgebouwd tot nihil in 2016. De gebruiks-
kosten moeten reëel blijven en er wordt 
een modus gezocht om het gebouw voor 
iedereen zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Vrijwilligers zijn cruciaal
Het huidige Ellenhof wordt bijna volledig 
gerund door vrijwilligers en dat blijft ook 
in het nieuwe gebouw zo. Denk daarbij 
aan bestuurszaken, planning en beheer, 
bardiensten, klaarzetten meubilair, openen 
en afsluiten van het gebouw, dagelijkse 
schoonmaak e.d. Door deze inzet en zelf-
redzaamheid blijft ook op langere termijn 
het gebruik van een BMV betaalbaar.  
De bevolking van Ell laat daarmee ook zien 
wat voor een belangrijke sociale rol deze 
voorziening voor de gemeenschap is.

Meer weten? Kijk op www.dorpsraadell.nl

Veel belangstelling voor BMV Ell

Voormalig bankgebouw Ell



In 1941 werd de noodkerk en basisschool 
gebouwd. In 1956 werd er een mooie nieuwe 
kerk als bruisend hart van de Eindse gemeen-
schap gebouwd. In de loop der tijd ontstonden 
er meer dan 25 verenigingen waaronder 
buurt-, vrouwen-, senioren-, muziek en dans-, 
carnavals-, sportverenigingen, een toneel-
vereniging , een dorpsraad, 2 café ‘s met 
zaal, een gemeenschapshuis, een peuter-
speelzaal, een basisschool en natuurlijk 
openluchtmuseum Eynderhoof. 
Al met al is D‘Ind-j een sterke gemeenschap 
met veel bloeiende verenigingen, die heel 
goed samenwerken. 

Basisschool De Tweesprong
Bs De Tweesprong ligt in het hart van 
Nederweert-Eind, evenals de St. Gerardus-
Majellakerk en gemeenschapshuis Reigers-
horst aan het mooie pastoor Maesplein.
De basisschool is in 2013 bijna compleet 
afgebroken en herbouwd in 2014. Vanaf nu 
krijgen de kinderen van het Eind weer onder-
wijs in een nieuw gebouw met een prachtige 
speelplaats. Deze speelplaats is overigens 
ruim 5 jaar geleden door vrijwilligers geheel 
gerenoveerd. Dit project is destijds gekozen 
als beste provinciaal vrijwilligersproject, en 
eveneens bekroond met de prijs Kern met 
Pit. Het is een echte ontmoetingsplaats 
geworden voor jong en oud, ook buiten de 
lestijden.

Festeynder Weekend
De samenwerking van de verenigingen komt 
vooral tijdens Festeynder Weekend tot haar 
recht. Dit festival wordt in 2015 voor de 40ste 
keer georganiseerd in het weekend van de 

van een kleine kern…
Nederweert-Eind

Portret

Bruisend Nederweert–Eind met 1600 
inwoners
Nederweert-Eind bruist van activiteiten  
speciaal in ons jubileum jaar 2014-2015:
- 75 jarig bestaan St. Gerardus-Majella parochie,
- 50 jarig bestaan buurtschap Kruisstraat,
- 40 jaar Festeynder Weekend,
- 25 jarig bestaan Openlucht museum  

Eynderhoof,
- 20 jarig bestaan zangvereniging Young forever,
- 50 jarig bestaan seniorenvereniging,
- 75 jaar basisschool De Tweesprong in 2016.

Omdat de onderlinge contacten tussen de 
verenigingen en stichtingen erg goed zijn is in 
gezamenlijk overleg besloten om de diverse 
activiteiten samen te organiseren en elkaar te 
ondersteunen met materialen, vrijwilligers,  
financiën, data activiteiten, etc. Zo zijn in over-
leg alle data vastgelegd en is er een jubileum-
kalender gemaakt. 

