
Hoensbroek, 23 december 2020 
 
 
Aan De Gouverneur van de Provincie Limburg, de heer T. Bovens 
 De Gedeputeerde de heer G. Koopmans 
 De Gedeputeerde de heer J. van den Akker 

De Voorzitter Raad van Toezicht Continium de heer C. van Kemenade 
 De directeur van het Continium de heer Gubbels 
CC Mevrouw Karin Straus 
 Mevrouw Sabine Koopman 
 
Lectorem Salutem … een queeste loopt ten einde. 
 
Vanuit de diepe overtuiging dat Techniek Educatie in Limburg een zware slag is toegebracht 
hebben wij de petitie CONTINIUM EDCATION MUST CONTINU gestart. De bijval was groot .. 
en zeker niet alleen vanuit het onderwijsveld, maar zeker ook vanuit het bedrijfsleven.  
 
Naar aanleiding van de reacties op onze acties en de beantwoording van de vragen van 
mevrouw Karin Straus (VVD) en Burgercommissielid Sabine Koopman door Gedeputeerde 
Staten heeft stichting TienTotZestien besloten verdere acties te stoppen.  
 
Hierbij @ random een aantal overwegingen, bevindingen, gedachten, opmerkingen  en 
ideeën, die aan onze beslissing om te stoppen met onze activiteiten ten grondslag liggen. 
 

• Wij hebben gebruik gemaakt van ons democratisch 
recht bestuurders te vragen een genomen beslissing te 
héroverwegen. Onderwerp: het grotendeels schrappen 
van de afdeling educatie van het Continium – Kerkrade 
en compleet stoppen met het Spark Techlab - Weert. 

• Dank in deze voor het bijzondere statement (tweet) 
van onze gouverneur de heer Theo Bovens.  

• De provincie Limburg heeft > 20 miljoen geïnvesteerd 
in het Continium. Nu zoveel jaren later is een enorme 
bezuinigingsronde noodzakelijk (waarvoor alle begrip). 
Naast oorzaken als Covid19, geografische ligging, zijn  
volgens Stichting TienTotZestien verkeerde 
beleidskeuzes gemaakt.  Met nu als schrijnende 
beslissing het schrappen van de afdeling educatie.  

• Ons doel was en blijft behoud en uitbreiding van 
sensibiliseringsacties voor techniek in Limburg.  

• Bij deze groot compliment voor de machten en krachten die het (ook plotseling 
gesloten) Spark Techlab in Weert hebben weten te redden en te continueren.  

• Stichting Tien Tot Zestien was bijzonder verheugd dat de VVD-fractie bij monde van 
mevrouw Karin Straus (en Burgercommissielid Sabine Koopman) naar aanleiding van 
onze  petitie indringende vragen heeft gesteld aan de betrokken Gedeputeerden.  
De vragen waren overigens bijzonder knap gedestilleerd uit het initiatief. 



• In de beantwoording van de vragen staan overigens een aantal onwaarheden. Daarbij 
is het jammer dat in de beantwoording van de vragen aan de Gedeputeerden op de 
persoon werd gespeeld door te proberen de initiatiefnemer te ‘framen’.   
Zoals bij de beantwoording van vraag twee 
staat dat initiatiefnemer nooit een rol heeft 
gehad in de onderwijsactiviteiten van 
Stichting Museum Plein. Sportief zou zijn te 
vermelden dat initiatiefnemer de basis 
heeft gelegd voor de huidige techniek 
educatie. In opdracht van de voorganger 
het Industrion heeft hij vlak voor de 
opening van het museum het Cyber Centre 
bedacht, ontwikkeld én gerealiseerd!  

• In die brief van het Continium aan de 
stichting wordt verzocht …..niet meer 
namens of voor ons museum te communiceren richting onderwijs of Provincie 
Limburg. Stichting TienTotZestien heeft het recht niet en heeft ook nimmer 
gecommuniceerd ‘namens of voor het Continium!!! Stichting TienTotZestien kan 
uitstekend zelf bepalen welke communicatie zij naar onderwijs, provincie of wie dan 
ook wenst te sturen. 

