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Stichting Mevrouw Meijer is een ideëel

Mevrouw Meijer ontleent haar naam aan het

onderzoeksbureau dat verbetering van de

kinderboek Mevrouw Meijer, de merel, geschreven

schoolarchitectuur nastreeft.

en geïllustreerd door Wolf Erlbruch.

Mevrouw Meijer vindt schoolgebouwen belangrijk,

Deze Mevrouw Meijer maakt zich altijd grote

omdat kinderen er een groot en vormend deel van

zorgen om niks. Totdat ze op een dag een piepjong

hun leven doorbrengen. Een school is meer dan

mereltje in de moestuin vindt. Verdwenen zijn de

louter bedrijfshuisvesting.

oeverloze tobberijen; ze heeft nu werkelijk iets om
voor te zorgen. Ze voedt het vogeltje, geeft het

De kwaliteit van een school is van grote

vliegles, en slaat dan ook zelf haar vleugels uit.

maatschappelijke betekenis. Goede architectuur
hoort hier bij. Het ontwerp van scholen

Deze parabel leert ons hoe je vleugels kunt krijgen

verdient liefde, concentratie, gedrevenheid

door je te richten op de essentie. Mevrouw Meijer

en deskundigheid. Een school hoort geen

nodigt iedereen uit om boven het dagelijks getob

wegwerpgebouw te zijn, vindt Mevrouw Meijer.

over onderwijshuisvesting uit te stijgen en een
goede en mooie school tegemoet te vliegen.

Mevrouw Meijer wil samen met zoveel mogelijk
betrokkenen de discussie over scholenbouw nieuw

NIEUW LEVEN VOOR BESTAANDE SCHOLEN

leven inblazen en nieuwe praktijken scheppen.
In ons werk komen sommige thema’s telkens
terug. Wij voeren ‘ontwerpend onderzoek’
uit aan de hand van een concrete casus. We
nodigen hiervoor talentvolle architecten uit. Onze
bevindingen dragen we uit om kennis en debat te
stimuleren. Samenwerking met alle betrokkenen

Met veel naoorlogse schoolgebouwen in Nederland moet de
komende jaren iets gebeuren. Ze zijn te groot, te klein, niet helemaal
passend bij het tegenwoordige onderwijs, haveloos of te duur.
Wat te doen?

is vanzelfsprekend. Wij werken voor zowel het
basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.
Mevrouw Meijer bestaat sinds 2009. Het bureau
bestaat uit Wilma Kempinga en Tjeerd Wessel.

In dit cahier geven wij antwoorden op deze vraag. We doen dat aan
de hand van het onderzoek van stichting Mevrouw Meijer naar vier
middelbare scholen. Deze opgaven zijn vergelijkbaar met die in vele
andere steden en dorpen in Nederland.

NIEUW LEVEN VOOR
BESTAANDE SCHOLEN

VIER ARGUMENTEN
VOOR BEHOUD VAN EEN
BESTAANDE SCHOOL

Wat kun je doen met boekhoudkundig
afgeschreven naoorlogse schoolgebouwen? De eerste impuls van veel schoolbesturen en gemeenten was lange tijd
om oudere gebouwen te slopen en te
vervangen door nieuwbouw.

Behoud van een bestaand schoolgebouw
is vaak een betere keus dan sloop en
nieuwbouw, aldus Mevrouw Meijer. De
onderwijswereld heeft tot nu toe weinig
ervaring met hoogwaardige renovatie
en transformatie van bestaande scholen.
Daarmee doet het onderwijs zichzelf te
kort.

Mevrouw Meijer wil laten zien dat het
anders, slimmer, mooier en voordeliger
kan. Vaak is het de beste keus om het
bestaande schoolgebouw niet te slopen,
maar te handhaven als uitgangspunt voor
de toekomst. Dat is een belangrijk inzicht,
want 60 procent van de Nederlandse
schoolgebouwen, bijna 5.000 stuks, stamt
uit de periode tot 1990. Hiertoe behoren
673 gebouwen voor voortgezet onderwijs.
Wij baseren ons op uitgebreid onderzoek naar naoorlogse scholen. Wij zien
de school als volwaardig instrument van
het onderwijs én als waardevolle leefwereld voor kinderen, docenten en ouders.
Uitgangspunt is de intrinsieke kwaliteit
en de toekomstpotentie van het gebouw
zelf. We gebruiken de deskundigheid van
de architectuur om de mogelijkheden te
onderzoeken, en doen dat in een breed
gedragen en inspirerend participatieproces.

