
Dordrecht: alle scholen 
een nieuw gebouw

Creatieve oplossingen 
voor bso

Het ideale jasje voor 
inclusief onderwijs

Overeenkomst met 
HEVO

Fraai ontwerp 
soms lastig in 

de praktijk

nummer 4  |  april 2007

Huisvesting



2

Alle scholen 
een nieuw gebouw
Dordrecht investeert de komende ja
ren vele tientallen miljoenen in onder
wijshuisvesting. Alle vijftien openbare 
basisscholen worden vernieuwd of uit
gebreid en verbeterd. En dat allemaal 
binnen een tijdsbestek van vijf jaar. 

Het miljoenenproject zal een impuls be

tekenen voor het openbaar onderwijs in 

Dordrecht, dat kampt met teruglopende 

leerlingenaantallen. De omvangrijke ver

beteringen zullen hun effect niet missen, 

verwacht Freek van Reeven, bovenschools 

manager van de stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Dordrecht (OPOD). Hij toont een 

big smile als hij bedenkt wat er in 2012 alle

maal gerealiseerd zal zijn. “Mooie gebouwen 

helpen zeker mee aan de verbetering van 

ons marktaandeel”, zegt hij.

Zes openbare basisscholen krijgen een 

geheel nieuw gebouw. Eén school, die is 

gevestigd in een rijksmonument, wordt  

binnen de oude gevels gemoderniseerd. 

Ook scholen van andere besturen krijgen 

nieuwe huisvesting. In totaal worden er 

16 nieuwe scholen gebouwd voor primair, 

voortgezet en speciaal onderwijs. Kos

ten: 140 miljoen euro. Dat is het volledige 

budget voor onderwijshuisvesting tot 2012. 

“Dordrecht wil een grote slag maken. Het is 

geen zielige gemeente, de middelen zijn er 

en de gemeenteraad heeft  specifi ek deze 

keuze voor onderwijs gemaakt”, vertelt Ank 

Wouters, de externe coördinator die voor dit 

project is aangetrokken.

De eerste nieuwe scholen zijn inmiddels in 

aanbouw. Voor OPOD is dat de Mondriaan

school in de achterstandswijk OudKris

pijn, die onderdeel wordt van een nieuwe 

multifunctionele accommodatie. Dit jaar 

wordt nog gestart met de bouw van een 

reformatorische school, een islamitische 

school en de nieuwbouw voor de openbare 

Statenschool in de binnenstad.

Ratjetoe

Het initiatief voor deze grote aanpak van het 

Dordtse onderwijs is afkomstig van oud

wethouder Govert Veldhuijzen, die vier jaar 

geleden onderwijs in zijn portefeuille kreeg. 

“Tot dat moment was er steeds gewerkt met 

adhocoplossingen”, vertelt Van Reeven. 

“Er werden al jaren her en der lokaaltjes aan 

scholen geplakt en noodlokalen neergezet. 

Het was een ratjetoe van uitdijende gebou

wen en dislocaties. Veldhuyzen liet onder

zoek doen, waaruit bleek dat al dat adhoc

gedoe ook nog eens veel geld kostte. Vanaf 

dat moment ging het anders”. 

‘Adhocgedoe 
kostte veel geld’

Eind 2004 besloot de gemeenteraad tot de 

grote facelift voor het onderwijs. De school

besturen mochten hun plannen indienen, 

maar die moesten wel beter uitgewerkt zijn 

dan vroeger. “Eerst was een A4’tje bij wijze 

van spreken genoeg”, zegt Van Reeven. “Nu 

wil de gemeente een onderwijskundige on

derbouwing  voor elke huisvestingsaanvraag. 

Dit om te voorkomen dat zo’n gebouw bij de 

oplevering alweer ouderwets is”. 

OPOD nam Adviesbureau M�V in de arm 

om de onderwijskundige visie van de scho

len te vertalen in de programma’s van eisen 

voor nieuwbouw. Adviseur Elise Kruiper gaat 

daarvoor met de schoolteams in gesprek. 

Ze gaat na hoe er op elke school wordt ge

werkt en welke ruimtesoorten nodig zijn om 

die activiteiten goed vorm te geven. 

“Binnen veel scholen wordt nog maar een 

beperkt deel van de dag klassikaal gewerkt, 

terwijl de leerkracht alle activiteiten wel bin

nen het oude klaslokaal moet vormgeven. 

