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BuildinG start Kwaliteitsteam Scholenbouw 
Schoolbesturen en gemeenten in het bevingsgebied van Noord-Groningen kunnen sinds kort hun 
plannen voor de bouw- verbouw en verduurzaming van scholen voorleggen aan het Kwaliteitsteam 
Scholenbouw. Het BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw, bestaand uit een snel reagerend team 
van onafhankelijke deskundigen kan - vrijblijvend - op vier cruciale momenten in het 
ontwerpproces mee kijken om, op basis van zeer ruime onderzoekservaring,  projecten te behoeden 
voor bekende valkuilen, en ideeën aan te dragen die het project verder kunnen helpen.  Met het 
Kwaliteitsteam komt voor gemeenten en schoolbesturen de juiste kennis onder handbereik.  
 

Bundeling landelijke en regionale expertise 
Onder druk van de aardbevingsdreiging zullen er de komende jaren in Noordoost Groningen veel 
basisscholen met spoed gerenoveerd of vervangen moeten worden. De schaal en doorlooptijd van 
deze bouwopgave is uniek voor Nederland. Om de benodigde lokale planontwikkeling zo goed 
mogelijk te ondersteunen en opgedane kennis bij projecten beter te kunnen uitwisselen heeft het 
Groningse kenniscentrum BuildinG het initiatief genomen om beschikbare landelijke en regionale 
expertise op het gebied van scholenbouw bij elkaar te brengen in de vorm van een snel reagerend 
team van onafhankelijke deskundigen: het BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw. Het idee van het 
Kwaliteitsteam komt voort uit de eerdere wens om voor de regio te kunnen beschikken over een 
kennisplatform en is aanvullend op de aardbevingsexpertise zoals die geleverd wordt door het 
Centrum Veilig Wonen. Ruimte-OK draagt vanuit zijn landelijke kennisfunctie actief bij in de expertise 
vanuit het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting. Ervaringskennis uit de regio is verankerd door 
inbreng vanuit het bureau Scholenbouwmeester en het (ROC) Noorderpoort.  

 
Klankbordfunctie tijdens planontwikkeling  
Het BuildinG Kwaliteitsteam gaat werken volgens een in deze regio reeds beproefde methode van 
klankborden en sparren met ontwerp- en bouwteams. Op cruciale momenten tijdens het proces – 
programma van eisen, schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp – houdt het de 
lopende plannen systematisch tegen het licht. Doordat partijen vooraf (in)zicht krijgen op de 
mogelijke consequenties van voorliggende keuzes draagt het bij aan een verbeterde dialoog tussen 
ontwerpers, gebruikers en opdrachtgevers. Door (onafhankelijke) expertise vroegtijdig in het proces 
aan tafel te brengen, wil BuildinG processen behoeden voor fouten uit het verleden en helpen de 
doorlooptijd van projecten te verkorten. Het BuildinG Kwaliteitsteam ondersteunt zodoende het 
ontwerpproces zonder zelf in te grijpen of taken van adviseur, bouwer en-of ontwerper over te 
nemen.  

 
Kennis-applicatie met gestructureerde vragenlijsten 
Naast het vroegtijdig inbrengen van expertise bij projecten gaat het Kwaliteitsteam er ook voor 
zorgen dat de reeds bestaande kennis beter gestructureerd wordt. Hiervoor wordt een online kennis-
applicatie ontwikkeld die in 2018 beschikbaar zal komen. Als basis voor de online applicatie zal het 
landelijke Kwaliteitskader Huisvesting worden gebruikt. Deze applicatie komt tot stand als 
samenwerking tussen BuildinG en Ruimte-OK en wordt mede mogelijk gemaakt door de Economic 
Board Groningen. Met de applicatie krijgen integrale kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader 
Huisvesting een uitwerking in gestructureerde vragenlijsten per fase. Bedoeling is dat de 
gestructureerde vragenlijsten eind van dit jaar gereed zijn. Deze kunnen vervolgens worden ingezet 
bij de werkzaamheden van het Kwaliteitsteam dat door schoolbesturen en gemeenten kan worden 
inroepen. In de applicatie wordt ook een koppeling gemaakt met de ervaringskennis uit de landelijke 
Green Deal Scholen als ook met de regionale expertise zoals opgedaan bij de grootschalige 
praktijkonderzoeken van het bureau Scholenbouwmeester en de GGD. 