De meeste naoorlogse scholen kunnen
met een slimme renovatie of transformatie
geschikt worden gemaakt voor een lange
toekomst, en zijn dan minstens gelijkwaardig aan nieuwbouw. Voorwaarde is wel dat
dit nieuwe leven van de oude school als
een volwaardige architectuuropgave wordt
behandeld.
Mevrouw Meijer hanteert vier argumenten
om behoud van het schoolgebouw te onderzoeken als een serieus alternatief voor
sloop/nieuwbouw.

In dit schrift presenteren we de resultaten
van ons onderzoek naar vier naoorlogse
middelbare scholen. U vindt ook korte
impressies van eerdere onderzoeken naar
basisschoolgebouwen. Voor meer documentatie verwijzen wij u graag naar:
www.mevrouwmeijer.nu

1. Onderwijskundige functionaliteit.
Naoorlogse scholen zijn nog altijd gemakkelijk en flexibel in het gebruik. Vooral de
ruimte en kwaliteit van de lokalen is superieur. Zoals een Groningse basisschooldirecteur zei: ‘Toen ik hoorde hoeveel vierkante
meter je bij nieuwbouw per kind krijgt,
schrok ik echt. We hebben nu veel meer.
Ik dacht ineens: als je dit plat gooit krijgen
we dit volume nooit meer terug.’

naar school. Ze zijn verbonden met de
herinneringen van miljoenen, met de
cultuurhistorie, en met hun omgeving. Dit
alleen al verplicht tot zorgvuldigheid.
3. Duurzaamheid. Sloop en nieuwbouw
kosten veel energie en grondstoffen.
Compacte nieuwbouw kan energiezuiniger
zijn in het gebruik, maar dit weegt niet
op tegen de milieulast van nieuwbouw.
Behoud en transformatie is de meest
duurzame keus.
4. Tenslotte is het financieel aantrekkelijk.
Het bouwkostenbureau Winket heeft voor
Mevrouw Meijer uitgerekend dat behoud
en transformatie 10 tot 30 % minder kost
dan gelijkwaardige nieuwbouw. De financiële risico’s en de kinderziekten zijn meestal
kleiner, het aantal vierkante meters groter.
Je krijgt dus meer school voor je geld.

2. Historische waarde. Deze scholen
zijn kenmerkend voor de naoorlogse
geschiedenis. Hier ging half Nederland
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DRIE TROEVEN VAN
MEVROUW MEIJER

E
E

Stichting Mevrouw Meijer is een ideëel
onderzoeksbureau dat de kwaliteit van
de onderwijshuisvesting wil verbeteren.
We doen dit het liefst aan de hand van
een concrete casus. We hebben hiervoor
een eigen onderzoeksmethode ontwikkeld die uitgaat van het onderwijs, en
die gebruik maakt van de beeldende
kracht van de architectuur, de inhoudsgerichte participatie van alle betrokkenen en een nuchtere kostenberekening.
Dit zijn Mevrouw Meijers troeven.

1. DE ONTWERPKRACHT
VAN DE ARCHITECTUUR

Per onderzoek kiest Mevrouw Meijer drie
architecten met elk een eigen aanpak. Het
zijn ontwerpers die goed kunnen analyseren en voor wie architectuur meer is
dan een façade. Het echte ontwerpwerk
zit immers van binnen. Wij kiezen architecten die niet eerder een school hebben
ontworpen, omdat zij scherp en fris zijn.
Zij bewijzen dat scholenbouw geen sleur
hoeft te zijn, maar tot unieke en trotse
resultaten kan leiden.
Mevrouw Meijer geeft kleine, vaak jonge
bureaus de kans om zich in te zetten voor
de scholenbouw. Die kans krijgen ze in
de gangbare praktijk nauwelijks, doordat
de beperkte Nederlandse uitleg van de
Europese aanbestedingsregels grote
ontwerpbureaus voortrekt. Wij laten zien
hoezeer het onderwijs van hun inzicht en
inventiviteit zou kunnen profiteren.