Als je wilt kunnen differentiëren in werkvor

men en groepsgroottes, dan is een fl exibele 

leeromgeving nodig en niet de ouderwetse 

opzet van gangen met daaraan lokalen”, 

aldus Kruiper. Door het gesprek aan te gaan 

laat ze elk schoolteam zelf de ruimtebe

hoefte bepalen.

 

Enthousiasme

“Elk schoolteam is razend enthousiast over 

deze werkwijze”, zegt Van Reeven. “Er komt 

ook eindelijk iets anders uit de bus dan de 

traditionele gangenscholen, waar het onder

wijs nog zo aan gewend is”. 

Ook projectleider Ank Wouters is positief. 

Miljoenenproject Dordrecht: 

xx

Bovenschools manager Freek van Reeven: 
‘Mooie gebouwen trekken meer leerlingen’.

Zo gaat het gebouw eruitzien waarin 
de Mondriaanschool komt.



Alle scholen 
een nieuw gebouw

“Je ziet nu dat zoiets concreets als een 

bouwplan een goed handvat is om aller

lei denkprocessen op gang te brengen. 

Schoolteams gaan zich nu echt verdiepen 

in hun onderwijsconcept, over wat ze doen 

en wat ze in de toekomst willen met het on

derwijs. Als er dan toch nog wordt gekozen 

voor een traditioneel ontwerp, dan let ik er 

op dat de nieuwbouw in elk geval flexibel 

van opzet is. Zodat het in de toekomst nog 

vrij eenvoudig aan nieuwe ideeën aangepast 

kan worden”.

‘Bouwplan brengt 
denkproces op gang’

Soms levert het opstellen van het program

ma van eisen op deze manier vertraging en 

daardoor onvrede op. “Als bestuurder vind 

ik het belangrijk dat het voorbereidende 

werk goed gebeurt”, zegt Van Reeven. 

“Gelukkig worden de scholen langzamer

hand toch enthousiaster, omdat ze zien dat 

dit denkproces wel degelijk iets oplevert: 

een schoolgebouw waar ze straks veel meer 

mee kunnen”.

Overigens is vertraging welhaast onvermij

delijk in zo’n ambitieus project als dit. Vaak 

is tijdelijk onderdak nodig voor leerlingen 

tijdens de bouw, maar als de tijdelijke 

huisvesting niet op tijd leeg komt, kan ook 

de nieuwbouw niet starten. Zo ontstaan 

dominoeffecten waar weinig aan te doen is. 

door Lucy Beker

foto: Martin Droog

In het coalitieakkoord staat verrassend goed nieuws voor kinderen met 

gedragsproblemen. De wachtlijsten in het speciaal onderwijs zullen eindelijk 

weggewerkt worden.

Besturenorganisaties kunnen onder een goed gesternte overleggen met 

de minister. Het wensenlijstje omvat meer geld, meer beleidsruimte, meer 

faciliteiten. Als dit traject tot succes leidt, en wie twijfelt daaraan, zal het bij 

de uitvoering wel eens kunnen gaan wringen. 

De wensen van de schoolbesturen zijn:  volwaardige bekostiging en huisves

ting van nevenvestigingen, facilitering van huisvesting van praktijkafdelingen 

van VSOscholen, aanvullende huisvesting voor de groeiende groep ABers 

en directe bekostiging van de groei.

Dit vereist veel geld. Bij het plan van de vorige minister van OCW om een 

rem te zetten op de groei van het speciaal onderwijs, werd al duidelijk dat er 

1 miljard euro bij moet. 

 

Nadat de organisaties met de minister afspraken hebben gemaakt, zal de 

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) afspraken moeten maken om 

de huisvestingsconsequenties via het gemeentefonds te compenseren. Ik 

voorzie daar grote problemen!  Bij veel gemeenten zit er niet veel rek in dat 

gemeentefonds. Veel onderwijswethouders moeten de touwtjes aan elkaar 

knopen, onder meer als gevolg van stijgende bouwprijzen (in 2007 ca. 10%) 

en het uitvoeren van de in het kader van lokaal maatwerk afgesproken aan

passingen aan schoolgebouwen.

Om het Passend Onderwijs straks ook fysiek passend te maken is extra geld 

nodig. Gemeenten en schoolbesturen moeten daarbij samen optrekken. VNG 

en besturenorganisaties zouden, voordat ze met onze minister gaan praten, 

samen een kopje koffie moeten drinken om daarbij de te volgen strategie te 

bepalen. Dat levert vast meer succes op dan de beroemde koffie-sessie tus

sen Bos, Marijnissen en Halsema…

Henk Koopman, adviseur onderwijs bij de gemeente Almelo

Past Passend Onderwijs straks wel? 

