
Veelbelovende oplossing 
voor muffe lokalen

Goed aanbesteden
is een kunst

Slimme samenwerking 
maakt veel mogelijk

Weer vier jaar 
voordelige energie

Een school die 
past als een jas. 
Hoe krijg je dat 

voor elkaar? 

nummer 5  |  oktober 2007

Huisvesting



2

Veelbelovende oplossing 
voor muffe lokalen

Het was druk, deze zomer, in het de
monstratielokaal van TNO in Delft, die 
daar een nieuw ontwikkeld ventilatie
systeem voor scholen presenteerde. 
Met deze nieuwe uitvinding kan de 
luchtkwaliteit in bestaande school
lokalen op eenvoudig wijze worden 
verbeterd. Het systeem wordt binnen
kort op proef geïnstalleerd in drie pilot
scholen. Het lijkt een veelbelovende 
oplossing voor het probleem van de 
muffe schoollokalen.

Dat dit probleem inmiddels in brede kring 

serieus wordt genomen, blijkt wel uit de 

ruime aandacht voor de presentatie van 

TNO. Verwonderlijk is dat niet, want ver

schillende onderzoeken hebben al onomsto

telijk vastgesteld dat kinderen minder goed 

leren in muffe lokalen, dat het ziekteverzuim 

onder leerkrachten toeneemt en ook dat de 

situatie in zeker 80 procent van de Neder

landse schoollokalen slecht is. Dat zijn zeker 

50.000 muffe en benauwde lokalen, waarin 

de prestaties van kinderen achterblijven.

Niet alleen schoolleiders en schoolbestuur

ders, maar ook architecten en leveranciers 

van ventilatiesystemen kwamen een kijkje 

nemen in het demonstratielokaal van TNO 

in Delft. Iedereen was benieuwd naar deze 

nieuwe oplossing. “Wij zagen de mensen 

enthousiast worden als ze zelf konden zien 

en voelen hoe het systeem werkt in ons 

demolokaal”, aldus Piet Jacobs, onderzoe

ker bij TNO.

Jacobs en zijn team komen dan ook met 

een oplossing waarvoor weinig installatie

technische voorzieningen nodig zijn, zodat 

bestaande gebouwen snel en betaalbaar 

kunnen worden aangepast. Het is een 

plafondventilatiesysteem, waarbij frisse 

buitenlucht continu in het lokaal wordt 

gelaten door tientallen kleine openingen in 

het plafond.

Uitgangspunt is dat veel scholen een 

verlaagd systeemplafond hebben waarin de 

verlichting is aangebracht. In het plan van 

TNO wordt in de ruimte boven dat plafond 

een ventilator geplaatst die frisse buiten

lucht aanzuigt en vervolgens verdeelt over 

de openingen, die verspreid in het gehele 

plafond zitten. Zo ontstaat een goede verde

ling van schone buitenlucht, zonder tocht. 

Door daarbij te zorgen voor geluidsisolatie 

hebben de gebruikers in het lokaal geen last 

van de ventilator. Ook gaat er geen ruimte 

verloren in het lokaal. Het systeem kan het 

hele jaar door werken. Daarmee is er ook 

’s winters frisse lucht zonder dat er ramen 

open hoeven die een koude luchtstroom 

veroorzaken. De lucht die via de plafond

openingen binnenkomt, wordt zo snel ver

mengd dat het geen kou veroorzaakt. “Dat 

hebben we getest”, zegt Jacobs.

  

Kosten

Hoe duur het systeem zal uitvallen, is nog 

niet bekend. Dat heeft ook te maken met de 

uitvoering die wordt gekozen. “Je kunt het 

net zo duur maken als je wilt”, zegt Jacobs. 

De eenvoudigste installatie heeft alleen een 

ventilator en luchtopeningen nodig. Dan is 

een lokaal voor enkele duizenden euro’s al 

fris. Maar het is ook mogelijk het systeem 

automatisch ’s nachts te laten ventileren, 

of alleen te laten aanslaan als het benauwd 

wordt, met behulp van een CO2meter. Het 

systeem kan gecombineerd worden met 

voorverwarming of juist met een koelsy

steem onder een plat dak. “Bij de pilotscho

len gaan we die verschillende mogelijkhe

den testen”, zegt Jacobs. “Ik verwacht veel 

van dit systeem, want bij de proeven in ons 

laboratorium werkte het prima”. De scholen 

stonden overigens in de rij om mee te doen 

aan de pilot.

Politiek

“Als nu ook de politiek nog een duit in het 

zakje doet, zal het probleem op korte termijn 

opgelost kunnen worden”, zegt Jacobs. 

“Er moet meer duidelijkheid komen over de 

vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk is 

Plafondventilatie van TNO: 

Proeven met rook laten zien dat er een lucht
stroom uit het plafond komt.
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voor het binnenklimaat in de scholen. Is dat 

het schoolbestuur als gebruiker of is het de 

gemeente die eigenaar is van het school

gebouw? Zolang daar geen helderheid over 

is, wordt er niet zo snel actie ondernomen. 

