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Prestatie-
bevorde-
rende mid-
delen op 
scholen?

We doen er alles aan om de prestaties van leerlingen te bevorderen. Uit onderzoek is gebleken dat de school-
resultaten aanzienlijk beter worden door de leefomgeving op de school. Met vloeren van Bolidt bijvoorbeeld. 
Minder contactgeluid, meer demping, onbegrensde mogelijkheden qua kleur en vorm. En dan hebben we het 
nog niet eens over onderhoud en duurzaamheid. 

www.bolidt.nl
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Doeners die denken en denkers die doen
Goede gesprekken met Sibo Arbeek

Vanuit zijn rol als hoofdredacteur van Schooldomein interviewt 

Sibo Arbeek elk nummer een professional op het brede gebied 

van maatschappelijk vastgoed en de verduurzaming ervan. Het 

publieke domein erodeert, stelt rijksbouwmeester Floris Alkemade. 

De volgende vraag is hoe de samenleving zich vormt wanneer de 

vanzelfsprekendheid van publieke functies of -ruimten afneemt? Het 

publieke domein heeft van oudsher een vormende werking op haar 

-al dan niet- toevallige gebruikers. De kerk, het dorpshuis, de school 

en vaak ook het gemeentehuis. De virtuele werkelijkheid loopt parallel 

aan de fysieke werkelijkheid en haar verschijningsvormen. Ontstaan 

daarmee nieuwe voorwaarden voor duurzame en interessante plekken 

waar mensen graag verblijven? En hoe verhoudt die mens zich tot zijn 

omgeving, wanneer die omgeving willekeurig wordt? Wat maakt dat 

onderwijs jongeren nog steeds adequaat kan voorbereiden op een 

leven zonder zekerheden en op wat voor plekken kan dat het beste? En 

is er nog wel een onderscheid te maken tussen publiek en privaat of 

schuiven die domeinen in elkaar? Ten slotte; leidt de digitalisering tot 

de vorming van nieuwe communities of blijven we uiteindelijk achter 

met een virtuele schijnwerkelijkheid waar echte verbinding ontbreekt? 

Misschien is dat wel de rode draad achter deze gesprekken: waar ligt de 

verbinding?

Kortom: mooie gesprekken die helpen om het kompas te richten.

Sibo Arbeek
hoofdredacteur Schooldomein

partner ICSadviseurs



GOEDE GESPREKKEN ICSadviseurs en Schooldomein 3

WETHOUDER ONDERWIJS SIMONE KUKENHEIM

Maatwerk voor goede schoolgebouwen 8

BOUW- EN VASTGOEDINNOVATOR MARJET RUTTEN

Klant centraal in vastgoedorganisatie 12

LERAAR VAN HET JAAR 2014 JASPER RIJPMA

Groot denken zonder beperkingen 16

TV PRESENTATOR EN OPRICHTER NL GREENLABEL LODEWIJK HOEKSTRA

Voorwaarden voor duurzame buitenruimte 20

FILOSOOF HENK OOSTERLING

Onderwijs als permanente ontwikkeling 24

TRANSITIESTRATEEG ATTO HARSTA

Wij zijn als mensen te robuust 28

STAND-UP-FILOSOOF, SCHRIJVER EN SPREKER MARTIJN ASLANDER EN 

ORGANISATIEONTWIKKELAAR, SCHRIJVER EN SPREKER ANNETTE DÖLLE

Heldere en hoopvolle kijk op veranderende wereld
32

RIJKSBOUWMEESTER FLORIS ALKEMADE

Het publieke gebouw als de nieuwe iPhone 4

CvB-VOORZITTER NUOVO SCHOLENGROEP LEON DE WIT

Opnieuw het onderwijs bedenken 36



4 ICSadviseurs en Schooldomein GOEDE GESPREKKEN

Het publieke 
gebouw als de 
nieuwe iPhone
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Het publieke 
gebouw als de 
nieuwe iPhone

gebouwde omgeving is gestoeld op het gedachten-

goed van één generatie. Maar de verzorgingsstaat  

van de wieg tot het graf bestaat niet meer. Geboorte-

overschot is vergrijzing geworden, de gedroomde 

multiculturele samenleving kraakt in al zijn voegen 

en 40% van de huishoudens bestaat uit alleenstaan-

den. We zien achterstandswijken waar de gemiddelde 

levensverwachting zeven jaar lager ligt. Het sociale 

netwerk van vroeger is gescheurd en de functies 

binnen het publieke domein geven geen antwoord 

meer op de noden van nu. De gebouwde omgeving 

reageert traag op deze ontwikkelingen en dat levert 

knelpunten op. Je moet experimenteren om te ont-

dekken wat wel werkt. Bijvoorbeeld andere vormen 

van samen wonen; veel mensen wonen alleen, maar 

zouden wel gemeenschappelijke ruimten willen 

delen. Dat zou een oplossing voor veel ouderen 

kunnen zijn en gaat veel verder dan het aanbrengen 

van trapliften. In de middeleeuwen had een oudere 

meer keuzen dan tegenwoordig; je had begijnhoven 

en ouderenhuizen. Dat palet is verschraald. Een paar 

jaar geleden trokken gezinnen uit de stad omdat ze 

in de regio wilden wonen, nu willen veel mensen 

weer een appartement in Amsterdam, ook gezinnen 

met kinderen. Die ontwikkeling heeft verstrekkende 

gevolgen voor de druk op grote steden. Amsterdam is 

een goed voorbeeld; het centrum is verzadigd, maar 

de vraag blijft groeien. Dat gaat problemen veroor-

zaken. Met nog 40.000 woningen toe te voegen aan 

de bestaande voorraad vrees ik dat Amsterdam een 

mini metropool wordt. Dan doemt het scenario Parijs 

op met buitenwijken met weinig kwaliteit en sociale 

spanningen. Dat is niet zoals wij het hier willen.”

Wat bekent dat voor veel leegstaand vastgoed?

“Gebouwen die leegkomen geven precies aan waar 

verandering plaatsvindt. Krimp is net als groei een 

belangrijke indicator en biedt de mogelijkheid om te 

experimenteren. Bij hergebruik van gebouwen heb je 

meer vrijheid om andere ontwikkelingen in te zetten. 

Daardoor ontstaat nieuw elan in een wereld waarin 

groei wordt gezien als nastrevenswaardig en krimp 

als een nederlaag, terwijl het in de tijd om ruimtelijke 

Het publieke domein erodeert; wat betekent dat voor 

de functies ervan?

“De agenda die wij opgesteld hebben gaat over die 

thema’s. Het is verontrustend te zien hoe vanzelf-

sprekend allerlei plekken worden afgestoten, zoals 

stations, gemeentehuizen en rijksgebouwen. Ik vind 

dat de opbrengst van verkochte gebouwen die met 

publiek geld zijn gefinancierd ook weer ten goede 

moeten komen aan publieke doelen. De praktijk is 

dat het onmogelijk is om op andere waarden dan 

geld te sturen, omdat de markt het niet toestaat een 

lager bod te accepteren, ook al heeft het gebouw een 

maatschappelijke functie. Maar gebouwen staan er 

niet voor niets en de maatschappelijke meerwaar-

de van een gebouw is belangrijk binnen de bredere 

context. Je moet dus altijd naar het weefsel van het 

omliggende gebied kijken. Daarbij is de betekenis 

van een gebouw in Den Haag een andere dan in een 

krimpgebied. Hoe creëer je cohesie in een gebied, bij-

voorbeeld een wijk. Vroeger bepaalde het netwerk van 

kerk en staat de meeste patronen en uitingsvormen. 

Nu is het nog de basisschool waar je je kinderen naar 

toe brengt en met andere ouders een praatje aan het 

hek maakt. Dat samenkomen is een model dat inte-

gratie bevordert waardoor je elkaar tegenkomt. Daar 

speelt de school een belangrijke rol. En als het met 

het dorpshuis niet meer lukt, kun je ook gezamenlijk 

tuinen aanleggen en onderhouden.”

Wat doet menselijk gedrag met ruimte? 

Het gedrag van mensen verandert. Sinds de Tweede 

Wereldoorlog hebben we meer gebouwd dan alle 

vorige generaties bij elkaar. Het grootste deel van de 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade publiceerde onlangs zijn agenda. Daarin valt de term 
“maatschappelijke meerwaarde” op. Gebouwen verliezen hun functie en het publieke domein 
levert ruimte in. Hoe kunnen we inspelen op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen?

Tekst Sibo Arbeek  Foto’s Kees Rutten

“Wanneer openbare gebouwen op smart
phones zouden lijken, zijn allerlei nieuwe 
interacties mogelijk.”
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zorginstelling. Alles komt naar je toe en kun je vanuit 

huis managen. Eigenlijk wordt de samenleving een 

groot facilitair bedrijf en dat zag je ook in de middel-

eeuwen, waar wonen en produceren op dezelfde 

plek plaatsvonden. Dat levert een vanzelfsprekende 

manier van leven op waar de wever thuis weeft en 

de bakker thuis het brood bakt. Ik vind het prachtig 

wanneer woonwijken hun monocultuur verliezen 

en naar nieuwe functies en verbindingen op zoek 

gaan. Die erosie van het publieke domein moeten we 

inzetten als een kracht om te vernieuwen. Door het 

combineren van geldstromen en systemen is meer 

mogelijk en kun je intelligente verbindingen maken. 

Dat is een rol die scholen kunnen hebben maar ook 

biblio theken als nieuwe plekken voor optredens, taal-

events, culturele activiteiten en schuldhulpverlening; 

aantrekkelijke kenniscentra die je maatschappelijk 

breder kunt inzetten. Ik zie ook weer een behoefte 

aan stilte en concentratie ontstaan. Als lector op de 

Academie van Bouwkunst zie ik afstudeeropdrach-

ten van de nieuwe generatie als een soort weer-

berichten van toekomstige veranderingen. Studenten 

ontwerpen ruimten waar geen wifiverbinding is en 

waar je je goed kunt concentreren. Er vindt dus ook 

auto correctie plaats en mijn voorspeling is daarom 

ook dat alles goed komt. Door al die technologische 

ontwikkelingen dienen zich mogelijkheden aan die je 

moet leren herkennen. De nieuwe vrijheden die dat 

met zich meebrengt zijn interessant, het grote risico 

is dat een beperkte groep ervan profiteert, waardoor 

de tweedeling versterkt wordt. Iedere vorm van ver-

andering kondigt zich eerst aan als bedreiging. Ik heb 

veel in Amerika gewerkt en die samenleving is harder 

en fundamenteel anders dan de onze. Onze steden 

zijn sociale machines en dat moeten we onderhou-

den en cultiveren. Het stelselmatig afsluiten van 

publieke ruimten zonder ontwerp en verbeeldings-

kracht moet je niet willen. Juist ontwerpers hebben 

het vermogen om onoverkomelijke problemen om te 

zetten naar nieuwe mogelijkheden.”

      Kijk voor meer informatie op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/ 

over-ons/rijksbouwmeester.

ritmes gaat zonder de connotaties negatief of positief. 

Dat vereist creativiteit en inventiviteit om in te kun-

nen spelen op die constante bewegingen. Zorginstel-

lingen die leeg staan en sterk verouderd zijn moet 

je slopen of transformeren. Het is fascinerend om te 

zien hoe technologische ontwikkelingen daarin door-

werken. Een goed werkend dementiemedicijn kan de 

gebouwde omgeving structureel veranderen. Dat er 

vragen aankomen die niet adequaat te beantwoor-

den zijn is duidelijk, dat maakt het interessant. Je 

ziet nieuwe verdienmodellen ontstaan; gezamenlijke 

huisvesting voor studenten en ouderen waarbij  

studenten door te klussen hun huursom kunnen 

beïnvloeden. Ik vind het bizar te ervaren dat een 

generatie geleden één kostwinner een gezin kon 

onder houden en een goede woning kon betalen, ter-

wijl nu in de Randstad tweeverdieners nauwelijks een 

betaalbare woning kunnen vinden. Die woningen zijn 

onbereikbaar geworden en dat veroorzaakt fricties.”

Wat is het effect van individualisering en digitalisering?

“Digitalisering is een fenomeen op zich. Het is een 

autonome ontwikkeling, die het ook mogelijk maakt 

om wereldwijd een eigen netwerk op te bouwen. Dat 

geeft een andere opbouw van de sociale infrastruc-

tuur. Daarnaast heb je de fysieke wereld die je moet 

onderhouden omdat die biedt wat de digitale wereld 

niet kan, namelijk in contact komen met mensen. 

Revitaliseren van publieke functies lukt niet altijd. In 

de geïndividualiseerde samenleving is de oplossing 

van de één het probleem van de anderen, omdat  

iedereen binnen het eigen domein bezig is. De 

vrijheid die je als mens denkt te hebben om ja of 

nee te zeggen tegen techniek is volstrekt illusionair. 

Als openbare gebouwen op smartphones zouden 

lijken met hun talrijke functies, zijn allerlei nieuwe 

interacties mogelijk. Eigenlijk zie je dat al gebeuren 

bij de functie wonen. De tijd dat je van maandag tot 

en met vrijdag werkte en in het weekend uitrustte is 

voorbij. Tijd en ruimte worden anders ingevuld; de 

woning heeft meerdere functies gekregen, want is 

tegelijkertijd kantoor, winkel, school, restaurant en 

De agenda van de bouwmeester
·  Bij iedere opgave zoeken naar maatschappelijke meerwaarde

·  Opgaven zijn onderdeel van een grotere ruimtelijke context

·  Relevante nieuwe opgaven opzoeken en op de agenda zetten

·  Op basis van een heldere ambitie partijen betrekken en samenwerken

·  Erosie van het publieke domein adresseren

·  Eigen Rijksvastgoed publiek maken

·  Leegstand als kans zien om te innoveren

·  Debat opzoeken en initiëren
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6

KIND CENTRAAL IN AMSTERDAM

Maatwerk voor goede 
schoolgebouwen
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Tekst Sibo Arbeek  Foto’s Horus Fotografie

Wethouder Onderwijs in een stad als Amsterdam zijn betekent sterke 
opvattingen hebben over alle aspecten die met onderwijs in een dynamische 
omgeving te maken hebben. Simone Kukenheim vertaalt haar portefeuilles 
onderwijs, jeugd en diversiteit naar een krachtig beleidskader.