�
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Leidsche Rijn College

Prachtig ontwerp soms lastig in de praktijk
Toparchitect Wiel Arets tekende voor 
het ontwerp van het Leidsche Rijn 
College in Utrecht. En dat is te zien 
aan het gebouw. Wie Arets kent met 
zijn voorkeur voor zwart, wit en glas, 
herkent zijn hand snel. De gevel heeft 
zwarte beplating met glanzend reliëf; 
de binnenkant is geheel uitgevoerd 
in wit, gecombineerd met gekleurd 
glas. Het resultaat is een opmerkelijk 
schoolgebouw, dat dan ook werd ge
nomineerd voor de Scholenbouwprijs 
2006. 

Peter Wind, rector van het openbare 

Leidsche Rijn College, geeft graag een 

rondleiding en wijst op vele fraaie details. De 

architect heeft niets aan het toeval overgela

ten: hij ontwierp ook het witte meubilair, de 

lampen en prullenbakken, de spiegels in de 

toiletruimten en zelfs het hekwerk rond het 

plein. Daardoor past alles bij elkaar.

“Het is allemaal prachtig”, zegt Wind. “Maar 

een schoolgebouw kan niet alleen maar 

mooi zijn, het moet ook gebruikt worden. 

Hier en daar botste het ontwerp met de 

praktijk. Er zijn heel wat  discussies gevoerd 

met de architect. Over de verwarming die 

alleen voor de ramen mocht, maar niet 

altijd voldoende is. Over de grote spiegels 

in de toiletten: schitterend, maar ik moet 

er niet aan denken dat er eentje bescha

digd raakt. Ze kosten een vermogen”. De 

spiegels hangen er nog, verwarmingen zijn 

bijgeplaatst. Steeds kwamen de school, de 

gemeente (als eigenaar) en de ontwerper tot 

een compromis.

‘Heel wat discussies 
met architect’ 

Even later staan we in de aula, direct achter 

de grote glasgevel van de entree. Hier is 

een brede witte trap, die ook als tribune 

dient bij een voorstelling. Het glas wordt 

dan afgeschermd door toneeldoek. Aan het 

plafond hangen de toneellampen. Overdag 

is deze ruimte echter kantine. Overal zitten 

jongelui aan de witte tafels te eten. “Kijk”, 

Peter Wind in de gang van zijn school. Door het vele glas is er mooi zicht op de buitengevel 
met asymmetrische zwarte beplating.
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wijst Wind, “we hebben op alle tafels kleine 

bakjes neergezet voor het afval. Scheelt 

enorm in de troep. De architect was het 

niet eens met de kleur en de vorm van de 

bakjes. Maar ja, ze zijn wel praktisch, dus 

we houden ze toch in gebruik”. 

Eigen kleur

Het Leidsche Rijn College is onderdeel van 

een sportcampus. Het totale complex, dat 

17 miljoen euro heeft gekost, bevat een 

grote sportaccommodatie, een cultureel 

centrum en twee scholen. Naast het Leid

sche Rijn College voor havo en vwo (900 

leerlingen) is dat het Via Nova College voor 

vmbo (900 leerlingen). De scholen hebben 

elk twee eigen vleugels aan weerszijden 

van het centrale gedeelte van glas, waarin 

de sportaccommodatie (met eigen ingang) 

is ondergebracht. De schoolkantines liggen 

‘ruggelings’ tegen elkaar aan en zijn ge

scheiden door een bijzonder kunstwerk: een 

grote verlichte glazen wand, met daarop aan 

beide zijden een Hollands rivierlandschap 

van kunstenares Marijke van Warmerdam. 

Door inwendige techniek lijkt het schilderij 

te bewegen. 

‘De kleuren veranderen 
met het weer’

Alle ramen van de scholen zijn voorzien van 

gekleurd glas: geel bij het Leidsche Rijn 

College, paars bij het Via Nova College. De 

witte inrichting refl ecteert het gekleurde 

licht. “De kleuren veranderen met het weer. 

Is het buiten regenachtig, dan is het binnen 

wat groener. Schijnt de zon, dan is hier bin

nen alles geel en zonnig”, zegt Peter Wind. 

“Heel leuk, die steeds wisselende sfeer”. 

