


Dank aan allen, die het agrarisch onderwijs in Horst tot een geschiedenis van 
mensen hebben gemaakt.

Wij spreken de hoop uit, dat dit GOUDEN JUBILEUM 
 “de wortels” van het verleden, 
 “het gewas” van heden en 
 “de vruchten” van de toekomst  
dichter bij elkaar brengt.

G. Brouns, direkteur

BIOLOGISCHE SCHOOL HORST  
Stationsstraat 121 5963 AA Horst 
Tel. 04709 - 1428
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Voorwoord

50 Jarig Jubileum 
R.K. Biologische School Horst
 
 
Een gouden jubileum is naar mijn oordeel een uitstekend moment om stil te  
staan en terug te blikken op het verleden. Maar ook leent zich een dergelijk  
festijn om levend in het heden vooruit te kijken naar de toekomst.

Bij het terugblikken zou ik een woord van erkenning en waardering willen uit- 
spreken aan het adres van allen die in de afgelopen decennia een bijdrage  
hebben geleverd aan de ontwikkeling van het lager agrarisch onderwijs in de  
regio Horst.

Bij het heden past naar mijn mening een hartelijke gelukwens aan allen die  
betrokken zijn bij deze school. Vooral degenen die in de onderwijspraktijk  
van alle dag werken aan de toekomst van de jeugd, wens ik in het bijzonder  
geluk.

Bij het vooruitblikken constateer ik dat het lager agrarisch onderwijs aan de  
vooravond staat van uiterst belangrijke ontwikkelingen. Daarbij is nog geen  
heldere koers aan te geven. Het is wel mijn wens, alsmede de wens van het  
Hoofdbestuur, dat de uiteindelijk te bepalen koers mag leiden tot een toe- 
komstig bestel waarin de verworvenheid van het biologisch onderwijs ten  
volle benut worden.

In de overtuiging dat dit in goed overleg van alle betrokkenen zal leiden tot  
een verantwoorde keuze wens ik de Biologische School Horst van harte geluk  
met deze jubileumuitgave.

 
 G.M. Boots

 voorzitter van het Bestuur van de  
 Vereniging voor Voortgezet Onderwijs  
 in Limburg 
 
Roermond, december 1987
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Horst koestert zijn agrarische instituten. De gemeente is zeer ingenomen met  
het rijke aanbod aan agrarische onderwijs- en onderzoeksinstituten dat in de  
gemeente is gevestigd. Het benadrukt de zeer speciale plaats die Horst in- 
neemt op agrarisch gebied in Zuid-Nederland en het gemeentebestuur zet  
zich, daar waar dat maar even kan, in voor uitbreiding van dit areaal aan in- 
stituten om deze speciale plaats voor de toekomst nog meer inhoud te  
kunnen geven. 
Maar in onze bemoeienissen met de toekomst mogen we ook best eens te- 
rugkijken naar het begin van deze ontwikkelingen in Horst.  
In 1938 startte de lagere Landbouwschool als eerste agrarische instituut in  
Horst. De groei die de school in de loop der jaren doorgemaakt heeft wordt  
mijns inziens voldoende belicht in dit boekwerkje. In haar groei heeft de  
school mede bijgedragen aan de ontwikkeling van het agrarisch onderwijs- 
en onderzoeksapparaat zoals we dit nu in Horst aantreffen.  
De huidige situatie op agrarisch gebied in Horst is natuurlijk niet een uitvloei- 
sel van één bepaalde oorzaak. Het is een samenloop van situaties en omstan- 
digheden geweest die elkaar aangevuld en versterkt hebben; de agrarische  
bedrijvigheid, de initiatieven van diverse onderwijsinstellingen, de activiteiten  
van onderzoekscentra en de stimulerende bemoeienissen van de overheid.  
Met het 50-jarig jubileum van de Biologische School herdenkt de gemeente  
Horst de start van een duidelijke ontwikkeling naar een hoogwaardig agri- 
business centrum dat een hoog aanzien geniet in de verre omstreek.  
Ik wens bestuur, staf en leerlingen van de Biologische School maar ook alle  
inwoners van de gemeente Horst van harte geluk met dit jubileum.  
U hebt in het verleden voldoende bestaansrecht aangetoond om tot in lengte  
van jaren het agrarisch onderwijs in Horst zeker te stellen.

 A.L.G. Steeghs,  
 Burgemeester.

Voorwoord
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Ten geleide

Het is een prijzenswaardig besluit van de Directie van de Biologische School  
te Horst om bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de school, de ge- 
schiedenis van deze onderwijsinstelling beknopt in een gedenkboekje op te  
nemen.

Graag heb ik dan ook aan het verzoek, om deze voor mij zo vererende op- 
dracht uit te voeren, voldaan nl.: het samenstellen van dit beknopte Gedenk- 
schrift. 
Dat deze beknoptheid beperkingen oplegt, moge duidelijk zijn. Daarom is er  
een keuze gemaakt uit talloze vermeldenswaardige gegevens.

Jammer, dat vooral uit de beginperiode erg weinig materiaal voorhanden is.  
Vandaar dat een beroep gedaan moest worden op de V.V.V.O.L. te  
Roermond, om gegevens te mogen halen uit het archief.  
Het bestuur en het Secretariaat van de V.V.V.O.L. zeg ik voor hun medewer- 
king in deze hartelijk dank.

Speciaal dank aan de heer Ir. H. Moors voor de bereidheid om uit het  
“Gedenkboek” t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Ver. voor Landbouwonder- 
wijs enkele fragmenten te mogen overnemen. 
Graag ook dank aan de heren Schreurs en Peters van de gemeente Horst, die  
mij in staat stelden enkele gegevens uit het gemeente-archief te mogen ge- 
bruiken. 
Eveneens dank aan allen, die op welke wijze dan ook, behulpzaam zijn ge- 
weest bij het tot stand komen van deze beknopte geschiedenis.

 M.A.A. Reijnders.

Horst, december 1987
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1. Een start met hindernissen

50 jaar Landbouwonderwijs in Horst

De grondslag voor de Lagere Landbouwschool te Horst wordt in mei 1936 
gelegd aan de Lagere Landbouwschool te Venray. 
Hier start men met een parallel-klas, waarin leerlingen uit Horst en omgeving 
geplaatst worden. 
Uit een brief van de Minister van Landbouw en Visserij blijkt dat deze nog  
geen subsidie wil verlenen voor het stichten van een nieuwe Lagere Land- 
bouwschool te Horst-Sevenum.

8
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Eerst op 25 april 1938 kan de heer M.J. Dings, secretaris van de Vereniging 
voor Landbouwonderwijs te Roermond aan de Burgemeester van de gemeen- 
te Horst en aan de heer J.M. Achten, Hoofd der Lagere Landbouwschool te 
Horst het volgende mededelen:
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Voorlopig echter worden de klassen ondergebracht in de oude Landbouw-huis-
houdschool te Horst, die door de gemeente beschikbaar was gesteld.  
(Het gebouw bestaat thans niet meer!). De heer J.M. Achten was reeds be-
noemd tot hoofd van deze school per 1 januari 1938.

De school start met 62 leerlingen onder de naam Parallelklassen-school Ven-
ray, afdeling Horst.

10

ray, afdeling Horst.
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Op 19 september wordt een perceel grond gekocht van de gebroeders J. 
Geurts en J.M. Geurts te Hegelsom ter grootte van 23.82 are voor de prijs van 
ƒ 2382,-- en van de heer P.J. Lemmen te Hegelsom een gedeelte van zijn erf 
groot 30 ca. voor de prijs van ƒ 30,--. 
Het schijnt een nogal ingewikkelde procedure geweest te zijn, want er vindt 
tevens nog een ruil van grond plaats tussen de gemeente Horst, de heer  
Lemmen en de heren Geurts.

11

Lemmen en de heren Geurts.
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Zeer voortvarend gaat architect Wielders aan de slag, met als resultaat een 
voorlopig ontwerp voor een school met woonhuis, gedateerd juni 1938.
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Op 2 september 1938 delen Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Horst aan aannemer H.A. Hendrix te Grubbenvorst mede:

Het schoolgebouw wordt gebouwd in “boerderijstijl”.  
De stichtingskosten komen voor rekening van de gemeenten Horst en  
Sevenum. Horst draagt het meeste bij, dus... komt de school ook het dicht 
ste bij Horst te liggen.

Het schoolgebouw wordt gebouwd in “boerderijstijl”. 
De stichtingskosten komen voor rekening van de gemeenten Horst en 
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Alles is geregeld voor de officiële in gebruikname, zoals uit de volgende brief 
aan de heer Achten moge blijken:
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Maar.....het feest gaat niet door tengevolge van de mobilisatie, waarvan ook 
de heer Achten slachtoffer wordt. (Inval van Italië in Albanië, Pasen 1939). 
Naderhand moet de officiële opening en inzegening nog tweemaal verscho-
ven worden, tengevolge van het plotseling overlijden van mevrouw Achten en 
een tweede mobilisatie (uitbreken 2e Wereldoorlog met inval van Duitsland in 
Polen).

Daardoor vindt de plechtige inzegening en de opening van de school eerst 
plaats op 24 november 1939. De zeereerwaarde heer L.J.H.M. Debije, toenma-
lig pastoor te Hegelsom (later deken van Horst) verricht de inzegening.

Luchtfoto Lagere Landbouwschool

De Landbouwschool te Horst was de negende lagere landbouwschool in - 
Limburg. Uit die tijd stamt het gezegde: “Toen Achten kwam, waren we met 
negen”.
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2. Oorlogsperikelen
 
Dan volgt op 10 mei de verraderlijke inval van Duitsland in ons land. Ook de 
heer Achten is weer onder de wapenen geroepen. 
In 4 dagen wordt ons land overrompeld. 
Het duurt tot 30 mei 1940 voordat de lessen aan de school weer hervat  
kunnen worden.

