
9over onderwijs

Hilversum is de gemeente van Willem Marinus 
Dudok, de architect die in 1915 directeur van 
Publieke Werken werd en later werd benoemd tot 
gemeentearchitect. Hele woonwijken kwamen onder 
zijn leiding tot stand in de toen sterk groeiende 
gemeente in Het Gooi. Het bekendste werk van 
Dudok is ongetwijfeld het raadhuis. Minder bekend 
is dat er ook nog altijd negentien schoolgebouwen 
van hem in Hilversum staan, die overigens niet meer 
allemaal als school in gebruik zijn. Deze panden heb-
ben een prachtige uitstraling, maar hebben als groot 
nadeel dat ze bijzonder onderhoudsgevoelig zijn en 
dat de gebruikers vanwege de monumentale status 
van de gebouwen zijn gebonden aan zeer strenge 
regels. Of zoals senior beleidsmedewerker Gertjan 
van Midden van VOS/ABB het uitdrukt:  “Gebouwen 
van Dudok zijn hartstikke mooi en ze hebben er in 
Hilversum nog altijd last van.” Van Midden was als 
huisvestingsspecialist nauw betrokken bij de tot-
standkoming van het Hilversumse huisvestingsconve-
nant, dat op 1� februari werd bekrachtigd.

Kraaien
Hoe onderhoudsgevoelig de schoolgebouwen van 
Dudok zijn, wordt duidelijk bij de hoofdvestiging 
van de openbare Fabritiusschool in Hilversum-Zuid. 
Deze zeer populaire basisschool trekt niet alleen 
steeds meer leerlingen aan, maar ook in toenemen-
de mate kraaien. De vogels pikken uit de rottende 
bovenlaag van het rieten dak torretjes en andere 
insecten. Hoog tijd dus om deze bovenlaag te 
vervangen. Een niet geringe onderhoudspost, zo 
vertellen chef Han van Dam van de gemeentelijke 
sectie Onderwijs en Welzijn en directeur financiën 
Jan Wiegers van het Bureau Openbaar Onderwijs 
Hilversum. Ook wijzen zij op andere nadelen van 

de Dudokgebouwen. Een verfbeurt is meer dan een simpele 
opdracht aan een schildersbedrijf. Bijna alles is gebonden 
aan strikte regels om het specifieke karakter van de gebou-
wen voor het nageslacht te behouden. Dit botst ook gere-
geld met de noodzaak dat de scholen onderwijskundig met 
hun tijd moeten meegaan. Vernieuwingen vereisen vaak 
aanpassingen aan de panden, 
zoals ruimten voor remedial 
teaching, leerlingbegelei-
ding, ict en praktijklessen. 
Daar kon Dudok destijds 
uiteraard geen rekening 
mee houden. Van Dam en 
Wiegers leggen uit dat het 
Hilversumse huisvestingscon-
venant eerst alleen uitging 

Alle schoolbesturen in Hilversum weten 

tot 2012 waar ze op huisvestingsgebied 

aan toe zijn. In een convenant is vast-

gelegd dat de gemeente jaarlijks geïn-

dexeerd 5,3 miljoen euro beschikbaar 

stelt, ongeacht eventuele bezuinigingen. 

De afspraken kwamen tot stand onder 

begeleiding van Gertjan van Midden van 

VOS/ABB. 
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De Fabritiusschool in Hilversum 
heeft veel onderhoudskosten.

Hilversums huisvestingsconvenant biedt zekerheid

van opknappen en uitbreiden onder het motto ‘elke leerling 
een dak boven het hoofd’. Het plan was om hiervoor een 
convenant te sluiten voor de periode tot en met 2010 met 
een jaarlijkse investering van de gemeente van 5,� miljoen 
euro. “Het eerste wat je moet borgen is het onderhoud 
om de gebouwen in de huidige staat te bewaren. Over het 
algemeen verkeert het scholenbestand hier in goede staat, 
maar op sommige plaatsen is sprake van achterstalligheid. 
Daar is dus een inhaalslag nodig. Ik vind het niet kunnen dat 
je leerlingen in een gebouw stopt dat niet goed in zijn jasje 
steekt”, zegt Van Dam. 