In de witte gangen van de school vallen de 

extra grote glasdeuren van de lokalen op. 

Lokalen die uiteraard whiteboards hebben in 

plaats van schoolborden. Het leerplein aan 

het einde van de gang is helemaal open, 

met een centrale ruimte en kleinere lokalen 

met glazen wanden erom heen. Hierdoor 

zijn verschillende werkvormen mogelijk 

en kunnen leerlingen vrij werken, terwijl 

docenten toch een oogje in het zeil kunnen 

houden. “Docenten en leraren moesten 

wel even wennen aan die open manier van 

werken”, zegt Wind. “Iedereen ziet alles in 

dit gebouw. In het begin waren de leerlingen 

snel afgeleid, maar het went. Nu kijken ze 

niet meer op als er iemand over de gang 

loopt”. 

De Scholenbouwprijs 2006 is uiteindelijk 

naar het interconfessionele Metzo College in 

Doetinchem gegaan; voor het Leidsche Rijn 

College bleef het bij een nominatie. De jury 

had wat kritiekpunten, treffend samengevat 

in de zin ‘Dit gebouw lijkt het mooist als het 

niet wordt gebruikt”. Peter Wind herkent wel 

wat in die kritiek, maar zegt ook: “De jury 

kwam hier al kijken toen het nog niet hele

maal af was. Veel zaken moesten toen nog 

in het gebouw afgewerkt worden. Ach, prijs 

of niet: onze school hoort toch bij de acht 

mooiste schoolgebouwen van Nederland. 

En daar zijn we best trots op”. 

door Lucy Beker

foto’s: Peter Arno Broer

Hal, kantine en theater in één. Over de groene afval
bakjes ontstond discussie met de architect.
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Nieuwe subsidie 
voor bètalokalen

Met creatieve ideeën zijn onder
wijs en kinderopvang bezig om de 
huisvesting van buitenschoolse 
opvang snel en goed te realiseren. 
Kinderopvangorganisatie BoinK heeft 
de BSObox bedacht: een nieuwe 
kantenklare oplossing voor scholen. 
Nog opmerkelijker is het idee van het 
Oosterhoutse schoolbestuur Delta
onderwijs: een piepschuim container, 
die wordt verbonden aan het speel
lokaal.  

Met de piepschuimcontainer, die de naam 

Deltabosunit heeft meegekregen (bos staat 

voor ‘buitenschoolse opvang in speelzaal’), 

wordt inmiddels geëxperimenteerd op drie 

basisscholen in Oosterhout. Loek Oomen, 

algemeen directeur van Deltaonderwijs, 

is de bedenker van de piepschuimunit. 

Enthousiast vertelt hij: “Dit is een uniek 

concept, waarmee we heel snel kunnen 

voldoen aan de verplichting om per 1 

augustus buitenschoolse opvang aan te 

bieden. Het aanvragen van de bouwvergun

ning kost nog de meeste tijd. De unit zelf 

is in een week geïnstalleerd en dan kan de 

school 20 kinderen voor en na schooltijd 

opvangen”. 

Er is een nieuwe subsidieregeling 
voor de verbetering van bètalokalen 
in havo en vwoscholen. Schoolbe
sturen kunnen maximaal 150.000 euro 
aanvragen voor een nieuwe inrichting 
en bouwkundige aanpassing van de 
lokalen voor bètavakken.

De subsidieregeling heeft tot doel het bèta

onderwijs te stimuleren en daarmee de 

deelname aan vervolgstudies in technische 

en bètarichtingen te vergroten. De verbe

tering van de lokalen moet ertoe leiden dat 

het bètaonderwijs meer aanslaat bij de 

leerlingen.

Scholen kunnen in aanmerking komen 

voor een tegemoetkoming van 50% van de 

totale projectkosten met een maximum van 

150.000 euro. Er is in totaal 19,� miljoen 

euro beschikbaar voor deze regeling.

Scholen die voor de subsidie in aanmerking 

willen komen, moeten voor 15 mei een 

aanvraag indienen bij het Platform Bèta 

Techniek. Dit Platform zal de aanvragen 

voorleggen aan een commissie van experts, 

die op haar beurt adviseert aan de minister 

van OCW. De aanvragen worden beoor

deeld op grond van een aantal criteria, die 

in de regeling staan omschreven. De kwa

litatief beste aanvragen worden met voor

rang gehonoreerd. De criteria zijn te vinden 

in de complete tekst van de regeling, die is 

opgenomen op de website www.vosabb.nl 

(dossier huisvesting).

