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Thema  Scholenbouw

Scholen uit het verleden als 
belofte voor de toekomst

Lange tijd werden boekhoudkundig afgeschreven scholen afgestoten en vervangen 
door nieuwbouw. Daarmee gaat veel kwaliteit verloren, zo betoogt het ideële  
onderzoeksbureau Mevrouw Meijer, aan de hand van een groeiend aantal trans- 
formatieontwerpen van jonge, getalenteerde architecten. Het pleidooi om oude 
scholen te herbestemmen tot scholen voor de toekomst heeft de wind mee dankzij 
de crisis en de herwaardering van de wederopbouwarchitectuur.

Auteurs Wilma Kempinga en Fred Feddes 

De basisschool Bisschop Bekkers in de Groningse wijk 

Paddepoel wil de nieuwe onderwijsmethode ‘Slim Fit’ in-

voeren. In deze methode zijn de standaardklassen vervangen 

door grotere groepen tot negentig leerlingen, waaruit sub-

groepen van sterk wisselende omvang worden samengesteld. 

De methode stelt bijzondere ruimtelijke eisen, en de school-

leiding en het bestuur vroegen zich af of hun bestaande 

schoolgebouw uit 1966 er geschikt voor zou zijn.

De Bisschop Bekkersschool is in meerdere opzichten uitzon-

derlijk. Terwijl overal in het land de rage van de grootschalige 

brede school woedde, is deze school steeds klein gebleven. 

Nu de euforie over de schaalvergroting is weggeëbd, blijken 

veel ouders juist de herkenbare schaal van deze kleine school 

aantrekkelijk te vinden. 

Nog opmerkelijker is dat de schoolleiding en het bestuur 

gehecht zijn aan het bestaande gebouw. Dat is een zeldzaam-

heid in onderwijsland, waar bestuurders hun prestige vaak 

ontlenen aan nieuwbouw. De financieringssystematiek werkt 

dit in de hand: als een school boekhoudkundig is afgeschre-

ven, is dat een uitnodiging om het gebouw daadwerkelijk te 

slopen. Een kwalitatieve afweging tussen sloop en behoud 

wordt, of werd tot voor kort, zelden gemaakt. De voorkeur 

1  De Bisschop Bekkersschool in Groningen is een typisch  

voorbeeld van een school zoals die in de jaren zestig en zeventig  

zijn gebouwd. De school wil een nieuwe onderwijsmethode invoeren 

die grote, gemakkelijk onder te verdelen ruimtes vereist.

2, 3 en 4  Helder & Helder Architecten toont aan dat het  

bestaande gebouw zich daar met eenvoudige ingrepen uitstekend 

voor kan lenen.
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voor behoud, bijvoorbeeld om redenen van duurzaamheid 

zoals in Paddepoel, is helemaal bijzonder.

Is er een Slim Fit-toekomst voor deze gewaardeerde jarenzes-

tigschool? Dat was de vraag die de Bisschop Bekkersschool 

en de gemeente Groningen aan Mevrouw Meijer stelden.

Ontwerpend onderzoek
Stichting Mevrouw Meijer, bestaande uit Wilma Kempinga en 

Tjeerd Wessel, is een ideëel onderzoeksbureau dat sinds 2009 

verbetering van de schoolarchitectuur nastreeft. Voor het 

ontwerpend onderzoek formuleert het een thema, zoekt het 

een school als concrete casus, en nodigt het per casus drie 

architectenbureaus uit met sterk uiteenlopende ontwerp- 

visies. Het onderzoek is een open verkenning van alterna-

tieven in intensieve samenwerking met alle betrokkenen. 

De onderzoekende en verbeeldende kracht van de architec-

tuur speelt hierin een cruciale rol. De ervaring leert dat het 

een grote toegevoegde waarde heeft om het ontwerpend on-

derzoek niet door één bureau te laten doen, maar door drie. 

Zij staan niet in onderlinge competitie, maar bewijzen samen 

dat de architectuur voor iedere opgave een breed scala van 

wezenlijk verschillende mogelijkheden biedt, die ieder op 

zich realistisch zijn. Uit het onderzoek leren de school en de 

gemeente niet ‘hoe het moet’ maar ‘wat je kunt willen’. 

Voor dergelijke onderzoeken schakelt Mevrouw Meijer kleine, 

relatief jonge en getalenteerde architectenbureaus in die 

nooit eerder een school hebben ontworpen. Gezien de vaak 

strikte toepassing van de Europese aanbestedingsregels in 

de scholenbouw zouden ze daar nooit de kans toe krijgen. 