Want wie moet het dan betalen?”

Een ander probleem zit in het Bouwbesluit 

dat bouwtechnische voorschriften voor 

gebouwen bevat. Architecten baseren zich 

bij het ontwerp van een school meestal op 

de eisen van het Bouwbesluit; het ontwerp 

wordt dan zeker goedgekeurd. “Maar die 

voorschriften zijn bedoeld als een absoluut 

minimum.  Gebouwen die alleen daaraan 

voldoen, kampen al direct met slechte 

luchtkwaliteit”, aldus Jacobs. “De normen in 

het bouwbesluit zouden niet meer moeten 

gelden als ontwerpwaarden, dan verbetert 

in elk geval de situatie in nieuwbouwscholen 

direct”.

Informatie: www.tno.nl (rubriek pers)

www.frissescholen.nl

Sinds de decentralisatie van de onderwijshuisvesting in 1997 naar gemeen

ten, wordt vanuit verschillende hoeken (èn belangen ) kritisch gekeken naar 

de wijze waarop gemeenten die taak uitvoeren. De resultaten van moni

toring door het rijk leiden vaak tot  verschillende interpretaties. Zo kijkt de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten er anders tegenaan dan een belangen

organisatie voor schoolbesturen. Inhoudelijke en kritische discussies zijn 

goed. Maar dan wel met voldoende kennis van zaken.

Onlangs kregen de gemeenten in de pers de Zwarte Piet toegeschoven, 

toen het ging over problemen bij de huisvesting van buitenschoolse op

vang. Maar gemeenten gaan over  onderwijshuisvesting en dus helemaal 

niet over de buitenschoolse opvang! 

Recent heeft ook Aedes (branchevereniging van woningcorporaties) bij 

monde van haar voorzitter Van Leeuwen zich in de discussie gemengd. 

Hij zei in juni voorstander te zijn van een (financiële) samenwerking met 

schoolbesturen. Gemeenten moeten hun onderwijshuisvestingstaak (én 

geld!) maar snel overdragen aan de schoolbesturen, zo was zijn bood

schap. “Gemeenten zijn vaak doorgeefluiken, en voegen niets toe”, aldus 

Van Leeuwen.  

Het zijn ballonnetjes die worden opgelaten, maar die ook duidelijk maken 

dat er een groot gebrek aan kennis is over de rol van gemeenten bij de 

onderwijshuisvesting en de ontwikkeling van wijken. Onderwijshuisvesting 

is een belangrijk instrument voor gemeenten om hun maatschappelijke 

opdrachten uit te kunnen voeren. Het zou een verarming zijn voor de ont

wikkeling van een stad als een dergelijk instrument niet meer inzetbaar is. 

Terzijde: of een eenzijdige samenwerking met  woningbouwcorporaties een 

meerwaarde oplevert voor schoolbesturen, durf ik te betwijfelen.

Lokale samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en woning

bouwcorporaties biedt betere kansen. Sluit elkaar niet uit en stop met die 

ballonnetjes.

Henk Koopman, adviseur onderwijs bij de gemeente Almelo

Een ballon, een ballon, een ballonnetje……… 

�

Het testlokaal van TNO in Delft kreeg al veel 
bezoekers.

Deze tekening geeft duidelijk weer hoe het sy
steem van TNO werkt.
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Het traditionele schoolgebouw met 
gangen en lokalen heeft zijn langste 
tijd gehad. Anno 2008 zien scholen 
er anders uit, zeker de nieuwbouw
projecten. Een nieuwe school wordt 
zo ontworpen dat het gebouw past 
bij de manier van lesgeven. De bouw 
van een nieuwe school begint tegen
woordig met het formuleren van een 
heldere visie op onderwijs.

Er zijn verschillende methodes om te komen 

tot een bruikbare visie die te vertalen is in 

een huisvestingsconcept. ‘Designing down’ 

is zo’n methode. Deze gaat uit van de toe

komstige gebruikers, die al in de beginfase 

actief worden betrokken bij het ontwerp. Zij 

vertellen hoe ze straks willen werken en hun 

ideeën worden vertaald in bouwstenen voor 

een leeromgeving.

Iedereen betrekken of 
juist niet?

Een andere methode werkt bewust top

down. Een klein groepje mensen met een  

innovatieve visie op onderwijs neemt de be

slissingen. Uitgangspunt: ‘Als de omgeving 

verandert, veranderen de docenten en het 

onderwijs vanzelf mee’. 

Wat blijkt in de praktijk? Beide methodes 

leiden tot een school die past als een jas.