 

Het aanvraagformulier staat op de website 

van het Platform Bèta Techniek 

(www.platformbetatechniek.nl). 

 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0�48405225, gvanmidden@vosabb.nl.

Piepschuim of tijdelijke bouw

Creatieve oplossingen 
voor bso

opvangen”. 

De BSObox is er in verschillende uitvoe
ringen. Deze unit wordt apart bij de school 
geplaatst.



7

De Deltabosunit, die 6 bij � meter groot 

is, wordt als het ware bij de school aange

schoven. Daarvoor moet een doorbraak 

worden gemaakt in de buitengevel van het 

speellokaal. De piepschuimwanden van 

de container zijn altijd makkelijk passend te 

maken. Omdat het piepschuim (EPS) goed 

isoleert, is er geen aanvullende verwarming 

nodig. 

De unit bevat alles wat de bso nodig heeft: 

een keukentje met vaatwasmachine en 

magnetron, twee computerwerkplekken en 

verrijdbaar meubilair. “De leidster rolt het 

materiaal naar buiten en richt het speello

kaal in een handomdraai in als een gezellige 

huiskamer”, zegt Oomen. “Het speellokaal 

wordt aan het begin en aan het eind van 

de dag toch niet gebruikt, want de groe

pen starten en eindigen altijd in de klas. 

Daarom is dit een effi ciënte oplossing”. De 

unit wordt aangesloten op stroom, water en 

internetvoorzieningen van de school. 

‘Hufterproof’

Oomen kwam op het idee van de Delta

unit toen hij een artikel las over piepschuim 

als bouwmateriaal. Hij zocht contact met 

Marquart Architecten, die eerder een woning 

van piepschuim hebben ontworpen. Het 

zachte materiaal wordt aan de buitenkant 

voorzien van een ‘hufterproof’ coating, 

waardoor de unit vandalismebestendig 

wordt. Ramen zitten er niet in, maar wel een 

dakluik voor de lichtinval.

De Deltabosunit kost, compleet met inrich

ting, 50.000 euro en kan wel 15 jaar mee.  

“Bij een dalende vraag naar opvang kan het 

schoolbestuur de unit gemakkelijk verplaat

sen naar een andere school”, zegt Oomen.

‘Piepschuim isoleert, 
dus verwarming is niet nodig’

In dezelfde prijsklasse zit ook de BSObox 

van de Belangenvereniging van ouders in de 

Kinderopvang (BoinK), die het idee samen 

met het Waarborgfonds Kinderopvang ver

der heeft ontwikkeld. Drie systeembouwers 

hebben inmiddels zo’n BSObox ontworpen. 

Die vergt wat meer ruimte dan de Deltabos

unit, omdat het een complete groepsruimte 

is met een gedeeltelijk overkapte buiten

ruimte. Scholen kunnen kiezen uit een grote 

en een kleine uitvoering: voor 20 of voor 10 

kindplaatsen. De grotere uitvoering heeft 

een extra activiteitenruimte om de groep te 

kunnen splitsen. De units zijn bedoeld voor 

tijdelijke huisvesting van de buitenschoolse 

opvang (vijf jaar). Sommige leveranciers 

geven een terugkoopgarantie na vijf jaar.

Positieve reacties

Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 

in januari, waar de BSOboxen zijn gepre

senteerd, bleek de belangstelling meteen 

groot. “We kregen veel positieve reacties”, 

zegt Jolanda Hendriks van de Stichting 

Waarborgfonds Kinderopvang. ‘Kort daarna 

werden de eerste offertes al aangevraagd”. 

De BSObox is dan ook een snelle oplos

sing voor scholen die genoeg ruimte hebben 

bij het schoolgebouw. De unit moet wel 

vlakbij de school staan omdat hij (meestal) 

geen toiletgroep bevat: daarvoor moeten de 

kinderen de school in.  

Scholen kunnen de BSObox kopen of 

huren: koopprijzen variëren van 40.000 

tot 75.000 euro, huren kost tussen de 620 

en 1215 euro per maand. Daarbij komen 

nog wel eenmalige kosten voor plaatsing. 

Kinderopvangorganisaties kunnen voor de 

fi nanciering van de koop en/of inrichting 

van een BSObox een beroep doen op een 

borgstelling van het Waarborgfonds Kin

deropvang. “Scholen niet, maar zij kunnen 

natuurlijk een aparte kinderopvangorganisa

tie oprichten”, tipt Hendriks.