Tot nu toe zijn vijf casussen onder handen genomen door 

veertien bureaus: Laura Alvarez, Bovenbouw, daf, Happel 

Cornelisse, Helder & Helder, Studio jvm, Loos, Buro Lubbers, 

PvanB, rhaw, sla, SubOffice, Zeinstra van Gelderen, en Zofa. 

Nieuw leven voor naoorlogse scholen
Veel van het onderzoek behandelt een thema dat inmiddels 

bijzonder actueel is: ‘Nieuw leven voor naoorlogse scholen’. 

Het onderzoek in Groningen is er een voorbeeld van.

In de jaren 1950-1970 zijn in Nederland duizenden scholen 

gebouwd. Miljoenen mensen hebben er hun schooltijd 

doorgebracht. Hun architectuur is zo vertrouwd dat we 

ze bijna niet meer opmerken. Het is alsof ze er altijd zijn 

geweest en altijd zullen blijven. 

Toch is dit naoorlogse scholenbestand in een hoog tempo 

aan het verdwijnen. Het einde van hun afschrijvingstermijn 

1,2 en 3  De Bekkersschool bestaat uit twee vleugels die  

oorspronkelijk afzonderlijke gebouwen waren. Ze zijn later met 

elkaar verbonden en juist dit koppelstuk is nu een flessenhals. 

pvanb architecten lost dit op door de verbinding te verruimen.

4 en 5  Zofa Architecten kiest een radicaal andere oplossing: een van de vleugels wordt gesloopt met 

achterlating van een ‘Pompeii-speelplaats’, en de andere vleugel wordt compact uitgebreid.
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betekent bijna automatisch een doodvonnis, en vaak begint 

al ruim van te voren de verwaarlozing van het onderhoud. 

De Nederlandse scholenbouw kent nauwelijks een traditie 

van behoud en van ingrijpende, levensverlengende reno-

vatie, zoals die in andere sectoren wel bestaat.

Het onderzoek ‘Nieuw leven voor naoorlogse scholen’ 

maakt duidelijk hoe onverstandig het is om scholen zonder 

meer te slopen. Door levensverlengende renovatie als een 

volwaardige architectonische opgave te beschouwen, kun-

nen ze weer minstens veertig jaar mee, en ze kunnen zelfs 

superieur zijn aan tegenwoordige nieuwbouw. De opvat-

ting wint terrein in de onderwijswereld en bij gemeenten, 

zoals in het geval van de Bisschop Bekkersschool, en ook in 

Utrecht, Eindhoven en Amsterdam.

Drie goede redenen voor behoud
Er zijn drie goede redenen om behoud en transformatie van 

bestaande scholen serieus te overwegen als alternatief voor 

sloop en nieuwbouw. 

De eerste reden is historisch besef. Deze scholen zijn 

destijds met zorg ontworpen vanuit een optimistische visie 

op de waarde van goed onderwijs in goede gebouwen. Ze 

vormen een erfgoed dat ons verbindt met de weder- 

opbouwperiode, en met de herinneringen van velen. Alleen 

al daarom verdienen ze een zorgvuldige behandeling. 

Dit argument maakt het mogelijk om bij iedere casus niet 

alleen de gemeentelijke dienst Onderwijs te betrekken, 

maar ook de dienst Monumenten, om samen te zoeken naar 

innovatieve vormen van behoud en transformatie. Landelijk 

sluit het aan bij de aandacht van de Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed (rce) en het H-Team voor wederopbouwwijken 

en herbestemming, en bij het thema ‘Her-pakken’ van de 

Rijksbouwmeester en het College van Rijksadviseurs. 

In de tweede plaats functioneren deze scholen ook na tien-

tallen jaren nog steeds goed. Het zijn standaardscholen met 

een hoge standaard; met name de lokalen zijn ruimer en 

lichter dan in de nieuwbouw van nu denkbaar is. De scholen 

zijn destijds zo slim ontworpen dat ze telkens weer maat-

schappelijke en onderwijskundige veranderingen hebben 

kunnen opvangen. Ze zijn misschien haveloos geworden 

of dichtgeslibd, maar in de kern niet aangetast. Ze kunnen 

nog jaren mee, mits hun oorspronkelijke ruimtelijke en con-

structieve flexibiliteit wordt herontdekt en gecombineerd 

met een intelligent nieuw ontwerp.