De topdown aanpak: 
Niekée in Roermond

Niekée in Roermond, een splinternieuwe vo

school in een ronduit opmerkelijk gebouw, 

is tot stand gekomen via de topdownme

thode. “Het was een bewuste keuze om het 

zo te doen”, vertelt WillemJan Adriaans

sen van Hevo, het externe bureau dat het 

projectmanagement van dit bouwplan voor 

Twee methodes om onderwijs te vertalen in een gebouw

Een school die past als een jas

Niekée in Roermond: een klein groepje ‘visionairs’ kwam tot een gebouw waar de kleur vanaf spat.
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zijn rekening heeft genomen. “Het schoolbe

stuur en de betrokken schoolleiders wilden 

duidelijk iets vernieuwends. Daarom hebben 

we een kleine projectgroep ingericht. Want: 

hoe meer mensen meedenken, hoe meer 

remmende krachten er ook ontstaan”. 

Sjef Drummen, nu adjunctdirecteur van 

Niekée en vanaf het eerste uur lid van de 

projectgroep, zegt het zo: “Als Henry Ford, 

uitvinder van de auto, zijn tijdgenoten had 

gevraagd aan welk vervoermiddel ze be

hoefte hadden, was het antwoord geweest: 

snellere paarden. De auto bestond immers 

nog niet, en de meeste mensen zitten vast 

in traditionele beelden en patronen”. 

Geen MR

WillemJan Adriaanssen vult aan: “Het ging 

hier om een nieuwe fusieschool en dat 

betekende ook dat er nog geen MR was en 

nog geen duidelijkheid over het docenten

team. Dat maakte het wel makkelijker om 

het op deze manier aan te pakken. Maar het 

belangrijkste was toch: hoe meer mensen 

meepraten, hoe grijzer het wordt”. Het gere

aliseerde gebouw van Niekée lijkt de ultieme 

bevestiging van die woorden: de kleur spat 

er vanaf, zowel van binnen als van buiten.

De projectgroep bestond uit de school

leiders van drie tanende vmboscholen in 

Roermond, die een gezamenlijk een nieuwe 

school wilden bouwen. Het gehele proces 

begon met een programma van eisen, dat 

in samenwerking met Hevo werd opgesteld. 

“De allereerste stap was een workshop 

waarin de projectgroepleden hebben afge

tast wat ze wilden. Al snel werd duidelijk 

dat ze op dezelfde lijn zaten. Ze wilden 

openheid in een innovatief gebouw”, aldus 

Adriaanssen.

Het betrokken schoolbestuur Stichting 

Onderwijs MiddenLimburg was bouw

heer en koos voor integraal projectma

nagement door Hevo, die daarmee ook 

een aantal risico’s van het schoolbestuur 

overnam. De projectgroep maakte zelf de 

definitieve keuze voor een architect. Het 

werd Erik Schotte van LIAG Architecten, 

die van de projectgroep een speciale brief 

kreeg, waarin hij werd uitgenodigd om een 

uitdagend gebouw te ontwerpen. Schotte 

nam de handschoen op en kwam met een 

allesbehalve doorsnee ontwerp. 

Openstaan

“Het aardige was dat niemand er de hand

rem op zette”, blikt Adriaanssen terug. “Hier 

zag je de kwaliteit van een goed team. De 

mensen moeten bij elkaar passen en open

staan voor elkaars ideeën én belangen”. 

Drie jaar later staat het Niekéegebouw er. 

Kleurrijk, met een atrium vol interessante 

hoekjes, grote open leergebieden, twee 

gehoorzalen, veel doorkijkjes en slechts 

een enkel traditioneel lokaal. Leerlingen én 

docenten gingen er enthousiast aan de slag 

en maakten zich snel een nieuwe werkwijze 

eigen. “Ze moesten wel”, zegt Drummen. 

“Deze omgeving dwingt iedereen anders te 

werken. Er zijn geen lokalen, geen boeken 

en methodes meer. Het is zoals wij het be

doeld hebben en het is een succes”.

‘Hoe meer mensen meepraten, 
hoe grijzer het wordt’

Adriaanssen: “Sommige gebouwen doen 

snel gedateerd aan, maar een echt ver

nieuwend concept behoudt zijn kracht. Dit 

gebouw zal een monument worden”.

De designing downmethode: 
het Corlaer College in Nijkerk

Het Corlaer College in Nijkerk, ontworpen 

door Jan van Iersel en Michaela Stegerwald 

van BroekBakema Architecten, is dit jaar 

De open leergebieden van Niekée zijn gegroepeerd rond 
dit kleurige atrium.

Door Lucy Beker

Foto’s: John Peters en Rob ’t Hart
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onderscheiden met de Regioprijs Oost 2007 

van de Bond van Nederlandse Architecten. 

Het gebouw heeft vooral van binnen een 

opvallende vormgeving met veel glas en 

splitlevel vloeren (halve verdiepingen). Deze 

school is tot stand gekomen via de desig

ningdown methode. GertJan Meijer van 

adviesbureau M�V begeleidde dat proces. 