Op deze tekening is te zien hoe de 
Deltabosunit – met inhoud  aan het 
speellokaal wordt  aangeschoven. Het 
meubilair wordt na gebruik weer in de 
unit opgeborgen.

Informatie over de BSO-box:  

www.ruimtevoorkinderen.nl

Informatie over de Delta-bosunit via:

deltabosunits@live.nl

Meer tijdelijke huisvesting op: 

www.schoolparasites.nl en 

www.valiz.nl/schoolparasites.
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De 1�0 leerlingen van sbo De Bolster 
in Wijchen hebben vanuit vier units 
direct zicht op hun overdekte onder
wijsplein. De traditionele lessen per 
klas zijn losgelaten. Aan alle kanten 
is er samenwerking en doorstroming 
mogelijk. 

“Dit is het jasje dat je nodig hebt voor in

clusief onderwijs”,  zegt directeur Jan Gub

bels van De Bolster. Begin dit jaar maakte 

de school de overstap van een gebouw uit 

de jaren vijftig in het centrum van Wijchen 

naar een grondig verbouwd pand in een 

nieuwbouwwijk in de Gelderse plaats. 

Architect Dorothé Derks van het Nijmeegse 

ontwerpbureau KEK dnl heeft het school

gebouw uit 1975, dat eerst de locatie 

was van rkbasisschool De Piekenstulp, 

volledig aan het onderwijsconcept van De 

Bolster aangepast. “We hebben het klas

sikale onderwijs losgelaten. De kinderen 

werken nu in units”, vertelt Gubbels. 

De units zijn weliswaar nog per twee 

of drie groepen leeftijdgebonden, maar 

doordat ze via afsluitbare schuifwanden 

uitkomen op het centrale Bolsterplein, 

is volgens hem aan alle kanten samen

werking en doorstroming mogelijk. Op 

de grote ramen van de units die op het 

binnenplein uitkijken, staan de woorden 

Ruwe, Bolster, Blanke en Pit. De woorden 

verwijzen niet alleen naar de naam van de 

school, maar ook naar het speciale karak

ter van de leerlingen. 

Multifunctioneel atrium

Het Bolsterplein is een overdekt multi

functioneel atrium voor alle leerlingen, met 

onder meer een podium, ictfaciliteiten en 

een leeshoek. Buiten schooltijd kan het bij

voorbeeld ook als vergaderruimte worden 

gebruikt. Er zijn daarvoor verrijdbare tafels 

en stoelen beschikbaar. Het dak bestaat 

uit deels beweegbare ramen met fi lterend 

glas, dat voldoende licht van buiten toelaat 

zonder dat het ’s zomers te warm wordt. 

Wie buiten staat, kan via de transparante 

units en het overdekte plein dwars door de 

school heen kijken.

“Je kunt je hier niet meer verstoppen. 

Iedereen kan je zien. Ook de omgeving 

kan en mag zien dat hier een school zit en 

wat er hier binnen gebeurt.” Het onderwijs 

speelt zich overigens ook buiten af. Rond 

de school komen onder meer moestuin

tjes, een hoek met bomen en struiken waar 

hutten kunnen worden getimmerd en een 

boom waaronder leerlingen als het mooi 

weer is met een boek kunnen gaan zitten.

Sbo De Bolster verbouwt de jaren ‘70

’Het ideale jasje voor inclusief onderwijs’

Door de schuifdeuren kijk je vanaf het binnenplein 
zo de unit in waar de kinderen aan het werk zijn.

Geen klassikaal onderwijs meer. De Bolsterleerlingen werken 
in groepjes, verdeeld over grote en kleine ruimten.
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Kleine school met een grote zaal
Openbare basisschool de Zomergaard

Essentieel voor het welslagen van de 

verbouwing was de effi ciënte samen-

werking tussen de school en KEK 

dnl, zonder onnodige bureaucratie 

eromheen.  “In het voortraject, dat 

in 200� begon, hebben we alles met 

elkaar afgekaart, ook met de gemeente 

Wijchen. Het was heel positief dat onze 

Stichting Kans en Kleur als bouwheer 

kon optreden, en dat we niet steeds 

alles hoefden terug te koppelen naar 

de gemeente.” Voor de verbouwing 

was een bedrag van 1,7 miljoen euro 

beschikbaar voor 1150 vierkante meter. 