Mevrouw Meijer benadert renovatie en
transformatie als een volwaardige architectuuropgave. De ontwerpkracht van slimme,
betrokken architecten draagt bij aan een
betere school. Wij schakelen hun kennis
helemaal aan het begin van het proces in.
En niet pas aan het eind, zoals helaas vaak
gebeurt.

2. EERLIJKE
KOSTENBEREKENING

Architecten kunnen een oud gebouw
doorgronden. Ze kijken door de sleetse
plekken heen. Ze herontdekken de kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp,
zoals een flexibele bouwconstructie, een
uitgekiende rangschikking van de lokalen,
en een fraaie relatie tussen binnen- en
buitenruimten. Architecten laten zien hoe
actueel deze kwaliteiten zijn, en hoe je ze
kunt inzetten om van de bestaande school
een school van de toekomst te maken.

Het is voor schoolbesturen en gemeenten
vaak lastig om de werkelijke kosten van
behoud/transformatie en van sloop/nieuwbouw te vergelijken. Mevrouw Meijer laat
daarom een complete en eerlijke kostenberekening uitvoeren door het bouwkostenadviesbureau Winket. In deze calculatie
worden alle kosten meegenomen: de investeringskosten voor renovatie of sloop/
nieuwbouw, plus de exploitatielasten en
de energielasten.
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Kostenanalyse
Renovatie versus
Nieuwbouw
					
E : Energie
O : Onderhoud
I : Investering

Concreet vergelijkt Winket drie opties.
Hoeveel kost: (a) een minimale opknapbeurt van het bestaande gebouw, (b) een
hoogwaardige renovatie/transformatie
volgens de drie architectonische ontwerpen, met een resultaat dat gelijkwaardig is
aan nieuwbouw, en (c) sloop of afstoting
van het bestaande gebouw en vervanging
door nieuwbouw.
De conclusie is dat hoogwaardige renovatie/transformatie meestal financieel gunstiger is dan sloop/nieuwbouw. Het voordeel
varieert tussen 10 en 30%. Voor hetzelfde
geld als een krappe nieuwbouw is een
royale ‘levensverlengende renovatie’ of
een complete metamorfose mogelijk, met
meer vierkante meters per leerling en
minder onzekerheden en risico’s.

3. BREDE PARTICIPATIE
Mevrouw Meijer beschouwt het schoolgebouw als een wezenlijk onderdeel van een
stimulerende leeromgeving. Wie het onderwijs serieus neemt, zou zich ook actief
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Milieu-impact
Renovatie versus
Nieuwbouw
E : Energie
O : Onderhoud
I : Investering

en inhoudelijk met het gebouw moeten
bezighouden. Het is dan ook jammer dat
huisvestingkwesties in de onderwijswereld
vaak worden uitbesteed.
Hoe vruchtbaar het is om zelf na te denken
over het schoolgebouw, blijkt uit het participatieproces waarin Mevrouw Meijer haar
onderzoek inbedt. Alle betrokkenen doen
eraan mee, zoals schooldirecties, vakgroepen, besturen en ook gemeentelijke
afdelingen onderwijs, groen, stedenbouw
en monumenten.
De onderwijsmensen kennen het gebouw
door en door en voeden de architecten
vanuit de praktijk. En ze leren op hun
beurt om aan de hand van de architectuur anders naar hun school te kijken. Dit
gebeurt in een reeks van drie bijeenkomsten: een startbijeenkomst, een tussenpresentatie en een eindpresentatie.
Deze bijeenkomsten zijn ook bijzonder,
omdat het vaak de eerste keer is dat alle
betrokkenen elkaar zien en spreken. We
houden de bijeenkomsten het liefst in het
betreffende schoolgebouw. Alleen al deze
directe ontmoeting – met elkaar en met
het onderwerp – versnelt het gezamenlijke
denken en heft blokkades op.
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MEVROUW MEIJER GAAT
NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL

Mevrouw Meijer heeft in de afgelopen
jaren vier middelbare-schoolgebouwen
onderzocht. Dat zijn het Rudolf Steiner
College in Haarlem, het Tabor College
Oscar Romero in Hoorn, Gymnasium
Beekvliet in Sint-Michielsgestel, en
Praktijkschool Pro Grotius in Delft. Zij
worden verderop in dit schrift uitvoeriger gepresenteerd. Hier noemen we
enkele algemene bevindingen.
Naoorlogse schoolgebouwen zijn doorgaans slim, ruim en flexibel ontworpen.
Ze kunnen gemakkelijk worden aangepast
aan nieuwe onderwijskundige visies, of
aan omstandigheden als groei en krimp.
Veel van deze gebouwen zijn in de loop
van hun leven dan ook al meerdere keren
verbouwd of uitgebreid.
Ze zien er soms haveloos uit door het
intensieve gebruik, en ze zijn technisch
niet bij de tijd. Door de vele verbouwingen
is de indeling en de ruimtelijke balans rommelig geworden. De buitenruimte is klem
komen te zitten tussen de uitbreiding van
het gebouw en de groeiende stallingsbehoefte voor fietsen, scooters en auto’s.
Maar die gebreken zijn te verhelpen. Wie
deze gebouwen afstoft, hun oorspronkelijke kwaliteiten tevoorschijn haalt en erop
voortborduurt, kan er opnieuw voor lange
tijd van profiteren. Ons onderzoek laat dat
overtuigend zien.
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‘Mevrouw Meijer
helpt bewuste en
onbewuste ideeën
van toekomstige
gebruikers
te verwoorden’
ERICA VAN LANGEN, RECTOR
TABOR COLLEGE OSCAR ROMERO, HOORN

VIJF OPGAVEN

Iedere school heeft een eigen huisvestingsopgave, maar er zijn onderwerpen die
we telkens opnieuw tegenkomen in het voortgezet onderwijs:

1. CAPACITEIT. Scholen zijn gegroeid of gekrompen, of gaan dat volgens de
prognoses in de toekomst doen. Er is een aanpak gewenst die uitgaat van
wisselende leerlingenaantallen over een langere periode.

2. BOUWKUNDIGE OPGAVEN. Veel gebouwen moeten bouw- of
installatietechnisch bij de tijd worden gebracht en aan nieuwe (duurzaamheids)
eisen voldoen. Als het gebouw gaandeweg een onevenwichtige lappendeken van
verbouwingen is geworden, is het de hoogste tijd om dat op te schonen en een
nieuwe samenhang aan te brengen.

3. ONDERWIJSKUNDIGE EISEN EN WENSEN. Visies en werkwijzen
veranderen regelmatig in het onderwijs, en het gebouw moet daaraan ruimte
bieden. Zo is er tegenwoordig behoefte aan leerpleinen, werkplekken, en speciale
profielfaciliteiten. Het gebouw moet tevens flexibel genoeg zijn om zich aan
toekomstige onderwijsvisies te kunnen aanpassen.

4. SCHOOLERF EN VERDERE OMGEVING. Er is vaak aandacht nodig voor
het buitenterrein van de school (krap, vol, onaantrekkelijk, gedomineerd door
hekwerk), en voor de relatie met de buurt en de stedenbouwkundige context.

5. FINANCIËN. Hoogwaardige renovatie en transformatie doorbreekt de
conventionele grens tussen nieuwbouw en (groot) onderhoud. Dat vergt een
passende financieringsvorm die rekening houdt met investering en exploitatie.
Altijd is er de vraag: passen de ambities en het budget bij elkaar? Het
onderzoek van Mevrouw Meijer kan als ‘reality check’ fungeren.
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ONDERZOEK IN
TWEE STAPPEN