Meijer: “Vanaf het allereerste beginnen wil

len wij de toekomstige gebruikers activeren 

en betrekken. Het is belangrijk hen zeggen

schap te geven over hun eigen situatie. Wij 

letten er wel op dat hun denken over on

derwijs wordt losgekoppeld van traditionele 

oplossingen. Onze methode is er op gericht 

mensen vernieuwend te laten denken”.

‘Een klaslokaal is helemaal 
niet productief’

“Wij vragen daarom niet naar wensen. Dan 

kom je toch uit op groter, mooier, luxer, 

dus duurder en onhaalbaar. Wel laten wij 

het schoolteam nadenken over de school 

van de toekomst. We vragen hen  welke 

activiteiten ze idealiter zouden ontwikkelen 

om hun doelstelling te bereiken. Door er zo 

op in te gaan, maken ze zich los van het hier 

en nu en het vroeger”.

Keten

Hij vervolgt: “Vaak blijkt in dit soort sessies 

dat leraren graag in teams werken, en dat ze 

meer overzicht hebben als leerlingen in klei

nere groepjes werken in één grote ruimte, 

een leerdomein. Ze ontdekken dat een klas

lokaal helemaal niet productief is. Keten lukt 

leerlingen veel beter in zo’n lokaal met �0 

leerlingen en één docent, maar wegdromen 

ook. In een leerdomein waar in verschillende 

groepjes gewerkt wordt onder toezicht van 

verschillende leraren, wordt niet gekeet en 

zijn leerlingen actiever. Bijkomend voordeel 

voor de huisvesting is dat gangen niet meer 

nodig zijn. Dat scheelt veel vierkante meters, 

die we nu voor onderwijs kunnen benutten”. 

Al pratend kwam de werkgroep van Corlaer 

tot deze zelfde conclusies. En zo werd 

het nieuwe Corlaer College een volledig 

gangloze school met veel licht en lucht. Niet 

groter dan een traditionele school, maar wel 

met veel meer onderwijsoppervlak. 

Meer informatie: www.m�v.nl

www.hevo.nl

www.niekee.nl

www.corlaer.nl

Het Corlaer College in Nijkerk: geen lokalen, en 
daardoor ook geen gangen meer. Dat scheelt 
veel vierkante meters die nu voor onderwijs 
worden benut.



7

Bouwers voor 
Living Building 
Concept
Steeds meer bouwbedrijven willen aan de 

slag met het Living Building Concept. Er is 

inmiddels keuze uit zeker vijf LBCaanbie

ders. Dat blijkt uit de aanbesteding van het 

eerste LBCpraktijkproject in Nederland: de 

gezamenlijke nieuwbouw van de Christe

lijke Scholengemeenschap Veenendaal en 

ROC A12.

Het Living Building Concept houdt in dat 

alles wat met de scholenbouw te maken 

heeft, bij één partij wordt ondergebracht. 

Het gaat dan om ontwerp, bouw, beheer en 

exploitatie, maar ook eventuele gewenste 

verbouwingen in de toekomst vanwege 

b.v. onderwijskundige of technologische 

vernieuwingen. Alles in één contract voor 

een langdurige samenwerkingsrelatie. (Zie 

een eerder artikel hierover in Kernthema 

Huisvesting nr. 2 van oktober 200�, nog te 

downloaden van www.vosabb.nl).

De aanvankelijk door de partijen geselec

teerde LBCscholenaanbieder ging een half 

jaar na gunning van de opdracht failliet. Een 

pijnlijke ervaring, die echter geen relatie had 

met het LBCproject. Dat bleek ook toen de 

opdrachtgevers een nieuwe LBCaanbieder 

gingen zoeken en selecteren. Toen werd 

duidelijk dat het Living Building Concept 

snel wint aan bekendheid en populariteit in 

de bouwmarkt. 

Er waren vijf bekwame aanbieders in de 

race. Gekozen is voor More For You, een 

jonge en innovatieve aanbieder van huis

vestingsdiensten uit de stal van de Aan de 

Stegge Verenigde Bouwbedrijven (ASVB). 

Dit bedrijf is speciaal opgericht voor de 

LBCmarkt (zie www.moreforyou.nl).

Oprichting 
LBCadviesgroep
Met het oog op de groeiende populariteit 

van het Living Building Concept is de LBC

Adviesgroep opgericht. Deze bestaat uit de 

adviseurs die het eerste LBCpraktijkproject, 

de nieuwbouw van een vmbo/mboschool 

in Veenendaal, begeleiden. Ze zijn afkom

stig uit diverse disciplines en al volledig op 

elkaar ingespeeld. 

De LBCAdviesgroep bestaat uit:

Harry Vedder van M�V Adviespartners (on

derwijshuisvesting) (www.m�v.nl)

Peter Oussoren van Tenman (tenderproce

dures) (www.tenman.nl)

Jos van de Vijver van Simmons & Simmons 

advocaten (www.simmonssimmons.com)

David Meijer van Vitruvius Consultancy 

(www.vitruvius.nl) 

Dennis Christmas van Twijnstra Gudde (ma

nagementadviseurs) (www.tg.nl).

