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‘Integrale aanpak 
verbouwopgave scholen 

hard nodIg’

Wat zijn actuele veranderingen en ontWikkelingen bij het 

ontWerpen, bouWen, financieren en beheren van scholen? 

een intervieW met marco van zandWijk, gasthoofdredac-

teur van deze editie van stedebouW & architectuur.

IntervIew met marco van zandwIjk

“ik onderscheid drie belangrijke veranderingen in de scholenbouw-

opgave:  

• de transities in het sociale domein (zie kader) en als gevolg 

daarvan de veranderende rol van gemeenten, 

• de verduurzamingsopgave vanuit het energieakkoord, 

• de toenemende aandacht voor de verbouwopgave van de 

bestaande voorraad. 

kenmerkend voor deze veranderingen is de onderliggende roep 

om een meer integrale aanpak. ontwikkelingen waarmee de 

publieke sector te maken heeft, staan niet op zichzelf en dienen 

dan ook niet los van elkaar te worden opgepakt. een integrale en 

sectoroverstijgende aanpak is nu meer dan ooit noodzakelijk. niet 

de bekostiging maar samenwerking zou daarbij de nieuwe norm 

moeten zijn. daar waar partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid 

nemen wordt voortgang geboekt.”

Wat brengen deze veranderingen teWeeg? 

“aan initiatieven die op deze veranderingen inspelen is geen 

gebrek. ontwikkelingen rondom ‘integrale kind centra’ en de 

‘green deal scholen’ zullen waarschijnlijk tot een nieuwe stort-

vloed van initiatieven aan de aanbodzijde leiden. maar zelfs voor 

niet-leken is het vrijwel onmogelijk overzicht te houden op al deze 

initiatieven en ze op hun ‘maatschappelijke’ waarde te schatten. 

ze hebben vaak gemeen dat ze starten met veel energie, overhaast 

aansturen op succes en vervolgens ergens halverwege stil vallen. 

echt navolgbaar resultaat blijft mede daardoor uit. ik stel mezelf 

weleens de vraag welke bijdrage deze initiatieven daadwerkelijk 

leveren aan de benodigde structurele verandering. die zal immers 

vooral door verankering in de mindset van het opdrachtgeverschap 

vorm moeten krijgen, terwijl dit opdrachtgeverschap in de scholen-

bouw toch vooral een incidenteel karakter heeft.”

Wat frustreert de benodigde veranderingen?

“het terugvallen in oude patronen is eerder regel dan uitzonde-

ring. de praktijk leert dat scholen nog snel denken in traditionele 

processen en wensen. dit laatste heeft vooral betrekking op de 

eenzijdige wens tot nieuwbouw. vergeten wordt dat het realiseren 

hiervan vaak een langdurig proces is, dat soms tot wel tien jaar 

duren kan. in de hoop nieuwbouw te ‘krijgen’ wordt minimaal 

onderhoud aan het bestaande schoolgebouw uitgevoerd. scholen 

worden op deze manier zelf slachtoffer van ad-hoc gebouwbeleid. 

een hele generatie leerlingen dreigt daardoor op te groeien in een 

omgeving die niet optimaal is. aanpassingen die eigenlijk nodig 

zijn voor het geven van goed onderwijs worden niet doorgevoerd. 

door te hopen op nieuwbouw maken onderwijsorganisaties zich 

sterk afhankelijk van de gemeente. gelukkig groeit tegelijkertijd het 

inzicht dat het ook anders kan. de scholenbouwatlas en werkwijze 

van stichting mevrouw meijer (zie ook elders in deze editie – red.) 

zijn hiervan goede voorbeelden.”

Je bent nauW betrokken biJ de totstandkoming van  
de green deal scholen (gds). Wat gaan scholen en  
hun gemeenten straks van gds merken?

“de green deal scholen (zie kader) is een reeks activiteiten die 

er op gericht zijn om scholen en gemeenten te helpen de werk- 

en leeromgeving op school te verbeteren. het is overigens geen 

grootscheepse subsidieregeling. Wel ondersteunen we via de gds 

een aantal concrete verduurzamingsplannen. schoolbesturen en 

gemeenten die binnen de kaders van de gds actief aan de slag 

willen met verduurzaming worden verzocht zich de komende 

maanden kenbaar te maken via www.greendealscholen.nl.  

op deze portal staat overigens meer informatie over de gds.” 