 

Nieuwsbericht:  BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw   -  Nieuwsbrief Ruimte-OK oktober 2017 
 
 

2 

 
 

 
BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw; vlnr Frans Epping, Rolf Koops, Marco van Zandwijk,  
Hanneke van Brakel en Ron Kuil.  Fotografie: Ewoud Rooks Photography 

 
Werkwijze en deelname 
Gemeenten en schoolbesturen die overwegen hun project in te brengen voor een onafhankelijke 
‘kwaliteitsbeoordeling’ door het BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw, of willen weten wat daarvan 
de kosten zijn, kunnen contact opnemen met Ron Kuil (ron@scholenbouwmeester.nl). Deelname aan 
het sparren is geheel vrijblijvend. Er is geen verplichting de aanbevelingen op te volgen. Ingediende 
plannen worden vertrouwelijk behandeld, en de leden van het Kwaliteitsteam zijn volstrekt 
onafhankelijk. Dat wil zeggen zij hebben geen enkel belang bij de uitkomst – behalve de hoop op een 
betere kwaliteit van opgeleverde projecten en een effectieve inzet van publieke middelen. Om het 
klankborden gestructureerd en snel te laten verlopen zal er op termijn de online kennis-applicatie 
worden ingezet.  

 
Meer info:  https://www.building.nl/kennis/bks-building-kwaliteitsteam-scholenbouw  
 
 

Het Scholenprogramma in cijfers:  
 

Het scholenprogramma in het bevingsgebied omvat 101 bestaande schoolgebouwen in de gemeenten 
Loppersum, Ten Boer, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, 
Menterwolde en Bedum. In het Scholenprogramma zullen 41 schoolgebouwen bouwkundig worden 
versterkt;  60 schoolgebouwen uit de onderwijsfunctie worden onttrokken, en 29 nieuwe 
schoolgebouwen worden gerealiseerd. De uitdaging van het Scholenprogramma is om de scholen in 
drie jaar tijd niet alleen aardbevingsbestendig te maken, maar ook toekomstbestendig.  
In het totaal is er ruim €290 miljoen euro beschikbaar voor het scholenprogramma. Deze investering 
wordt gedragen door bijdragen vanuit de NAM (€ 172,5 miljoen euro), de aardbevingsgemeenten (€ 
44,5 miljoen euro) en de ministeries van OCW en EZ (resp. € 50 en € 23,5 miljoen euro). 
 

 
 

mailto:ron@scholenbouwmeester.nl
https://www.building.nl/kennis/bks-building-kwaliteitsteam-scholenbouw
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Achtergrondinformatie: 
BuildinG is het kennis- en innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig en toekomstbestendig 
bouwen, gevestigd op de Zernike Campus Groningen. Het is een geavanceerde proeftuin waar 
marktpartijen, onderzoekers en studenten samen komen om innovatieve concepten te testen, te 
valideren en te certificeren. De herstel- en versterkingsopgave als gevolg van de 
aardbevingenproblematiek is een kans om te bouwen aan nieuw perspectief voor Noord Groningen. 
BuildinG is opgericht door Economic Board Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Bouwend 
Nederland en TNO, en werkt als open platform samen met kennisinstellingen, wetenschap én 
marktpartijen (EPI-kenniscentrum, RUG, TU’s, Kiwa etc.). Voor het Scholenprogramma is 
samenwerking gezocht met de Scholenbouwmeester, ROC Noorderpoort en Ruimte-OK. 
 
Ruimte-OK draagt vanuit zijn landelijke kennisfunctie actief bij in de expertise vanuit het landelijke 
Kwaliteitskader Huisvesting. Ervaringskennis uit de regio is verankerd door inbreng vanuit het bureau 
Scholenbouwmeester en het (ROC) Noorderpoort. Met het Kwaliteitsteam komt voor gemeenten en 
schoolbesturen de juiste kennis onder handbereik. In 2018 komt een online kennis-applicatie 
beschikbaar. Daarmee komt eerder opgedane kennis bij Scholenbouwprojecten straks systematisch 
beschikbaar voor opdrachtgever en opdrachtnemer.  
 
De NCG heeft met de negen aardbevingsgemeenten, schoolbesturen en het ministerie van OCW een 
bestuurlijke afspraak gemaakt over de verdeling en inzet van de rijksbijdrage die verloopt via het 
Gemeentefonds. Dit is vastgelegd in het convenant aardbevings- en toekomstbestendige 
scholenbouw. De basis van deze verdeling is vastgelegd in de programmaplannen van de 
afzonderlijke gemeenten.  
 
In BuildinG komen ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen 
en te ontwikkelen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. Partners in 
BuildinG zijn TNO, de Hanzehogeschool, Bouwend Nederland en de Economic Board Groningen. 
 
Het BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw bestaat (vooralsnog) uit de volgende personen. 
Frans Epping (Projectbureau Huisvesting van het ROC Noorderpoort ), Hanneke van Brakel en Ron 
Kuil (beide bureau Scholenbouwmeester), Rolf Koops (BuildinG) en Marco van Zandwijk (Ruimte-OK). 
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