De LBCAdviesgroep kan een opdracht

gever begeleiden bij alle aspecten van een 

LBCbouwplan: projectmanagement, aanbe

stedingsmanagement, kostenmanagement, 

contractering en dergelijke.

Stedelijk Gymna
sium Arnhem
Het nieuwe gebouw van het Stedelijk Gym

nasium Arnhem is in september officieel 

geopend door burgemeester Paula Krikke. 

De school is verhuisd naar het voormalige 

Thorbecke College, een monumentaal ge

bouw, dat eerst ingrijpend is verbouwd en 

aangepast aan het moderne onderwijs. ‘Dit 

monument is klaar voor de toekomst’, aldus 

architecten Meindert Booij en Michaela 

Stegerwald van BroekBakema.

De buitengevel van het monumentale 

gebouw is hetzelfde gebleven, maar van 

binnen is alles anders. Aan de achterkant is 

tussen twee zijvleugels een nieuwe traverse 

van glas gebouwd: dit is voortaan de ver

keersader van de school. In de voormalige 

fietsenstalling is nu een ontmoetingsruimte 

voor de jeugd ingericht, met mediatheek en 

loungezitjes. Binnen zijn veel muren weg

gebroken, zodat de oude lokalen verander

den in royale leergebieden. Hierover stond 

eerder een uitvoering artikel in Kernthema 

Huisvesting nr. � van januari 2007 (te down

loaden vanaf www.vosabb.nl>publicaties).

De nieuwe glazen traverse is voortaan de 
verkeersader van de school. De oude gangen 
en lokalen zijn verbouwd tot open leergebieden. 
(Foto: Dennis Okanovic, BroekBakema).
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Veel huisvestingsprojecten in het 
onderwijs worden op de traditionele 
manier aanbesteed. Maar volgens 
Gerben van Heun (van Partners en 
Van Heun specialisten in huisvesting 
voor het onderwijs) is het slimmer 
om het anders te doen. Hij pleit voor 
‘vraaggespecificeerd aanbesteden’. 
In dit artikel geeft hij een toelichting.  

Aanbesteden is het traject van offerte

aanvraag tot en met het afsluiten van de 

contracten met de uitgekozen partijen voor 

een bouwplan. Dat gaat in de praktijk zo: 

een opdrachtgever benadert een archi

tect, vertelt wat hij of zij wil en rekent er 

vervolgens op dat de architect de esthe

tica, de onderwijskundige parameters, de 

techniek, de planning, het onderhoud en 

de exploitatie kent en regisseert. Daarna 

wordt er, meestal puur op prijs, een aan

nemer gekozen. 

Dat is de traditionele weg. De verkeerde 

weg, vindt Van Heun. Hij zegt: “Als je eerst 

een architect belt, ben je al te laat. Het ont

werp van een gebouw is de corebusiness 

van een architect. Maar er gaat nog een 

proces aan vooraf”. 

Van Heun: “De aanbesteding is één van 

de belangrijkste fasen in het hele huisves

tingsproces. Het moet in één keer goed. 

Je kunt het niet over doen. De fouten die in 

dit stadium worden gemaakt, klinken nog 

decennia lang door. Niet alleen in de ex

ploitatielasten maar ook in de hoofden en 

harten van opdrachtgevers en gebruikers”.

Overschrijding budget

Volgens Van Heun leidt de traditionele 

manier van aanbesteden vaak tot over

schrijdingen van budgetten, zeker in de 

huidige – overspannen  bouwmarkt. Dat 

heeft verschillende oorzaken. ”Soms blijkt 

het programma van eisen na de bouw toch 

anders uit te pakken dan bedoeld was. 

Vaak ook is er sprake van miscommuni

catie tussen partijen. Bovendien draagt 

de opdrachtgever de risico’s en kosten. 

Soms kan een bouwer slimmer bouwen 

dan een architect kan ontwerpen. Soms 

vertraagt een project door onvoldoende 

research, of is er onvoldoende nagedacht 

over bepaalde onderdelen. Niet voor niets 

blijken vele nieuwe gebouwen bijvoorbeeld 

te maken te hebben met problemen rond 

het binnenmilieu en hoge energiekosten”. 

Waarom doen velen het dan nog steeds op 

de traditionele manier en laten ze het plan 

bijna volledig over aan een architect? Van 

Heun: “Veel opdrachtgevers kennen de 

alternatieven nog niet. Maar ook speelt wel 

mee dat wanneer er eenmaal (gemeente

lijke) toestemming is voor nieuwbouw, de 

drang groot is om dat nieuwe gebouw snel 

te realiseren. Er is echter een manier van 

aanbesteden die voor alle partijen prettiger 

werkt, meer kwaliteit oplevert en tien tot 

vijftien procent voordeliger is. Het biedt in 

een veel vroeger stadium prijszekerheid. 

Dat is vraaggespecificeerd aanbeste

den”. Daarbij moet wel rekening worden 

gehouden met de bestaande (Europese) 

regelgeving waaraan de aanbestedende 

partij is gebonden. 

