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Kansen voor Beetsterzwaag
De Finne kan los!

Kindcentrum De Finne kan los! 
Partijen tekenen de 
intentieovereenkomst

Samenwerken met als doel kindcentrum De Finne te 
bouwen: dát is waar Comprix, Kinderwoud, V.V. De 
Sweach en de gemeente Opsterland voor hebben 
getekend. De intentieovereenkomst is de eerste stap 
naar het aangaan van verschillende overeenkomsten 
en het vastleggen van verantwoordelijkheden.

Gezamenlijke inzet en betrokkenheid voor De Finne
Met de intentieovereenkomst hebben de partijen hun 
inzet en betrokkenheid naar elkaar uitgesproken. Nu 
kan het samenwerken écht beginnen. Er komt een 
nieuw gebouw waar basisschool De Finne, 
kinderopvang Kinderwoud en de kleedkamers en 
kantine van V.V. De Sweach een plek krijgen. Ook kan 
er gebruik worden gemaakt van elkaars faciliteiten.

De Finnebuorren
Het dorp heeft een rol gespeeld in het kiezen van de 
locatie en de naam van het gebied. Het oefenveld van 
V.V. De Sweach aan de Vlaslaan bleek het meest 
geschikt te zijn. Deze locatie ligt vlak naast het 
dorpshuis en de bibliotheek. Een mooie kans, want de 
voorzieningen kunnen elkaar versterken. De nieuwe 
locatie heeft de naam ‘De Finnebuorren’ gekregen, 
een verwijzing naar de school en de buurt waar ruimte 
is voor ontmoeting. 

v.l.n.r: Vanessa Weewer (Kinderwoud), Jan Veenstra (Comprix), 
Wim Kunnen (V.V. De Sweach) en wethouder Anko Postma



Samenwerken is als dansen
Anko Postma, wethouder gemeente Opsterland

Kinderen op het schoolplein, dansend in een kring. Hand 
in hand. Ik zag het tafereeltje onlangs, toen ik voorbij de 
basisschool in Beetsterzwaag kwam. 
Gelukkig, het kan weer! Ik vond het ook een mooi beeld 
dat past bij de ontwikkeling van de nieuwe brede school 
in het dorp. Het ontstaan van De Finne is eigenlijk ook een 
kringdans geweest. 

Een dans, waarbij de betrokken partijen naar elkaar toe 
moesten bewegen, en elkaar de hand hebben gereikt.

Natuurlijk, de basisscholen, de kinderopvang, de voetbal-
club en de gemeente hadden ieder hun eigen belangen. Ze 
moesten zich ook bewegen binnen hun eigen 
financiële mogelijkheden. Maar de bereidheid om 
verbinding met elkaar te maken, was van meet tot finish bij 
alle partijen aanwezig.

Als gemeentebestuur hebben we het proces niet 
eenvoudig aan de mienskip overgelaten. We 
hebben de regie genomen, maar tegelijk ook veel ruimte 
gegeven. Het resultaat mag er straks zijn. Er verrijst een 
prachtige gemeenschappelijke voorziening, op de 
voorkeurslocatie. Het dorp maakt er zelf iets moois van.

Beetsterzwaag kreeg een kans en Beetsterzwaag greep die 
kans. Ik ben alle mensen die hier aan 
meewerkten, zeer erkentelijk. Let’s dance! 

Het bouwen van een nieuwe school kost 
tijd, vooral de voorbereiding
Jan Veenstra, Comprix

Wachten duurt altijd lang. Maar wat ik in al die jaren dat ik 
dit werk doe, heb geleerd is dat een school bouwen veel 
voorbereidingstijd kost. De gemeente Opsterland heeft 
naast de verantwoordelijkheid om het onderwijs in goede 
scholen te huisvesten ook een bredere maatschappelijke 
opdracht. Bij het bouwen van een school komt dat samen; 
ook in Beetsterzwaag. 

Nadat de keuze was gemaakt om De Finne een plekje te 
geven op de voetbalvelden van VV De Sweach, lag het voor 
de hand dat VV De Sweach zijn eigen kleed- en 
kantineaccommodatie wilde vernieuwen in samenhang met 
de nieuwe school. Comprix en de voetbalvereniging waren 
dat snel met elkaar eens, maar de financiering van het 
voetbaldeel heeft enige tijd gekost. Maar zo rond de 
zomervakantie van 2021 waren voetbal en gemeente het 
met elkaar eens. Wij waren daar blij mee omdat we 
denken dat we veel aan elkaar kunnen hebben. Dat geldt 
niet minder voor Kinderwoud. Ook hén zien we graag 
binnen de muren van ons nieuwe complex. De 
intentieovereenkomst is inmiddels getekend tussen 
gemeente, Comprix, VV De Sweach en Kinderwoud. 