Moeilijkheden bij de start... het wordt nog erger in 1942. 
De Ned. Landstand, een nationaal-socialistische organisatie neemt het heft 
over van de KNBTB. De LLTB zegt het lidmaatschap van de KNBTB op! Alle 
boeren en tuinders worden automatisch tot lid van deze Landstand verklaard. 
Het gehele Landbouwonderwijs komt onder de “Stichting tot bevordering van 
Land-, Tuin-, Bosbouw-, Vak-, Beroeps- en Huishoudonderwijs op katholieke 
grondslag”. 
De gouwleider P.J. Janssen in Brabant wordt als gemachtigde voor Brabant  
en Limburg aangesteld. Men noemt bovengenoemde stichting met de zeer 
lange naam, gemakshalve de “Stichting Janssen”. 
De stichting heeft niet de goedkeuring van het Ned. Episcopaat.

Begin februari 1942 worden de lessen aan de lagere landbouwscholen in  
Limburg gestaakt, omdat de leerlingen de school niet langer willen bezoeken, 
nu deze onder het beheer van de Ned. Landstand zijn geplaatst De leerlingen 
van de Landbouwwinterschoof te Roermond waren hen daarin voorgegaan. 
Men zegt dat een en ander op geheim consigne is gebeurd.  
De Landstand is zeer verstoord over de sluiting van de scholen.  
Van gouwleider Quadvlieg ontvangt de heer Achten een brief gedateerd: 5 fe-
bruari 1942 van de volgende inhoud:

“Naar ik van officiële zijde verneem, bezoeken de leerlingen Uwer school sinds 
enige dagen niet meer de onderwijsinrichting. Een en ander zou te wijten zijn 
aan de maatregel dat deze scholen zijn gesteld onder de Ned. Landstand. Be-
leefd verzoek ik U mij omtrent de reden van dit wegblijven te willen inlichten. 
Waarschijnlijk ten overvloede wijs ik U er op, dat bovenaangehaalde is getroffen, 
naar aanleiding van een verordening van de Rijkscommissaris voor de bezette 
gebieden en dat U als Hoofd der school, voor de goede gang van zaken aan de 
U toevertrouwde onderwijsinrichting zult worden verantwoordelijk gesteld”.

Het antwoord van de heer Achten luidt als volgt:  
“Weledele heer,  
Naar aanleiding van Uw brief van 5 februari 1942, betreffende schoolverzuim 
leerlingen, lijkt het ondergetekende het beste, U de gang van zaken te be-
schrijven: Toen donderdag 29 januari de lessen voor de vierde klas zouden 
beginnen, verlieten de 19 opgekomen leerlingen het gebouw. Gevraagd naar 
de reden van dit weggaan, antwoordde men: “Omdat de school onder de 
Landstand valt”. Dit voorval heeft ondergetekende direct gemeld aan de Heer 
Burgemeester van Horst en aan de met toezicht op de scholen belaste Rijks-
ambtenaar Ir. W.J. Dewer te Roermond. 
Vrijdag 30 januari kwamen nog 10 leerlingen van de eerste klas. Ook zij  
gingen weg voor het begin der les, met dezelfde motivering.  
Woensdag 4 februari zou de tweede klas les hebben. Geen enkele leerling is 
die dag verschenen.



18

Vandaag 7 februari moest de derde klas komen. Ook heden is geen enkele 
leerling opgekomen. Dus vanaf heden kan men zeggen dat de lessen geen 
voortgang kunnen vinden wegens het niet verschijnen van leerlingen.  
Als ondergetekende een verklaring moet geven van de aldus ontstane toe-
stand, dan is het deze: als gevolg  van het afwijzend standpunt, dat de boeren-
bevolking in deze streken t.o.v. de Nederlandse Landstand inneemt, sturen de 
ouders hun kinderen niet meer naar school nu deze daaronder is gevallen.  
De mening, dat het hoofd der school verantwoordelijk moet worden gesteld 
voor deze gang van zaken, zal toch wel niet houdbaar zijn. Intussen zult U  
wel vernomen hebben, dat de R.K. Lagere Landbouwschool te Horst niet de 
enige en niet de eerste onderwijsinrichting is, waar de lessen geen voortgang 
konden vinden.

 Hoogachtend,  
 w.g. J.M. Achten  
 Hoofd der school.

De gemachtigde van de reeds vermelde “Stichting met de zeer lange naam”, 
een zekere J. Wachelder stelt op 26 juni 1942 enkele vragen aangaande de 
toestand van het landbouwonderwijs aan de school te Horst. Hij vraagt in zijn 
brief naar:
 1. Het aantal leerlingen, dat momenteel de school bezoekt met opgave van 

de klassen.
 2. Welke pogingen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar zijn aangewend 

(opm. het schooljaar begon toen nog in april!) om nieuwe leerlingen te 
krijgen.

 3. Welke pogingen door U als verantwoordelijk Hoofd der school zijn aange-
wend in het algemeen om meer leerlingen te krijgen.

 4. De namen en adressen van de leden van de Commissie van Toezicht.

 w.g. J. Wachelder.

Waarop de heer Achten antwoordt:

Horst, 4 juli 1942

De heer J. Wachelder  
Maastricht.

Naar aanleiding van Uw brief, d.d. 26 juni 1942, deelt ondergetekende U het 
volgende mede:
 1. De school wordt momenteel door geen enkele leerling bezocht.

 2. en 3. Direct vanaf de oprichting heeft de school, én door het onderwijs én 
door de landbouwvoorlichting, een reputatie proberen te vestigen 
waarin zij zeker geslaagd is. 
Het gehele jaar door stelde de school pogingen in het werk, om door 
degelijk onderwijs leerlingen te trekken. Dat dit het beste middel
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bleek te zijn, bewijst het groot aantal leerlingen, dat zich ieder jaar 
aanmeldde: de school telde op 1 januari 1942 117 leerlingen. Andere 
pogingen heeft het Hoofd der school niet ondernomen.

 4. De namen en adressen van de Commissie van Toezicht zijn hem niet 
bekend.

 Het Hoofd der School 

 w.g. J.M. Achten

Het antwoord van de heer Achten tekent de principiële houding van hem en 
van alle leerkrachten in Limburg. Een eresaluut voor deze fiere en moedige 
houding is hier zeker op zijn plaats.

Wie meent dat de op non-actief-gestelde hoofden van de land- en tuinbouw-
scholen in Limburg daarna een leven van “zalig nietsdoen” genoten, vergist 
zich deerlijk. 
De Rijkslandbouw- en Rijkstuinbouwconsulent onderhouden het nodige kón-
takt met hen en schakelen hen bij tijd en wijle in bij de Rijksdiensten. Uit deze 
tijd stamt de nu volgende anekdote: 
De hoofden van de Lag. Land- en Tuinbouwscholen werden weer eens op-
getrommeld voor een vergadering in Roermond. De heer Timmermans, hoofd 
van de toenmalige Lag. Landbouwschool te Sittard fietste, na afloop van de 
bijeenkomst, samen met de heer H. Beek, hoofd van de Lag. Landbouwschool 
te Helden, door de Roermondse Weerd om in zijn geboorteplaats bij familie te 
overnachten. Onderweg werd, zoals dat vaker gebeurt, nog wat na-vergaderd. 
De opdrachten, die zij op de vergadering hadden gekregen, ontlokten Timmer-
mans de volgende opmerking tot zijn collega: “Baer, ze klote zoëlang tot ze os 
weer aan het werk hobbe”.

Tijdens de oorlogsjaren blijft de Landbouwschool verder gesloten. Wel wordt 
de laatste oorlogsjaren de kruipruimte onder de lokalen als geheime schuil-
plaats voor mannen uit de omgeving van de school gebruikt bij razzia’s. Als 
eindelijk in november 1944 de bevrijding komt, dient het schoolgebouw als 
huisvesting van Engelse en Amerikaanse soldaten.  
Na hun vertrek wordt het schoolterrein afgezet met prikkeldraad en krijgen 
N.S.B.-ers en mensen, die in de oorlog voor de verkeerde kant kozen, interne-
ring in het gebouw. Ze worden bewaakt door leden van de O.D. (Ordedienst).

Een nieuwe start:

Eerst na een grondige schoonmaakbeurt kunnen op 1 september 1945 de les-
sen weer een aanvang nemen. Er is enorm gebrek aan leermiddelen. Gestart 
wordt met vier “oude” klassen uit 1942 en één “nieuwe” klas.  
In totaal bezoeken 106 leerlingen de school. In 1946 worden twee vierde klas-
sen tegelijk afgeleverd.
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3. Het onderwijs in de beginjaren
 
Vanaf het begin staat de school onder de supervisie van een “Commissie van 
Toezicht”, die tot taak heeft toezicht te houden op de gang van zaken: het vast-
stellen van het schoolgeld, het goedkeuren van het jaarverslag en de rekening 
en verantwoording.  
In 1947 bestond deze commissie uit: 
Dr. H. v. Grunsven, Burgemeester der gemeente Horst, tevens voorzitter.  
Hoogeerw. Heer L. Debije, Deken van Horst.  
W. Everts, Burgemeester der gemeente Sevenum.  
J. Hoogers, Landbouwer te Horst. 
P.J. Thijssen, Landbouwer te Sevenum, tevens secretaris.  
W. Keijsers, Landbouwer te Hegelsom. 
Deze commissie is ook aanwezig bij de eindlessen en verleent hieraan het 
nodige cachet. 
 