Goed aanbesteden is een kunst

Kwaliteit omhoog, kosten omlaag

Gerben van Heun: “Laat iedereen 
doen waar hij goed in is.”  
(Foto: Partners en Van Heun).
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Monumentale school is de blikvanger
Obs De Snip in Nieuwe Niedorp

Volgens Van Heun ligt de oplossing in het 

beheersen van het proces, het optimaal 

informeren en faciliteren van de partijen 

en het ervoor zorgen dat iedereen doet 

waar hij goed in is.

Glashelder

“Begin met een inventarisatiefase waarin 

klip en klaar wensen en eisen worden 

geformuleerd in een Programma van 

Eisen. De ‘vraag’ moet glashelder zijn. 

Selecteer, informeer en faciliteer op basis 

van die ‘vraag’ een architect en laat hem 

doen waar hij goed in is: het creatieve 

ontwerp”. 

“Doe datzelfde met een bouwer. Infor

meer en faciliteer hem. Laat de bouwer 

en niet de architect de techniek van het 

gebouw verder uitwerken. Dat is zijn vak. 

Laat hem een transparante aanbieding 

doen op basis van de vraagspecificatie 

(de prestatieeisen) en vraag om garan

ties. Binnen deze methode van aanbe

steden kan dat. Maak voor de bouw al 

afspraken over het gewenste niveau van 

het energieverbruik en het onderhoud. 

Goed nadenken over de exploitatie van 

een gebouw bespaart later veel geld.”

Projectmanagement

“Er zijn, binnen het onderwijs, weinig ‘er

varen inkopers’ van huisvesting”, vervolgt 

Van Heun. “De gemiddelde directeur in 

het basisonderwijs maakt 0,8 maal in zijn 

of haar carrière de aanbesteding van een 

huisvestingsproject mee. Een ervaren 

projectmanager zorgt ervoor dat iedereen 

kan doen wat hij goed kan. Dat geeft 

meer (werk)plezier, minder frustraties en 

zorgen. De kwaliteit gaat omhoog en de 

kosten omlaag. Daar doen we het voor!”

Meer informatie: 

info@partnersenvanheun.nl 

Obs De Snip in Nieuwe Niedorp is een echte 

blikvanger in het kleine Noord-Hollandse 

dorpje. Met zijn vriendelijke rode dakpannen 

en klokketorentje is het een monumentaal 

pand, bijna tachtig jaar oud maar in perfecte 

staat. Vanwege de architectonische histori-

sche waarde is het tot provinciaal monument 

verheven. 

“Dit gebouw heeft weliswaar enige beperkin-

gen voor het hedendaagse onderwijs, maar 

het heeft ook veel charme”, zegt directeur 

Bart Jansma. De Openbare Lagere School 

telde slechts vier lokalen. Onzichtbaar vanaf 

de weg is er aan de achterkant het nodige 

aan- en uitgebouwd, zodat De Snip nu acht 

lokalen heeft voor 200 leerlingen. “Een zaal? 

Die is er niet”, zegt Jansma. “Voor uitvoe-

ringen gaan wij naar het verenigingsgebouw 

hier vlakbij”.  

De school is in de jaren dertig gebouwd naar 

een ontwerp van architect Van Reyendam. 

Het pyramidevormige gedeelte verwijst naar 

de Noord-Hollandse stolpboerderij. Het 

klokketorentje bovenop bevat een originele 

klok, die ooit in gebruik was voor de lijndienst 

met trekschuit De Snip naar Alkmaar. De klok 

wordt nog dagelijks als schoolbel gebruikt. 

“Veel kinderen die hier op school zitten, 

hebben ouders en zelfs grootouders die naar 

deze zelfde school zijn gegaan. Dat is toch 

uniek”, zegt Jansma. “In de toekomst willen 

we een nieuwe achterbouw, want ons on-

derwijs moet met de tijd meegaan. Maar het 

monument  blijft natuurlijk onaangetast”. 

Deze zomer was er sprake van dat de school 

schijnwerpers zou krijgen om het gebouw 

’s avonds mooi uit te lichten. “De lampen 

krijgen we wel cadeau, maar de energiereke-

ning is voor de school. Dat gaat dus van het 

onderwijsbudget af en dat kan niet. Jammer”, 

zegt Jansma, die nog hoopt dat de gemeente 

of de provincie de energiekosten voor haar 

rekening wil nemen.

Wilt u ook met uw schoolgebouw 

in de rubriek Schoolvoorbeeld? 