W aar komt je passie voor deze portefeuille 

vandaan?

“Als bestuurder in een grote stad kan ik in 

samenwerking met de Onderwijsorganisaties echt 

iets betekenen voor de kinderen in deze stad. Goed 

onderwijs draait om goede leerkrachten die kinderen 

helpen het beste uit zichzelf te halen en veerkrachtige 

mensen te worden. Het kind komt altijd op de eerste 

plaats en niet economische afwegingen. Dat betekent 

dat er voor elke leeftijd een goede voorziening moet 

zijn. Dan gaat het niet alleen over woordjes leren, 

maar ook over persoonlijke ontwikkeling en burger-

schap. Goede peuteropvang is hiervoor heel belang-

rijk. Ik wil goede voorzieningen, waar alle peuters, los 

van de portemonnee van ouders, elkaar tegenkomen 

en waar de ontwikkeling van peuters centraal staat.”

Hoe belangrijk zijn goede scholen voor de stad?

“Enorm, en dat zie je terug in de budgetten die we be-

schikbaar stellen. Voor 2017 is dat voor het primair en 

voortgezet onderwijs 133 miljoen euro en daarnaast 

besteden we aan gezonde schoolgebouwen nog eens 

11,5 miljoen euro. Voor het standaard beschikbare  

bedrag kunnen we in Amsterdam geen school bou-

wen, dus investeren we als gemeente zelf veel. Deze 

coalitie vindt onderwijs het allerbelangrijkste wat 

er is. Wij hebben net het Uitvoeringsplan Gezonde 

School gebouwen 2017 vastgesteld. We hebben 354 

gebouwen voor het Primair- en Voortgezet onderwijs, 

dus dat is een flinke investering. Een grote uit daging 

is ook de internationalisering die natuurlijk enorm 

belangrijk is in een stad als Amsterdam. Dat geldt 

zowel binnen reguliere scholen, die steeds vaker 

meertalig zijn als ook voor het bouwen van nieuwe 

internationale scholen, omdat Amsterdam aantrek-

kelijk is voor buitenlandse bedrijven en hun werk-

nemers. Internationale scholen hebben een ander 

curriculum dan reguliere scholen en dat kost gewoon 

meer geld dan een reguliere school. Tenslotte is de 

openbare ruimte in de vorm van goede school- en 

buurtpleinen enorm belangrijk. Amsterdamse  

kinderen hebben vaker een balkon dan een plein,  

dus moeten de schoolpleinen openbaar, groen en 

toegankelijk zijn. Dat geldt ook voor de toegankelijk-

heid van sportvoorzieningen. Onderwijs, sport en 

buurt zijn bijna altijd met elkaar verbonden en dat 

vertaalt zich weer naar goede gebouwen, die ook 

door de buurt gebruikt kunnen worden.”

Hoe verhoudt de gemeente zich tot de wet- en  

regelgeving?

“Wet- en regelgeving rond 0-18-jarigen is landelijk 

veel te versnipperd georganiseerd. Het is eigenlijk 

raar dat de kinderopvang door commerciële bedrij-

ven wordt gefinancierd, voor- en vroegschoolse edu-

catie via subsidie naar stichtingen gaat en de over-

heid het primair en voortgezet onderwijs financiert, 

waarbij de gemeente integraal de huisvesting mag re-

gelen. Wie verzint zoiets? Als je de financiering in één 

hand zou brengen wordt het een stuk makke lijker. 

En hoe je dat dan weer regelt kan per geval verschil-

lend zijn. Dat kan een goed schoolbestuur oppakken, 

maar niet elk schoolbestuur kan die rol aan. Daarom 

geloof ik ook niet in algehele door decentralisatie als de 

ideale vorm. Bij elke opgave moet je vooraf aan tafel 

goede afspraken maken; wie gaat deze kar trekken? Het 

schoolbestuur laat het bouwheerschap soms bij de 

gemeente, omdat de opgave om een integraal gebouw 

te ontwikkelen voor onderwijs en kinderopvang 

ingewikkeld is. Wij sturen op de vorming van brede 

scholen met ook ruimte voor 0-4-jarigen. Dat vraagt 

om eenduidige afspraken met de betrokken besturen 

en kinderopvang organisaties en dat is voor een stad 

als Amsterdam met een grote voorraad gebouwen 

vanuit een tijd dat een school nog zes lokalen had, 

een enorme uit daging. In Amsterdam zie je scholen 

die goed samenwerken, maar er is ook concurrentie 

tussen scholen. Op het moment dat scholen zich 

profileren zie je dat andere scholen zenuwachtig 

worden. Scholen waren naar binnen gericht maar dat 
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kunt organiseren. Binnen en buiten staan in verbin-

ding. Amsterdam heeft niet altijd de luxe dat we een 

leeg kavel hebben; vaak moeten we verbouwen of 

inpassen en dat maakt sowieso dat creativiteit nodig 

is. Een mooi voorbeeld van creatief ruimtegebruik is 

de antroposofische vmbo-school de Tobiasschool in 

Zuid, waarbij het monumentale pand op basis van 

een sterke visie is verbouwd.”

Wat betekent onderwijs voor de community?

“Het begint met de kinderen en niet met een gebouw. 

Hoe vertaal je visie in een onderwijsconcept en wat 

past daar dan bij? Dat kan huiselijk en kleinschalig 

zijn in een grote stad die als een trein voort dendert. 

Maar ook een open gebouw waar meer functies bij 

betrokken zijn dan alleen een school. Multifunctio-

naliteit als uitgangspunt werkt niet. Een school kan 

niet een soort buurthuis worden, want het is niet de 

bedoeling dat iedereen zomaar binnen kan lopen. Per 

school kijk je wat mogelijk is. Dat kan een meer klassi-

kale of juist open uitwerking geven, in Amsterdam 

kunnen ouders uit alle smaken kiezen. Het Comenius 

Lyceum krijgt bijvoorbeeld veel ruimte voor groen, 

omdat de school een econasium is en zich extra richt 

op duurzaamheid en ecologie. De nieuwbouw van het 

Calvijn College in Nieuw-West laat zien hoe een ge-

bouw een succesvolle verbinding in een wijk met veel 

stadse uitdagingen kan leggen. Uiteindelijk bepaalt de 

samenleving hoe we vastgoed ontwikkelen en inzet-

ten, waarbij in Amsterdam vooral de krapte regeert. 

We bouwen bijna geen solitaire scholen op een eigen 

kavel, dus vind je enorm veel functies die met elkaar 

concurreren, maar elkaar ook kunnen versterken.”

Gebouwen zijn fysiek; maar kan een gebouw een ziel 

hebben?

“Ja, absoluut. Amsterdam kent niet natuurlijk veel 

plekken en gebouwen met een bijzondere betekenis. 

Door onze klassieke gymnasia zoals Barlaeus of het 

Berlage lopen al 100 jaar kinderen. Je proeft er de 

sfeer van het oude onderwijssysteem, maar ervaart 

ook de transformatie naar het onderwijs van nu. Het 

Amsterdams Lyceum heeft bijvoorbeeld een aula 

waar alle namen staan van alle kinderen die er in 

de honderd jaar bestaan van de school hun diplo-

ma hebben gehaald. Of de Anne Frankschool in de 

Rivierenbuurt, waar Anne op school zat. De huidige 

gebruikers houden die verhalen levend, waardoor ze 

blijvend verbonden blijven met die plek. Soms door 

plaquettes, soms op een andere manier. Waardevolle 

gebouwen vertellen een verhaal en daarom moet je 

ze koesteren.”

      Kijk voor meer informatie over de onderwijsplannen van 

Amsterdam op www.amsterdam.nl/onderwijsjeugd.

is aan het veranderen. Iedereen begrijpt dat we met 

forse groeicijfers vooral transparant moeten zijn. Je 

ziet gigantische groei in ontwikkelingsgebieden rond 

de 19e-eeuwse wijken in Noord en Oost, maar ook 

krimp in de binnenstad. Daar moet je gezamenlijk op 

acteren.”

Hoe stimuleer je nieuwe ideeën binnen onderwijs-

huisvesting?

“Heel belangrijk; daarom hebben wij het project Onze 

Nieuwe School opgezet. Iedereen kon vrij dromen 

over het onderwijs van morgen. We dachten veel 

individuele meningen te horen, maar leraren, ouders 

en andere betrokkenen bij onderwijs zochten elkaar 

op en kwamen met goede concepten. Thema’s als 

omgaan met de vroegkeuze, nieuwe vormen tussen 

het primair en voortgezet onderwijs of de verlengde 

leertijd werden uitgewerkt. Daarbij ging het ook over 

persoonlijkheidsvorming en met elkaar praten over 

hoe burgerschap eruitziet. De ontwerpen legden de 

verbinding tussen de school en de stad als een plek 

om te leren. Dat vraagt om transparante gebou-

wen, waarbij je niet meer denkt in vier muren en 

lokalen, maar in spannende (tussen)-ruimten die 

in elkaar overlopen en waar je allerlei activiteiten 

“Het begint 
met de 
kinderen en 
niet met een 
gebouw”
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VAN MAKEN NAAR RAKEN

Klant centraal in 
vastgoedorganisatie
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Tekst Sibo Arbeek  Foto’s Hans Kouwenhoven

Marjet Rutten kijkt naar de onderstroom en ziet daardoor welke ontwikkelingen 
straks op de bovenstroom van de vastgoedmarkt afkomen. Parametrisch 
ontwerpen is de toekomst en dat betekent een substantieel andere rol van 
architecten en ingenieurs. Stenen stapelen is straks niet meer zo spannend; het 
bouwen wordt een restpost van het organiseren van de plek waar mensen willen 
zijn. 

Waar komt je passie vandaan?

“De combinatie marketing en ondernemerschap zit 

in mijn genen. Op mijn 16e zette ik een pannenkoek-

restaurant op. Daarna kwam ik in de wereld van de 

supermarkt retail terecht, waar ik vooral met vrouwen 

werkte. Ik maakte de overstap naar de bouw- en vast-

goedsector om juist vooral met mannen te werken. 

Het direct communiceren in die wereld vind ik prettig 

en alles wat met bouw en vastgoed te maken heeft 

fascineert me nog steeds. Ik begon 15 jaar geleden 

met het onlineplatform BouwKennis met allerlei  

informatie rond onderzoek en statistiek in de bouw-

sector. Hoeveel woningen werden er bijvoorbeeld in 

een bepaalde periode of regio gebouwd? Dat was een 

gat in de markt, want niemand had die gegevens  

paraat. Uiteindelijk heb ik de aandelen verkocht,  

omdat ik zelf ondernemen leuker vind dan een  

organisatie te managen en verder uit te bouwen.” 

Waar haal je je informatie vandaan?

“De crisis begon en iedereen vroeg zich af of het ooit 

weer zou worden als het was. Ik besloot een boek te 

schrijven over hoe ik dacht dat het zou gaan worden. 

Er was toen vooral academisch onderzoek, maar geen 

verhalen die aansloten op de belevingswereld van 

een gemiddeld bouwbedrijf. Informatie verzamelde 

ik door praktisch onderzoek te doen en mensen te 

interviewen. Mijn eerste boek Van Yab Yum naar Dim 

Sum kwam in 2010 uit en werd meer dan 10.000 keer 

verkocht, omdat het voorspelde hoe de toekomst van 

de sector eruit zou komen te zien, met de bouw-

fraude nog vers in het geheugen. Ik begon lezingen 

te geven over toen nog onbekende thema’s als BIM, 

ketensamenwerking, 3D-printen, smart grids en 

lean bouwen. Wat ik doe is naar de wereld kijken en 

ontdekken en zien wat er in de onderstroom gebeurt. 

Als je die ontwikkelingen naar de bouwsector vertaalt 

gaat er een nieuwe wereld voor je open. Iedereen 

begrijpt bijvoorbeeld dat de bouw gaat digitaliseren, 

maar niemand weet nog hoe. In Studio Rap in Rotter-

dam hebben jonge startups een robot gemaakt die 

hout in alle maten kan zagen. Ze hebben ook een 3D 

betonprinter. Daar zijn ze niet uniek in, maar wat wel 

uniek is, is dat ze bushokjes gaan maken die ze voor 

de traditionele betonprijzen verkopen; de vorm krijg 

je er gratis bij. Een school is lastiger dan een bushok-

je, maar over een aantal jaren gaat deze techniek ook 

voor complexere gebouwen werken.”

Trek eens wat lijnen naar de toekomst?

“Die onderstroom vertaal ik in een handelings- 

perspectief voor actoren binnen de sector; welke 

invloed hebben bepaalde ontwikkelingen voor jouw 

handelen en jouw bedrijf? Mijn laatste boek gaat over 

digitalisering en klantgerichtheid; ik ben er bijvoor-

beeld van overtuigd dat we steeds meer parametrisch 

gaan ontwerpen. Dat is de BIM van 2010. Nu nog on-

bekend, maar dat gaat veranderen. Ik kijk daarnaast 

vooral naar de structuur en rollen die partijen spelen. 

Wie gaat straks met wie samenwerken, wat zijn 

nieuwe verdienmodellen. De rollen van architecten 

en ingenieurs in de huidige vorm komen in mijn visie 

in de toekomstige structuur niet meer terug. Die gaan 

zelf risicodragend ontwikkelen, voor de maakindus-

trie werken of klanten helpen ontwerpen in systemen 

van de maakindustrie. Soms is iets niet leuk, maar dat 

wil niet zeggen dat het niet gebeurt.