‘de grootste kans om met een 
verbouwopgave aan de slag  
te gaan ligt in de mogelijke  
functieverbreding waardoor  
ruimten beter worden benut...’
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Wat heeft de scholenbouWatlas Je geleerd?

“de scholenbouwatlas vormt in wezen het antwoord op de vraag 

hoe wij scholen bewust kunnen maken van de ruimtelijke moge-

lijkheden die bestaande onderwijsgebouwen te bieden hebben. 

scholen zijn zich daarvan namelijk vaak niet bewust. de praktijk 

is dat veel verouderde schoolgebouwen door de jaren heen zijn 

dichtgeslibd. Waar marktpartijen zich nu vooral richten op het 

‘ontzorgen’ van onderwijsorganisaties, zouden zij beter inzicht 

kunnen bieden en opdrachtgevers laten meedenken over de moge-

lijke oplossingen. het principe van ‘ontzorging’ toont doorgaans 

weinig begrip voor de cultuur van het onderwijsveld dat van ouds-

her niet gewend is om verantwoordelijkheden uit te besteden.”

de scholenbouWatlas steekt in op de verbouWings- 
opgave. vanWaar die aandacht?

“in het rapport bouwen voor het onderwijs berekende het 

economisch instituut voor de bouw (eib) dat het aantal te verbou-

wen scholen de komende jaren zal verdubbelen. veel gemeenten 

en schoolbesturen zoeken alternatieven voor nieuwbouw. ze kijken 

daarbij steeds vaker naar mogelijkheden om bestaande gebouwen 

aan te passen. bestaande schoolgebouwen hebben vaak meer 

te bieden dan op het eerste gezicht voor mogelijk wordt gehou-

den. dit blijkt recent ook weer uit (ontwerpend) onderzoek dat 

mevrouw meijer in opdracht van gemeente haarlem liet uitvoeren 

in haarlem schalkwijk. dit soort projecten toont alle betrokkenen 

(schooldirecteuren, schoolbesturen, gemeenten en vele anderen) 

dat de omgang met bestaande schoolgebouwen anders en op 

veel verschillende manieren kan. de verbouwopgave wordt nu nog 

vooral aangegrepen als mogelijkheid om het gebouw technisch 

te verbeteren. de scholenbouwatlas geeft veel voorbeelden die 

aantonen dat de kracht van de verbouwopgave juist ook gezocht 

moet worden in functionele en ruimtelijke verbeteringen. ook een 

bureau als arconiko architecten weigert schoolgebouwen af te 

schrijven. schoolgebouwen zijn volgens hen niet te oud, maar wel 

sterk verouderd. het recent opgeleverde rudolf steiner college in 

rotterdam toont hoe bestaande kwaliteiten van een voormalige 

ambachtsschool (zoals de hoge plafonds, de ruime klaslokalen en 

veel lichtinval) te benutten zijn.” 

komt er meer aandacht voor de verbouWopgave van 
scholen en de ruimteliJke kWaliteit van deze gebouWen?  
“ja zeker! onlangs organiseerde pakhuis de zwijger een meeting 

naar aanleiding van het uitkomen van de scholenbouwatlas. de 

zaal zat vol! ik merk daarnaast ook veel bijval vanuit de kapitaal-

markt en provincies. in toenemende mate zie je deze partijen 

aanschuiven als het gaat om discussie hoe je oude afgeschreven 

schoolgebouwen een nieuwe toekomst kunt geven.”

Wat ziJn nieuWe inzichten naar aanleiding van biJeen-
komsten zoals die in pakhuis de zWiJger?