Mail naar lbeker@vosabb.nl
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Slimme samenwerking maakt veel mogelijk
Twee basisscholen in Leusden krij
gen over twee jaar een plek in een 
omvangrijk, splinternieuw multifunc
tioneel centrum: de Tabaksteeg, in 
de gelijknamige woonwijkinaan
bouw. Directeur John Mulder van 
obs ’t Palet kijkt er naar uit. “Wij 
krijgen straks veel meer ruimte en 
mogelijkheden door de slimme inde
ling van dit nieuwe gebouw”,

Al in een vroeg stadium, in 2005, zijn de 

toekomstige ‘bewoners’ van het centrum 

aan de voorbereidingen van het plan 

begonnen. “Aanvankelijk zagen we niet 

zo goed in hoe wij als scholen konden 

samenwerken met de bibliotheek en het 

wijkcentrum”, zegt John Mulder. “Maar uit 

gesprekken met externe deskundigen bleek 

al gauw dat dit ons juist veel voordeel kon 

opleveren, ook financieel. Door bijvoorbeeld 

onze schoolbibliotheek bij de openbare 

bibliotheek onder te brengen, bleken we 

vierkante meters over te houden die we 

weer ergens anders voor kunnen inzet

ten. Ook met het wijkcentrum kunnen we 

samenwerken: daar is kookgelegenheid die 

wij kunnen gebruiken voor onze lessen. En 

met gezamenlijk beheer, bijvoorbeeld de 

schoonmaak en een gezamenlijke conciër

ge, kunnen we veel geld uitsparen”.

GertJan Meijer van M�V, die het proces in 

het eerste stadium begeleidde, daarover: 

“We hebben met alle gebruikers bekeken 

welke ruimten gemeenschappelijk gebruikt 

kunnen worden, en dat bleken er meer te 

zijn dan iedereen van tevoren dacht. De 

deelnemers gingen steeds beter samenwer

ken, en daardoor bleek het bijvoorbeeld vol

doende om twee speellokalen in te richten 

in plaats van drie. Die zijn ook weer te kop

pelen tot een grote zaal, waarbij de trappen 

van de bibliotheek dienen als tribune”.

Terras en vlindertuin

De twee scholen krijgen geen gangen, 

maar groepsruimten met daaromheen 

werkruimten, die met vouwwanden zijn 

af te sluiten. Obs ’t Palet, die verwacht 

te groeien van 200 tot �00 leerlingen, is 

gesitueerd rondom een binnentuin, waar 

een speelterrein voor de kleuters wordt in

gericht. “Ook komt er een terrasje voor het 

personeel en misschien een vlindertuin”, 

zegt Mulder opgetogen. 

Het �500 vierkante meter grote gebouw 

biedt straks ook onderdak aan de pc 

basisschool Loysder Hoek, een kinderdag

verblijf, buitenschoolse opvang, open

bare bibliotheek, wijkcentrum, sportzaal 

en 12 starterswoningen, waarvan twee 

schoolwoningen die eventueel tijdelijk als 

schoollokalen kunnen worden ingezet. 

Architect Thomas Rau heeft zijn ontwerp 

geïnspireerd op de oude tabakschuren, uit 

de tijd van de tabaksteelt, die in de 17e 

en 18e eeuw in deze regio rijkdom bracht. 

De Tabaksteeg kost 7,5 miljoen euro en  is 

volgens plan eind 2009 gereed. 

De patio, waaromheen de ruimten van ’t Palet liggen, 
met veel glas. (Artist Impression: RAU, www.rau.eu).

De hoofdentree van het nieuwe centrum, waar de 
bibliotheek zit. (Artist Impression: RAU, www.rau.eu).
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Slimme samenwerking maakt veel mogelijk

Namens VOS/ABB ondertekende directeur 
Gert Loomeyer het contract met Electrabel.

Opnieuw heeft VOS/ABB voor de komende 

jaren lage energietarieven kunnen vastleg

gen voor haar leden. In september zijn, na 

een spannende openbare aanbesteding, 

nieuwe raamcontracten voor collectieve 

inkoop van gas en elektriciteit afgesloten. 

Het zijn wederom Electrabel en RWEgas 

die de laagste tarieven in combinatie met 

de beste voorwaarden leveren.

De deelnemende bestuurscommissies en 

dus de scholen krijgen voor de komende 

jaren scherpe inkoopprijzen voor gas en 

elektriciteit. Bovendien kunnen zij kiezen 

voor ‘groene’ energie tegen lage meerkos

ten. De scholen krijgen géén extra toesla

gen of andersoortige administratiekosten 

doorbelast. De contracten hebben een 

looptijd van vier jaar.

Al 1000 scholen profiteren inmiddels van 

het voordelige collectieve inkoopcontract 

van VOS/ABB. Nieuwe deelnemers kunnen 

zich nog aanmelden. Neem daarvoor con

tact op met het inkoopkenniscentrum Pro 

Mereor in Arnhem, dat de energiezaken 

voor VOS/ABB regelt. Pro Mereor is te be

reiken via telefoonnummer  02��701�7� 

of via email: kvanpinxteren@promereor.nl.  

Weer vier jaar voordelige 
energie voor scholen

Nieuwe adviseur bij M�V
M�V Adviespartners, het adviesbureau 

waarmee VOS/ABB samenwerkt, heeft een 

nieuwe senior adviseur aangetrokken: Elly 

Reinders. Elly gaat scholen begeleiden bij 

de implementatie van onderwijskundige 

vernieuwingen. 