Doordat de gemeente er als schijf 

tussenuit was gehaald, kon de school 

direct met de architect aan de slag. 

“Dat ging heel goed: de school had een 

visie op het onderwijsconcept, KEK.dnl 

op het passende gebouw. Dorothé had 

de vrije hand wat betreft materiaal en 

kleurkeuze.

Ik heb haar gezegd dat ze mij kon in

schakelen als ze ergens over twijfelde. 

Dat onderlinge vertrouwen heeft tot dit 

mooie resultaat geleid”, aldus Gubbels.

door Martin van den Bogaerdt

foto’s: Erik van ’t Hullenaar

Middenin nieuwbouwwijk De Gaarden in het 

dorp Lopik staat een splinternieuw schoolge

bouw, waarin twee scholen zijn gehuisvest: 

de openbare Zomergaard en de katholieke 

Jan Bunnikschool. Het gebouw is al ruim drie 

jaar in gebruik, hoewel de woonwijk nog lang 

niet klaar is. 

Opvallend aan het gebouw is dat het aan de 

buitenkant verdacht veel lijkt op een rijtje wo

ningen, compleet met een zolderverdieping. 

Toch is er geen sprake van schoolwoningen. 

“Die zolder is ook niet echt, de lokalen op 

de eerste verdieping zijn gewoon erg hoog”, 

verklaart Leonie Altena, directeur van de 

Zomergaard. 

Wethouder J. Kooijman, indertijd nog als be

stuurder van de openbare school betrokken 

bij de bouw, vertelt dat de ontwerpers van 

Topos Architecten hebben geprobeerd aan te 

sluiten bij omgeving. “Toentertijd stond daar 

nog niets, maar nu is te zien dat het gebouw 

heel mooi past in de wijk”, zegt Kooijman. 

“En dat lessenaardak past natuurlijk mooi bij 

een school”.

Schoolteams en ouders van beide scholen 

zijn indertijd betrokken bij het ontwerp. Beide 

scholen wilden een gemeenschapsruimte 

en dat is op fraaie wijze gerealiseerd: elke 

school heeft een eigen hal, die door middel 

van fl exibele wanden is te koppelen tot een  

grote ruimte. Zo heeft de Zomergaard, een 

kleine school met slechts 80 leerlingen en vijf 

lokalen, toch de beschikking over een grote 

aula. “Daarin is een brede trap gesitueerd, 

die we kunnen gebruiken als tribune bij een 

voorstelling. Erg handig”, zegt Altena. Ze is  

tevreden over het gebouw, dat er met veel 

hout en grote kozijnen en erkers mooi uitziet. 

Enige puntje van kritiek: het kleuterlokaal is 

een beetje krap bemeten. 

Wilt u ook met uw schoolgebouw

in de rubriek Schoolvoorbeeld? 

Mail naar lbeker@vosabb.nl
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HEVO nieuwe partner van VOS/ABB 
Opnieuw heeft VOS/ABB een over-
eenkomst gesloten met een speci
alist in onderwijshuisvesting. Het 
is HEVO, een grote speler op het 
gebied van projectmanagement. Het  
bedrijf, dat in ’sHertogenbosch is 
gevestigd, houdt zich bezig met on
derzoek, advies en projectmanage
ment, onder meer in het onderwijs.

De keten van kennispartners die VOS/ABB 

heeft op het gebied van onderwijshuisves

ting is nu compleet. Via de partnerschappen 

met Planning Verband Groningen (planning 

en prognoses), M�V (conceptontwikke

ling), HEVO (projectmanagement) en Asset 

(onderhoud) kan VOS/ABB nu beschikken 

over alle kennis die nodig is om scholen en 

schoolbesturen goed te kunnen adviseren. 

Voordelen

De samenwerking met HEVO heeft meer 

voordelen voor de leden van VOS/ABB. 

Het bedrijf verzorgt de cursus ‘Het 

bouwproces in de praktijk’ die voortaan, 

dankzij de overeenkomst, voor leden van 

VOS/ABB gratis is. Verder is de ‘Kwaliteits-

richtlijn huisvesting VOscholen’ nu voor 

VOS/ABB-leden gratis verkrijgbaar.

Schoolbesturen kunnen uiteraard ook bij 

HEVO terecht voor ondersteuning bij het 

bouwproces. Belangrijk is daarbij dat HEVO 

het bouwprocesmanagement risicodragend 

aanbiedt. Voor scholen die geconfronteerd 

worden met de bouw van een nieuwe 

school is dat een belangrijk voordeel, om

dat HEVO niet alleen veel werk uit handen 

kan nemen maar ook omdat de risico’s van 

kostenoverschrijdingen voor een groot deel 

kunnen worden afgekocht.