Om het te concretiseren heb ik samen met diverse 

partijen een filmpje ontwikkeld over het wonen in 

2020 (zie: schooldomein.nl/wonen2020). Het laat 

zien dat de klant meer prosument wordt; omdat hij 

tegelijkertijd zowel als producent en consument 

actief is. De architect kan zich dan meer richten op 

de esthetische beleving, want de klant kan en wil niet 

alles zelf doen. Technisch gezien gaan we gebruik ma-

ken van evidence based design met een voortdurend 

hergebruik van kennis. We gooien nu nog steeds heel 

veel kennis en ervaring weg. Dat kan beter. Daar heb 

je intelligente systemen voor nodig, en die zijn beter 

in staat om ontwerpen te maken dan dat mensen dat 

op functioneel en technisch vlak kunnen. Artificial 

intelligence neemt toe, maar dat neemt niet weg dat 

vorm, design, kunst en beleving, dus de zaken die je 

echt raken, heel menselijk zijn en om een speciale 

expertise vragen. Ik kreeg een aantal boze reacties 

van architecten die bang zijn dat hun beroep wordt 

uitgehold. Kennelijk is er toch iets van angst bij die 

beroepsgroep, maar ik zeg niet dat een architect niet 

belangrijk is. Vorm wordt juist steeds belangrijker.  
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daarbinnen hebben gebruikers veel ontwerpvrijheid. 

Als je dat doortrekt worden fabrieken straks volle-

dig worden aangestuurd door digitale tekeningen, 

daar zitten geen mensen of rollen meer tussen. Dat 

betekent dat je gebouwen kunt neerzetten voor een 

fractie van de kosten die je nu hebt. In principe is 

alles wat exact is software-upgradable.”

Wat betekent dat voor de branche?

“Systemen moeten gevuld worden en dat is geen 

sinecure. Het uitrekenen van een simpele construc-

tie en dat in een systeem zetten kost tijd. Ik geloof 

daarom niet dat hoogopgeleide techneuten zonder 

werk komen te zitten. Welk softwarepakket van vijf 

jaar geleden is nog hetzelfde; we hebben steeds weer 

nieuwe kennis en ervaring nodig. Functies verande-

ren; een kantoor is niet meer alleen een werkplek, 

maar heeft ook als functie om samenwerking te 

bevorderen of de creativiteit te ontwikkelen. We 

gaan anders naar functies en de samenhang in de 

gebouwde en maatschappelijke omgeving kijken. 

Niet iedereen heeft die omslag in het hoofd gemaakt. 

De basis van heel veel dingen is ICT geworden, of we 

dat nu goed vinden of niet en daar ontstaan nieuwe 

spelregels bij, bijvoorbeeld rond privacy. De grootste 

uitdaging is de investering in de digitale systemen, 

dat zijn investeringen die miljoenen euro’s kosten. 

Dat is de uitdaging van de toekomst. Maar mensen 

blijven belangrijk. Creativiteit kan waarde toevoe-

gen, maar ook de integrale kostprijs drukken. Denk 

aan nieuwe verdienmodellen. Traditioneel is een 

kostprijs wat het kost om iets te bouwen, maar dat 

is niet meer interessant. Denk aan een systeem voor 

multifunctioneel ruimtegebruik met een digitaal 

systeem waarbij mensen met een password kunnen 

inloggen en automatisch een factuur krijgen voor het 

gebruik. Schoonmaakkosten zijn interessanter dan 

bouwkosten, wat levert het op om alle vensterbanken 

uit het ontwerp te halen? Door zo te ontwerpen krijg 

je een efficiënter gebouw dat beter presteert en goed-

koper in het gebruik is. En in hoeverre is een begrip 

als eigenaarschap nog interessant? Wat kunnen we 

leren van de airbnb ervaringen voor de bouwsec-

tor? Maar bedenk ook welke andere functies je aan 

bouwwerken kunt toevoegen. Met een telefoon kun 

je ook al lang niet meer alleen bellen. Zo zijn partijen 

al bezig met gratis wonen, waarbij het veel meer over 

de beleving en de facilities gaat. Daar wordt een prijs 

voor betaald en dat gaat ook over integratie van alles. 

Uit alle domeinen komt zoveel bruikbare informatie 

bij elkaar. Wie snapt wat allemaal samen komt en 

welke partijen daar een belang bij hebben grijpt de 

macht. Die stenen zijn niet meer zo spannend; het 

bouwen wordt een restpost van het organiseren van 

plek. Om te winkelen, te wonen, te werken en vooral 

te beleven.”

      Kijk voor meer informatie op www.marjetrutten.nl.

Je creëert betekenis door goede plekken te maken en 

met dat creëren zit je in het domein van de architect.”

Hoe ver gaat digitalisering bij het veranderen binnen 

de sector?

“Ik geloof in de Smart Industry. Smart Industry maakt 

het mogelijk dat productieprocessen efficiënter, flexi-

beler, duurzamer en meer op maat worden ingericht. 

Het gaat uit van het principe dat 10.000 keer een 

uniek product maken net zo veel kost als 10.000 keer 

hetzelfde. Dat kan door slimme inzet van ICT, waarbij 

machines onderling met elkaar verbonden zijn en 

intelligent worden aangestuurd. De systemen worden 

ook steeds slimmer, doordat gebouwen informatie 

aan systemen leveren. Daardoor worden ontwerpen 

nog beter en verloopt de productie nog efficiënter. 

Gebouwen worden steeds complexer en kunnen niet 

meer op traditionele manier worden geproduceerd 

tegen lage kosten en zonder fouten. We gaan nu naar 

de fase die lijkt op de Legolisering. Legolisering gaat 

uit van modulen die je samenvoegt. Een stap verder 

is dat je niet uitgaat van vooraf bedachte dingen maar 

de grenzen en de verhoudingen ten opzichte van 

elkaar in een systeem zet, die de opgave stuurt. Dat 

noemen we parametrisch ontwerpen. Parametrisch 

ontwerpen is het expliciet definiëren van parameters 

van objecten en het leggen van relaties tussen objec-

ten. De correlaties in het systeem helpen om de juiste 

beslissingen te nemen. In het systeem staat bijvoor-

beeld het bouwbesluit. Deze geeft informatie over de 

plafondhoogte in bepaalde situaties en dat bepaalt 

dan weer wat de mogelijkheid van andere keuzen is, 

zoals licht, binnenklimaat of inrichting. We hebben 

honderdduizend dingen waar we rekening mee moe-

ten houden en als de uitersten in een systeem staan 

checkt dat systeem automatisch de relaties tussen 

veiligheid, binnenklimaat, toegankelijkheid en ook 

aspecten rond gezondheid, prestaties en beleving. 

Keuzen worden dus door het systeem gevalideerd en 

“Systemen 
zijn beter 
in staat om 
ontwerpen te 
maken dan 
mensen op 
functioneel 
en technisch 
vlak”
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GROOT DENKEN ZONDER BEPERKINGEN

De leeromgeving 
van Jasper Rijpma
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Tekst Sibo Arbeek

Jasper Rijpma (1984) werkt op het Hyperion Lyceum in Amsterdam als docent 
geschiedenis. Ook geeft hij een vak genaamd Grote Denkers, dat hij samen met 
collega’s ontworpen heeft. Op zijn school heeft Jasper daarnaast ‘Bureau V’ 
opgericht, waar leerlingen zich voor kunnen aanmelden die willen verdiepen, 
versnellen, verrijken of verbreden. Welke leeromgeving hoort bij het onderwijs 
van morgen?

Op 4 oktober 2014 werd Jasper verkozen tot 

Leraar van het Jaar voor de sector Voortgezet 

Onderwijs. De jury over Jasper: “Deze collega 

werkt op weloverwogen pedagogische wijze en com-

bineert structuur en vrijheid op een hele goede ma-

nier. De vrijheid van de leerling staat voorop, maar 

de regie wordt in eigen hand gehouden. Samenwer-

king met collega’s staat hoog in het vaandel. Deze 

leraar is ambitieus en innovatief in het streven om 

de beste lessen te geven. Reflecteren op eigen lesge-

ven is van groot belang. Geen standaardwerk maar 

altijd maatwerk. Hij wil leerlingen inspireren voor 

brede, maatschappelijke thema’s en hun kritisch en 

creatief denkwerkvermogen stimuleren.”

Tijdens het interview is Jasper net terug uit Dubai, 

waar de Varkey Foundation de jaarlijkse Global 

Teacher Prize organiseert: “De ambassadeurstitel 

van het onderwijs en de beroepsgroep is naar een 

ander gegaan, dus kan ik mijn aandacht weer gewoon 

aan de leerlingen van het Hyperion Lyceum geven.” 

In zijn blogs vraagt Jasper aandacht voor wezenlijke 

vragen over het ‘waartoe’ van het onderwijs, waarbij 

hij pleit voor een versterking van het bildung-aspect 

van het onderwijs. Ook vraagt hij meer aandacht voor 

talentontwikkeling, flexibele onderwijsprogramma’s 

en oog voor individuele verschillen in de klas: “Je hebt 

te maken met jonge mensen die zich verwonderen 

over wat er te halen valt in het leven. De toekomst 

ligt aan hun voeten en jij speelt daar een sleutelrol in. 

Hoeveel leerlingen zal ik inmiddels onder mijn hoede 

hebben gehad in de tien jaar dat ik voor de klas sta? 

800? 1.000? Ik wil niet beweren dat ik op al deze leer-

lingen een even grote mate van invloed heb gehad. 

Wel illustreert dit gegeven het bereik van een docent 

– en ik begin voor mijn gevoel pas net! Als docent heb 

jij een unieke kans om wat van jouw waarden over te 

dragen op komende generaties.”

VOORWAARDEN VOOR GOED LERAARSCHAP
“Een goede docent zou dus in de eerste plaats 

idealen moeten opstellen. Nadenken over waar je 

voor staat. Wat je mooi en goed vindt in het leven. Of 

voor welke valkuilen je leerlingen wilt waarschuwen. 

We confronteren de leerlingen met de schatkamer 

van de ideeëngeschiedenis en we dagen hen uit om 

zelf groot te leren denken. We leggen hen ethische 

dilemma’s voor zodat ze na leren denken over goed 

en kwaad. Het doel van dit alles is om hen een eigen 

kijk op de wereld te laten creëren. Het vak Grote 

Denkers is daarom een combinatie tussen levens-

beschouwing, maatschappijleer, geschiedenis en 

filosofie. Wereldgericht onderwijs, waarbij leerlingen 

samen Groot leren Denken. Als tweede voorwaarde 

voor goed leraarschap zou ik twee kernkwaliteiten 

onder de aandacht willen brengen: betrokkenheid 

en ambitie. Betrokkenheid zou voor zich moeten 

spreken als kernkwaliteit van een goede leraar. Een 

leraar die geen oog heeft voor individuele leerlingen 

laat een hoop potentieel onbenut. Idealen ontwik-

kelen, doelen opstellen, betrokkenheid, ambitie. Dit 

zijn in mijn optiek de belangrijkste randvoorwaarden. 

Daar komen bij: vakkennis en ambachtelijke vaar-

digheden. Oftewel, een stuk vakmanschap. Gelukkig 

zijn ambachtelijke vaardigheden aan te leren en ik 

zou dan ook willen pleiten voor meer ambachtelijke 

vaardigheden op de academische leraaropleidingen. 

Een goede docent reflecteert op zijn of haar eigen 

onderwijs door middel van evaluatie door leerlingen. 

Een goede docent staat open voor peer review. Hij 

of zij laat anderen toe in de les en gaat zelf ook eens 

kijken bij een ander. Een goede docent ontwerpt 

samen met zijn of haar collega’s onderwijs en staat 

open voor feedback.”

AMBITIE ALS KERNKWALITEIT
“Op ambitie lijkt een taboe te liggen in het Neder-

landse onderwijs. Ik vind dat het onderwijs wel wat 

ambitie kan gebruiken en daar kunnen we leren van 

het bedrijfsleven. Ambitie om het maximale uit je 

leerlingen te willen halen bijvoorbeeld. Ik zelf ben 

een voorstander van meer persoonlijke leerervarin-

gen. ICT stelt mij in staat om te kunnen differentiëren 

op leerstijl, tempo en niveau. Zo probeer ik het beste 

uit mijn leerlingen te halen. In mijn rondgang in het 

onderwijswereldje ben ik echter genoeg excellente 

leraren tegengekomen die dit bereiken door frontaal, 

docent-gestuurd les te geven. Een goede vriend van 
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langrijk zijn als klassieke kennis. Gert Biesta heeft mij 

geleerd dat onderwijs meer is dan kwalificatie voor de 

arbeidsmarkt alleen, waarbij het vooral gaat om ken-

nis met zo goed mogelijk resultaat en de bijpassende 

vaardigheden. Dat is een povere manier om naar 

onderwijs te kijken. Onderwijs is ook dat de leerling 

de beste versie van zichzelf leert kennen en verant-

woordelijk burger leert te zijn. Die discussie over de 

inrichting van het onderwijs heeft gevolgen voor de 

inrichting van de leeromgeving. Met architectuur leg 

je de didactiek vast in steen. Wanneer je onderwijs-

visie geënt is op een heldere structuur met een op-

bouw in klassen bouw je een andere schoolomgeving 

dan wanneer je andere doelen centraal stelt. Ik heb 

zelf die verandering doorgemaakt van klassikaal naar 

leerlinggestuurd en ben de omgeving gaan gebruiken 

om mijn lesmethode te verrijken. Ik ben de aula in de 

school als leerruimte gaan gebruiken, waardoor ik in 

werkvormen kon differentiëren. Dat leverde groepen 

op die met projecten bezig waren of met zelfstudie. 

Ik had de deur van het lokaal open staan waardoor 

mij bijvoorbeeld geeft les op een vmbo in Amsterdam 

Noord en laat jaar in jaar uit zijn leerlingen excel-

leren bij de examens. Dit alles op een traditionele, 

docent-gestuurde manier. Ambitie betekent ook: de 

best mogelijke lessen willen geven. Stel lesdoelen op, 

ontwerp materiaal, bedenk werkvormen die hierop 

aansluiten. Het liefst in samenwerking met anderen, 

daarover later meer. Ten slotte: ambitie houdt ook 

in dat je zelf in beweging blijft. Onderzoek laat een 

mooie S Curve zien in de ontwikkeling van vaardighe-

den bij docenten. In zijn eerste jaren leert de docent 

razendsnel, maar zodra hij of zij het kunstje beheerst 

sluipt de routine erin en treedt stagnatie op. Ambitie 

is de kernkwaliteit die docenten in staat kan stellen 

om over de eigen schaduw heen te stappen.”