Reinders heeft eerder gewerkt als lerares 

biologie, leerplanontwikkelaar, (con)rector 

van het Rietveld Lyceum in Doetinchem 

en het Stedelijk Daltoncollege in Zutphen. 

Over haar aanstelling bij M�V zegt ze: “Dit 

is een prachtige manier om mijn ervaring 

en expertise in te zetten voor ontwikkeling 

van scholen en organisaties”. Reinders wil 

samen met de opdrachtgever ruimte schep

pen voor het proces dat een school in wil 

gaan en hierbij gebruik maken van elkaars 

expertise en sterke kanten. 

Profiteren van elkaars 
ervaringen
Schoolbesturen die recent een nieuwe 

school hebben laten bouwen, beschikken 

over een schat aan informatie en ervaringen 

waar andere scholen met bouwplannen veel 

aan kunnen hebben. Alleen is deze informa

tie vaak lastig te vinden. Daar komt veran

dering in. 

M�V Adviespartners heeft van het ministerie 

van OCW de opdracht gekregen om good 

practices beter toegankelijk te maken door 

middel van een thematisch zoeksysteem op 

enkele websites.

Het gaat om de websites www.praktijkge

richtleren.nl en www.onderwijspaleis.nl. Deze 

sites bestaan al, maar het moet makkelijker 

worden om er snel antwoorden op speci

fieke vragen te kunnen vinden. M3V wil het 

zoeksysteem aanpassen aan de vragen die 

leven bij scholen met bouwplannen. Het 

bureau begint daarom met een inventarisatie 

van de informatiebehoefte. Daarvoor wordt 

een interactieve bijeenkomst georganiseerd. 

Informatie: Marloes Groenen van M�V, 

groenen@m�v.nl.

Service Centrum voor 
innovatief aanbesteden
Er komt een voorlichtingscentrum voor 

scholen over innovatief aanbesteden. Hier 

kunnen schoolbesturen die bouwplannen 

hebben, in de toekomst terecht voor infor

matie en instrumenten over verschillende 

vormen van aanbesteden. 

Dit Service Centrum Scholen is een initiatief 

van de ministeries van Onderwijs en Finan

ciën, de Vereniging Nederlandse Gemeen

ten en de gezamenlijke organisaties voor 

bestuur en management in het onderwijs, 

waaronder VOS/ABB. Met de gezamenlijke 

oprichting van een Service Centrum willen 

zij bereiken dat scholen en gemeenten de 

voordelen van innovatieve aanbestedings

vormen beter kunnen benutten. 

Het SCS richt zich op de toepassing van 

innovatief aanbesteden. Hierbij moet 

worden gedacht aan P(ubliek) P(rivate) 

S(amenwerking), het Living Buildingcon

cept, PPSlight  en dergelijke. Traditionele 

aanbestedingen zoals Design en Build 

worden niet door het SCS bediend. 

Vertegenwoordigers van de beide minis

teries, de VNG en de besturenorganisatie 

vormen gezamenlijk het bestuur van de 

Stichting SCS. De komende maanden wordt 

gewerkt aan de verdere invulling en bemen

sing van het SCS. 
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Wie aan de slag wil met de bouw, verbouw of het onderhoud van 
een school, vindt een goed startpunt in de workshops van  
VOS/ABB. Er is keuze uit drie workshops over onderwijshuisves-
ting, waarvan er twee in company worden verzorgd. Dan is de 
informatie helemaal toegesneden op uw eigen project.

De in company workshops zijn getiteld: ‘Van onderwijsvisie naar 
onderwijsvoorziening’ en ‘Meerjarenbeleid voor huisvesting en on-
derhoud’. De leiding is in handen van VOS/ABB-consultant Henry 
Hennink, specialist in onderwijshuisvesting. Nadere informatie 
over de inhoud is te vinden op www.vosabbconsulting.nl. Bellen 
naar Henry  Hennink kan ook: 0348-405298. Of stuur hem een 
mailtje via hhennink@vosabbconsulting.nl. 

Ook Gertjan van Midden, senior-beleidsmedewerker bij VOS/ABB, 
verzorgt een workshop over onderwijshuisvesting. Hij zoomt in 
op de relatie met de gemeente. Bij wie moet u eigenlijk zijn als 
het gaat om scholenbouwplannen? Wie heeft welke rol en welke 
bevoegdheden? Als schoolbestuurder of schoolleider kunt u na 
deze workshops doelgericht aan het ingewikkelde proces begin-
nen. De workshop ‘Onderwijshuisvesting en de gemeente’ wordt 
gehouden op 22 november om 13 uur in Woerden. Aanmelden via 
de website www.vosabbconsulting.nl.

Aan de slag met 
onderwijshuisvesting
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Henry Hennink.

Gertjan van Midden.