1  De gemeente Utrecht wil een schoolgebouw aan de Wevelaan hergebruiken als overlooplocatie voor meerdere basisscholen in 

de omgeving. Het gebouw moet flexibel kunnen inspelen op hun wensen, en ook bruikbaar zijn als kinderopvang of buurthuis. 

2  DaF Architecten ontwerpt een uitbreiding in de holtes van de H-plattegrond.

3  Bureau sla maakt de lange zijden van de H dikker door er ‘oorwarmers’ op te zetten.

4  Rhaw Architecten stelt een aanbouw voor.
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Mevrouw Meijers onderzoek besteedt veel aandacht aan dit 

functionele herontwerp. Een schoolgebouw van het h-type 

in Utrecht is gemakkelijk te benutten als overlooplocatie 

voor meerdere scholen in de buurt. Een kleine school in 

Amsterdam-Oost kan eenvoudig en elegant worden uit-

gebreid van vijf naar tien lokalen. En in Groningen laten de 

architecten er geen misverstand over bestaan: de Bisschop 

Bekkersschool uit 1966 kan prima worden ingericht voor het 

Slim Fit-onderwijs van de 21ste eeuw.

In de derde plaats is het financieel voordelig om een school 

een levensverlengende renovatie te geven. Voor hetzelfde 

geld als een krappe nieuwe school is een volwaardige en on-

bekrompen metamorfose mogelijk, waardoor de historische 

school minstens even lang meegaat als nieuwbouw. 

In deze tijd van crisis en krapte wint dit argument aan ge-

wicht. De belangenorganisatie van basisschoolbesturen, de 

po-Raad, bepleit om deze reden structureel meer aandacht 

voor renovatie als alternatief voor nieuwbouw. Ook op de 

werkvloer dringt het voordeel door. Zo zegt de directeur 

van de Bisschop Bekkersschool: “Toen ik hoorde hoeveel 

vierkante meter je bij nieuwbouw per kind krijgt, schrok ik 

echt. We hebben nu veel meer.”

Leren in waardigheid
Oude scholen kunnen worden herbestemd tot nieuwe 

scholen. Dat geldt voor de scholen van 1950-1970 en even-

zeer voor de generatie van 1970-1985. Het kan overtuigende 

resultaten opleveren als vanaf het begin aandacht wordt 

geschonken aan architectuur. Nederland heeft hier tot 

dusver weinig ervaring mee; alle aandacht ging immers naar 

nieuwbouw. De ervaring met hoogwaardige renovatie als 

architectuuropgave moeten we nog opbouwen. We moeten 

de kwaliteit van deze scholen weer leren zien en waarderen. 

Architectuur is niet het probleem, maar biedt de oplossing. 

Er is een brede keus aan slimme architecten die samen een 

groeiende catalogus van oplossingen opbouwen. Het is aan 

schoolbesturen en gemeenten om die ontwerpende kracht 

te benutten ten gunste van prachtige scholen.

Schoolgebouwen zijn belangrijk, niet in de eerste plaats als 

vastgoed, maar als de plaats waar kinderen een groot deel 

van hun leven doorbrengen. Zij hebben het recht om te le-

ren in waardigheid. Het ontwerp en herontwerp van scholen 

verdienen daarom zorg, liefde, gedrevenheid, concentratie 

en deskundigheid. En dat niet bij wijze van uitzondering, 

maar altijd, bij iedere ‘gewone’ school.

Naar aanleiding van het ontwerpend onderzoek ‘Nieuwe vormen voor oude scholen’ 

zijn de architecten uitgenodigd voort te bouwen op de bestaande school op basis 

van hedendaagse technische en functionele eisen. Perfecte restauratie van de oor-

spronkelijke gevel is niet het primaire doel. Er is een breed scala van uitingsvormen 

mogelijk, van dicht bij het origineel tot sterk afwijkend, van ingetogen tot uitbundig, 

onder het motto: ‘Waardering voor het verleden en vrijheid voor de toekomst’.

DaF blijft in Utrecht dicht bij de originele ‘vintage’ beeldtaal (1). Sterk afwijkend 

zijn de expressieve gevels van pvanb (2), en de ingetogen houten huls van Helder & 

Helder (3), beide in Groningen. Rhaw laat in Utrecht het bestaande gebouw zoveel 

mogelijk ongemoeid maar ontwerpt een contrasterende uitbouw (4), terwijl sla een 

opvallende blokkengevel introduceert (5). 
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