“de grootste kans om met een verbouwopgave aan de slag te 

gaan ligt in de mogelijke functieverbreding (gebruik van het 

gebouw voor, tijdens en na schooltijd) waardoor ruimten beter 

worden benut. het al of niet opheffen van leegstand in combinatie 

met kansen voor verduurzaming (exploitatie) biedt perspectief voor 

een integrale aanpak van huisvestingsvraagstukken. dat vraagt om 

een strategische discussie over huisvesting op de langere termijn.

het debat in pakhuis de zwijger heeft bij mij tevens de vraag opge-

roepen of de opdrachtgever in de scholenbouw wel bestaat. de 

laatste jaren is er veel gesproken over de noodzaak deze opdracht-

geversrol te professionaliseren. huisvesting is en blijft echter iets 

dat onderwijsorganisaties, zeker waar het basisonderwijs betreft, 

‘erbij doen’. de primaire focus van onderwijsorganisaties ligt op 

het geven van goed onderwijs. de fysieke omgeving waarin dat 

onderwijs dient plaats te vinden wordt gezien als een vaststaand 

gegeven. de vraag op welke manier de huisvesting mogelijkheden 

biedt of ondersteunend kan zijn voor het bereiken van de onder-

wijsdoelstellingen wordt naar mijn mening te weinig gesteld. en 

juist die vraag is bepalend voor de wijze waarop het opdrachtge-

verschap een invulling dient te krijgen. het afleggen van verant-

woording over de inzet van rijksmiddelen krijgt daarentegen alle 

aandacht, maar naar de visie achter de inzet van deze middelen 

wordt niet of nauwelijks gevraagd. de dit jaar doorgevoerde wets-

wijziging, die er voor gezorgd heeft dat schoolbesturen nu recht-

streeks alle middelen voor de exploitatiefase ontvangen, zou het 

ontwikkelen van deze visie op het vastgoed wel rechtvaardigen.” 

“Negen gemeentes in het Hart van Brabant hebben drie 

jaar geleden een heldere ambitie vastgesteld. Met Tilburg 

als grootste gemeente was de gezamenlijke ambitie om 

energietransitie in Midden-Brabant een boost te geven. De 

Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 

voor Energie en Duurzaamheid (MOED) werd opgericht om 

versnelling te bewerkstelligen. En dat werkte, zegt wethou-

der Berend de Vries van gemeente Tilburg.

“onder leiding van moed zijn enorme stappen gezet in de ener-

giebesparing en duurzame energieopwekking in midden-brabant,” 

aldus de vries. “gemeente tilburg staat landelijk nu op de derde 

plaats met de aanvragen voor zonnestroom vanuit de sde subsi-

dieregeling. die positie is mede te danken aan de inspanningen van 

moed. folders, dat werkt niet. je moet je als marktpartij opstel-

len, en dat doet moed. deze semi-overheidsinstelling articuleert 

behoeften en wensen van bewoners, ondernemers en instellingen 

als het gaat om energietransitie, de stichting ontzorgt en helpt in 

de praktijk om initiatieven daadwerkelijk van de grond te krijgen.” 

moed start haar projecten meestal met een green deal. "de green 

deal is een intentieverklaring die uitstekend werkt om partijen in de 

juiste richting te krijgen. plannen die gelanceerd worden om ener-

gietransitie te bewerkstelligen en die op tegenstand stuiten, trek je 

vlot met verwijzing naar de green deal. dat hebben we toch met 

z’n allen besloten? kijk maar, hier staat het.”   

verduurzaming scholen
een van de resultaten van moed is de verduurzaming van scholen. 

onder regie van moed hebben zes schoolbesturen in tilburg, in 

totaal dertig schoolgebouwen, de scholen voorzien van pv-panelen, 

totaal zo’n drie voetbalvelden. toon godefrooij van stichting 

tangent, een van de zes schoolbesturen, is enthousiast: “de basis-

scholen van tangent betalen nu per jaar 30.000 euro minder aan 

energie. over vijftien jaar is de investering afbetaald. terwijl het sys-

teem dan nog tien jaar meegaat. tel uit je winst! geld dat vrijkomt 

door energiekostenbesparing kan worden omgezet in meer geld 

voor onderwijs, zonder afbreuk te doen aan het leefcomfort in het 

gebouw.” de vries: “een mooi succes, een voorbeeld ook dat goed 

werkt om elders vergelijkbare initiatieven vlot te trekken. zo hebben 

we met dit succesvolle voorbeeld een groot aantal ondernemers 

en overheden enthousiast gekregen om ook zonnepanelen op hun 

daken te installeren. met elkaar vele voetbalvelden vol.”

www.duurzaammoed.nl

Welke rol zie Je voor de architect en stedenbouW- 
kundige?