Eindles en diplomering
 
In de beginfase tot 1958 wordt nog geen eindexamen gehouden. De leerling- 
en worden tijdens een zogenaamde “eindles” door het hoofd der school aan  
de tand gevoeld door het stellen van vragen over de in de loop der jaren be-
handelde leerstof. Om de beurt moeten de leerlingen één of meerdere vragen 
beantwoorden in de diverse vakken. Het valt te begrijpen, dat deze school-
verlaters zich niet bijster op hun gemak voelen, want zij worden ondervraagd 
in het bijzijn van de Commissie van Toezicht (waarin 2 burgemeesters en 1 
deken), de Rijkslandbouwconsulent, die namens het Rijk toezicht houdt, en 
hun ouders.
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De geslaagde leerlingen ontvangen een diploma, waarop staat aangegeven of 
zij het onderwijs “met vrucht”, “met veel vrucht”, of “met zeer veel vrucht” heb-
ben gevolgd. Cijferlijsten worden in deze tijd nog niet gebruikt. Gedurende de 
opleiding komen de leerlingen van:  
Klas 1 gedurende 40 weken 11/2 dag per week,  
Klas 2 gedurende 40 weken 1 dag per week,  
Klas 3 gedurende 30 weken 1 dag per week en  
Klas 4 gedurende 30 weken 1 dag per week naar school.  
Als vakken worden gegeven: 
Nederlands, Rekenen, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Staatsinrichting. Daar-
naast Natuurkunde, Scheikunde, Plantkunde, Plantenteelt en -ziekten, Dierkun-
de, Veeteelt en Melkkunde, Kennis van de grond, Besmettingsleer, Godsdienst- 
en Maatschappijleer. 
Later komen hierbij nog Landbouwboekhouden en Bedrijfsleer. Het hoofd der 
school, die naast Natuur- en Scheikunde ook alle landbouw-vakken verzorgt, 
wordt bijgestaan door: een godsdienstleraar, die Godsdienst- en Maatschappij-
leer verzorgt en een onderwijzer (vaak Hoofd van een lagere school in de buurt) 
die op de vrije woensdagmiddag de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis 
voor zijn rekening neemt. Behalve voor Nederlands, Rekenen, Aardrijkskunde 
en Geschiedenis zijn er practisch geen leerboeken aanwezig. Voor Natuur-
kunde en Scheikunde zijn op folioformaat gestencilde lessen (met vragen) 
aanwezig, die de leerlingen thuis moeten overschrijven. De overige vakken 
worden gegeven aan de hand van “Limburgse Dictaten”. Voor het maken van 
deze “Limburgse Dictaten” is er indertijd een commissie ingesteld, waarvan de 
heer Achten voorzitter is geweest. Hij heeft, samen met o.a. de heer H. Ronc-
ken, een zeer werkzaam aandeel gehad in het tot stand komen van genoemde 
dictaten, die in 1948 in druk verschijnen. Ze zijn zeer sober uitgevoerd, zonder 
illustraties maar zó erg uitgebreid, dat ze zelfs door de heer Roncken gebruikt 
worden bij de opleiding van landbouwonderwijzers voor de Akte Landbouw (± 
1951).

De leerlingen
 
De toeloop naar de lagere landbouwscholen blijft ook na de oorlogsjaren 
aanhouden. Een reden hiervoor dient gezocht te worden in het ontbreken van 
scholen voor voortgezet onderwijs op het platteland. Zo groot is de toeloop 
naar de lagere landbouwscholen dat men zelfs denkt aan de vestiging van 
nieuwe scholen. In een verslag van een Hoofdenvergadering van 12-9-’46, 
belegd door de Ver. voor Landbouwonderwijs, wordt zelfs de vestiging van 
een landbouwschool in de Peelstreek en te Sevenum als gewenst benadrukt! 
In hetzelfde verslag kan men lezen dat er ook sprake is van nieuwe scholen te 
Nederweert, Hunsel en Melick. Er wordt zelfs “een commissie ter bestudering 
van het gehele probleem” ingesteld. 
Van de andere kant begint men zich ernstig zorgen te maken dat er te veel 
jongens op de bedrijven blijven: soms werken 3,4 of zelfs meer jongens op 
het ouderlijk bedrijf. Het komt vaak voor dat uit één gezin 2 of 3 jongens de 
Landbouwschool bezocht hebben. In die tijd is er veel over dit “kleine-boeren-
vraagstuk” te doen geweest. De LLTB geeft in 1948 een brochure uit: “Onze 
jongens! Welke richting na de lagere school?”, waarin men tot de conclusie 
komt, dat 40% van de jongens van de hoogste klassen van de lagere
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scholen afkomstig uit boerengezinnen een ander beroep zal moeten kiezen.  
Dit advies wordt door de boerenstand nog niet direct opgevolgd.  
Is een kleine daling van het aantal leerlingen aan de Lag. Landbouwschool te 
Horst het gevolg geweest van bovengenoemd advies? 

4. Lager Tuinbouwonderwijs in Horst

Op 6 december 1947 opent Dr. W. Droesen, Voorzitter van de Ver. voor Land-
bouwonderwijs een Lagere Tuinbouwschool, die voorlopig ondergebracht is 
in het Jeugdhuis te Meterik (de geboorteplaats van Dr. Droesen). Tot hoofd 
van deze school is benoemd de heer W.A.G. Hobbelen. Er wordt gestart op: 5 
januari 1948 met 29 leerlingen.

De praktijkrichtingen worden groenteteelt en fruitteelt.

De school blijkt echt in een behoefte te voorzien en trekt van meet af aan  
veel leerlingen. M.i.v. 15 mei 1952 volgt de heer P. van Hoek de heer  
Hobbelen op, die benoemd is tot directeur van de Venlose Veiling. Het zal tot 
1956 duren eer het nieuwe gebouw aan de Schoolstraat te Horst (thans  
Vormingsinstituut) betrokken kan worden.

Lagere Tuinbouwschool, Schoolstraat
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Eindexamenklas Lagere Tuinbouwschool met een groep leerlingen van de Lagere Landbouw-
school, die tuinbouwonderwijs volgden aan de Lagere Tuinbouwschool.

5. Reorganisatie van het Land- en Tuin- 
 bouwonderwijs
 
Omstreeks 1950 begint men in te zien, dat de lagere land- en tuinbouw- 
scholen, nog steeds typische éénmans-scholen met part-time-onderwijs, niet 
meer voldoen aan de eisen, die men aan de opleiding tot toekomstige boer of 
tuinder moet stellen. 
Onvoldoende praktijkonderwijs en te weinig algemene vorming leiden uiteinde-
lijk tot een ingrijpende reorganisatie. Het “Landbouwonderwijs-Nieuwe- 
Stijl” wordt eerst op een aantal proefscholen (o.a. Weert) uitgeprobeerd.  
In 1955, zo blijkt uit verslagen van hoofdenvergaderingen van 26 maart en 29 
oktober, is er al sprake van praktijklessen in pluimveeteelt en mechanisatie. 
Vermeldenswaard is, dat in dezelfde verslagen ook gesproken wordt van  
sexuele voorlichting aan de leerlingen op de agrarische scholen.  
M.i.v. 1 september 1956 wordt aan de Lagere Landbouwschool te Horst aan-
gesteld als Pluimveeteeltleraar de heer A. v. Stratum en als leraar Werk- 
tuigkunde de heer J. Ernst. Het land- en tuinbouwonderwijs “nieuwe stijl”  
wordt m.i.v. 1 september 1957 aan beide scholen te Horst ingevoerd.  
Deze reorganisatie bracht als konsekwenties mee dat:
- gestart wordt met een eerste leerjaar, waar leerlingen gedurende 40 weken 

5 dagen per week onderwijs volgen. (In de volgende leerjaren wordt dit: 2e 
leerjaar 40 weken-5 dagen, 3e leerjaar 30 weken-3 dagen, 4e leerjaar 30 
weken-3 dagen).

- een aantal nieuwe vakken wordt ingevoerd: o.a. Engels, Algebra, Meetkunde, 
Handvaardigheid, Tekenen, Muziek.
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- van andere vakken het aantal uren wordt uitgebreid, o.a. Nederlands.
- nieuwe leraren moeten worden aangetrokken.
- er een grote behoefte ontstaat aan leslokalen.

M.i.v. 1 september 1957 wordt aan de Lagere Landbouwschool te Horst  
benoemd de heer M.A.A. Reijnders, voordien hoofd van de R.K. Lagere  
School te Maasniel-Asenray en m.i.v. dezelfde datum aan de Lagere Tuin-
bouwschool te Horst de heer J.M.G. Frenken. Voor het Handvaardigheids- 
onderwijs wordt aan beide scholen aangesteld de heer W.E. Lemmen te  
Hegelsom. Met de reeds eerder genoemde leraren Pluimveeteelt-praktijk-on-
derwijs en Werktuigkunde bestond het team dus uit 5 personen. Ook aan  
de Tuinbouwschool kwam in 1957 een praktijkleraar Groenteteelt: de heer 
J.P.M. Sanders en een jaar later een praktijkleraar Fruitteelt: de heer M.A.  
Jansen.

In 1958 wordt de heer J.M. Achten, reeds enkele jaren lid van Provinciale 
Staten, gekozen tot deputé. Tot zijn opvolger wordt m.i.v. 1 september 1958 
benoemd de heer M.A.A. Reijnders 
De omvorming tot Volledig 4-jarig Dagonderwijs is waarschijnlijk toch even 
van invloed geweest op de schoolkeuze van diverse leerlingen.  
Worden in 1956 nog 31 leerlingen aangemeld, in 1957 zijn er dat slechts 21  
en in 1958 slechts 15 (uit 7e leerjaar lagere school). Gelukkig wordt nóg een 
eerste klas aangenomen, bestaande uit 6e klassers van lagere scholen. Ook 
aan de Lagere Tuinbouwschool daalde het aantal aanmeldingen van 28 in  
1956 naar 15 in 1957 en in 1958 melden zich eveneens 15 leerlingen (uit 7e 
leerjaar L.S.) aan. Ook hier wordt een eerste klas aangenomen uit het 6e  
leerjaar van de lagere scholen. 
Kennelijk zijn ouders én leerlingen geschrokken van de rigoureuze vermeer- 
dering van het aantal schooldagen: van 11/2-1-1-1 naar 5-4-3-3.  
Dit betekent natuurlijk verlies aan arbeidskracht op de bedrijven. Ook het feit 
dat de school 4-jarig is (tegenover ulo en lts 3-jarig), is waarschijnlijk van  
invloed geweest op de daling van het aantal leerlingen.  
De invoering van vakken als Engels, Algebra en Meetkunde wordt door  
ouders en leerlingen met een behoorlijke dosis scepsis bekeken: “Waarom 
moet een boer Engels leren?” was een vraag, die jarenlang door de leerlingen 
is gesteld, waarschijnlijk ook door hun ouders! Hetzelfde geldt voor Algebra  
en Meetkunde, waarvan men het nut voor boer en tuinder niet inziet.