75 jarig bestaan St. Gerardus-Majella 
parochie
In 1935 namen enkele bewoners van buurt-
schap ‘t Eind contact op met het kerkbestuur 
van de St. Lambertus-parochie te Nederweert 
met de vraag om een eigen kerk te mogen 
bouwen. De afstand van ‘t Eind tot Neder-
weert bedroeg ruim 3 km. Niet alleen de kerk-
gangers moesten deze afstand afleggen, maar 
ook de kinderen moesten tweemaal per dag 
deze afstand naar de school te voet maken. 
In feite kwam het er op neer dat er een nieuwe 
parochie gesticht zou moeten worden.  
Op 26 augustus 1939 werd het kerkbestuur 
benoemd en daarmee was D‘Índ-j een parochie 
en had recht op een kerk en basisschool.  

Nederweert24
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2de zondag van augustus. Festeynder wordt 
gerund door een korps van vrijwilligers en 
meer dan 20 verenigingen uit Nederweert-
Eind werken mee. 
Op zaterdag is er altijd een muziek feest. 
Voorheen was dit 33 jaar lang Country Eind 
en de laatste 5 jaar Festeynder Plein.  
Het aantal bezoekers ligt rond de 2000.
Festeynder (feest in Eind), is een festival rond 
oude ambachten, folklore, straattheater,  
nostalgische kermisattracties en straat-
muziek en is uitgegroeid tot een regionaal 
en zelfs landelijk bekend festival met een 
bezoekers aantal van ca 7500.
Festeynder is een unieke geschiedenisles van 
het dagelijkse leven tussen Peel en Maas  
tussen 1900 - 1950. Niet alleen het boeren-
leven in al zijn facetten, maar ook de 
ambachten worden op authentieke wijze 
gedemonstreerd. Dit kan alleen doordat de 
oudere mensen dit overbrengen op de  
jongeren. Het succes werd mede bepaald 
door het feit dat alle standwerkers hun  
ambacht demonstreren. Festeynder heeft 
een grote cultuur-historische waarde.
Festeynder is enorm belangrijk voor de 
leefbaarheid van D‘Ind-j, enerzijds omdat alle 
verenigingen, de dorpsraad, het gemeen-
schapshuis en de middenstand er financieel 
beter van worden. Anderzijds ontstaat er een 
grote onderlinge band tussen de Eindenaren, 
maar ook tussen de verenigingen. De sociale 
cohesie die hieruit is ontstaan is uniek te 
noemen. Eind is een gemeenschap voor en 
door de mensen.

Niemand had 40 jaar geleden kunnen  
vermoeden dat dit zo’n succes zou worden  
en wat de gevolgen hiervan zouden zijn.  
Er zijn vele activiteiten door ontstaan, maar 
ook toneelvereniging Mengelmoes en het 
ondertussen landelijk bekende openlucht 
museum Eynderhoof. Dit museum is gestart 
met de authentieke materialen, die de  
organisatie van Festeynder had vergaard en 
met financiële hulp van deze organisatie.

Openluchtmuseum Eynderhoof
Openluchtmuseum Eynderhoof is een mooi 
en levendig Peeldorp waar je na het passeren 
van de ijzeren poort meteen terug gaat in de 
tijd van rond 1900. Eynderhoof ligt midden in 
het dorp. Het museum wordt onderhouden,  
bemand en beheerd door vrijwilligers. 
Daarom heeft het museum een eigen gezicht, 
niet alleen qua cultuur en historie, maar ook 
in beheer en exploitatie.
Eynderhoof is een doe-museum. Je kunt er 
naar hartelust spelen, knutselen, eten,  
drinken, ontdekken, beleven en bewonderen.
In dit museum is veel te zien, te beleven en te 
ondernemen voor jong en oud. Een bezoek 
aan de mooie Peelregio is pas echt compleet 
na een bezoek aan dit Limburgs Openlucht-
museum.

Door Parochieel Comité Nederweert-Eind
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22 november
PlattelandsParlement Limburg

25 maart
Inspiratiebijeenkomst Midden-Limburg 

30 september
Inspiratiebijeenkomst Noord-Limburg

04 november
Algemene Leden Vergadering VKKL

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl 

Agenda VKKL 
2014 - 2015

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg

Twitter: @vkklimburg #vkkl

Het Limburgse platteland is continu in 
beweging. Hoe vinden we nieuwe vormen 
van verenigen? Wie zorgt er straks voor 
mij? Hoe houden we brood op de plank? 
Deze actuele vragen staan centraal tijdens 
het aankomende PlattelandsParlement in 
Nederweert. Deze bijeenkomst vormt een 
uitgelezen kans om met elkaar in gesprek 
te treden.