Aanbesteden
Alleen onderhoud is echter niet genoeg. In het kader van 
de huidige onderwijskundige vernieuwingen is besloten om 
de periode van het convenant te verlengen tot en met 2012. 
“Zo kregen de scholen in totaal 10,6 miljoen euro extra om 
de zaak te updaten en werd het dus méér dan alleen een 
dak boven het hoofd”, aldus Wiegers. Een zeer belangrijk 
punt is dat dit bedrag vastligt. Eventuele bezuinigingen in de 
komende jaren hebben er geen invloed op, zo is afgespro-
ken met de politiek. De gemeente stelde wel als voorwaarde 
dat alle schoolbesturen met elkaar door middel van efficiënt 
plannen en uitvoeren in de looptijd van het convenant een 
bedrag van �,7 miljoen euro zouden ‘inverdienen’. “Dan 
moet je denken aan gezamenlijk aanbesteden en bestaande 
ruimten optimaal gebruiken, want versnipperde groei is 
natuurlijk duurder dan geconcentreerde groei.” Zo is beslo-
ten om de huidige hoofdvestiging van de Fabritiusschool niet 
uit te breiden, ondanks de lange wachtlijst die voor deze 
school bestaat. Leerlingen kunnen wel terecht bij de nabijge-
legen dependance, zodat ook de ruimten in dit gebouw, dat 
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overigens eveneens van Dudok is, efficiënt kunnen worden 
benut. Voordat het convenant werd ondertekend, was er 
veel overleg en lobbywerk nodig. Doordat het Hilversumse 
onderwijs bestuurlijk sterk verdeeld is, was dit geen simpele 
klus. Binnen het primair onderwijs vormen de openbare en 
protestants-christelijke scholen de grote besturen. Daarnaast 
zijn er middelgrote spelers in het veld en relatief veel een-
pitters. Van Dam en Wiegers wijzen hier op het belang van 
de rol die Gertjan van Midden van VOS/ABB heeft gespeeld. 
“Er was eerst onvoldoende vertrouwen voor een convenant. 
We hadden daarom iemand nodig, los van de gemeente, die 
de besturen op één lijn kon krijgen. Gertjan had een bemid-
delende rol tussen de scholen, de besturen en de gemeente. 
Ook hebben wij zijn deskundigheid natuurlijk goed kunnen 
gebruiken om te voorkomen dat we in allerlei valkuilen  
zouden trappen.” Van Midden koos ervoor om eerst 
binnen het primair onderwijs de neuzen van alle besturen  
in dezelfde richting te krijgen, om daarna met vertegen-
woordigers van het voortgezet en primair onderwijs en de 
betrokken ambtenaren van 
de gemeente een geza-
menlijke tekst voor het 
convenant op te stellen. 
Van Dam en Wiegers willen 
ook de positieve rol van 
de Hilversumse onderwijs-
wethouder Patrick van den 
Brink (CDA) belichten. 
“Hij is echt een enorme 
motor geweest om het te 
regelen. De wethouder 
was de stimulator voor 
groeiend vertrouwen, met als resultaat dat er nu een conve-
nant is dat door de besturen, de ambtenaren en de politiek 
wordt gesteund. Ongeacht welke politieke kleur is er veel 
enthousiasme.” Van Midden noemt het ‘grote klasse’ dat de 
gemeente mede op initiatief van Van den Brink bereid was 
om een stap terug te doen. Dit had eerst betrekking op de 

vrijheid die Van Midden kreeg om zijn 
rol te vervullen. Ook wijst de VOS/ABB’er 
op het feit dat de gemeente Hilversum 
niet meer zozeer een sturende rol heeft, 
maar meer optreedt als adviseur en part-
ner voor de scholen als de besturen daar 
om vragen.
“Wij hebben nu zekerheid en hoeven 
niet meer elk jaar aanvragen in te die-
nen op huisvestingsgebied. Met deze 
meerjarenafspraak zijn we dus af van 
veel administratieve rompslomp. Dat is 
een gigantische tijdwinst, die we kunnen 
gebruiken voor andere zinvolle taken. 
Zonodig kunnen we nu zaken voorfinan-
cieren, omdat we weten dat het geld er 
bijvoorbeeld het jaar erna zal zijn”, zo 
sluit Wiegers af.

Martin van den Bogaerdt

‘Het eerste 
wat je moet 
borgen is het 
onderhoud’

Rust, reinheid, regelmaat

‘De wet-
houder was 
de stimulator 
voor groeiend 
vertrouwen’

Han van Dam (l) en Jan Wiegers. “De meerjarenafspraak 
scheelt veel administratieve rompslomp.”