Samenhangend met deze reorganisatie krijgt het land- en tuinbouwonderwijs 
ook inspecteurs. Voordien waren de Rijkslandbouw- en Rijkstuinbouw- 
consulent van Rijkswege belast met het toezicht op het onderwijs. De heer Ir. 
M. Huige wordt de eerste inspecteur in inspectie VI.

De aanvankelijke daling van aanmeldingen in 1957 en 1958 wordt gevolgd  
door een duidelijk herstel aan beide scholen in 1959. In de jaren 1959 en  
1960 wordt het nieuwe programma in alle klassen ingevoerd. Dat dit met 
enorme moeilijkheden gepaard gaat (o.a. lokalen-gebrek), valt te begrijpen. 
De Lagere Landbouwschool zoekt zelfs onderdak in lokalen van de oude 
jongensschool te Sevenum, een haast onmogelijke situatie vanwege heen- en 
weerreizen van leerkrachten en leerlingen. Een climax in de leerling-bezetting 
wordt voor beide scholen bereikt in de jaren 1961 en 1962: aan de Lagere 
Landbouwschool staan dan resp. 105 en 106 leerlingen ingeschreven en aan
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de Lagere Tuinbouwschool resp. 129 en 116. Een groot knelpunt vormt ook  
het handvaardigheidsonderwijs in de leerjaren 1, 2 en 3, waarvoor geen ge-
schikt lokaal aanwezig is. Aanvankelijk werd de timmerwerkplaats van de  
heer W. Lemmen gebruikt als handvaardigheidslokaal. De werkbanken en de 
klassikale gereedschaps-sets namen zoveel plaats in beslag, dat leerlingen en 
leraar zich met de grootste moeite naar hun werkstek konden begeven. Als  
de ouderlijke woning van de heer Lemmen wordt afgebroken om plaats te  
maken voor 4 woningen t.b.v. woningzoekende leerkrachten bij het land- 
bouwonderwijs, verhuist de hele handvaardigheidsinventaris naar een leeg- 
staande werkplaats aan de Venrayseweg te Horst. Qua ruimte een verbete 
ring, maar qua veiligheid (vlak langs een drukke weg) en toezicht in de  
pauzes een extra verzwaring voor de leraar. 
Het is dan ook een uitkomst, zij het voorlopig, als in 1959 aan de Tuinbouw-
school een noodvoorziening wordt getroffen in de vorm van een houten  
handvaardigheidslokaal met leslokaal. Dat was de 2e verhuizing binnen één 
jaar.

Ouderlijke woning W. Lemmen.
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In 1960 is het nieuwe onderwijssysteem aan beide scholen volledig doorge-
voerd. Een lessentabel uit die tijd (1957) ziet er als volgt uit:

26
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In 1960 wordt aan de Lagere Landbouwschool de permanente uitbreiding 
gerealiseerd in de vorm van een leslokaal, een overblijf lokaal dat tevens als 
leslokaal dienst doet en een handvaardigheidslokaal, waarin ook vakvaardig-
heid (werktuigkunde) wordt gegeven. 
Aan de Lagere Tuinbouwschool wordt het handvaardigheidslokaal omgebouwd 
tot 2 leslokalen. Daarmee is voorlopig een eind gekomen aan het door reorga-
nisatie ontstane tekort aan les- en praktijklokalen.

Uitbreiding Lagere Landbouwschool in 1960.

Vanaf 1960 worden eindexamens gehouden i.p.v. de vroegere eindlessen.  
Er wordt samengewerkt met de scholen in Ottersum, Venray en Well.
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Een andere naam
 
Tengevolge van de steeds voortschrijdende schaalvergroting in de landbouw, 
gaan steeds meer landbouwbedrijven overschakelen naar de teelt van tuin-
bouwgewassen. Aan dit probleem is door beide scholen tijdig aandacht  
besteed. 
Uit de hier volgende brief d.d. 16 juli 1962, gericht aan de beide Commissies  
van Beheer, aan alle voorzitters van afdelingen van de LLTB en van de Tuin-
bouwverenigingen in de regio, moge blijken dat men hierbij democratisch te  
werk is gegaan.

De Commissies van Beheer en de Voorzitters van plaatselijke standorganisa- 
ties gaan akkoord en zodoende wordt de R.K. Lagere Landbouwschool m.i.v.  
1 september 1962 omgedoopt in R.K. Lagere Land- en Tuinbouwschool.
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Uit onderzoeken aan de lagere land- en tuinbouwscholen in Limburg in deze 
tijd blijkt, dat diverse aangemelde leerlingen niet of met zeer veel moeite het 
onderwijs kunnen volgen. Deze leerlingen hebben op de lagere school mees- 
tal 1 of 2x gedoubleerd. Door het bestuur, de Ver. voor Landbouwonderwijs, 
wordt een onderzoek ingesteld naar de toekomstige behoefte aan scholen  
voor lager en middelbaar land- en tuinbouwonderwijs in Midden- en Noord-
Limburg. Daartoe wordt een commissie ad hoc ingesteld, die in 1964 rapport 
uitbrengt over haar bevindingen.  
Deze commissie komt tot de volgende interessante conclusies:

1. Er moet gestreefd worden naar een leerlingbezetting van minimaal 100  
leerlingen per school.

2. Door de uitbreiding van het programma aan de lagere land- en tuinbouw-
scholen worden veel hogere eisen gesteld aan het leervermogen van de 
leerlingen dan voorheen bij het “oude programma” het geval was.

3. Bij de toelating van leerlingen tot de school moet een strengere selectie  
worden toegepast, waardoor het peil van de lagere land- en tuinbouw- 
scholen kan worden verbeterd.

De commissie is van mening, dat 20% van de aspirant-leerlingen zou  
moeten worden afgewezen, wil men tot een redelijke verhoging van het 
onderwijs-peil komen.

De samenstellers van het rapport zijn verder van mening, dat voor deze 
afgewezen leerlingen (+ de beste leerlingen van de toenmalige B.L.O.-scho-
len), die blijkens hun schoolkeuze toch in de land- en/of tuinbouwrichting 
willen worden opgeleid, een mogelijkheid dient te worden gecreëerd in  
een zgn. M.E.L.-school (= school met eenvoudig leerprogramma), waarin  
de praktijklessen een overwegende rol spelen.
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6. Individueel Landbouwonderwijs in  
 Horst

De heer Reijnders krijgt van het bestuur, de Ver. voor Landbouwonderwijs,  
opdracht een dergelijke M.E.L.-school voor te bereiden en zijn bevindingen 
neer te leggen in een nota. 
Het is een moeilijke en, zeker in de aanvangstijd, weinig inspirerende op- 
dracht.

De drie toen bestaande M.E.L.-scholen te Breda, Nijmegen en Haarlem  
worden door de heer Reijnders enkele malen bezocht.  
Met de daar verzamelde gegevens en schaarse informatie heeft hij in elk  
geval een basis voor het schrijven van de gevraagde nota, die eind februari 
1965 gereed komt. In deze nota wordt ingegaan op diverse problemen, zoals:

- plaats van vesting van deze school 
- aantrekken van leerlingen en selectie-procedure 
- vervoersmogelijkheden voor de leerlingen, die soms van ver moeten komen  
- voorlichting en publiciteit 
- praktijkrichtingen in de 3-jarige opleiding 
- plaatsingsmogelijkheden van leerlingen na doorlopen van de school 
- nazorg 
- lesprogramma 
- lerarenteam 
- te treffen voorzieningen (broeikas) 
- leermiddelen en methodiek

Na aanbieding van deze nota aan bestuur, inspecteur en Directie Landbouw-
onderwijs, wordt de nota uitvoerig besproken met de heer Drs. Schepel, toen-
malig stafinspecteur, de heer De Ponti, secr. bestuur, en de heer l.M. Huige, 
rayon inspecteur.

Eind juni 1965 komt van Directie Landbouwonderwijs het groene licht dat, bij 
wijze van proef, met een M.E.L.-afdeling aan de school gestart kan worden. 
Van een goed voorbereide aanmeldingscampagne kon op dit late tijdstip, vlak 
voor de zomervakantie, geen sprake meer zijn.

Ondanks deze moeilijkheden kan in augustus 1965 de M.E.L.-afdeling aan de 
Lagere Landbouwschool in Horst van start gaan met 14 leerlingen.

Vermeldenswaard is dat tegelijk in Horst wordt begonnen met:

- een I.T.O.-afdeling (= Individueel Technisch Onderwijs) aan de Lagere  
Technische School 

- een I.H.N.O.M. (= Individueel Huishoud en Nijverheidsonderwijs Meisjes)  
aan de Huishoudschool Horst

De Lagere Landbouwschool te Horst is de eerste school met een M.E.L.-
afdeling.
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7. Geruisloze fusie
 
Zoals reeds eerder gemeld, voorziet de Lagere Tuinbouwschool te Horst echt  
in een behoefte. Het hoogste aantal leerlingen wordt in 1961 bereikt nl. 129.  
Na 1962 zien we het aantal leerlingen geleidelijk dalen tot in 1965 een diepte-
punt wordt bereikt: 67 leerlingen.

