
Onderwijs & Kindfuncties 

Berg a/d Maas-Urmond 
 

Werkatelier 1 



Van bestaande situatie… 

 

 

 

Berg a/d Maas – Urmond: 



…in ontwikkeling… 

• Bevolkingskrimp en ontgroening. 

• Consequenties voor voorzieningenaanbod. 

• Druk op bestendigheid onderwijs- en kindvoorzieningen. 

• Basisgeneratie van 600 kinderen 0-12 jaar. 

• Circa 15% kiest voor school buiten  

gebied (ook België). 

• Weinig migratie tussen dorpen. 
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Ambities 
Wensen 
Zorgen 

Onderzoek naar perspectief 
In scenario’s 



… naar gewenste situatie 

• Samenwerkingsconcept op  

twee onderwijslocaties in  

Berg a/d Maas en Urmond, 

met twee onderwijsprofielen,  
respectievelijk 130 en 200 lln.                            

 

• Het aanbod aan kindfuncties  

is voor het samenwerkings-  

     concept compleet, verdeeld  

     over de 2 locaties.  

 



Voorwaarden in essentie 

• Ouders verbonden worden aan het concept.  

Meedenken over inhoud en vorm. Scholen, kindpartners en ouders 

geven hier samen op maat invulling aan.  

• Leerlingenaantal op locaties niet onder de 100 leerlingen daalt.  

Is deze situatie onverhoopt toch van toepassing, dan is aanpassing 

concept noodzakelijk. 

• Geanticipeerd wordt op mogelijk veranderingen in toekomst. 

Flexibiliteit is uitgangspunt. 
 

 

+ 



Volgende stap 

• Haalbaarheidsonderzoek  

gepresenteerd d.d. oktober 2017.  

 

• Gemeenteraad principe- 

besluit voorkeursscenario handhaven  

van onderwijslocaties in Berg a/d Maas  

en Urmond, die samen met de kindpartners  

één samenwerkingsconcept gaan vormen,  

op 2 locaties. 

 

• Vraag voor uitwerking voorwaarden. 

 



Vragen 





Agenda van vandaag 

1. Onze opgave  

 

2. Inleiding op ateliersessie vandaag 

 

3. Aan de slag! 

 

4. Plenaire terugkoppeling en afsluiting 

 





• Haalbaarheidsonderzoek  

‘Onderwijshuisvesting Berg a/d Maas – Urmond’ d.d. oktober 2017  

 

• Principebesluit 

Gemeenteraad principe besluit voorkeursscenario handhaven van 

onderwijslocaties in Berg a/d Maas en Urmond, die samen met de 

kindpartners één samenwerkingsconcept gaan vormen, op 2 

locaties. 

 

• Vraag voor uitwerking voorwaarden 

 

 

 

 

Onze opgave 

Voortraject 



Onze opgave 

Uitkomst 

2 onderwijslocaties 

Compleet aanbod kindfuncties, verdeeld 

Afstemming binnen samenwerkingsconcept  

Samenwerkingsconcept 



Onze opgave 

Vervolgstap 

Hoe hier invulling 

aan geven? 

2 onderwijslocaties 

Compleet aanbod kindfuncties, verdeeld 

Afstemming binnen samenwerkingsconcept  

Samenwerkingsconcept 



Onze opgave 

Sámen, interactief 

  + 
 

Ontwikkelplan 

November 2018 
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Ontwikkelplan 

November 2018 

• Interactie met betrokkenen 
– Bijeenkomst 1: informeren en inspireren (12 september) 

– Bijeenkomst 2: samen verdiepen ontwikkelconcept (25 september) 

– Bijeenkomst 3: ordenen naar opbrengst (9 oktober) 

 

• Opstellen ontwikkelplan 
– Uitwerken concept Kindcentrum 

– ‘Getekend’ programma van eisen 

– Investeringskostenraming 

– Afsprakenkader voor realisatie Kindcentrum                

Onze opgave 



Vragen 





Locaties en perspectief ?  

Samenwerkingsconcept 

 

 
Samenwerken op 2 locaties 
 

Onderwijs 

Kinderdagopvang 

Peuteropvang 

Buitenschoolse opvang  

O.b.v. vraag ondersteunende functies 

Sociaal maatschappelijk 

Anders 

Inleiding op werksessie vandaag 



Vandaag. Informeren en samen inspireren 

 
– Vraagstelling: ‘wat vinden we belangrijk c.q. nodig’,  

uitgaande van onze verschillende achtergronden.  

 

– Zet ‘de pet op van…’: 
     

     ouder en kind? 

     medewerker op de locatie? 

     bewoner in het dorp’? ‘verenigingslid? 

 
 

Inleiding op werksessie vandaag 



Inleiding op werksessie vandaag 

Vraagstelling vooraf 

Drie overlegtafels 

 
Tafelheer /-vrouw 

 
Wisseling van tafels 
(15 minuten) 

 

 
  

 
 





Terugkoppeling 



Bedankt! 