Een onderzoek van Mevrouw Meijer
bestaat uit twee stappen.
De eerste fase bestaat uit inventarisatie
en analyse van het bestaande gebouw, en
van de eisen en wensen van alle betrokkenen. Hier komen de vijf bovengenoemde
opgaven naar voren, met per school
andere accenten.
In de tweede fase laten we drie architecten in de vorm van ‘ontwerpend onderzoek’ verkennen welke oplossingen er voor
de opgaven mogelijk zijn. Uitgangspunt is
het behoud van de bestaande gebouwen,
met zo nodig gedeeltelijke nieuwbouw ter
aanvulling. Soms is het zinvol om een deel
van de bestaande gebouwen te slopen;
vaak blijken dat de latere aanbouwen te
zijn die slecht aansluiten op de school als
geheel.
Mevrouw Meijer en bouwkostenbureau
Winket houden in beide fasen financieel
de vinger aan de pols, met eerlijke en nietgeflatteerde calculaties. We vergelijken
de geraamde kosten van de plannen met
het vooraf gegeven budget. We overleggen tijdig als het gat te groot is: kan op
de plannen worden bezuinigd, of is het
budget niet helemaal realistisch?
Deze onderzoeksmethode passen we ook
toe op basisscholen. Daar zijn de bouwkundige en onderwijskundige opgaven
meestal eenvoudiger, terwijl het proces
ingewikkelder is, doordat de (financiële)
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verantwoordelijkheid wordt gedeeld door
schoolbesturen en gemeenten. Per saldo
kan er in het voortgezet onderwijs voortvarender worden gewerkt.

‘Kansen bieden aan
jonge talentvolle
architecten sluit aan
op onze visie op
onderwijs’
PATRICK VAN DER MARK
DIRECTEUR PRAKTIJKSCHOOL PRO GROTIUS, DELFT

Dankzij de eerste fase van het onderzoek
krijgt de opdrachtgever (school, schoolbestuur) een scherp inzicht in de eigen
eisen, wensen, verwachtingen en grenzen.
Dankzij de tweede fase krijgt de school
ook een beeld van ‘wat je kunt willen’.
Dankzij de architectonische verbeelding
van de opties kan de school een inhoudelijke keuze maken.
Na het onderzoek eindigt de rol van
Mevrouw Meijer. De formele keuze en de
realisering zijn taken die de school zelf
kan uitvoeren of aan een projectmanagementbureau kan uitbesteden. Uiteraard
hopen wij dat de kennis, de inzichten en
de betrokkenheid die ons onderzoek heeft
opgeleverd, in dit vervolgproces blijft
doorwerken.

BEVINDINGEN

Bij alle vier de scholen concludeerden
wij dat behoud en transformatie goed
mogelijk is, en sloop/nieuwbouw dus
onnodig.
Het ontwerpend onderzoek van de architectenbureaus leverde telkens markant
verschillende ontwerpen op die toch allemaal uitvoerbaar waren.
Ook de betrokken schoolbesturen, directies en vakgroepen raakten enthousiast
over de keuze voor behoud en transformatie. Velen hadden vooraf nieuwbouw als
ideaal, maar ze kregen gaandeweg steeds
meer waardering voor het bestaande

gebouw, en vertrouwen in de kwaliteiten
en de toekomstwaarde. Dankzij het participatietraject ontstond een breed draagvlak
bij schoolbesturen, schooldirecteuren, de
gemeente, de wijk en maatschappelijke
organisaties. Bij iedereen zijn de deskundigheid en het engagement toegenomen.
Het ontwerpend onderzoek naar vier
scholen heeft twaalf ontwerpen opgeleverd, die ook voor andere scholen een
staalkaart van mogelijke benaderingen
bieden. Naar alle waarschijnlijkheid wordt
per school een van de ontwerpen uitgevoerd.
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RUDOLF STEINER
COLLEGE (RSC)
HAARLEM

Bestaande situatie 1966 en 2009

Drie nieuwe situaties

1

Studio Steenbruggen maakt een compacte
school en handhaaft de bestaande gymzaal.

2
Mevrouw Meijer onderzocht het Rudolf Steiner College (RSC) als onderdeel van
een groot onderzoek naar 14 schoolgebouwen in de Haarlemse wijk Schalkwijk.
Sommige scholen in de wijk groeien sterk, waaronder het RSC. Andere scholen
krimpen, zoals de basisschool Mgr. Huibers die schuin tegenover het bestaande
RSC-gebouw staat. Dit maakt een ‘stoelendans’ mogelijk: nadat Mgr. Huibers
verhuist naar een kleiner gebouw elders in de wijk komt de locatie vrij voor een
verdubbeling van het RSC.
In de filosofie van de Vrije School horen basis- en voortgezet onderwijs bij elkaar.
Ook op de nieuwe locatie wordt deze combinatie (plus kinderopvang) gerealiseerd. De vestiging moet grotendeels zelfstandig kunnen functioneren, met
een eigen theaterzaal, gymzaal, kantine en vaklokalen. Een bijzondere eis is de
specifieke antroposofische esthetiek.