Als voornaamste oorzaak voor deze teruggang van het aantal leerlingen is  
aan te geven, een sterke daling van het aantal bedrijven door een steeds gro- 
ter wordende schaalvergroting en voorschrijdende mechanisatie.

Praktisch zonder overleg met de leraren wordt m.i.v. 1 september 1966 de 
Lagere Tuinbouwschool in de Schoolstraat, bij de Lagere Land- en Tuin- 
bouwschool aan de Stationsstraat gevoegd.

Goddank vallen er bij deze “geruisloze fusie”, geen slachtoffers. Alle leraren 
kunnen hun volledige baan behouden, hoewel het bij de leraren van de voor-
malige Tuinbouwschool overkomt als een donderslag bij heldere hemel. Een 
voordeel is geweest dat er op deze manier een levensvatbare onderwijsinstel-
ling ontstaat.

De gecombineerde school telt in totaal 141 leerlingen, incl. de M.E.L.-afde- 
ling. Beide schoolgebouwen blijven in gebruik. Tengevolge van deze disloca- 
tie ontstaan tal van problemen: roostertechnische en verplaatsingsmoeilijk-
heden voor de leraren, die vaak heen en weer moeten pendelen. Nog ernsti- 
ger problemen ontstaan, als hele klassen zich moeten verplaatsen. Enkele 
leraren, die erge haast hebben, lopen tegen een bekeuring aan wegens over-
schrijden van de maximum-snelheid. 
Het zal nog tot 1972 duren voor deze lastige en vaak gevaarlijke situatie tot  
een oplossing komt.

Kalveropfokwedstrijd.
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Onze bewondering gaat uit naar leraren en leerlingen die dit ongerief zoveel 
jaren gedragen hebben en zich altijd sportief hebben opgesteld.

Toch blijven er voor de leerlingen veel prettige aktiviteiten over zoals: excur- 
sies, vieringen, sportdagen (aanvankelijk nog samen met buurtscholen),  
bezoek aan tentoonstellingen en schoolreizen. Een jaarlijks terugkerende ak- 
tiviteit mag hier wel bijzonder vermeld worden nl. de jaarlijkse kalveropfok- 
wedstrijd voor leerlingen afkomstig van rundvee-bedrijven. Afgesloten met  
een tentoonstelling en een exterieur-beoordeling door een deskundige jury.  
De leerlingen, die een prijs winnen, zijn terecht apetrots, want ze hebben aan 
de opfok van het kalf veel zorg en liefde besteed.
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8. Experimenteerschool
 
Vlak voor de fusie, begin 1966, is de Lagere Tuinbouwschool te Horst door  
de Directie Landbouwonderwijs aangezocht om met 8 andere Lagere Land-  
en Tuinbouwscholen deel te nemen aan een landelijk Brugklas- en differen- 
tiatie-experiment i.v.m. de op-handen-zijnde invoering van de “Mammoetwet” 
in 1968.

Dit 5-jarig experiment, begeleid door de 3 Pedagogische Bureaus, start met 
een voorbereidende fase in het cursusjaar 1965/1966. Hieraan heeft de  
Lagere Tuinbouwschool nog deelgenomen.

De eigenlijke experimenteer-fase, waaraan door de gefuseerde Lagere Land- 
en Tuinbouwschool wordt deelgenomen, begint met het cursusjaar  
1966/1967. Er wordt ijverig geëxperimenteerd met:

- Interne en externe differentiatie bij Nederlanse Taal, Rekenen/Meetkunde. 
Hierbij wordt gewerkt met kern- en keuzetaken (A en B).

- Foutenanalyses.

- Diagnostische proefwerken.

- Gedifferentieerde rapporten.

- Studielessen.

- Observatie.

De resultaten van de deelnemende scholen worden onderling vergeleken.

In 1967/1968 wordt de differentiatie in het 3e leerjaar voortgezet en wordt na-
gegaan of vergaande differentiatie noodzakelijk is i.v.m. het examen in het 4e 
leerjaar. 
De opgedane ervaringen van de Lagere Land- en Tuinbouwschool te Horst 
worden doorgegeven aan directies en leraren van de Land- en Tuinbouw- 
scholen Limburg, die op hun beurt de verkregen informatie gaan toepassen 
in hun school. In het cursusjaar 1968/1969, het jaar van de invoering van de 
Mammoetwet, wordt het experiment voortgezet in alle leerjaren en worden 
de eerste eind-examens voorbereid. De afsluiting volgt in het cursusjaar 
1969/1970. Door middel van conferenties worden de opgedane ervaringen 
verbreid. In Limburg gebeurt dat door de school van Horst.

Dat het gehele Land- en Tuinbouwonderwijs in ons land terdege is voorbe- 
reid op de invoering van de Mammoetwet, zelfs beter dan diverse andere  
vormen van voortgezet onderwijs is in de eerste plaats aan hun inzet te  
danken. De voortrekkersrol, die de Lagere Land- en Tuinbouwschool daarbij 
heeft mogen vervullen is een grote stimulans geweest voor het lerarenteam. 
Daardoor hebben de leerlingen jarenlang van de opgedane ervaringen kun- 
nen profiteren.
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9. Veralgemening, verbrede vakrichtingen
 
De invoering van de “Mammoetwet” heeft voor het Lager Land- en Tuinbouw-
onderwijs echter ook nadelige gevolgen gehad.

Ten gevolge van snel om zich heen grijpende structurele veranderingen in de 
Land- en Tuinbouw, schaalvergroting en voortschrijdende mechanisatie, die 
steeds hogere eisen aan de ondernemers gaan stellen, gaat men zich af- 
vragen welke opleidingen toekomstige ondernemers in de land- en tuinbouw 
moeten volgen om hun bedrijf op verantwoorde wijze te kunnen uitoefenen. 
Men stelt dan als minimale vooropleiding MAVO, als het kan zelfs HAVO. De 
lagere Agrarische School wordt in dit verband nauwelijks nog genoemd als 
instituut van vooropleiding.

Gezien de leercapaciteiten van de leerlingen, die mede door negatieve selec- 
tie op de Lagere Agrarische Scholen terecht komen, moet men zich terecht 
afvragen of het gros van deze leerlingen wel in staat geacht moet worden om  
in de toekomst een groot bedrijf economisch en efficiënt te kunnen leiden.  
Bovendien schrikken de hoge investeringen en de gebondenheid aan het be-
drijf veel jongeren af. Het aantal aanmeldingen op de meeste Lagere  
Agrarische Scholen loopt tengevolge van deze factoren sterk terug.

In de Nota “Spreiding en Organisatie van het Agrarisch Onderwijs”, n.a.v. een 
onderzoek door het Landbouwschap, wordt de daling van het aantal  
leerlingen op de Lagere Agrarische scholen vanaf 1964/1965 tot 1971/1972 
berekend op 27%.  
Een daling die voor veel scholen de “doodsteek” betekent.

De Lagere Land- en Tuinbouwschool te Horst overleeft ook deze tegenslag, 
hoewel de leerlingbezetting een dieptepunt (117) bereikt in het cursusjaar 
1973/1974. De positie van veel leraren wordt hierdoor onzeker. Velen trachten 
in deze jaren hun inzetbaarheid te vergroten door studie voor Lagere of Mid-
delbare akten (Aardrijkskunde MO, Middelbare Land- en Tuinbouwakten), en 
applicaties (bijv. Biologie).

In Limburg daalt het aantal Lagere Land- en Tuinbouwscholen tot 7! De di- 
recteuren van de nog overgebleven Limburgse Land- en Tuinbouwscholen  
steken de hoofden bij elkaar. Collega’s uit Twente (Delden, Denekamp en  
Tubbergen) zijn met hun scholen bezig aan een andere opzet van het leer- 
plan (het “plan Twente”). Met deze collega’s wordt kontakt opgenomen. Op het 
kantoor van de ABTB te Arnhem wordt een hele dag van gedachten gewisseld. 
Men is ervan overtuigd dat er iets moet ondernomen worden. In opdracht van 
de Vereniging voor Landbouwonderwijs schrijven de heren J. Hennissen en A. 
Reijnders een discussiestuk over hun zienswijze op de aan te brengen veran-
deringen in de opzet van het Land- en Tuinbouwonderwijs.

 
Ook landelijk komt de discussie over “veralgemening” op gang. Van de hand 
van Drs. C.A.M, van Schayk van het KPC verschijnt er een discussienota:  
“Veralgemening van het Lager Agrarisch Onderwijs”. Hierin wordt zeer duide-
lijk het probleem van uitstel van beroepskeuze door een zo breed mogelijke 
beroepsvoorbereiding aan de orde gesteld en de gevolgen daarvan voor vak-
richtingen (verbreding).
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Op studiedagen en vergaderingen aangaande veralgemening en verbreding 
vakrichtingen ontstaan felle discussies, waarbij de “stedelijke” tuinbouw-scho-
len duidelijk te kennen geven tegenstanders van de verbreding van vakrichtin-
gen te zijn: in hun situatie een begrijpelijk standpunt.

Uiteindelijk is de verbreding van vakrichtingen er toch gekomen en blijkt de 
invoering van een nieuw programma de redding geweest voor tal van scholen. 
Zeker voor de scholen in Limburg, die zich na 1972 mogen verheugen in een 
geweldige toeloop van leerlingen, vooral in de steden. In Horst is de toeloop 
niet zo groot, maar het aantal leerlingen verdubbelt in de loop der eerstvolgen-
de jaren. Daarbij is de nieuw gekozen naam “Biologische School” zeer zeker 
van invloed geweest, maar meer nog het feit dat er duidelijk   een accent-
verschuiving plaatsvindt van beroepsopleiding naar beroeps-voorbereidend-
onderwijs.