• De brief van de directie aan de stichting met de uitnodiging aan ondergetekende 
werd doorgestuurd naar de Provincie. Echter zonder antwoord van de stichting toe te 
voegen. Daarin stond ook waarom er géén voedingsbodem was voor een gesprek  

• Overigens kan enig gevoel voor humor het Continium niet ontzegd worden:  Het 
prachtige unieke museumcomplex Continium-Columbus-Cube zo teleurstellend en zo 
enorm ‘downsizen’ en dan de naam ContiniumXL te verzinnen. In dit verband een tip: 
mocht inderdaad voor de naam ContiniumXL gekozen worden dan is het vastleggen 
van de internetdomeinnaam www.ContiniumXL.nl verstandig, al is het een werktitel. 
 

• Ter extra info …  
De Europese Commissie 
hecht bijzonder veel 
waarde aan techniek 
educatie. Zie deze in 
december 2020 
verstuurde mailing van 
het European Schoolnet. 
Daarin volop aandacht 
voor ‘maakonderwijs’. 
 
 

 

 

 

 

http://www.continiumxl.nl/


 

En dan nog dit ….. 
 
Er is een extern bureau aangetrokken om ‘iets-te-bedenken’ om Continium XL een nieuw 
leven in te blazen. Als constructieve geste ontvangt u van ons een suggestie voor het 
gebouw van de Cube zelf. Dat gebouw heeft per slot van rekening pakweg de helft van de 
twintig geïnvesteerde miljoenen opgesoupeerd.  
 
Zie hierbij een bescheiden plan/idee/suggestie/aanpak voor het nieuwe Cube Construction. 
 
 

 
 
 
Vanuit volle overtuiging hebben wij actie gevoerd in het belang van techniek educatie in 

Limburg. Met pijn in het hart ‘ondergingen’ wij de reacties. Alle reacties hadden als basis 

verdediging van de genomen beslissingen. Geen enkele reactie vanuit het museum, noch 

vanuit de overheid kon met enige goede wil constructief genoemd worden en dat is spijtig. 

Toch hopen wij vanuit de grond van ons (onderwijs)hart dat adequate techniek educatie in 

heel Limburg de aandacht blijft houden, die het verdient. 

Wij wensen alle betrokken veel wijsheid in het kiezen en realiseren van elk vervolgtraject. 

 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Louis Hilgers 
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CCC KERKRADE 
CONTINIUM COLUMBUS CUBE 

• De C van CUBE heeft na de bezuiniging nog géén bestemming  

• De C van Cube ... Limburg investeerde er ooit 10 miljoen euro!  

• De C van Cube is bij uitstek geschikt als Limburgs #1 Ontdeklab  

• De C van Cube als Limburgs Centrum voor talentontwikkeling 

• De C van Cube  als dé educatieve bedenk-maak-ontmoetingsplek  
• De C van Cube ... als topprovider van vele relevante stageplekken 
• De C van Cube ... verbindingsplek voor bedrijfsleven én onderwijs 

 

De C van Cube techniek centrum onderwijs en bedrijfsleven 
Educatie voorstel voor een CUBE CONSTRUCTION ... indeling. 

 
CUBE   ONDERWIJS    BEDRIJFSLEVEN 
VERDIEPING 5  Ontmoeten en presenteren 
VERDIEPING 4 HBO  (Hoger Beroeps Onderwijs)   FLOOR HOGESCHOOL ZUYD 
VERDIEPING 3 MBO  (Middelbaar Beroeps Onderwijs) FLOOR NEDCAR 
VERDIEPING 2 VO  (Voortgezet Onderwijs)   FLOOR OCI-NITROGEN 
VERDIEPING 1 PO (Primair Onderwijs)   FLOOR DSM 
SOUTERAIN  De Algemene Maakplaats 
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