KEUZE UIT TWEE STROMEN
“Er is eigenlijk niet zoveel veranderd de afgelopen 

eeuw. Nederland heeft een mooi stelsel met een 

decentrale vrijheid. Scholen mogen grotendeels hun 

eigen curriculum bepalen. De structuur van kennis 

in vakken als losse eenheden, waar kennis ingegoten 

wordt, is ongewijzigd. Ik zie twee stromingen; de ene 

school zegt dat het al 200 jaar goed gaat. Dat wordt 

door PISA-onderzoek bevestigd. De andere stroming 

stelt dat de 21e eeuw om andere vaardigheden vraagt, 

met name door ontwikkelingen als de robotisering en 

digitalisering. We leiden mensen op voor banen die 

niet meer bestaan, omdat de ontwikkelingen elkaar 

razendsnel opvolgen en we niet weten op wat voor 

wereld we onze leerlingen voorbereiden. Ik denk dat 

deze eeuw andere uitdagingen gaat stellen. Dat is 

ook een structuurdiscussie die ertoe leidt dat we de 

leergebieden moeten ontschotten. Die twee stromin-

gen laten zich vertalen naar de pedagogisch didacti-

sche benadering; hoe geven we les? Aan de ene kant 

het klassikale onderwijs met directe instructie. Daar 

valt veel voor te zeggen, omdat is aangetoond dat het 

een efficiënte manier is. En daarnaast het modulair 

leren, wat een andere aanpak en andere vaardig-

heden vereist. Daar moet je probleemoplossend 

vermogen ontwikkelen en dat vraagt om een andere 

benadering. Leerlingen krijgen meer autonomie en 

verantwoordelijkheid. Dat betekent ook loslaten en 

fouten durven maken. Daarmee verandert de rol 

van de docent ook. Die twee debatten definiëren het 

onderwijs. Op de meeste scholen wordt de discussie 

welke kant we opgaan.”

GEVOLGEN LEEROMGEVING
“Het is verbijsterend om waar te nemen dat de struc-

tuur van de vakken vanaf de 19e eeuw ongewijzigd 

is gebleven, terwijl het aannemelijk is dat we voor 

de 21e eeuw andere competenties nodig hebben. 

We moeten kinderen kritisch leren denken, met 

compassie voor de ander en respect voor afwijkende 

denkbeelden. Dat zijn leerdoelen die zeker zo be-

“Een goede 
docent zou 
in de eerste 
plaats idealen 
moeten 
opstellen”
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langrijk zijn als klassieke kennis. Gert Biesta heeft mij 

geleerd dat onderwijs meer is dan kwalificatie voor de 

arbeidsmarkt alleen, waarbij het vooral gaat om ken-

nis met zo goed mogelijk resultaat en de bijpassende 

vaardigheden. Dat is een povere manier om naar 

onderwijs te kijken. Onderwijs is ook dat de leerling 

de beste versie van zichzelf leert kennen en verant-

woordelijk burger leert te zijn. Die discussie over de 

inrichting van het onderwijs heeft gevolgen voor de 

inrichting van de leeromgeving. Met architectuur leg 

je de didactiek vast in steen. Wanneer je onderwijs-

visie geënt is op een heldere structuur met een op-

bouw in klassen bouw je een andere schoolomgeving 

dan wanneer je andere doelen centraal stelt. Ik heb 

zelf die verandering doorgemaakt van klassikaal naar 

leerlinggestuurd en ben de omgeving gaan gebruiken 

om mijn lesmethode te verrijken. Ik ben de aula in de 

school als leerruimte gaan gebruiken, waardoor ik in 

werkvormen kon differentiëren. Dat leverde groepen 

op die met projecten bezig waren of met zelfstudie. 

Ik had de deur van het lokaal open staan waardoor 

mij bijvoorbeeld geeft les op een vmbo in Amsterdam 

Noord en laat jaar in jaar uit zijn leerlingen excel-

leren bij de examens. Dit alles op een traditionele, 

docent-gestuurde manier. Ambitie betekent ook: de 

best mogelijke lessen willen geven. Stel lesdoelen op, 

ontwerp materiaal, bedenk werkvormen die hierop 

aansluiten. Het liefst in samenwerking met anderen, 

daarover later meer. Ten slotte: ambitie houdt ook 

in dat je zelf in beweging blijft. Onderzoek laat een 

mooie S Curve zien in de ontwikkeling van vaardighe-

den bij docenten. In zijn eerste jaren leert de docent 

razendsnel, maar zodra hij of zij het kunstje beheerst 

sluipt de routine erin en treedt stagnatie op. Ambitie 

is de kernkwaliteit die docenten in staat kan stellen 

om over de eigen schaduw heen te stappen.”

KEUZE UIT TWEE STROMEN
“Er is eigenlijk niet zoveel veranderd de afgelopen 

eeuw. Nederland heeft een mooi stelsel met een 

decentrale vrijheid. Scholen mogen grotendeels hun 

eigen curriculum bepalen. De structuur van kennis 

in vakken als losse eenheden, waar kennis ingegoten 

wordt, is ongewijzigd. Ik zie twee stromingen; de ene 

school zegt dat het al 200 jaar goed gaat. Dat wordt 

door PISA-onderzoek bevestigd. De andere stroming 

stelt dat de 21e eeuw om andere vaardigheden vraagt, 

met name door ontwikkelingen als de robotisering en 

digitalisering. We leiden mensen op voor banen die 

niet meer bestaan, omdat de ontwikkelingen elkaar 

razendsnel opvolgen en we niet weten op wat voor 

wereld we onze leerlingen voorbereiden. Ik denk dat 

deze eeuw andere uitdagingen gaat stellen. Dat is 

ook een structuurdiscussie die ertoe leidt dat we de 

leergebieden moeten ontschotten. Die twee stromin-

gen laten zich vertalen naar de pedagogisch didacti-

sche benadering; hoe geven we les? Aan de ene kant 

het klassikale onderwijs met directe instructie. Daar 

valt veel voor te zeggen, omdat is aangetoond dat het 

een efficiënte manier is. En daarnaast het modulair 

leren, wat een andere aanpak en andere vaardig-

heden vereist. Daar moet je probleemoplossend 

vermogen ontwikkelen en dat vraagt om een andere 

benadering. Leerlingen krijgen meer autonomie en 

verantwoordelijkheid. Dat betekent ook loslaten en 

fouten durven maken. Daarmee verandert de rol 

van de docent ook. Die twee debatten definiëren het 

onderwijs. Op de meeste scholen wordt de discussie 

welke kant we opgaan.”

GEVOLGEN LEEROMGEVING
“Het is verbijsterend om waar te nemen dat de struc-

tuur van de vakken vanaf de 19e eeuw ongewijzigd 

is gebleven, terwijl het aannemelijk is dat we voor 

de 21e eeuw andere competenties nodig hebben. 

We moeten kinderen kritisch leren denken, met 

compassie voor de ander en respect voor afwijkende 

denkbeelden. Dat zijn leerdoelen die zeker zo be-

“Een goede 
docent zou 
in de eerste 
plaats idealen 
moeten 
opstellen”

ik hen in de gaten kon houden en een open leerom-

geving ontstond. Dat was gewoon creatief met mijn 

fysieke omgeving omgaan. Dat betekent niet dat ik 

niet van directe instructie hou; ik vind het heerlijk 

om af en toe een verhaal te houden, maar wil hen ook 

eigenaarschap over het leerproces laten ervaren, om-

dat ik denk dat ik ze hiermee verder kan helpen in het 

leven. Daar horen begrippen bij als autonomie, zelf-

standig leren en plannen. Als je de schotten die we 

tussen de leergebieden hebben geschoven weghaalt 

en meer vakoverstijgend gaat werken verandert de rol 

van de leraar. Dat betekent ook dat de werkomgeving 

van de docent verandert. Ik wil kunnen werken in een 

omgeving waarin leraren ook werken en ik collega’s 

op competenties tegenkom. Mijn aanwezigheid zorgt 

ervoor dat de leerlingen gestimuleerd worden, omdat 

ik in dezelfde ruimte leer en werk. Dat is anders dan 

het klassieke beeld van auladienst en personeels-

ruimten waarin docenten hun pauze doorbrengen. 

Deze opvatting over het pedagogisch-didactisch 

model is aan een flinke revisie toe.”

COMPROMISSEN MOGEN
De architect van ons nieuwe gebouw Ector Hoog-

stad en ICSadviseurs voelden onze wensen goed 

aan. Architecten zijn vaak visionaire mensen, met 

het gevaar dat hun ontwerp te ver van de gebrui-

kers staat. Zij hebben met de teams gesproken, en 

kwamen natuurlijk ook die twee stromingen tegen 

van docentgestuurd en leerlinggestuurd. Waar liggen 

de accenten, hoe willen we de ruimten inrichten, 

hoeveel schotjes willen we, willen we vanuit het vak 

denken of vanuit competenties? Zonder schotten 

kun je geen vak geven en minder vakken betekent 

meer projecten. Die keuzen zijn fundamenteel voor 

het onderwijs en de vertaling in leeromgevingen. 

Compromissen zijn zeker mogelijk. Ik geef geschie-

denis in het vak grote denkers, dat in de hoek van 

mens en maatschappij zit. Dat ligt bij grammatica of 

wiskunde anders, waar het vaak efficiënter werkt om 

een groep directe instructie te geven. Dus hebben we 

zowel instructieruimten als meer open leerruimten 

nodig, waarin projectmatig gewerkt kan worden. Er 

komt trouwens een glijbaan in het nieuwe gebouw als 

een iconisch element. Als opvoeder weet ik niet of ik 

er blij mee ben, maar het is leuk om te laten zien dat 

leren ook spelen kan zijn.”

Kijk voor meer informatie op jasperrijpmablog.com.

“Met architectuur leg je de 
didactiek vast in steen”
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Tekst Sibo Arbeek

Lodewijk Hoekstra is vooral bekend van Eigen Huis en Tuin en Green-Kids, waar 
hij laat zien hoe je bestaande tuinen tot duurzame plekken kunt transformeren. 
Inmiddels heeft hij samen met een aantal bekende stakeholders, waaronder 
Nico Wissing, een visie ontwikkeld op een levende en duurzame buitenruimte, 
vertaald in het NL Greenlabel.

NL GREENLABEL ALS KERNACTIVITEIT

Voorwaarden voor een 
levende en duurzame 
buitenruimte

Lodewijk: “Het is grappig dat ik nu uiteindelijk 

met gebiedsontwikkeling te maken heb. Dat 

had ik een paar jaar geleden niet gedacht, 

toen ik veel voor TV deed en vooral het imago van 

de commerciële tuinman had. Vanuit die rol ben 

ik verder gaan denken over de natuur, het klimaat 

en onze rol daarin. We vormen onderdeel van het 

ecosysteem maar gedragen ons er niet naar. Voor 

het gebouw is er al een Breeam certificaat, is er een 

Frisse Scholen label en het Bouwbesluit. Het gaat 

mis buiten het gebouw en op het gebouw. Duur-

zaamheid vertalen we naar binnenklimaat en in-

stallatietechniek maar planten in de klas en groen 

op het het dak horen daar niet bij. Het gebouw 

heeft kennelijk geen verbinding met de omgeving 

en dat is raar. Duurzaamheid moet geen hoofd-

stuk in je ambitie zijn, maar vormt de essentie 

ervan. Het is het DNA van elk project en verbindt 

het object met de materialen, de omgeving en 

het landschap. Onder het mom van groen gaat 

veel mis; alleen door groen integraal te verweven 

met de opgave kun je meters maken. Je moet ook 

kennis van de materialen en grondstoffen hebben 

zoals de levensduur en impact op biodiversiteit. 

Dat betekent dus dat je integraal met kennis van 

zaken naar een opgave moet kijken. Duurzaamheid 

in relatie tot scholen gaat over meer dan alleen 

techniek en zonnepanelen. Je moet het in zijn tota-

liteit beschouwen. Naast energiebesparing kun je 

nog iets doen met water en bijvoorbeeld groen op 

het schoolplein en dat dan ook gelijk meenemen 

in het lesprogramma zodat kinderen veel bewuster 

worden van duurzaamheid.”

ECOLABEL
“Vaak is er sprake van een lineair en top down proces. 

De groenvoorzieningen staan achter in het rijtje van 

het uitvoeringstraject. Ik noem dat ook wel decoratie-

groen of peterseliegroen in of rond een gebouw of 

woonwijk. Je kunt ook bedenken dat er in het begin al 

een landschap met veel groenaanleg was, waar later 

de gebouwde omgeving in kwam. Maar zo hebben 

we nooit naar een opgave gekeken. Daarom was een 

ecolabel nodig; het NL Greenlabel is een ecolabel 

voor natuur en biedt je informatie over de materia-

len waar je mee werkt, een beetje vergelijkbaar met 

het energielabel van een wasmachine. Wij worden 

bijgestaan door onze Wetenschappelijke Raad van 

Advies. Jolanda Maas is senior onderzoeker Sociale 

Geneeskunde aan de VU. Zij stelt ook dat vergroening 

en ontregeling van de openbare ruimte heilzaam kan 

werken en dat groen ontstresst.”

INTEGRAAL NADENKEN
“Steden veranderen en de stedelijke opgave veran-

dert. Gemeenten moeten meer doen met klimaat, 

natuur, maatschappelijk ondernemerschap en parti-

cipatie, maar ik mis de samenhang in hun aanpak 

vaak. Veel gemeenten korten juist op groen, terwijl 

wanneer je visie op groen koppelt aan participatie. 

Integraal nadenken over de mens in relatie tot zijn 

omgeving is belangrijk. Welke kwaliteit omgeving be-

vordert het leren, zorgt ervoor dat je sneller geneest 

of minder snel vereenzaamt? Wanneer je bij de in-

richting van een gebouw de natuur als uitgangspunt 

neemt ga je daar automatisch eerder over nadenken. 