Ook hier werkten leraren van de Biologische School te Horst jarenlang mee in 
diverse werkgroepen

 
Naast uitstel van de beroepskeuze - een veel gehoorde kreet in de 70-er jaren 
(in Middenschool experimenten en contouren-nota’s)- wordt ook de doorstro-
ming naar Middelbaar Beroepsonderwijs bevorderd en krijgen de leerlingen 
meer toegang tot beroepen in de periferie van de land- of tuinbouw.

De Biologische School te Horst heeft uiteindelijk gekozen voor de verbrede 
vakrichtingen. Momenteel zijn aan de school verbonden:

1. Plantenteelt en-verzorging.

2. Dierenhouderij. 
 
Bij 1. en 2. is geïntegreerd de V.A.P. (= Verwerking Agrarische Producten).

3. Aanleg en onderhoud van tuinen.

4. Bloembinden 
 
Voor alle vakrichtingen zijn inmiddels examens op B- en C-niveau gereali-
seerd.
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10. Cursussen en Leerlingstelsels
 
Als we teruggaan in de geschiedenis van het landbouwonderwijs, blijkt dat 
er rond de eeuwwisseling van regulier landbouwonderwijs nog geen sprake 
is. Wel worden er in Limburg landbouwcursussen gegeven, aanvankelijk door 
rondtrekkende landbouwonderwijzers (wandelleraren).

Naderhand is dit cursusonderwijs op het platteland vaak de enige manier 
geweest, waarop de agrariërs kennis kunnen opdoen op landbouwgebied. In 
1930 werden er in Limburg 50 landbouwcursussen gegeven, in hoofdzaak aan 
cursisten, die na de lagere school geen ander onderwijs gevolgd hebben.

Men mag stellen, dat deze cursussen de aanzet gegeven hebben tot het ont-
staan van Lagere Land- en Tuinbouwscholen en de Landbouwwinterscholen 
(voorlopers van de Middelbare Agrarische Scholen). Maar ook na het ont- 
staan van deze scholen is het cursusonderwijs in onze provincie een belang-
rijke rol blijven spelen. Hierbij hebben “Landbouwonderwijzers” (incl. Tuin-
bouwonderwijzers), onderwijzers van lagere scholen, die in het bezit waren 
van de akten Land- en/of Tuinbouw, vaak met veel inspanning en moeite, de 
boerenbevolking de nodige kennis bijgebracht om een bedrijf verantwoord uit 
te oefenen. Het is dan ook terecht orn hier aan deze “werkers van het eerste 
uur” een eresaluut te brengen.

Praktisch elk dorp heeft een landbouwonderwijzer in deze tijd. Vaak wordt,  
bij sollicitaties voor de betrekking van hoofd van de lagere school als eis ge-
steld “in het bezit van de Landbouw- en/of Tuinbouwakte”. De directeuren  
van Lagere Land- en Tuinbouwscholen uit deze tijd zijn voortgekomen uit  
deze “landbouwonderwijzers”.

In het gebied van de Horster Lagere Landbouwscholen mogen we zeker niet 
vergeten de namen te noemen van enkele van deze onderwijzers, die tot in de 
zestiger jaren cursussen gaven of hebben meegeholpen aan deze cursussen. 
Namen als die van o.a. Meester Zegers (Sevenum), Meester Wijnen  
(Hegelsom), Meester van Rijswijk (Melderslo), Meester Mennen (Kronenberg) 
zijn in agrarische kringen in deze regio nog steeds een begrip.

Rond de zestiger jaren werden deze cursussen georganiseerd door en  
meestal gegeven aan de lagere land- en tuinbouwscholen.  
De laatste Algemene Tuinbouwcursus werd in Horst gegeven in de cursus- 
jaren 1966-1968. (18 deelnemers, 14 gediplomeerd).  
Daarna veranderden de cursussen van aard en inhoud.  
Cursussen elementaire bedrijfsleer en bedrijfseconomie zijn enkele jaren erg  
in trek, evenals de Schakelcursussen Bloementeelt. 
Hiervan zijn er aan de voormalige Tuinbouwschool en daarna aan de Land- 
en Tuinbouwschool diverse gegeven. 
Deze cursussen bieden aan groentetelers de mogelijkheid om over te  
schakelen op bloementeelt. Bij het met goed gevolg doorlopen van zo’n cur- 
sus kan men een zgn. “teeltvergunning” krijgen. Vandaar dat de cursisten 
meestal wat oudere tuinders zijn, die zeer gemotiveerd deze cursussen volgen.

Na 1972 zijn het vooral cursussen “Booglassen voor beginners”, bijencur-
sussen, cursussen “Beoordelen, toiletteren en voorbrengen van paarden en 
ponny’s” die erg in trek zijn.



37

De leerlingen van de 4e klas kunnen een Trekker-rijbewijs-cursus volgen.  
Voor de leerlingen met I.L.O.-opleiding werd het ontbreken van een voortge-
zette opleiding als een ernstig gemis gevoeld door schoolleiding en ouders.  
Het is dan ook een verheugend feit dat reeds in 1969 gestart kan worden met 
leerlingstelsels “Tuinonderhoud” en “Boomteelt” voor leerlingen die I.L.O.-
opleiding hebben gevolgd. 
Het eerste leerlingstelsel Tuinonderhoud wordt een groot succes en de gecom-
mitteerden waren uiterst tevreden over de resultaten.  
In 1975 starten leerlingstelsels Rundvee-/Varkenshouderij en Pluimvee-/ 
Varkenshouderij in Horst, die door de Praktijkschool voor de Dierveredeling en 
de Biologische School samen worden verzorgd. 
In 1979 wordt bovendien gestart met een assistenten-leerlingstelsel Rundvee-
en Varkenshouderij, dat door de Biologische School wordt verzorgd.  
De Biologische School verzorgt op deze leerlingstelsels de zogenaamde 2e 
dag in het kader van de partiële leerplicht. Op deze 2e dag wordt de leerlingen 
een keuze-programma aangeboden, waarin o.a. opgenomen zijn: Nederlands, 
Maatschappelijke Vorming, Rechts- en Wetskennis, Lassen en Motoren/Werk-
tuigen. 
De leerlingen komen voornamelijk uit Brabant en Limburg en leggen vaak res-
pectabele afstanden af. 
Momenteel volgen 80 leerlingen de volgende leerlingstelsels: -Ass. Leerlingstel-
sel RundveeWarkenshouderij 
- Leerlingstelsel Rundvee-/Varkenshouderij 
- Leerlingstelsel Pluimvee-/Varkenshouderij en 
- Leerlingstelsel Boomteelt
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Slot van H.X: Cursussen en Ll. stelsels.

Overzicht leerlingstelsels

Cursusjaar Soort leerlingstel 1e jaar 2e jaar Diploma’s
    lassen
1969-1971 LI. stelsel Tuinonderhoud 17 17 -
1972-1974 Veeverz./Tuinond./Boomteelt 19  -
1975-1977 Rundvee/Varkens 18 - 
 Pluimvee/Varkens 5 - 3
1976-1978 Rundvee/Varkens 26 18 9
 Pluimvee/Varkens 10 5 
1977-1979 Rundvee/Varkens 27 26 7
 Pluimvee/Varkens 11 6 
1978-1980 Rundvee/Varkens 25 24 7
 Pluimvee/Varkens 10 9 
1979-1981 Ass. II.st. Rundvee/Varkens 15  -
 Ass. ll.st. Pluimvee/Varkens 3  
 Ass. ll.st. Tuinonderhoud 9  -
 Ass. ll.st. Bloementeelt 5  
 Rundvee/Varkens 22 21 -
 Pluimvee/Varkens 14 8
1980-1982 Rundvee/Varkens 29 18
 Pluimvee/Varkens 11 11
 Ass. ll.st. Rundvee/Varkens 10 10
1981-1983 Rundvee/Varkens 16 20
 Pluimvee/Varkens 9 8
 Ass. ll.st. Rundvee/Varkens 24 20
1982-1984 Rundvee/Varkens 13 17
 Pluimvee/Varkens 6 9
 Ass. ll.st. Rundvee/Varkens 22 20
 Ass. ll.st. Tuinond. + A.V.J. 16 7
1983-1985 Rundvee/Varkens 20 12
 Pluimvee/Varkens 6 6
 Ass. ll.st. Rundvee/Varkens 23 20
1984-1986 Rundvee/Varkens 17 19
 Pluimvee/Varkens 8 5
 Ass. ll.st. Rundvee/Varkens 23 17
1985-1987 Rundvee/Varkens 10 15
 Pluimvee/Varkens 9 8
 Ass. ll.st. Rundvee/Varkens 18 15
1986-1988 Rundvee/Varkens 17 8
 Pluimvee/Varkens 6 8
 Ass. ll.st. Rundvee/Varkens 20 16
 Ll.st. Boomteelt 15 

}
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11. Wetenswaardigheden

Enkele feiten en bijzonderheden uit de 
laatste decennia

21-10-1960 In gebruik name nieuwe leslokalen. 
Start melkonderwijs: 
- in lagere leerjaren aan de kunstuier 
- in 4e leerjaar handmelken aan de levende koeien 
- afsluitende cursus machinaal melken.

1963 De eerste diploma’s handmelken wordt uitgereikt (7). 
In 1970 kunnen de eerste diploma’s (9) machinaal melken wor-
den uitgereikt. 

11-10-1968 De school krijgt voor het eerst administratieve hulp voor enkele 
dagen per week in de persoon van mevr. C.A.W.M. Tielen.

1969 - De MEL-klas gaat voor het eerst een week naar de Bosbouw-  
 praktijkschool te Arnhem. 
- Het eerste leerlingstelsel Tuinonderhoud gaat van start met 17  
 leerlingen.