Op 8 oktober j.l. hadden we in Houthem 
een Inspiratiefestival. Het was inderdaad 
inspirerend, niet alleen voor ons als VKKL 
bestuur, maar vooral voor de deelnemers. 
Het is fantastisch om mee te maken dat 
zoveel vrijwilligers hun vrije avond geven 
om samen te spreken over alle mogelijke 
bewonersinitiatieven.
Er komt veel op ons af. Bevolkingsdaling, 
vergrijzing, ontgroening en b.v. nieuwe 
zorgwetten, als gevolg van dat alles 
leegstand van maatschappelijk vastgoed, 
scholen en kerken én veel onzekerheid 
onder de bevolking. Door dat alles staat 
de leefbaarheid in veel dorpen en kernen 
onder druk. Maar dán zo’n avond met een 
volle zaal en mensen die willen werken aan  
een bestendige toekomst voor iedereen, 
dat is kicken! Ooit heb ik eens gehoord 
dat juist in tijden waarin het minder gaat 
nieuwe dingen geboren worden. In zo’n tijd 
leven we volgens mij juist NU. Het borrelt 
en bruist overal in onze kleine kernen, niet 
altijd groots en meeslepend, maar wel met 
toewijding en volharding. 
Daarbij hoop ik dat we accepteren wat 
toch niet te veranderen is, dat we de moed 
hebben om te veranderen daar waar dat 
nodig is en dat we de wijsheid hebben om 
het verschil tussen deze beiden te zien.
In alle eeuwen door zijn er veranderingen 
geweest en die zullen er ook altijd blijven. 
Oude dingen verdwijnen of transformeren 
en nieuwe initiatieven komen ervoor in 
de plaats. Laatst viel per toeval de mooie 
tekst “Fasen” van Herman Hesse in mijn 
handen. 
Zeer van toepassing op onze situatie. 
Wij leven hier en nu in een bepaalde fase 

en soms is het tijd om er afscheid van te 
nemen en iets nieuws te beginnen. Dat 
nieuwe zie ik bij VKKL op alle mogelijke 
plekken al kiemen!

Fasen
Zoals ooit elke bloesem welkt en jeugd
Ooit zwicht voor ouderdom, bloeit elke 
 wijsheid,
Elke levensfase, tevens elke deugd
Bijtijds, maar niet voor eeuwig en altijd.
Wanneer het leven roept, moet ieder hart
Bereid zijn tot vaarwel en nieuw begin,
Om zich met dapperheid en zonder smart
In andere, nieuwe bindingen te geven.
In elk begin schuilt een betovering
Die ons beschermt en die ons helpt te leven.
Van plek naar plek zullen we lopen, welgezind,
Aan niemand blijven hangen als aan een 
 vaderland;
Geen wereldgeest die ons verengen mag 
 of bindt,
Hij zal ons tree voor tree verheffen; want,
Amper zijn we aan een levenskring gewend
En ingeburgerd, of verslapping is een feit;
Slechts wie kan weggaan en tot reizen is 
 bereid
Ontkomt aan de verlamming die de sleur 
 ons brengt.
Misschien stuurt ook ons stervensuur 
 ons ooit,
Heel jong nog, nieuwe oorden tegemoet;
De oproep die het leven aan ons doet, 
 sterft nooit
Kom, hart, neem afscheid en, genees maar 
 goed!

Alice Frijns-Stassen,
bestuurslid VKKL

We zullen doorgaan….
van het bestuur

Ons dorp in beweging
Het PlattelandsParlement vindt plaats op 
22 november van 10.00 tot 15.00 uur  
in gemeenschapshuis ‘De Pinnenhof’, 
Kapelaniestraat  4, 6031 BX te Nederweert . 
Deelnemen is geheel gratis. U kunt 
zich aanmelden via vkkl@synthese.nl. 
Meer informatie vindt u op www.vkkl.nl. 
Voor onze leden vindt voorafgaand de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats, 
van 09.30 tot 10.30 uur.