We zien een tendens bij vooral mbo-scholen om meer 

integraal te bouwen, waarbij de bouwer en tuinarchi-

tect mee mogen denken over de inrichting van het 

onderwijs. Een vriend van mij heeft een binnentuin 
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in een kantoor ontworpen, waardoor de klimaat-

installatie niet meer werd gebruikt. Dan praat je over 

het verschil tussen een investering van anderhalve 

ton versus anderhalf miljoen. Er verandert veel, maar 

juist in de crisis zag je bij ontwikkelaars iets verande-

ren. Ineens was er oog voor de natuurlijke omgeving 

en de inbedding in het landschap. Partijen werden 

gestimuleerd na te denken over elementaire dingen 

en ineens werden woonwijken met aandacht voor 

vorm en diversiteit gebouwd, met een mooie verbin-

ding met de aanleg van tuinen en omliggend groen. 

De druk om te produceren was minder. Nu gaat het 

weer als een raket en krijg ik soms het gevoel dat we 

terug bij af zijn.”

MAXIMALE KWALITEIT
“Ik kijk graag naar het hele proces, waarbij we voor 

de maximale kwaliteit van de leer- en leefomgeving 

gaan. Dan kun je vanaf het begin meedenken hoe het 

beheer er over vijf jaar uitziet. Mijn ervaring is dat je 

alle stakeholders om tafel moet krijgen, dan praat je 

over de ontwikkelaar, de bouwer, de ambtenaar en 

architect, maar ook over een ecoloog. Hoe maak je 

een natuurlijke omgeving waarin mensen en dieren 

samen kunnen wonen en een gebouw een broed-

nest voor diersoorten wordt. Het is soms jammer 

dat er vooral naar geld wordt gekeken, terwijl wat 

meer tijd vooraf om integraal na te denken tot 50% 

besparingen in het beheer van het openbaar groen 

kan opleveren. Meer biodiversiteit betekent minder 

beheerskosten. Zo zijn er tussen de 5 tot 30% minder 

onderhouds- en beheerkosten te behalen.”

Daarom hebben we nu ook een gebiedslabel, waar-

mee je buitenruimte kunt beoordelen. Dat doen we 

op de aspecten ontwerp, aanleg en onderhoud, pro-

ducten en materialen, energie en klimaat, bodem en 

water, biodiversiteit, relatie mens en omgeving en de 

borging van die verschillende elementen. Vaak star-

ten we met een nulmeting om de startsituatie in kaart 

te brengen. Het hoogst haalbare is een NL Greenlabel 

gebiedslabel A. Het gebiedslabel is een bron waaruit 

je kunt putten om het gebiedsontwerp te verduurza-

men. Zo hebben we met een aantal partners alweer 

de derde Green Deal gesloten om 1.000 hectare nieu-

we stedelijke natuur in drie jaar tijd te ontwikkelen. 

Dan kan het om een braakliggend terrein gaan of een 

vervelende plek in de stad of een verouderd bedrij-

venterrein. In Arnhem hebben we vlak bij het nieuwe 

stationsgebied, dat overigens wel heel veel beton is, 

het verpauperde Coehoornpark en er samen met 

bewoners een mooie natuurlijke plek van gemaakt. 

Zo ben ik betrokken bij een project van Heijmans. Er 

lag al een plan om grote hoeveelheden beschoeiden 

toe te passen, maar het bleek dat natuurvriendelijke 

oevers veel beter pasten en goedkoper waren. De 

aansluiting bij het omliggende weidelandschap is zo 

veel beter en draagt bij aan het duurzame karakter 

van de wijk.

Uiteindelijk wil iedereen in de natuur wonen. Dat 

levert een hogere waarde van het onroerend goed op. 

In Capelle aan de IJsel hebben we een nulmeting ge-

daan en daar kwam een C-label uit en dat resulteerde 

in concrete stappen die gezet kunnen worden om de 

binnenstad op een groenere en duurzamere wijze in 

te richten. Er is blijkbaar teveel verharding en te wei-

nig relatie tussen groen en de bebouwing en daar kan 

men nu dus wat aan doen. Dan is het NL Greenlabel 

gebiedslabel een praktische procestool om over de 

gezamenlijke ambitie te praten”

ECOLOGISCHE GESCHIEDENIS
“De relatie tussen mens en omgeving hebben we ook 

vertaald naar een duurzaamheidshandboek. In elke 

fase van het project kun je het begrip duurzaamheid 

vertalen, net als bij de ontwikkeling van een gebouw. 

Elke wijk, dorp of gemeente heeft een ecologische 

geschiedenis of print. Stel dat een gemeentebe-

stuur besluit om een bedrijfsterrein te ontwikkelen. 

Daardoor kan de organische ontwikkeling van het 

landschap verstoord raken. Dan is dus goed overleg 

nodig, omdat je anders al snel de menselijke maat en 

de verbinding met de natuur verliest. Elk proces met 

partners moet daarom ondergeschikt zijn aan het 

landschap of de mens. Ik zie mijn eigen rol daarbij als 

een ambassadeur van het groen en daarnaast ben ik 

ambassadeur van Natuurwijs van prinses Irene. Zij 

stelt dat ieder kind het recht heeft op een natuurlijke 

leefomgeving.”

Meer informatie over het NL Greenlabel? Neem contact op met 

office@nlgreenlabel.nl of bel naar 088-1001810.

“De groen
voorzieningen 
staan achter 
in het rijtje 
van het  
uitvoerings
traject; ik 
noem dat ook 
wel decoratie
groen of  
peterselie
groen”
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Onderwijs als 
permanente ontwikkeling
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Onderwijs als 
permanente ontwikkeling

sociale duurzaamheid: hoe leer je mensen met elkaar 

te communiceren en samen te werken? Hoe wek je 

interesse en bevorder je wederkerigheid en empa-

thie? Misschien moeten we zelfs over mentale duur-

zaamheid nadenken. Ik zou dat simpelweg ‘leven 

lang leren’ noemen. Deze drievoudige definitie van 

duurzaamheid die ik als ECO3 heb geoormerkt, stemt 

overeen met wat door de UNESCO de ‘21st Century 

Skills’ zijn genoemd. Naast de vier C’s - communi-

cation, collaboration, critical thinking, creative in-

novation - valt daar ook ‘life long learning’ onder. En 

een tweetal nieuwe geletterdheden: media wijsheid 

en eco wijsheid. Willen we voor het 21e -eeuwse on-

derwijs bouwen, dan is een beetje decentralisatie hier 

en daar of een extra vak toevoegen niet voldoende. 

De gedachte is leuk, maar waarschijnlijk zijn we nog 

niet sociaal en mentaal geëmancipeerd genoeg om 

wezenlijke veranderingen door te voeren. Ons onder-

wijs en de bestuurlijke krachten daaromheen stam-

men nog uit 19e eeuwse instituties. Maar we leven nu 

in de 21e eeuw. Om de infrastructurele problemen 

waarmee het huidige onderwijs kampt, op te lossen is 

meer nodig. Het roer moet om.”

WAT BEDOEL JE PRECIES MET DIE NIEUWE 
 GELETTERDHEID? 
“We leven in een gedigitaliseerde, geglobaliseerde 

wereld. Historisch bezien verandert ons collectieve 

bewustzijn voortdurend. We zitten nu ingeklemd 

tussen een achterhaald 19e eeuws beeld waarin - 

overigens terecht - individualisering voorop stond 

HOE VERHOUDT HET ONDERWIJS ZICH TOT MENSEN 
EN DE DINGEN?
“Recent gaf ik op het Koning Willem 1 College in Den 

Bosch een lezing over hoe je een mbo van deze tijd 

zou kunnen bouwen. De school is zelf een geslaagd 

voorbeeld hoe een oude kazerne tot een gebouw voor 

21e -eeuws onderwijs is omgebouwd. In dat ontwerp 

komen geschiedenis en vakmanschap bij elkaar. Er is 

een verband tussen bouwen en bewustzijn. Gebou-

wen zijn idealiter plekken waar mensen open relaties 

aangaan. Je door een ruimte bewegen betekent im-

mers dat je je tot anderen verhoudt die zich daar ook 

doorheen bewegen. Maar een gebouwde omgeving 

bepaalt niet alleen zo de relaties van mensen, via de 

proportionele indelingen van tijd en ruimte wordt 

ook het zelfbewustzijn van de gebruikers van die 

ruimte vastgelegd. Kinderen en jongeren brengen 

vijftien jaar van hun leven in deze gebouwen door. 

Japanners hanteren een ander ruimte en tijd concept: 

Ma of het tussen. De verhoudingen tussen mensen 

spiegelen zich in de ruimte indeling waarbij schuif-

deuren een grote rol spelen. Dat begrip markeert 

een andere tijdruimte beleving die in de architectuur 

gestalte krijgt. Zo zouden wij ook moeten naden-

ken over scholenbouw. Wat voor soort relaties wil 

je stimuleren? Wat voor soort mensbeeld speelt er 

mee in de afwegingen die in de ontwerpfase worden 

gemaakt? Discussies rond architectuur gaan vaak 

over duurzaamheid. Maar onze huidige interpreta-

tie van het begrip duurzaamheid is te smal. Fysieke 

duurzaamheid is slechts een aspect. Het gaat ook om 

Alles is onderdeel van een permanente ontwikkeling en hangt met elkaar 
 samen. Het Japanse concept Ma gaat over de tijd en ruimte tussen mensen die 
mensen een plek geven. Ons West-Europees mensbeeld is nog geënt op een 
hiërarchisch piramidale mensvisie. Die tijd is definitief voorbij. Een gesprek met 
filosoof en pragmaticus Henk Oosterling over relaties, onderwijs en de dingen 
die ertoe doen.

Tekst Sibo Arbeek  Foto’s Kees Rutten

“Om de infrastructurele problemen waarmee het huidige 
 onderwijs kampt, op te lossen, moet het roer om”
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om met hun iPhone om te gaan. Kinderen serieus ne-

men in wat ze volwassenen kunnen leren, maakt dat 

zij meer geïnteresseerd raken. Ze communiceren en 

participeren effectiever. De erkenning van de kracht 

van het circulaire denken zou een ander pedagogisch 

klimaat kunnen scheppen.”

HOE ZIET, TEGEN DEZE ACHTERGROND, DAN DIE 
NIEUWE ONDERWIJSOMGEVING ERUIT?
Scholen zijn knooppunten in netwerken. Naast ou-

ders, kinderen en docenten participeren daar ook 

andere partijen in. In 2004 heb ik Vakmanstad in Rot-

terdam gelanceerd als strategie om vanuit de ECO3 

visie vakmanschap weer integraal terug te krijgen in 

de hele onderwijs kolom. De kern daarvan is een eco-

en een gedigitaliseerde samenleving waarin alles 

constant verandert en het historisch bewustzijn op 

de tocht staat. Ook het onderscheid tussen publiek en 

privé is niet meer zo eenduidig. In een digitale wereld 

is privé direct publiek, want opvraagbaar bij de pro-

vider. Ons morele bewustzijn kan dat allemaal niet 

aan en reageert met cynisme en uitsluiting. Over toe-

komstig onderwijs nadenken houdt onvermijdelijk 

in dat we ons buigen over wat voor soort burgers het 

onderwijs ‘voorsorteert’. Dat klinkt wat ideologisch, 

maar dat gebeurt nu in feite ook, alleen wel op basis 

van een verouderd wereldbeeld. 

In deze netwerksamenleving werkt alles op alles in. 

Dit vergt andere skills en een andere ontvankelijkheid 

dan voorheen. Hoe bewerken mens en media elkaar, 

hoe werken mens en milieu op elkaar in? Wat zijn 

ecosystemen en feedbackloops? Kun je dat bouwen? 

Nieuwe generaties daarop voorbereiden vergt ander 

onderwijs. We beseffen dat we, om onze wereld leef-

baar te houden, straffe beslissingen moeten nemen. 

Andere keuzes. Wat we nu ‘willen’ wordt grotendeels 

bepaald door een marktdenken dat ook nog in die-

zelfde 19e eeuw wortelt. Wat wij willen wordt door 

deze marktmechanismen voorgesorteerd. Maar dat 

betekent dat we minstens vijf planeten nodig hebben 

om voor iedereen dit leefpatroon te garanderen. Het 

cynisme en de onverschilligheid als reactie hierop is 

immens. 

Bij mediawijsheid gaat het om de onbewuste effecten 

van de digitalisering. Daardoor is de verhouding met 

ons lichaam ook veranderd. Als we het dan over een 

brede mediawijsheid hebben, dan komt niet alleen 

het gebruik van communicatiemiddelen zoals een 

iPhone in beeld, maar ook ons gebruik van trans-

portmiddelen. Wat is de prijs van onze wereldwijde 

mobiliteit? Zelfs de productie van onze levensmid-

delen komt dan in beeld. Mediawijsheid gaat over 

ander gebruik en gaat dus over in ecowijsheid. In het 

ECO3 perspectief worden fysieke, sociale en mentale 

skills als in een circulaire beweging met elkaar ver-

knoopt. Natuurlijk blijven taal en rekenen de basis. 

Maar daaromheen is sporten net zo belangrijk als 

filosoferen. De essentie is dat je kinderen skills leert 

op een schaal waar ze fysiek de effecten kunnen er-

varen, zodat ze er zich verantwoordelijk voor voelen. 

Samenwerken vergt dat je over wat je doet nadenkt. 

Wij hebben dat ‘doendenken’ genoemd. Het vakman-

schap en daarmee de meester-gezel relatie krijgen 

hierin een circulaire kwaliteit: je bent nooit je hele 

leven meester en een gezel kan op onderdelen ook 

jouw meester worden. Leven lang leren betekent dat. 