door een heroriëntering in het opdrachtgeverschap zou je haast 

denken dat de architect en stedenbouwer er niet meer toe doen. 

maar dat is niet helemaal waar. het werk neemt andere vormen 

aan. het lijkt vanuit de decentralisaties in het sociale domein te ver-

schuiven naar het heruitvinden van wijken en buurten. dit voor wat 

betreft de stedenbouwkundige. van architecten wordt veel meer 

dan voorheen een andere rol in de van oudsher gefragmenteerde 

bouwketen verwacht. mijn persoonlijke visie is dat de ontwerp-

kracht van architecten nog te weinig wordt ingezet om, bij groot 

onderhoud, het gebouw klaar te maken voor eigentijds gebruik. 

ik doel dan vooral op het meedenkvermogen en de verbeeldings-

kracht om anders naar een proces en of gebouw te kijken. de 

architect wordt nu nog te snel gezien als vormgever van een idee. 

juist dit anders denken kan partijen helpen anders naar bestaande 

gebouwen te kijken.”

berend de vries, wethouder 

gemeente tilburg.

ontWikkelingen om in de gaten te houden! 

•  activiteiten in het kader van de green deal scholen  

(greendealscholen.nl)

•  publicatie scholenbouwatlas (nai010 uitgevers)

•  meesterklas voor lokale bestuurders (ruimte-ok i.s.m.  

architectuur lokaal)

•  nog te verschijnen publicatie van algemene rekenkamer m.b.t. 

de kwaliteit van onderwijshuisvesting

•  brochures verschenen rondom wetswijziging primair onderwijs 

(ruimte-ok.nl)

•  agenda voor lokaal overleg (brochure stappenplan zorgvuldige 

overdracht (ruimte-ok.nl)

•  handige tools welke beschikbaar zijn via rvo.nl (o.a. zonne-

stroom tool)

•  leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs 

(rvo.nl)

•  doorontwikkeling kwaliteitskader huisvesting - basisonderwijs 

voor het voortgezet onderwijs

•  scholenbouwfeuilleton over verschuivingen in rolverdeling  

scholen- gemeenten (Waaarodaaaro.nl) 

•  verkennende notitie vanuit de vng de lat omhoog, toekomst-

verkenning onderwijshuisvesting 

transities in sociale domein als aanJager

transities in het sociale domein (naast onderwijs ook jeugd, zorg en 

gezondheid) zullen de relaties tussen gemeenten, schoolbesturen en 

het maatschappelijk middenveld substantieel beïnvloeden. dat geldt 

ook voor het maatschappelijk vastgoed-gedeelte met betrekking tot 

de onderwijshuisvesting. deze ontwikkelingen maken een herbe-

zinning noodzakelijk op de gemeentelijke rol met betrekking tot 

gemeentelijk vastgoed in het algemeen en onderwijshuisvesting in 

het bijzonder. deze rol moet passen bij de lokale situatie, strategie 

en ambities. de rol die gemeenten daarbij willen invullen is niet 

overal dezelfde. om lokale bestuurders hierin een handvat te bieden 

hebben architectuur lokaal en het kenniscentrum ruimte-ok voor 

wethouders de meesterklas ‘scholenbouw – sturen, delegeren of 

participeren?’ ontwikkeld. ook deze meesterklas vertrekt vanuit de 

gedachte dat de opgave niet vanuit één perspectief op te lossen is. 

naast het commitment van schoolbesturen is doorgaans ook een 

breed commitment vanuit het college nodig. te meer omdat de 

opgave meerdere beleidsterreinen en dus verschillende wethouders 

bestrijkt.

green deal scholen 

om de verduurzaming van onderwijsgebouwen te versnellen en 

de drempel tot verduurzaming te verlagen, hebben de po-raad, 

de vo-raad, de vng, de rijksoverheid, het klimaatverbond en 

ruimte-ok eind vorig jaar een green deal scholen gesloten. deze 

green deal biedt de kans om de kwaliteitsverbetering van de 

bestaande gebouwen te versnellen en tegelijk te besparen op de 

exploitatie. op de kennisdag van ruimte-ok van 10 november in 

tilburg vindt de landelijke aftrap van het twee-jarige uitvoerings-

programma van de green deal scholen plaats. 

meer info: greendealscholen.nl