HEVO is ook actief op het terrein van 

de Publiek Private Samenwerking. In de 

vorm van PPSlight biedt HEVO een eigen 

variant van een PPSconstructie aan. Ook 

M�V is overigens op dit terrein actief. 

Meer informatie op www.vosabb.nl 

(dossier huisvesting).

Gertjan van Midden van VOS/ABB (links) met ing. Mike van 
Schoonderwalt, sectordirecteur onderwijs bij HEVO.
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Voor goede voorbeelden van moderne 

huisvesting 

www.onderwijspaleis.nl 

Voor het maken van prognoses 

www.pvg.nl 

tevens partner van VOS/ABB 

Voor aanpassing aan de gemeentelijke 

model huisvestingsverordening

www.vng.nl 

Voor het maken van onderhoudsplannen 

www.asset.nl 

tevens partner van VOS/ABB 

Voor algemene informatie over 

onderwijshuisvesting 

www.vosabb.nl 

Voor het ontwikkelen van 

huisvestingsconcepten

www.m�v.nl 

tevens partner van VOS/ABB 

Voor Landelijke regelgeving 

www.minocw.nl 

Voor informatie over de brede school 

www.bredeschool.nl

Voor informatie over bouwregelgeving 

www.vrom.nl

Voor informatie over het gemeentefonds 

www.minbzk.nl 

Voor informatie over bouwmanagement 

www.hevo.nl 

tevens partner van VOSS/ABB

Onderwijshuisvesting 
op internet

De contactgroep onderwijshuisvesting van 

VOS/ABB komt op 7 juni weer bij elkaar. De 

formule blijft hetzelfde, want de eerste bij

eenkomst op 1 februari was geslaagd. Zeker 

�0 belangstellenden, afkomstig uit po en vo, 

reageerden enthousiast op het initiatief van 

VOS/ABB.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van 

kennismaking en inventarisatie van mogelijke 

onderwerpen. In groepjes kwamen de leden 

tot onderwerpen als Publiek Private Samen

werking, bouw en beheer van brede scholen 

of multifunctionele accommodaties, sprei

dingsbeleid in het vo, conceptontwikkeling, 

onderhoud, binnenmilieu, het IHP en de rol 

van de lokale overheid. 

Binnen de verschillende groepen ontstonden 

al snel discussies over de problemen waar 

de deelnemers in de dagelijkse praktijk tegen 

aanlopen. Onderling werd dan ook veel infor

matie uitgewisseld en over en weer werden 

tips gegeven. Na de lunch verzorgde 

Gertjan van Midden een korte inleiding over 

doordecentralisatie. Ook tijdens deze inlei

ding bleek er veel behoefte om vragen te 

stellen en met elkaar in discussie te gaan. 

Afgesproken is jaarlijks � tot 4 bijeenkom

sten te organiseren. 

De volgende bijeenkomst is op 7 juni  om 

10 uur in het kantoor van VOS/ABB in 

Woerden. Wie zich al voor de eerste bijeen

komst had gemeld, krijgt nu automatisch 

een uitnodiging. Nieuwe aanmeldingen 

voor deelname aan de contactgroep zijn 

ook welkom! Heeft u belangstelling, mail 

dan naar dstellenaar@vosabb.nl of 

gvanmidden@vosabb.nl.

Contactgroep op 7 juni weer bijeen
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Ook dit jaar organiseert VOS/ABB een studie-
dag over onderwijshuisvesting. Dat gaat 
gebeuren op 27 september. Na het succes van 
vorig jaar zal het programma dit jaar opnieuw 
een keuze bieden uit veel praktische en inter
actieve workshops.

Thema’s die in elk geval aan de orde komen: 
• de relatie tussen gemeente en 

school(bestuur) 
• bouwen is vertrouwen
• inrichting en binnenmilieu 
• fi nanciën 
• de huisvestingsverordening
• actuele ontwikkelingen 
• alle vormen van innovatief aanbesteden
• de rol van woningbouwcorporaties 

In de loop van juni kunnen leden van VOS/ABB 
de defi nitieve uitnodiging verwachten. Dan 
gaat ook de inschrijving van start.

27 september: 
scholenbouwdag
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