Ik heb mijn hele leven open gestaan voor nieuwe er-

varingen en inzichten. Als je goed kijkt, veel oefent en 

gedegen onderzoek doet, is veel mogelijk. Zo heb ik 

voor Rotterdam Stadshavens integrale gebiedsvisies 

over sociale duurzaamheid geschreven. Nooit voor 

gestudeerd. Tegenwoordig leren kinderen hun ouders 

“Natuurlijk blijven taal en rekenen de basis. 
Maar daaromheen is sporten net  
zo belangrijk als filosoferen”



GOEDE GESPREKKEN ICSadviseurs en Schooldomein 27

TOCH ZAL ER ALTIJD EEN RELATIE MET EEN FYSIEKE 
OMGEVING ZIJN
“Natuurlijk. Zeker als je een brede cultuureducatie als 

basis ziet. Wil je echt aan competenties en skills rond 

duurzaam vakmanschap werken dan ligt er bij de 

school een grote tuin, zodat kinderen met natuurlijke 

ecosystemische processen in aanraking komen; er is 

een kookfaciliteit annex restaurant, een gevarieerde 

sportfaciliteit, een goede digitale infrastructuur, maar 

ook een technieklokaal waar onderzoeken en ontwer-

pen serieus kan worden aangepakt. Die vijf ruimtes 

vormen een integraal onderdeel van elke school. Het 

is de vraag of er nog klassen zijn. Gefaseerde certifice-

ring vormt de basis van het nieuwe onderwijs. Men-

sen zullen op steeds meer levels gaan functioneren. 

Rollen als meester en gezel zullen in een levensloop 

afwisselen. Dat is een continu cyclisch proces waarin 

sociale en economische relaties tussen mensen bete-

kenisvol worden ingevuld. 

Het nieuwe denken dat daaronder ligt, is er een van 

cyclische connectiviteit waarbij feed back en feed 

forward essentieel zijn. Dat leidt niet tot een volledig 

open, chaotische structuur, want dan loop je ener-

getisch leeg. Begrenzing is nodig, maar die ontstaat 

van binnenuit - en niet piramidaal van bovenaf - op 

basis van feedback loops en feed forward reflectie. 

Leerlingen moeten daarvoor niet gedrild, maar ge-

skilld worden. Een skill is altijd reflectief: doen vergt 

in de voortdurende verbinding denken. En dit past in 

het tijdsbeeld: de tijd dat we gebouwen technisch en 

economisch in veertig jaar afschrijven is voorbij. Alles 

draait om multifunctionaliteit en hergebruik. Insti-

tutioneel zit het oude denken nog wel in onze genen, 

maar iedereen die met onderwijsland opereert, snapt 

dat we nu anders moeten plannen.” 

  Voor meer informatie over Henk Oosterling googelt u op 

zijn naam en dan verschijnen er zeer interessante artikelen en 

 verwijzingen naar zijn boeken.

sociale cirkel, waarin alles in elkaar haakt: bewegen, 

eten, koken, tuinieren, techniek, filosoferen als een 

brede basis van een nieuwe cultuureducatie. Cultu-

reel bezig zijn is meer dan een museum bezoeken of 

muziek maken. Het gaat om het besef dat je samen 

een gemeenschap uitdraagt. Uiteindelijk is aandacht 

voor zo’n brede cultuureducatie relevant om nieuwe 

basiswaarden in beeld te krijgen in het onderwijs en 

meer in het algemeen in het bewustzijn van mensen. 

Vertaald naar een leeromgeving: hoeveel private en 

openbare ruimten heeft een school? Hoeveel ruimte 

schep je voor leerlingen om zich terug te trekken, 

elkaar belangeloos te ontmoeten of samen te werken? 

De ecosociale cirkel vereist ruimte om te sporten, 

digitaal te werken, te tuinieren, te koken, maar ook 

om analoge techniek te exploreren. Onderzoeken, 

ontwerpen en ontwikkelen zijn voor een integrale 

vorming onmisbaar. In het voortgezet onderwijs, met 

name op Technasia, is dat allemaal al gerealiseerd. 

Ook in het beroepsonderwijs zou dit meer moeten 

gebeuren. Leerlingen krijgen opdrachten vanuit het 

bedrijfsleven en lopen er stage. Maar ook docenten 

zouden die stages moeten lopen om bij te blijven. Die 

samenhang tussen doen en denken zou vanaf het be-

gin in het basisonderwijs moeten worden ingezet. 

Alles draait in de educatie om communicatie en 

participatie. Dat zijn de componenten van de veel 

besproken integratie. Gepersonaliseerd onderwijs is 

een radicalere vorm, waarbij je uitgaat van specifieke 

interesses en potenties van leerlingen. Digitalisering 

is de basis maar niet de oplossing. Dat hebben we in 

de Steve Jobsscholen gezien. Het probleem lag bij de 

docenten die de benodigde skills niet hadden. Dat 

zegt iets over de pabo’s. Daar zullen de hervormingen 

moeten beginnen. Meer salaris voor leraren is mooi, 

maar helpt niet echt. We moeten een ander type 

docenten hebben en dat begint bij hun eigen oplei-

ding.” 

“We moeten een ander type docenten hebben 
en dat begint bij hun eigen  opleiding”
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“Leuk dat je net uit een mooi licht schoolgebouw komt, maar ik kom net uit een oud gebouw waar het 
muf ruikt en het donker is met klassen en veel lawaai op de gangen. Mijn bijdrage aan de bouwagenda 
is om de roadmap scholenbouw zo te maken dat die problemen in de toekomst voor eens en voor altijd 
zijn opgelost. Een gesprek met Atto Harsta over licht, lucht en het natuurlijke gedrag van mensen.”

Wij zijn als mensen 
te robuust

DOORBRAAK NODIG OM GEZOND TE LEVEN EN TE BOUWEN

Tekst Sibo Arbeek
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Atto vertelt: “Er ligt een maatschappelijk 

probleem waarbij het een opgave is om de 

bouwsector op één lijn te krijgen. De opdracht 

vanuit verschillende ministeries is om eindelijk eens 

innovatie aan te wakkeren. Bernard Wientjes is de trek-

ker van een ambitieuze bouwagenda en in het nieuwe 

regeerakkoord is 80 miljoen opgenomen om dat uit 

te rollen. Eén van de lijnen is de roadmap scholen, 

waarbij we vooral systeemproblemen moeten oplos-

sen. Het bestaande systeem handhaven betekent met 

verschillende financieringsvormen, onduidelijk eige-

naarschap, renovatie die niet geadresseerd is en een 

knellende wet- en regelgeving door blijven modderen. 

Dat krijg je niet opgelost door een leuke pilot hier en 

daar; daar heb je een transitieagenda voor nodig.”

INTEGRAAL BEWUSTZIJN
“Natuurlijk zijn er mooie voorbeelden van duurzame 

scholen, maar het schort aan integraal bewustzijn. De 

energieopgave wordt door veel besturen vertaald naar 

centraal inkopen en dan vooral op apparaat niveau. Er 

zijn te veel gebouwen met bedroevend natuurlijk licht 

en een slecht binnenklimaat; dat los je niet op bouwfy-

sisch of facilitair niveau op. Het vraagt om rigoureuze 

ingrepen. Haal de huisvesting weg bij de gemeente 

want dat wordt nooit wat. We moeten van het gedeelde 

af. Doordecentralisatie kan een optie zijn. Vanaf het 

mbo zie je dat die integrale verantwoordelijkheid beter 

werkt. Het is van de gekke dat we nog steeds moeten 

lobbyen om het kwaliteitskader in het programma 

van eisen te krijgen. Dat mag geen discussie zijn, want 

zelfs de ondergrenzen zijn al veel te laag, ook al zijn 

ze opgerekt. 80% van de gymleraren haalt doof het 

pensioen. Licht, lucht en geluid; iedereen zegt dat het 

belangrijk is, maar uiteindelijk krijg je te maken met de 

wet van de snel dalende ambitie. We beginnen hoog, 

maar eindigen altijd laag door de invloed van finan-

ciën, tekort aan tijd en veel afstemmingsfouten in de 

integrale benadering. Dan valt daglicht en natuurlijke 

ventilatie sowieso al snel af, want die hebben geen 

eigenaren zoals kunstlicht en energie wel hebben. 

Niemand komt op voor de kwaliteit van natuurlijk 

licht. Het probleem is dat het denken over omgevingen 

gedreven wordt door een smalle visie, ook vanuit de 

energieagenda. Dat leidt tot gesloten thermosflessen 

en nare gebouwen die zogenaamd duurzaam zijn. 

Er wordt apart van elkaar gewerkt aan de circulaire 

economie of het klimaatakkoord, maar dan vergeet je 

de integrale benadering. Onze scholen moeten later 

zorginstellingen kunnen worden. Nu voldoen ze vaak 

al niet meer na twintig jaar.”

CALAMITEITEN
“Negen van de tien scholen hebben geen besef hoe de 

energierekening tot stand komt. Datzelfde gaat over 

de kwaliteit van het binnenklimaat. Je ruikt wel iets, 

maar na twee dagen in een muf lokaal merk je het niet 

meer. Wij zijn als mens eigenlijk te robuust; zouden 

we 30 plantjes in een gemiddeld lokaal zetten dan 

waren ze allang doodgegaan. Alleen na een calamiteit 

is een probleem voelbaar, zoals de betonvloeren die 

instorten of een flat die in Londen afbrandt. Dan rea-

liseren we ons wat we allemaal aan die gevels hebben 

geprutst. Daarnaast worden kansen verkeerd geïnter-

preteerd; we willen mensen anders laten werken als 

gevolg van de digitalisering en het fileprobleem en we 

gebruiken het om minder vierkante meters te maken. 

Dat moet je niet inzetten als een bezuinigingsoperatie. 

Die meters zijn al krap genoeg gesteld. Mensen heb-

ben ruimte en licht nodig om zich goed te voelen.”

KRITISCH ZIJN
“We weten niet hoe we op gezondheid en veiligheid 

moeten sturen. Ouders hebben die prikkel van nature 

wel, maar roepen dan dat kinderen mogelijk uit een 

boom kunnen vallen die op het schoolplein staat. We 

moeten juist naar onveiligere schoolpleinen, want dan 

leren ze tenminste te vallen. Ouders halen hun kind 

nooit van een school af omdat het binnenklimaat te 

slecht is. Terwijl dat een veel groter gevaar is. Als je uit 

een boom valt breek je iets, maar we weten niet wat 

een kind opdoet wanneer hij 20 jaar in een slechte 

onderwijsomgeving leert, leeft en werkt. Als je mensen 

vraagt wat ze op vakantie doen dan zeggen ze dat ze 

de natuur opzoeken en lekker buiten zijn. Ze gaan niet 

voor hun lol een week in een schoollokaal zitten. Ik 

ben zelf een redelijk kritische ouder, maar weet ook 

niet of de school de filters op tijd vervangt. Wanneer ik 

dat zou vragen denk ik ook niet dat iemand het binnen 

de school weet. Heel veel binnenklimaat factoren zijn 

onzichtbaar en daarom moeilijk te vatten. Je voelt dat 

het goed is, maar je weet niet wat slecht is want je went 

eraan. Met geluid is het nog veel moeilijker. Veel scho-

len zijn akoestisch verschrikkelijk slecht. Uit proeven 

met ratten blijken ze van te veel geluid stress te krijgen. 

Stress is de grootse bedreiging van de volksgezond-

heid. Je kunt iemand heel erg martelen met geluid.  

De kennis is er wel, maar we krijgen het niet goed voor 

het voetlicht. Ik was laatst in een zogenaamde dode 

kamer; dat is een akoestische 0-kamer waar al het 

geluid afwezig is. Dat is ook ziekmakend.”

LIVING DAYLIGHTS
“Living Daylights heb ik opgericht vanuit mijn eigen 

bewustzijn. Niet iedereen is gelijk en sommigen heb-

ben een verhoogde gevoeligheid voor straling. Dat is 

met geluid ook zo. Laatst zijn de klokken weer terug-

gezet; ik heb daar drie weken last van. Ons bioritme 

is gekoppeld aan licht en donker. Architectuur en 

bouwkunde moeten daarop inspelen. We zijn in feite 

nog steeds dezelfde naakte apen van anderhalf miljoen 

jaar geleden. Daar is evolutionair niet veel veranderd. 

Het boek sapiens is echt een aanrader; veel zaken 

zijn evolutionair goed geregeld. Pas de laatste 60 jaar 

na de oorlog zijn we ons massaal naar binnen gaan 

bewegen. Waarom laat iedereen zich opsluiten; voor 
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Living Daylights erg gestimuleerd. Als je vanaf de TU 

Delft komt weet je niet wat het menselijk lichaam 

nodig heeft. We hebben alles ingedeeld in kennis-

domeinen waarbij architectuur en medische studies 

naar verschillende opleidingen zijn vertaald, terwijl 

ze elkaar beïnvloeden en versterken. De visuele be-

hoefte van de mens is een andere behoefte dan onze 

gezondheidsbehoefte, maar voor beiden hebben we 

licht en lucht nodig. Wat we geregeld hebben is dat de 

kinderen het schoolbord kunnen zien, maar niet dat 

ze in een gezonde omgeving kunnen opgroeien.”  

 Kijk voor meer informatie op modulairelichtstraten.velux.nl.  

Atto Harsta werkt aan: “De transitie van onze gebouwde om-

geving van lineair naar circulair, van exclusief naar inclusief en met 

voor Nederland een grote opgave om met (eigen) hernieuwbare 

(biobased) grondstoffen verder te bouwen aan een gezonde en 

volhoudbare samenleving.”

gezond leven heb je frisse lucht en licht nodig. Ik moet 

elke dag minimaal een uur buiten bewegen anders 

functioneer ik niet goed. Wat is de belangrijkste plek 

in een woning? Precies: de slaapkamer. Voor de rest 

kun je buiten zijn. Het publieke domein erodeert, 

stelt de rijksbouwmeester. We sluiten ons op in onze 

woning en ontmoeten elkaar niet meer in het publieke 

domein. In Friesland werken dorpen samen rond het 

opwekken van energie. Die natuurlijke gemeenschap-

pen missen we steeds meer, waardoor mensen zich 

nog meer opsluiten. De school als community kan wel 

een natuurlijke gemeenschap vormen van waaruit je 

activiteiten kunt ontwikkelen en vooral verbinden.”