1970 - Een poging, door de directies van IHNO-, ILO- en ITO-afde 
 lingen ondernomen, om tot meer samenwerking te komen,  
 lijdt helaas schipbreuk. 
- Er wordt een landelijk proefexamen gehouden voor  
 Nederlands, Engels en Wiskunde/Rekenen.

22-06-1970 De ondercommissie vergadert voor de eerste keer.
24-09-1970 - Voor de laatste keer een interscholaire sportdag, waaraan de  

 agrarische scholen van Horst, Venray en Well deelnemen. 
- Er wordt gestart met electrisch booglassen voor beginners.

09-11-1970 De eerste conciërge, de heer H. Linders, treedt in dienst.
1972/1973 Het eerste landelijke examen ingevolge art. 37 van Eindexamen-

besluit L.B.O.
1972 Deze uitbreiding vindt plaats met 4 semi-permanente leslokalen, 

een kweekkas en een tuinschuur. De tuin wordt aanzienlijk uitge-
breid.

1973 De eerste “Open dag” is een groot succes. 
De naam Lagere Agrarische School wordt veranderd in Biologi-
sche School.

1974 Inrichting van een voorlopig dierenhouderijlokaal.
1978 3e Uitbreiding van de school.
1982 Start van de (voorlopige) medezeggenschapsraad, die in 1983 

definitief wordt.
17-06-1983 De heer M.A.A. Reijnders, 25 jaar directeur, gaat met de VUT en 

neemt afscheid.
01-11-1983 De heer G. Brouns volgt hem op als directeur.
01-1986 Direktie Landbouwonderwijs brengt een oriënterend bezoek.
1986 Oud-Horstenaar, de heer G.M. Boots volgt de heer A. Hutsche-

makers op als voorzitter van het schoolbestuur, de Vereniging 
voor Voortgezet Onderwijs in Limburg, waaronder alle land- en 
tuinbouwscholen in Limburg ressorteren.

04-01-1988 Volledige inrichting en uitrusting computerlokaal.
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1938 - 1988

12. Overzicht aantal leerlingen en  
 gediplomeerden

Jaar Totaal aantal ll. Totaal gediplomeerd Opmerkingen

1937 2 -
1938 94 - 
1939 107 14 
1940 116 18 
1941 118 27 
1942 117 - School gesloten
   (Landstand)
1943   
1944   
1945 114 - 
1946 111 54 2 leerjaren tegelijk
   afgeleverd.
1947 114 22 
1948 111 26 
1949 110 28 
1950 96 28 
1951 101 27 
1952 102 26 
1953 102 22 
1954 101 21 
1955 96 29 
1956 103 21 
1957 98 20 
1958 116 28 Reorganisatie: 2 eerste
   leerjaren aangenomen
1959 105 29+24= 53 2 vierde klassen
   afgeleverd
1960 93 18+24= 42 idem
1961 106 14+20= 34 
1962 104 9+5= 14 
1963 98 19+8= 27 
1964 86 29 
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Jaar  Leerlingen dipl. Leerlingen dipl. Opmer-
       kingen
 LAS MEL/ILO Totaal LAS MEL/ILO Totaal 

1965 66 14 80 24 - 24 invoering
       MEL
1966 110 31 141 24 _ 24 
1967 101 51 152 33 - 33 
1968 108 61 169 21 16 37 
1969 113 65 178 24 16 40 Invoer.
1970 109 65 174 22 16 38 Mam-
1971 98 47 145 19 23 42 moet
1972 90 65 155 33 16 49 wet
1973 67 50 117 33 14 47 
       Invoer.
       naam
1974 69 53 122 15 13 28 Biol.
1975 91 80 171 10 6 16 school

1976 106 86 192 20 9 29 ILO
1977 127 90 217 15 16 31 wordt
1978 141 96 237 21 16 37 4-jarig
1979 140 83 223 32 32 64 
1980 144 79 223 34 17 51 
1981 155 64 219 29 25 54 
1982 161 61 222 36 17 53 
1983 170 67 237 32 18 50 
1984 174 71 245 40 15 55 
1985 174 75 249 37 18 55 
1986 148 74 222 51 18 69 
1987 140 73 213 42 17 59 
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Doorstroming naar m.b.o. en andere  
opleidingen (vanaf 1957)

Schooljaar Aantal uitgereikte diploma’s Doorstroming naar Ander
 LAS ILO MBO   Vaksch. dag-ond.
    Ll. stelsels
1957-1958 28  8 2 1
1958-1959 53  7  1
1959-1960 42  5 2 8
1960-1961 34  10
1961-1962 14  4 3 1
1962-1963 27  11 2
1963-1964 29  22 1 1
1964-1965 24  12 2 2
1965-1966 24  13 3
1966-1967 33  23 5 2
1967-1968 21 16 12 1 1
1968-1969 24 16 11 6
1969-1970 22 16 17 2
1970-1971 19 23 17 1
1971-1972 33 16 24 7
1972-1973 33 14 18 4 1
1973-1974 15 13 9 12
1974-1975 10 6 7
1975-1976 20 9 12 5
1976-1977 15 16 7 2 1
1977-1978 21 16 12 7 1
1978-1979 32 32 23 22
1979-1980 34 17 18 6 1
1980-1981 29 25 18 13 2
1981-1982 36 17 27 12 4
1982-1983 32 18 18 7
1983-1984 40 15 27 16 6
1984-1985 37 18 22 14 6
1985-1986 51 18 34 18 8
1986-1987 43 17 24 15 14
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13. Lijst van medewerkers uit verleden

1. Directeuren Landbouwschool

Achten J.M.  1937 -1958  f 
Reijnders M.A.A. 1958 - 1983

Directeuren Tuinbouwschool

Hobbelen W.A.G. 1948 -1952
Hoek van P. 1952-1958
Hobbelen W.A.G. 1958 -1965

2. Godsdienstleraren Landbouwschool
Bors J.H.P. pastoor Griendtsveen
Debije pastoor Hegelsom en deken Horst
L. Geuskens. pastoor Hegelsom
Holtus J.  pastoor Blitterswijck
Jacobs T.C.  pater S.C.J.
Raaymakers H.H.T. pastoor Blitterswijck
Spitters A.A. pater
Vis C.G. pater

Godsdienstleraren Tuinbouwschool
Jacobs H.M. pastoor Griendtsveen en Hegelsom
Sieben M. kapelaan Horst
Bors J.H.P. pastoor Griendtsveen

3.  Gymleraren Landbouwschool
Arnoldussen G.P.M. 
Camps P. 
Paassen J.H. 
Krebbers G.A.P. 
Lamboo R.J.J. 
Rayer H. 
Roy van M.J.H.

Gymleraren Tuinbouwschool
Nunen van P.F.

4.  Handvaardigheidsleraren Landbouwschool
Diederen M. 
Lemmen W.E.

Handvaardigheidsleraren Tuinbouwschool
Lemmen W.E.
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5.  Praktijkleraren Landbouwschool

Aerdts F.J.C.
Beenders C.H.W.
Beijer de A.J.H.
Ernst J.H.J.
Everts-Avoort van de G. (typen)
Gijsbers H.J.G.
Goor van den P.J.H.
Herijgers H.H.A.
Holthuysen H.M.M.
Janssen M.A.
Kersten A.W.M.
Kessels G.A.H.
Krebbers P.
Panhuis In ‘t H.C.
Peeters G.J.W.M.
Peters G.F.J. †
Reijnders W. †
Rijbroek J.G.C.
Schers H.W.M.
Schouten J.N.M.
Schriever G.J.
Seuren P.W.A.
Stratum van A. †
Tilburg van J.H.M.
Wijnen J.H.W.M.
Wijnhoven F.H.G.

Praktijkleraren Tuinbouwschool

Aerdts F.J.C. 
Bekerom van de L.G. 
Herijgers H. 
Janssen M.A. 
Sanders J.P.M.

6. Theorieleraren Landbouwschool

Beerkens V.A.G.
Bercken van de M.P.M. 
Besseling A.J.M. 
Braekt In de J.E.P. 
Deijnen van L. 
Gootzen J.J.A. 
Hanssens E.C. †
Hesen M.W.H. 
Heuvelmans C.M.B. 
Holthuysen H.M.M. 
Houben J. 
Huys S. 
Janssen J.J. 
Janssen L.G.C. 
Joosten F.W.M. 

Knippenberg J.H.P.M. 
Linders H.M.
Lodewijks-Stappers G.J.M. 
Lommen J.J.H, †
Meyel van G.T.G. 
Moorman J.H.M. 
Pijnenburg-Vromans M. 
Reijnders M.A.A. 
Roy van M.J.H. 
Schatorjé J.H.A.M. 
Steketee J. 
Valk-Fokker A. 
Verbeek F.N. 
Verhaag J.F. 
Verschaeren J.H.A. 
Vogelzangs W.P.J. 
Urselmann G.J.W. 
Wijnen J.M.J. 
Wolfs V.W.H.

Theorieleraren Tuinbouwschool

Aarts A.P.J. 
Frenken J.M.G. 
Graaf de H.J.M. 
Hanssen E.C.  †
Heuvelmans C.M.B. 
Janssen M.H. 
Mestrom P.M. 
Ponti de G. 
Rijswijck T.M. 
Wit de A.P.H.

7. Niet-onderwijzend Personeel 
Landbouwschool

Baten P.M.J. 
Baltessen-Hesen A. 
Bouten-Driessen W.G.H. 
Coppers-Fischer A.M.P. 
Coumans M.T.L. 
Helden van -Keysers W.J.F. 
Hesen-Peters M. G. 
Heur van M.H.J. 
Kellenaers-Rengs van C.J.P. 
Megen van J.M.C. 
Thiesen M.S.F.

Niet-onderwijzend Personeel 
Tuinbouwschool

Baltessen-Hesen A. 
Buijssen. †



46

14. Lijst huidige medewerkers
 
1. Directeur

Brouns G.

2.  Adjunct directeur

Schers L.

