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Doelstelling

Het platteland verandert. Dorpen worden minder aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers
en bezoekers omdat faciliteiten zoals supermarkten en kruideniers en buurthuizen
verdwijnen. De leefbaarheid van dorpen gaat hierdoor achteruit, dit veroorzaakt
verdere leegloop. Voor een vitaal en leefbaar platteland is het noodzaak om de leegloop van
de dorpen een halt toe te roepen. Met dit project wil Edudelta Onderwijsgroep samen met de
betrokkenen leefbaarheid van dorpen vergroten. Daarvoor moeten er voldoende
voorzieningen en economische dragers tot ontwikkeling worden gebracht. Leerlingen kunnen
een rol spelen bij beantwoording van vragen, die deze omslag met zich meebrengt. In
leerlingenstichtingen of werkplaatsen kunnen leerlingen ondernemers ondersteunen die
innovatieve en waardevolle ideeën hebben. Te denken valt aan de ontwikkeling van
innovatieve neventakken die een nieuwe dynamiek in de regio brengen.
Doel van het project is de leefbaarheid van het dorp te vergroten en daarmee de kracht weer
aan het dorp terug te geven.
Subdoelen:
• Het terugbrengen van faciliteiten als bijvoorbeeld buurthuizen in dorpen of het
ondersteunen van ondernemers die innovatieve plannen hebben in de regio zodat het dorp
weer leefbaar wordt voor de bewoner, de ondernemer en de bezoeker;
• Nieuwe kenniscirculatie op gang brengen waardoor vragen van ondernemers uit het gebied
naar boven komen;
• Invulling geven aan het projectonderwijs waardoor studenten vanuit de vraag leren denken,
werken en leren in en uit de praktijk;
• Duurzame samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende ketens en netwerken
van bijvoorbeeld de onderwijsinstelling, verschillende ondernemers en overheid.

Werkwijze

Met betrokkenen zoeken studenten naar een oplossing om de uitstroom van bewoners,
ondernemers en bezoekers uit het dorp tegen te gaan. Studenten van Wageningen
Universiteit, Hogeschool Van Hall Larenstein en Edudelta Onderwijsgroep werkten samen in
dit project met onderzoekers van Wageningen UR.
• In opdracht van de gemeente Noord-Beveland brachten studenten met een digitale
maquette het gebied in beeld. Zo werd duidelijk hoe dorpen versterkt kunnen worden door
verschillende nieuwe initiatieven;
• Een andere groep mbo-studenten leverde op verzoek van de ondernemersvereniging
Vrouwenpolder een ideeënboek met praktische ideeën om verbinding tussen het toeristisch
gebied en het dorp te realiseren;
• 50 Wageningse studenten ontwikkelden in de juni 2009 een gebiedsvisie waarbij zij
rekening hielden met wensen en ideeën van bewoners, ondernemers en overheden. Ze
werkten daarbij samen met mbo-studenten.

Resultaat

De Kracht van het dorp realiseert verschillende nieuwe duurzame samenwerkingsverbanden
tussen verschillende ketens en systemen Studenten leren in en uit de praktijk en zijn zij mede
verantwoordelijk voor een duidelijk aantoonbare duurzame samenwerking tussen de
verschillende ketens en netwerken van de onderwijsinstelling, verschillende ondernemers en
overheid.
Tijdens het project werd duidelijk dat een blijvende samenwerking tussen Onderwijs,
Ondernemers, Overheden, Onderzoek en Omgeving grote voordelen met zich meebrengt
voor de regio.

Toelichting GKC
Toelichting
organisatie
Status

Gepubliceerd

Aangemaakt

17-6-2013 14:10:03

Laatst gewijzigd

3-7-2013 9:14:20

Laatst gewijzigd
door

Martin Versteeg