“VELUX is één van de weinige partijen die daglicht 

echt serieus neemt. Ze hebben als daglichtambassa-

deur vanuit hun betrokkenheid kennis naar de markt 

gebracht en daarmee hebben ze onder andere ook 

“Wij zijn als mens eigenlijk te 
robuust; hadden we 30 plantjes 
in een klas gezet dan waren ze 
allang doodgegaan”
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nooiT Af in HeT onderwijs

Een heldere en 
hoopvolle kijk op de 
veranderende wereld

helpt om snel op te schalen en werkt als een ver-

snellingsmachine; met twee mensen en de digitale 

mogelijkheden kun je het verschil maken. Op de Dag 

van de Leraar wilden we zoveel mogelijk boekjes ver-

spreiden. Dankzij goedkope en gratis technologische 

middelen zoals mailchimp en typeform konden we 

binnen zes weken 30.000 amuseboekjes tegen kost-

prijs verkopen. Dat was een traditionele uitgever echt 

niet gelukt.”

Martijn: “Pedagogiek en didactiek zijn de expertise 

van de school; daar moeten we in ‘Nooit Af in het On-

derwijs’ vooral van afblijven. Het is al ingewikkeld ge-

noeg nu de scholen onderdeel zijn geworden van een 

enorm krachtenveld. Edith Hooge heeft in haar oratie 

een organogram beschreven met alle stakeholders 

van het onderwijs erin; overheid, ouders, sportvereni-

gingen, buurthuizen, vakbonden, uitgevers, advies-

bureaus, vernieuwers, en één-pitters en ga zo maar 

door. In het midden van dat krioelende veld staat de 

school. Dat gekrioel leidt stevig af en veroorzaakt een 

vervelende druk.” Annette: “Alle grote vraagstukken 

in onze samenleving zijn in wezen bureaucratische 

vraagstukken. Wil je het onderwijsvraagstuk tackelen, 

dan moet je het systeem kennen en veranderen. Dit 

vraagstuk los je niet op met een nieuwe school, maar 

met meer en beter inzicht in de hele onderwijspuzzel. 

Zoals je bij PO in actie kon zien heb je maar een paar 

mensen nodig om een gratis facebookactie te starten, 

waarmee je in no-time 40.000 mensen op de been 

krijgt zonder vergaderingen en kosten. Daarbij zijn de 

first followers belangrijker dan je zou denken. If you 

want all lead just move and see who follows. Zonder 

volk heb je geen koning. Het krachtenveld verandert 

snel en daar liggen de kansen voor onderwijs.”

DUbbElwAARDETIjD
Martijn: “Het onderwijs is van ons allemaal en wordt 

helaas op output gestuurd. Volgens mij kun je beter 

op de input sturen want dat is waarmee je ontwikkelt. 

In overheidsland bepaalt het systeem wat goed is met 

de inspectie als controleur. Doe je het fout dan word 

je gekort met alle consequenties van dien. Het gevolg 

Tekst Sibo Arbeek  Foto’s Kees Rutten

op weg terug naar de auto met een doos vol amuses van Nooit Af onder de arm 
wisselen we hoopvolle statements af: zonder deadlines komt er altijd wel iets af, 
of je kunt ontwapenend en berekenend zijn of de beweging is belangrijker dan 
het resultaat. eén ding is zeker: het komt nooit af.

Het bijzondere aan het gesprek met Martijn 

Aslander en Annette Dölle is dat ze elkaar 

voortdurend aanvullen, zonder dat meteen 

duidelijk is wat de ander wilde zeggen; zo komt een 

voortdurende creatieve gedachtestroom tot stand 

die bijzonder aanstekelijk werkt. Martijn is de 

co-auteur van Nooit af en samen met Annette werkt 

hij aan een nieuwe versie voor het onderwijs: “In 

de publieke sector zie je een talking heads modus, 

maar wij zijn van het ervarend leren omdat je dan 

verbindt. Erwin Witteveen en ik schreven het boek 

‘Easycratie’ omdat dat het meest simpele antwoord 

op de bureaucratie is. Daarnaast is Permanent Bèta 

ontstaan met als credo ‘Bridging Brains, Tech and 

Culture’. Door mensen bij elkaar te brengen, maken 

we kennis vloeibaar en ontstaat een beweging. 

Toen schreven we ‘Nooit Af ’ wat volledig onbedoeld 

op de short list van het managementboek van het 

jaar kwam. Het onderwijsveld reageerde lyrisch en 

we realiseerden ons dat onze visie voor elke sector 

interessant is, omdat het over een higher purpose 

gaat. Samen met Annette schrijf ik een versie voor 

het onderwijs. We bedachten een amuseboekje 

met 5.000 woorden; als je het wat vindt, dan lees 

je door. Wat we maatschappij breed willen uit-

leggen is dat de werkelijkheid veranderd is en er 

nieuwe manieren van verhoudingen en kennis 

zijn ontstaan. Wat we in ‘Nooit Af in het Onderwijs’ 

doen is de boel ontwarren en opnieuw bekijken. 

Van discrepanties in uitspraken van ministeries, 

inspecties, raden en vakbonden, tot de verhalen en 

ervaringen in de klas. Van analoge offlineontwikke-

ling tot digitale slimmigheden die samenwerking 

en easycratisch handelen vergemakkelijken.”

FIRsT FollowERs
Annette: “Ik heb de Pabo de Eekhorst in Assen ge-

daan, toen de theaterschool, in de ambulante hulp-

verlening gezeten en werk nu als ZZP’er. Ik vind het 

leuk om te creëren; in 2012 heb ik de Keep it clean day 

geïnitieerd om het land op te ruimen van zwerfafval. 

Mijn passie ligt bij groepsdynamische processen. 

Doen is beter dan denken.” Martijn: “Technologie 
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helpt om snel op te schalen en werkt als een ver-

snellingsmachine; met twee mensen en de digitale 

mogelijkheden kun je het verschil maken. Op de Dag 

van de Leraar wilden we zoveel mogelijk boekjes ver-

spreiden. Dankzij goedkope en gratis technologische 

middelen zoals mailchimp en typeform konden we 

binnen zes weken 30.000 amuseboekjes tegen kost-

prijs verkopen. Dat was een traditionele uitgever echt 

niet gelukt.”

Martijn: “Pedagogiek en didactiek zijn de expertise 

van de school; daar moeten we in ‘Nooit Af in het On-

derwijs’ vooral van afblijven. Het is al ingewikkeld ge-

noeg nu de scholen onderdeel zijn geworden van een 

enorm krachtenveld. Edith Hooge heeft in haar oratie 

een organogram beschreven met alle stakeholders 

van het onderwijs erin; overheid, ouders, sportvereni-

gingen, buurthuizen, vakbonden, uitgevers, advies-

bureaus, vernieuwers, en één-pitters en ga zo maar 

door. In het midden van dat krioelende veld staat de 

school. Dat gekrioel leidt stevig af en veroorzaakt een 

vervelende druk.” Annette: “Alle grote vraagstukken 

in onze samenleving zijn in wezen bureaucratische 

vraagstukken. Wil je het onderwijsvraagstuk tackelen, 

dan moet je het systeem kennen en veranderen. Dit 

vraagstuk los je niet op met een nieuwe school, maar 

met meer en beter inzicht in de hele onderwijspuzzel. 

Zoals je bij PO in actie kon zien heb je maar een paar 

mensen nodig om een gratis facebookactie te starten, 

waarmee je in no-time 40.000 mensen op de been 

krijgt zonder vergaderingen en kosten. Daarbij zijn de 

first followers belangrijker dan je zou denken. If you 

want all lead just move and see who follows. Zonder 

volk heb je geen koning. Het krachtenveld verandert 

snel en daar liggen de kansen voor onderwijs.”

DUbbElwAARDETIjD
Martijn: “Het onderwijs is van ons allemaal en wordt 

helaas op output gestuurd. Volgens mij kun je beter 

op de input sturen want dat is waarmee je ontwikkelt. 

In overheidsland bepaalt het systeem wat goed is met 

de inspectie als controleur. Doe je het fout dan word 

je gekort met alle consequenties van dien. Het gevolg 

Tekst Sibo Arbeek  Foto’s Kees Rutten

op weg terug naar de auto met een doos vol amuses van Nooit Af onder de arm 
wisselen we hoopvolle statements af: zonder deadlines komt er altijd wel iets af, 
of je kunt ontwapenend en berekenend zijn of de beweging is belangrijker dan 
het resultaat. eén ding is zeker: het komt nooit af.

Het bijzondere aan het gesprek met Martijn 

Aslander en Annette Dölle is dat ze elkaar 

voortdurend aanvullen, zonder dat meteen 

duidelijk is wat de ander wilde zeggen; zo komt een 

voortdurende creatieve gedachtestroom tot stand 

die bijzonder aanstekelijk werkt. Martijn is de 

co-auteur van Nooit af en samen met Annette werkt 

hij aan een nieuwe versie voor het onderwijs: “In 

de publieke sector zie je een talking heads modus, 

maar wij zijn van het ervarend leren omdat je dan 

verbindt. Erwin Witteveen en ik schreven het boek 

‘Easycratie’ omdat dat het meest simpele antwoord 

op de bureaucratie is. Daarnaast is Permanent Bèta 

ontstaan met als credo ‘Bridging Brains, Tech and 

Culture’. Door mensen bij elkaar te brengen, maken 

we kennis vloeibaar en ontstaat een beweging. 

Toen schreven we ‘Nooit Af ’ wat volledig onbedoeld 

op de short list van het managementboek van het 

jaar kwam. Het onderwijsveld reageerde lyrisch en 

we realiseerden ons dat onze visie voor elke sector 

interessant is, omdat het over een higher purpose 

gaat. Samen met Annette schrijf ik een versie voor 

het onderwijs. We bedachten een amuseboekje 

met 5.000 woorden; als je het wat vindt, dan lees 

je door. Wat we maatschappij breed willen uit-

leggen is dat de werkelijkheid veranderd is en er 

nieuwe manieren van verhoudingen en kennis 

zijn ontstaan. Wat we in ‘Nooit Af in het Onderwijs’ 

doen is de boel ontwarren en opnieuw bekijken. 

Van discrepanties in uitspraken van ministeries, 

inspecties, raden en vakbonden, tot de verhalen en 

ervaringen in de klas. Van analoge offlineontwikke-

ling tot digitale slimmigheden die samenwerking 

en easycratisch handelen vergemakkelijken.”

FIRsT FollowERs
Annette: “Ik heb de Pabo de Eekhorst in Assen ge-

daan, toen de theaterschool, in de ambulante hulp-

verlening gezeten en werk nu als ZZP’er. Ik vind het 

leuk om te creëren; in 2012 heb ik de Keep it clean day 

geïnitieerd om het land op te ruimen van zwerfafval. 

Mijn passie ligt bij groepsdynamische processen. 

Doen is beter dan denken.” Martijn: “Technologie 
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is dat we collectief in een negatieve spiraal zijn beland 

waarbij ouders met oogkleppen op naar de school 

kijken. Daar komt nog eens bij dat technologie onze 

samenleving zo snel verandert dat we ons geen voor-

stelling van de toekomst kunnen maken; we leiden 

300.000 jongeren op voor banen die straks niet meer 

bestaan en de komende tien jaar worden turbulenter 

dan de afgelopen 100 jaar.” Annette: “Een antwoord 

ligt in het vertrouwen geven in plaats van vertrouwen 

vragen. Dat begint bij het ministerie en onze nieuwe 

bewindslieden. Meer geld lost niets op, erkenning ge-

ven in de wetenschap dat de halfwaardetijd van kennis 

afneemt wel. Dertig jaar geleden kwam je met een di-

ploma de rest van je leven door, nu is het de volgende 

dag bij wijze van spreken al achterhaald. Financiering 

op de output van diploma’s is daarom vreemd; we 

hebben 1,3 miljoen zzp-ers die fluitend naar hun werk 

gaan dat ze gegund wordt vanwege hun reputatie. Met 

onze skills zouden we zo tien diploma’s kunnen halen, 

maar wat maakt het uit als je sowieso al niet van plan 

was een baan te nemen? We moeten ervoor zorgen 

dat de kwaliteit van onze leerlingen hoog genoeg is. In 

toenemende mate zijn goede skills van grote waarde. 

Digitalisering verdubbelt zaken exponentieel en wel-

licht moeten we eens nadenken over dubbelwaardetijd 

naast halfwaardetijd. Daar konden weleens enorme 

kansen liggen.” 

hIghER pURposE
Annette: “De hersenen van tieners kunnen extreem 

veel prikkels verwerken waarmee ze zich tot de wereld 

verhouden. Na verloop van tijd leren ze om te schiften 

en ervaren ze waar ze blij van worden. Ik gaf Neder-

lands aan vmbo-ers, die houden in de regel niet van 

lezen. “Kies een boek waar ook een film van is” raad 

ik ze aan en dat werkt soms. Ze lezen niet omdat het 

te lang duurt en te weinig oplevert. Kinderen pakken 

geen boek omdat de investering te groot is en de tijd te 

schaars. Martijn: “Millennials stappen bij hun bedrijf 

op wanneer er geen zingeving is. Op menszijn niveau 

is dat goed nieuws; je moet inspelen op de behoefte 

aan zingeving.” Het mbo is nu de place tot be omdat ze 

hands on in de echte wereld aan het schakelen zijn. De 

kansen van de dubbel-

waarde van digitalisering 

zouden we moeten ver-

kennen in het onderwijs, 

maar veel leraren zijn 

daar nog niet aan toe. 

Die hebben al zoveel aan 

hun hoofd. Het onder-

wijsvraagstuk is een sy-

steemvraagstuk en geen 

didactisch vraagstuk. 

Annette knikt: “Wat zeker 

niet helpt is de gelaagd-

heid in het onderwijs. 

Een bedrijf kan een 

rechtstreekse lijn maken 

van de raad van toezicht 

naar de medewerker. Bij 

onderwijs zit er een gat, 

omdat er geen logische 

functionele relatie is. 

De minister wil iets, de 

inspectie controleert wat, 

de besturenorganisatie 

denken dat ze de baas 

zijn en het schoolbestuur vindt dat er te weinig geld 

is. Dat is Kafka in optima forma; er is een machtsva-

cuüm en mensen lopen stuurloos rond.” Martijn: “Die 

situatie leidt tot oligarchie. Scholen werden groter en 

moesten gemanaged worden. Veel docenten zijn di-

recteur geworden, maar waren eigenlijk niet geschikt. 