Er is een initiatiefgroep gevormd met daarin alle partijen 
vertegenwoordigd. Deze groep staat onder voorzitterschap 
van Comprix (de heer Erik de Boer) en werkt de 
overeenkomsten uit waarbij afspraken worden vastgelegd 
over de samenwerking tussen de participanten, het 
bouwheerschap, de eigendom en de exploitatie. Het 
streven is om dit in het eerste kwartaal van 2022 af te 
ronden. Parallel aan deze werkzaamheden worden de 
programma’s van eisen ‘opgefrist’ en door de gebruikers 
vastgesteld. 

Als al datgene wat hierboven is beschreven geregeld is, 
kunnen we een goede planning maken. 



Een vloeiende doorstroom van baby 
naar tiener: de Finne werkt samen met 
Kinderwoud aan een nieuw concept
Ina van der Vlugt, De Finne

Naast de bouw van het nieuwe kindcentrum, zijn er meer 
ontwikkelingen voor De Finne. In de aanloop naar het 
nieuwe gebouw zijn er al veel stappen genomen tot een 
kindcentrum met een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. 
Er is veel overleg tussen Kinderwoud en De Finne om deze 
lijn op verschillende onderdelen van de organisatie op te 
zetten. Dit gaat om:

• Gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van thema’s 
voor de peutergroepen en kleuters;
• Vroegtijdig overleg over kinderen die doorstromen naar 
de Finne;
• Gezamenlijk buitenspelen van peuters en kleuters;
• Overleg over omgang met kinderen op school en 
buitenschoolse opvang;
• Delen van ruimtes voor school en kinderopvang;
• Gezamenlijke fotograaf voor alle gezinnen/kinderen;
• Doorgaande administratie en overdracht van de 
ontwikkeling van kinderen;
• Delen van expertise op diverse onderdelen.

Een eigen onderwijsconcept op basis van maatwerk en 
samenwerking 
Ook is De Finne al een eind op weg naar een eigen 
onderwijsconcept, wat past bij de kinderen uit 
Beetsterzwaag. Een concept waar maatwerk wordt 
geboden waar dat nodig is en op andere momenten 
bewust wordt samengewerkt. Een werkwijze waarbij 
meerdere personeelsleden verantwoordelijk zijn voor alle 
kinderen in de eigen unit en hierbij hun talenten en 
expertise bundelen. 

Hiervoor is de hele school opgedeeld in vier units van 
leerjaar 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.  In iedere unit wordt op dit 
moment gewerkt met drie gelijkwaardige leeftijd 
doorbroken basisgroepen en een vast unitteam. Dit 
unitteam biedt de kinderen onderwijs op maat aan, 
waarbij gedifferentieerd wordt op basis van leerlijnen en 
sociaal emotionele ontwikkeling.

De nieuwbouw van de school zal aansluiten bij 
bovenstaande samenwerking met Kinderwoud en het 
onderwijsconcept, zodat kinderen zowel in de basisgroep 
als in de units van school en opvang aan hun eigen 
ontwikkeling kunnen werken, terwijl ook de 
verbondenheid tussen de units aanwezig is.

Nieuwbouw kan beginnen: leden V.V. De 
Sweach en gemeenteraad keuren 
financieel voorstel goed
Wim Kunnen, V.V. De Sweach

In juni 2021 hebben wij een financieel voorstel gekregen 
van de gemeente. Onze leden en de gemeenteraad 
hebben dit voorstel inmiddels goedgekeurd. Daarmee is 
de begroting nu rond. De nieuwbouw van het 
kindcentrum met geïntegreerde accomodatie van 
V.V. De Sweach kan worden opgestart. Wij zijn blij dat 
deze stap is gezet en dat we verder kunnen. 
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Dit is de laatste huis-aan-huis nieuwsbrief over dit 
project. Het nieuws vindt u op onze website. De 
verschillende partijen maken gebruik van eigen 
communicatiemiddelen. Voor vragen over dit project 
kunt u mailen of contact opnemen met Ilse Blaauw 
(projectleider) op 0512  – 386 412.

      www.opsterland.nl/kansenvoorbeetsterzwaag
      kansenvoorbeetsterzwaag@opsterland.nl
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