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Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas 

 

 
 
Aan:  
Het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Peel en Maas 
Postbus 7088 
5980 AB  PANNINGEN 
 
i.a.a. dhr. I. Dohmen 
 
 
Datum:  05 september 2016  
Onderwerp:  Advies inzake Ontdeklab Peel en Maas 
 
 
Geacht College, 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas (ASD) heeft met belangstelling kennis genomen van het 
Beslisdocument en Projectplan inzake het Ontdeklab Peel en Maas.  
 
De ASD staat positief ten opzichte van het Project en adviseert het College dan ook dit te 
ondersteunen en de rol van samenwerkingspartner te adopteren. De ASD adviseert het college om 
de volgende aanbevelingen over te nemen en te bevorderen dat het Projectplan op de betreffende 
punten wordt aangescherpt. 
 
In de projectbegroting is het aandeel “overhead” onevenredig groot. Een verschuiving ten faveure 
van het primair proces (onder meer de leskisten) is op zijn plaats.  
 
De betrokkenheid en positie van de ouders van de leerlingen verdienen nadere uitwerking.  
 
De voorkeur voor (het langdurig gebruik van) noodgebouwen versus het benutten van leegstaande 
gebouwen (met alle negatieve effecten van dien….) wordt onvoldoende gemotiveerd. Een nadere, 
scherpere oriëntatie is bepaald geen overbodige luxe. 
 
Het gevaar bestaat dat het wiel (deels) opnieuw wordt uitgevonden, daar waar het benutten van 
ervaringen zowel uit Peel en Maas (Kies Techniek) als van elders de efficiëntie en de effectiviteit van 
het Ontdeklab kunnen bevorderen. Een quick scan is de moeite waard.  
 
Voorkomen dient te worden dat de oriëntatie van leerlingen op techniek stokt na het verlaten van 
het Basisonderwijs. Een gerichte doorkijk naar de aanpak ten behoeve van leerlingen tot 18 jaar 
wordt bepleit. 
 
Last but not least: met het oog op adequate monitoring en evaluatie is het van belang om de 
startsituatie en de streefsituatie na 4 jaar te concretiseren. Welke criteria worden te zijner tijd 
gebruikt om vast te stellen of sprake is van een succes? Niet volstaan mag worden met een 
inspanningsverplichting van de betrokken actoren. 
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Met betrekking tot de operationalisering van het Ontdeklab ontleent de ASD aan het Projectplan een 
aantal vragen en opmerkingen. Deze zullen onder de aandacht worden gebracht van de behandelend 
ambtenaar dhr. I. Dohmen  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas, 
 
 
 
J. Knapen,  
voorzitter 