3. Gymnastiek-leraren

Kluitmans L. Opstals R.

4. Handvaardigheidsleraar

Seerden T.

5. Praktijkleraren

Ambrosius G.
Brouwer L.
Christis J.
Dings A.  (consul, ass. II. stelsel)
Everts-Avoort van de T.   (Typen)
Ewals P.
Goor van den L.  (coörd. ILO bovenbouw)
Heldens H.  (consul, prim. II. stelsel)
Hoppen L.  (consul, prim. II. stelsel)
Maessen H.
Rens van M.

6. Theorieleraren

Betteray van H.  (coörd. ILO onderbouw)
Coenen J.
Grossfeldt R.
Hegelsom van A.  (coörd. LAS onderbouw)
Plaat van de H.
Steeg s W.
Vermazeren H.
Vrooman D.
Wit de A.  (dekaan + coörd. LAS bovenbouw)

7. Niet-onderwijzend Personeel

Backus-Linders H. Int. verzorgster
Geurts J. Tuinman
Jans-Hoeymakers M. Int. verzorgster
Jans-Linders J. Int. verzorgster
Keysers-Janssen E. Int. verzorgster
Rens van J. Congiërge
Tielen Administratie
T. Verstappen R. Int. verzorger



47

15. Het Lager Agrarisch Onderwijs in 1988

De Biologische School te Horst is
Voor jongens en meisjes van 12-16 jaar, die zich aangetrokken voelen tot alles 
wat leeft en groeit en die zich willen oriënteren in de beroepenwereld in en 
buiten de agrarische sector en door willen studeren in: Allerlei vormen van mid-
delbaar beroepsonderwijs en leerlingstelsel.

Onderwijsinhoud

Algemeen Vormend Onderwijs → Nederlands, Engels, geschiedenis
(A.V.O.) aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde,
 biologie, kennis der natuur, muziek, godsdienst, 
 studieles, maatschappijleer, lich. oefening, creatieve 
 handvaardigheid, tekenen.

Technisch Onderwijs → Algemene technieken,
 technische handvaardigheid, 
 motoren/werktuigen, lassen.

Economisch administratief Onderwijs →  Rekenen,
 Handelskennis, machineschrijven.

Agrarisch Onderwijs → Plantenteelt, dierenhouderij,
 aanleg en onderhoud van tuinen 
 bloembinden.

= ervaringsonderwijs → daadwerkelijke oriëntering in het bedrijfsleven.

= doe-onderwijs     → in vaklokalen, praktijklokalen, in de kas, op het bedrijf.

De school biedt naast haar leerprogramma:

* een goede studiebegeleiding.
* een goede leerlingbegeleiding.
* een ruime oriëntering in de beroepenwereld in en buiten de agrarische sek-

tor.
* een vakkenpakketkeuze, die past bij het gekozen vervolgonderwijs.

Besluiten in deze worden altijd genomen in overleg met leerling en ouders.
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Schematische struktuur

 Basisschool

Vakken in de Onderbouw
* Nederlands
* Engels
* Wiskunde/Rekenen
* Geschiedenis
* Aardrijkskunde
* Kennis der Natuur
* Muziek

* Tekenen
* Handvaardigheid
* Godsdienst
* Studielessen
* Lich. Oefening
* Machineschrijven
* Algemene technieken

De vakken in de onderbouw sluiten aan op het onderwijs van de basisschool. 
De Algemeen Vormende vakken worden afgewisseld met doe-vakken.

Vakken in de Bovenbouw

* Nederlands
* Engels
* Wiskunde/Rekenen
* Maatschappijleer
* Plantenteelt
* Dierenhouderij
* Bloembinden
* Aanleg en onderhoud van tuinen
* Techniek - Motoren/werktuigen
 - lassen
* Oriëntering in het bedrijfsleven

* Natuurkunde
* Biologie
* Scheikunde
* Handvaardigheid
* Lich. Oefening



49

De leerlingen krijgen les in de Algemeen Vormende vakken én Beroepsgerichte 
vakken.
De nivo-keuze, de oriëntering in het bedrijfsleven, de mogelijke vervolgoplei-
ding na onze school en het kiezen van een examenpakket gaan een belangrijke 
rol spelen.
Bij iedere belangrijke stap ontvangen de ouders schriftelijk en/of mondeling 
informatie, waarna in overleg met leerling en ouders beslissingen worden geno-
men.

De nivo’s

 mogelijk vervolgonderwijs
LBO-A-nivo = beperkt programma 
 Leerlingstelsel
LBO-B-nivo — normaal programma 
 Middelbaar beroepsonderwijs en
LBO-C-nivo = mavo-C programma 
 andere vormen van
LBO-D-nivo = mavo-D programma
 onderwijs

Oriëntering in het bedrijfsleven

Naast oriëntering zijn de persoonlijke en maatschappelijke vorming en het 
ervaringsleren belangrijk bij de oriëntering in het bedrijfsleven.
De leerlingen nemen kennis van de verschillende bedrijven en instellingen in en 
buiten de agrarische sektor.
De leerlingen verwerken een aantal opdrachten.

Uitvoering
l.L.O.: - In het 3e leerjaar bezoeken de leerlingen gedurende een halve dag 

per week een bedrijf/instelling.
  Ze wisselen 4 x van bedrijf/instelling.

 - In het 4e leerjaar bezoeken de leerlingen gedurende een hele dag 
per week een bedrijf/instelling.

  Ze wisselen 2 x van bedrijf/instelling.

L.A.O.: - In het 4e leerjaar is één lesdag in de week gereserveerd voor  
oriëntering in het bedrijfsleven.

  Ze wisselen 3 x van bedrijf/instelling.
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Regels en afspraken met betrekking tot het vak oriëntering in het bedrijfsleven, 
worden tijdig, schriftelijk en/of mondeling, aan de leerling en ouders meege-
deeld op informatie/ouderavonden.

De school- en beroepskeuze van onze ge-
slaagden:

 L.A.O. I.L.O.  

 ‘84 ‘85 ‘86 ‘87 ‘84 ‘85 ‘86 ‘87

 
Middelbaar Beroepsonderwijs: 

M.A.S./M.Tu.S./M.T.S. 27 22 34 24

M.Lab.S./M.Bosb./MHNO/MDGO 

Leerlingstelsels 8 8 9 8 8 6 9 7

2e LBO/KMBO 2 5 6 6 4 1 2 8

Geen onderwijs/werken 3 2 2 5 3 11 7 2

 40 37 51 43 15 18 18 17
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16. Tot slot

Op onze reis door het verleden, die toch langer is geworden dan oorspronke- 
lijk gepland, zijn diverse facetten niet aan de orde gekomen.  
Hetgeen niet betekent, dat ze niet belangrijk zouden zijn.  
Integendeel!

1. Over een belangrijk facet als katholiciteit en identiteit alleen al zou een  
zeer uitgebreid verhaal te schrijven zijn. 
Als men de lijst van godsdienstleraren bekijkt, zou je haast gaan denken,  
dat onze school steeds een godsdienstleraar heeft gehad en van de alge-
mene geloofscrisis weinig heeft gemerkt. 
In de periode na 1971 heeft de school, op een uitzondering na in 1979 en 
1980, geen godsdienstleraren gehad die priester waren. Toch zijn er  
leken-leraren geweest, die de vakken godsdienst en maatschappijleer  
verzorgd hebben. Misschien met iets te veel aandacht voor het laatste vak.  
Begrijpelijk, als men weet dat zelfs priester-leraren godsdienstlessen  
moeilijk vonden. 
De nota “Katholiciteit en Identiteit” van de VVVOL en het tegelijkertijd  
aanstellen van pastor Coumans als begeleider voor de scholen brengt  
een wezenlijke verandering ten goede. 
Wij wensen dan ook bestuur, pastor Coumans en de leerkrachten veel  
sterkte en veel succes bij hun streven katholiciteit en identiteit van ons  
onderwijs meer gestalte te geven.

2. Evenmin is aandacht geschonken aan sociale en culturele veranderingen, die 
de mentaliteit van onze leerlingen, en vaak ook die van docenten, niet onbe-
roerd hebben gelaten. 
In de jaren zestig doen begrippen als “mondigheid en inspraak” hun intrede 
en drukken een stempel op het onderwijsgebeuren.  
Oudercommissies, leerlingraden rijzen als paddestoelen uit de grond.  
Ook het bestuur verleent directies en docenten meer inspraak.  
Het zou een complete studie vereisen om deze veranderingen op maatschap-
pelijk, cultureel en godsdienstig gebied te analyseren en de gevolgen ervan 
voor het leer- en opvoedingsproces te omschrijven.

3. Nog een belangrijk onderwerp is tot nu toe niet aan de orde geweest in dit 
gedenkboek: de poging om tot een fusie van V.O. in Horst te komen.  
Overleg tussen directies van scholen voor voortgezet onderwijs in Horst om 
te komen tot meersamenwerking vindt al plaats voor1980. Dat dit zal uitmon-
den tot meer concreet overleg om te komen tot een samengaan van scholen 
ligt voor de hand. 
Hoe het ook zij: één of andere vorm van samengaan zal toch gevonden die-
nen te worden: fusie van l.b.o. of opgaan in een agrarisch onderwijs centrum.  
Wij wensen bestuur, directie(s) en medewerkenden in deze veel wijsheid en 
sterkte bij het nemen van deze moeilijke beslissing en besluiten dit gedenk-
boekje met de prachtige slotregels van het “Gedenkboek” b.g.v. het 50-jarig 
bestaan van de vereniging voor Landbouwonderwijs in 1964:

 “Heer geef ons de kracht om te bewaren,
 wat niet verloren mag gaan;
 Geef ons de moed om te veranderen
 wat veranderd moet worden.
 Maar geef ons vooral de wijsheid
 om het een van het ander te onderscheiden.”
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