Beuving Martensen bouwt een school in
8-vorm met een binnenhof voor de basisschool.

3

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN HET OORSPRONKELIJKE
GEBOUW:
- Ruim en licht
- Royale lokalen
- Flexibel in gebruik

De Mgr. Huibersschool, bouwjaar 1966, bestaat uit drie delen: de L-vormige
voormalige lagere school, de laagbouw van de voormalige kleuterschool (met
aanbouw uit 2009), en een gymzaal. De vraag is hoe de bestaande bebouwing uit
de jaren zestig geschikt kan worden gemaakt voor de bijzondere onderwijsvorm
van de Vrije School.

- Vrije indeling dankzij bouwconstructie

Entremedio sloopt het meest en voegt
nieuwbouw toe in vrije vormen.
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1.STUDIO STEENBRUGGEN

Studio Steenbruggen handhaaft vrijwel de
hele bestaande bebouwing. Een analyse van de
bouwconstructie maakt duidelijk hoe gemakkelijk
het is om het gebouw aan nieuwe eisen en wensen
aan te passen.
De twee bouwdelen worden verbonden en de
noodzakelijke uitbreiding wordt geplaatst in hun
‘oksel’. De school wordt hierdoor compacter, met
Bestaande situatie

minder buitengevels. Het nieuwe deel krijgt drie
etages. De aula/theaterzaal neemt een centrale
plaats in. Bovenin profiteren de lokalen voor
creatieve vakken van de fraaie lichtval.

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

De begane grond is bestemd voor basisschool,
kinderopvang en bso. Het voortgezet onderwijs
is op de verdiepingen gesitueerd, met de entree

- Veel aandacht voor vormgeving lokalen

aan het plein tussen het gebouw en de bestaande

- Uitgekiende toepassing vrijeschoolesthetiek

gymzaal.

- Compact met veel hergebruik

Het gebouw moet ingepakt worden in een

- Bestaande gymzaal kan blijven

isolatielaag, en dat biedt tegelijkertijd de kans om
Nieuwe situatie

de vormentaal van de Vrije School toe te passen.
Hetzelfde wordt bereikt door verschuiving van de
binnenwanden.
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2.BEUVING MARTENSEN

Bestaande situatie

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:
- Behoud van licht, lucht en ruimte
- Ruim entreeplein gericht op andere vestiging
- Warm materiaalgebruik
- Basisschool en kinderdagverblijf met eigen binnenhof

14

Nieuwe situatie

Beuving Martensen nemen de twee oorspronkelijke

De entree is gericht naar de bestaande vestiging

gebouwen als uitgangspunt. Ze verlengen de

aan de overkant.

langgerekte vormen tot twee rechthoeken die

De bovenetage wordt hoofdzakelijk gebruikt door

tegen elkaar aan liggen. Hierdoor ontstaan een

het voortgezet onderwijs. Daar waar de twee

halfopen en een gesloten binnenhof. De latere

rechthoeken elkaar ontmoeten, is er ruimte voor de

aanbouw en de gymzaal worden gesloopt.

dubbelbrede grote zaal.

In de gesloten rechthoek komen de basisschool en

De strakke modernistische vormen van de

de peuter- en kleutervoorzieningen op de begane

Huibersschool worden gehandhaafd. De

grond. De open rechthoek is tevens de poort naar

antroposofische esthetiek komt tot uiting in het

de entrees tot beide scholen en de gymzaal.

materiaal- en kleurgebruik.
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3.ENTREMEDIO

Entremedio laat het lagereschoolgebouw staan en
Bestaande situatie

Nieuwe situatie

sloopt de rest, inclusief de oude kleuterschool.
Het accent ligt op nieuwbouw die is aangepast aan
de specifieke functionele en esthetische eisen van
de Vrije School.
De nieuwbouw bestaat uit drie blokken die zijn

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

gekoppeld aan het gehandhaafde bouwdeel.
Aan de noordzijde komt een blok met de toneelzaal
en de gymzaal, en een blok met lokalen over drie
etages. Ze zijn zo gevormd dat de relatie met de

- Optimaal gericht op andere vestiging

andere vestiging optimaal is. Ook de entree draagt

- Bouwdelen afzonderlijk te gebruiken

hieraan bij.