Gevolg is dat ze buiten hun comfortzone managen en 

bij hun achterban steun zoeken. De kleine oligarchen 

noemen wij olilarven en die moet je dus tijdig in de 

gaten krijgen. Het onderwijs is nooit af en dat geeft 

niets als het maar elke week iets beter wordt. We zijn 

een dappere poging aan het doen om de Mammoet-

wet te herschrijven naar de Cheetawet. De cheeta is 

het meest wendbare dier ter wereld, dus dat is de best 

denkbare metafoor voor noodzakelijke verbeteringen 

in het onderwijs. Wist je dat er sinds de Mammoetwet 

230 veranderingen in het onderwijs zijn doorgevoerd? 

Het is nooit af, maar als we het elke week maar een 

beetje beter maken.” 

Martijn Aslander (1972) is opgegroeid in het Drentse Borger, 

als zoon van een aardrijkskunde/ geschiedenisleraar, die later zijn 

eigen huiswerkinstituut begon. Hij deed de havo, mavo, Huishoud-

school en volgde daarna hetzelfde rijtje de andere kant weer op. 

Tot hij bij de studie Rechten in Groningen belandde, 4 studie-

punten scoorde om vervolgens op zijn 23ste voltijd in zijn eigen 

buitensportbedrijf te stappen. 

Annette Dölle (1976) komt uit het Friese Lemmer, waar ze op-

groeide als dochter van een rayon inspecteur in landbouwwerktui-

gen. Volgde de havo, waarbij het concept ‘school’ al snel vervormde 

tot vrijplaats van creatieve ontwikkeling. Na de havo volgden de 

Pabo, Frank Sanders Akademie voor Musical Theater, Dramathera-

pie, IB-opleiding en de UvA Sociologie. 

“If you want 
all lead just 
move en see 
who follows”
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juli 2016schooldomein6

oVer de ScHool Voor 0-18 jAAr en nog Veel meer

Opnieuw het 
onderwijs bedenken
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Tekst Sibo Arbeek  Foto’s Shody Careman

leon de Wit is voorzitter van het college van Bestuur van nUoVo Scholen-
groep, een Utrechtse Scholengroep van praktijkonderwijs tot en met gymna-
sium. Begonnen als leerkracht op een basisschool in Utrecht, maakte hij een 
uitstap naar het bedrijfsleven om uiteindelijk toch weer voor maatschappelijk 
ondernemerschap in zijn geboortestad te kiezen: “omdat ik een bijdrage wil 
leveren aan de samenleving. genoeg uitdagingen in ‘Utereg me stadje’.”

“E igenlijk wilde ik docent geschiedenis of 

aardrijkskunde worden, maar het werd 

leraar basisschool uit de eerste lichting 

van de pedagogische academie. Utrecht zag er 

toen anders uit; de Rivierenwijk was een echte 

arbeiderswijk, Lombok een slechte buurt en de 

Witte Vrouwen een gemengde wijk. Die wijken zijn 

inmiddels totaal getransformeerd en dat relativeert 

de effort die we in zogenaamde achterstandswijken 

steken. Ik heb acht jaar in Overvecht op een ver-

nieuwingsschool gewerkt waar maatwerk, differen-

tiëren, 21 century skills en gepersonaliseerd leren 

al heel normaal waren. Er was veel minder regu-

lering van de overheid; je keek naar de school en 

bedacht op welke manier je het meeste rendement 

uit de kinderen kon halen. Daar gingen we mee aan 

de slag.”

VooRbEElDRol
“Op een gegeven moment wilde ik het bedrijfsleven 

in. Ik heb bij de spoorwegen gewerkt en heb groot-

handelsbedrijven in Duitsland gesaneerd. Toch ben 

ik weer teruggegaan naar het onderwijs, omdat de 

publieke zaak bleef trekken. Uiteindelijk werd ik 

directeur van een montessorischool in Zeist die later 

fuseerde tot een grotere scholengroep. In het voort-

gezet onderwijs is veel toe te voegen als het gaat om 

onderwijskundige voorwaarden zoals differentiatie 

en doorlopende leerlijnen. Als je een voorbeeldrol 

hebt moet je eigenlijk na vijf jaar weer om je heen 

kijken. Zo kwam ik in 2013 bij NUOVO Scholengroep  

terecht, met als belangrijkste doelstellingen vanuit 

de Raad van Toezicht om de financiën op orde te 

brengen en de onderwijskwaliteit te verbeteren. 

De diversiteit binnen NUOVO trekt me aan en een 

school als UniC is ook interessant als vernieuwings-

school. Uit onderzoek naar de ontwikkeling van de 

leerlingpopulatie in onze stad blijkt dan dat 70% van 

de TL-leerlingen uit Leidsche Rijn vertrekt. De stad 

kent een groei van 2.500 VO leerlingen binnen nu en 

tien jaar. Hoe kunnen we dat segment bedienen? We 

hebben een nieuwe school opgericht: MAVOTIEN. Er 

lag een afspraak vanuit RPO om in afstemming met 

de Willibrord Stichting in Leidsche Rijn een mavo 

neer te zetten, gericht op een snelle doorstroom naar 

havo. Voor volgend jaar hebben we alweer 114 leerlin-

gen geplaatst.”

NARRow mINDED
Voortgezet onderwijs is een narrow minded sector. De 

leukste onderwijsvernieuwingen vind je in krimp-

gebieden, omdat daar de noodzaak groter is. In het 

primair onderwijs gebeurt ook meer, omdat daar de 

relatie binnen het sociale domein dominant is. Dat 

het voortgezet onderwijs zo weinig beweegt kan ook 

met de schaalgrootte te maken hebben met scholen 

van meer dan 1.000 leerlingen, 80 medewerkers en 

een rector die vaak één van ons is. Gelukkig komen 

er steeds meer leidinggevenden die ook buiten het 

onderwijs gewerkt hebben. Ik vind publiek onder-

nemen leuk, maar deze sector kan nog zoveel leren 

van het bedrijfsleven. Onderwijskundig leiderschap 

is een rare term; in het bedrijfsleven vraagt men 

leiderschap, dus onderwijskundig leiderschap is een 

bijzondere toevoeging in onze bedrijfstak. Wij gaan 

teveel mee in containerbegrippen zoals leergemeen-

schappen en gepersonaliseerd leren. Kinderen  

willen zelf nadenken over wat ze willen leren.  
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“Ik droom wel 
eens van vier 
verdiepingen 
die leeg 
staan. Dan 
kun je net 
zoals met 
lego elk jaar 
opnieuw je 
onderwijs 
vormgeven.”

We kennen de eindtermen, dus we moeten aan de 

bak. Zeker in het voortgezet onderwijs kunnen de 

leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen 

leerproces. Er zit onvoldoende verrassing in het on-

derwijs. Denk je dat een jongen die heel goed is met 

een smartphone en een laptop weet wat onderwijs-

vernieuwing is? Ik verbaas me erover dat leerlingen 

het blijven pikken en geen facebookactie beginnen. 

Schijnbaar is de school een stevig instituut dat 

leerlingen hun weg laat vinden. En Nederland brengt 

internationaal gezien veel gelukkige kinderen voort.”

bEpERkINgEN sysTEEm
“Educatie voegt 20% toe aan het leren. 40% wordt 

bepaald door de sociale achtergrond en 40% door je 

hersens. De opgave van een school is inspireren en 

waarde toevoegen. Je moet een diepgaande onder-

wijskundige overtuiging hebben dat het beter kan. 

De vraag is of ons stelsel voldoet met zijn vroege 

selectie, de moeizame aansluiting tussen primair en 

voortgezet onderwijs, problemen met kinderen die 

er wat langer over doen of kinderen die liever ook 

met hun handen willen werken. Dat vond ik sterk aan 

de pitches voor nieuwe concepten in Amsterdam. Je 

biedt mensen de kans om iets te doen wat er nog niet 

is. Opnieuw het onderwijs bedenken. Ik vind het bij-

voorbeeld raar dat er geen wijkschool voor voortgezet 

onderwijs is naast de drie andere scholen voor PO in 

dezelfde wijk.”

sEATs To mEET
“Waarom hebben we nog een gebouw nodig met 

lokalen van 52 m² en een docent ervoor? Hoeveel 

gebouwen staan niet leeg in het weekend? Seats to 

meet doet het beter. Ik heb dus een plek nodig en wil 

efficiënt met ruimte omgaan. Ons ISK (Internationale 

Schakelklassen) groeit hard. Als ik op zaterdag zou 

werken zou ik twee groepen op drie dagen kunnen 

accommoderen en los ik een huisvestingprobleem 

op. Dat soort vernieuwende productiemodellen vind 

ik interessant. Maar ik zie veel traditionele scholen en 

dat vind ik bizar. Schijnbaar kunnen we het betalen 

en daarnaast blijven veel gemeenten de opgave nor-

matief benaderen, waardoor potentieel aantrekkelijke 

groeikansen niet goed worden benut. Ik zie overigens 

wel een kwaliteitsverschil tussen grote en kleine ge-

meenten. Ik benijd de schoolbesturen in de kleinere 

gemeenten niet, waar de expertise vaak ontbreekt. 

Veel scholen hebben een fantastische uitstraling, 

maar fungeren niet als een goede leer omgeving. We 

hoeven niet terug naar buurthuizen, maar ik vind de 

schoolarchitectuur wel wat overtrokken. Ik droom 

wel eens van vier verdiepingen die leeg staan. Dan 

kun je net zoals met lego elk jaar opnieuw je  

onderwijs vormgeven. Ik heb maar voor 20 jaar 

behoefte aan een gebouw, maar kan het niet zelf re-

gelen. Dat past niet in de begroting- en afschrijvings-

systematiek. Mogelijk kun je dat met eigen geld beter 

en meer naar behoefte regelen. Daarom ben ik voor 

doordecentralisatie, want dan word je de baas van je 

eigen keuzemomenten.” 

TAlENTEN oNTDEkkEN
“Huisvesting stuurt de vernieuwing niet, maar helpt 

wel. Wij ontwerpen nu samen met het bestuur SPOU 

een school voor 0-18 jaar, mede geïnspireerd door 

de voorbeelden uit Amsterdam. De ambitie is om 

informeel en formeel leren te bundelen tot 52 weken 

van zeven uur ‘s morgens tot ‘s avonds zeven uur, 

waarbij je onderwijs maakt dat bij het kind past, met 

aan het einde een diploma. De pedagogische visie 

zou je kunnen inrichten op basis van de groepen 0-7 

jaar, 8-14 jaar en 15-18 jaar. Het is raar dat we in het 

systeem stellen dat je in juni nog een groep 8 kind 

bent en in augustus met een advies in het voortgezet 

onderwijs terecht komt. Je zou kinderen op een ande-

re manier hun talenten willen laten ontdekken, zowel 

aan de boven- als aan de onderkant. Waarom kan een 

kind niet op zijn tiende gymnasium onderwijs krijgen 

of op zijn 14e begrijpend lezen van groep 8 oppak-

ken? Een slim kind heeft veel tijd over om andere 

dingen te leren. Ik geloof sterk in het concept van de 

0-18 school, waarbij besturen en scholen wel samen 

optrekken om anders naar het onderwijs te kijken. 

Dan moet je dwars door de wetgeving heen durven 

denken. Ik weet dat het langere termijn is, maar als 

bestuurder is het je taak iets te bedenken wat over 6-8 

jaar werkelijkheid gaat worden. Dat is mijn bijdrage 

en dat verwacht ik ook van collega- 

bestuurders en de politiek.”

      Kijk voor meer informatie op www.nuovo.eu.
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Vestiging Amsterdam

Zekeringstraat 46

Postbus 59112

1040 KC  Amsterdam

Vestiging Zwolle

Burg. Drijbersingel 25R

Postbus 652

8000 AR  Zwolle

Vestiging Eindhoven

Klokgebouw 263

6e verdieping

5617 AB  Eindhoven

Vestiging Rotterdam

Van Nelleweg 1

Unit 2.3

3044 BC Rotterdam

Schooldomein is al 30 jaar een informatief en prikkelend 

medium voor de onderwijs-, welzijn-, sport- en 

zorgmarkt met informatie en praktijkvoorbeelden over 

zaken rond de infrastructuur, organisatie en huisvesting 

van instellingen. 

Schooldomein richt zich op managers, bestuurders en 

beleidsmedewerkers en is bedoeld voor iedereen, die op 

het niveau van instellingen of bij de overheid betrokken 

is bij het vinden van oplossingen voor samenhangende 

vraagstukken in de non-profit en profit sector.

Het magazine Schooldomein wordt zes keer per jaar 

gratis naar alle onderwijsinstellingen, gemeenten, 

woningcorporaties, architecten en relevante 

marktpartijen gestuurd. Onze Facebookpagina 

heeft ongeveer 20.000 volgers. Daarnaast hebben 

we een levendige website en geven we regelmatig 

nieuwsbrieven uit. Dat maakt Schooldomein tot 

een sterk platform van waaruit we ook regelmatig 

expertmeetings en events organiseren.

Sibo Arbeek is al bijna 30 jaar hoofdredacteur en is 

actief in een aantal relevante landelijke netwerken.

Postbus 59112, 1040 KC Amsterdam

Telefoon: 06 22 26 77 95

E-mail: info@schooldomein.nl

Website: schooldomein.nl

ICSadviseurs werkt al ruim 60 jaar samen met 

opdrachtgevers en gebruikers aan de perfecte leef-, 

leer- en werkomgeving vanaf de visie tot en met de 

realisatiefase van projecten.

Wij leveren een creatief, op draagvlak gericht proces, 

met als resultaat een toekomstgerichte voorziening voor 

alle gebruikers. Strak geleid en resultaatgericht. 

Wij ontzorgen, adviseren en ondersteunen vanuit 

de kaders die we samen bepalen. Ambities en 

oplossingsrichtingen verbeelden wij op heldere wijze, 

zodat alle betrokkenen de consequenties van keuzen en 

voorkeuren begrijpen en naar hun eigen situatie kunnen 

vertalen. 

Website: icsadviseurs.nl