- Vrije vormen mogelijk in nieuwbouw

Het derde nieuwe blok, aan de zuidzijde, bevat

- Herkenbare plaats basisschool

een deel van de basisschool en de kinderopvang.
De bouwdelen zijn intern met elkaar verbonden
maar kunnen ook eenvoudig los van elkaar worden
gebruikt.
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GYMNASIUM BEEKVLIET
SINT-MICHIELSGESTEL

Bestaande situatie

Drie nieuwe situaties

1

OGA werkt van binnenuit met kleine,
effectieve ingrepen

2
Gymnasium Beekvliet is een categoriaal gymnasium in een ruime, groene omgeving. Het schoolgebouw dateert van 1978, gevolgd door acht verbouwingen
en/of uitbreidingen, waarvan de laatste in 2014 de bouw van de losse binasvleugel betrof. Het leerlingental zal in de eerstkomende jaren nog groeien, maar
daarna krimpen. De opgave is dus een tijdelijke uitbreiding die onderwijskundig
volwaardig en ruimtelijk en architectonisch hoogwaardig is.
Voor deze tijdelijke uitbreiding worden globaal twee varianten onderzocht. Ten
eerste een uitbreiding buiten de rooilijnen, met een (tijdelijk) vrijstaand gebouw
elders op het schoolterrein. Mocht de school weer krimpen, dan kan dit gebouw
eenvoudig worden afgestoten. De tweede variant is een uitbreiding binnen de
rooilijnen, namelijk op het dak. Het kan een tijdelijke uitbreiding zijn, maar ook
een permanente uitbreiding mits een ander deel van het gebouw wordt aangewezen voor eventuele latere afstoting of sloop.

Monadnock schept ruimte door de grootste
‘ruimtevreter’, de gymzalen, uit te plaatsen

3

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN HET OORSPRONKELIJKE
GEBOUW:
- Prachtige groene omgeving
- Oorspronkelijk evenwichtig gebouw
- Door opeenvolgende verbouwingen uit balans
- Ruime lichte lokalen

Een tweede doel van de ingreep is om meer voorzieningen buiten de klassen te
realiseren. Er is geen sterke behoefte aan nieuwe onderwijsvormen. De gemene
deler is les in de klas, maar enige overloop buiten de klas voor individueel of
groepsgewijs werken is gewenst, en flexibiliteit is van belang.

Team Oud-Beekvliet plaatst een grote
uitbreiding op het dak

18
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GYMNASIUM BEEKVLIET | SINT-MICHIELSGESTEL

1.OLAF GIPSER ARCHITECTS (OGA)

COLLECTIEVE RUIMTEN DOORSNEDE MET ENTREEZONE EN MEDIATHEEK (VOORSTEL)

COLLECTIEVE RUIMTEN ZICHT OP AULA (HUIDIGE SITUATIE)

OLLECTIEVE RUIMTEN ENTREEZONE/ VERBINDING BEGANE GROND – 1E VERDIEPING (VOORSTEL)

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

OGA benadert de opgave van binnenuit. Een

uitbreiding met lokalen komen. De tweede grote

nauwkeurige analyse van het bestaande gebouw

ingreep is de uitbreiding van het kunstcluster met

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

maakt knelpunten en kansen zichtbaar, met name

een opbouw bovenop het bestaande tekenlokaal.

in de verkeersruimte (gangen, trappen). Kleine

De (individuele of groeps-)werkplekken zijn

ingrepen hebben hier al een groot effect: laat

verspreid over het gebouw maar telkens gekoppeld

- Herstel verbinding met groene omgeving

doodlopende gangen weer rondlopen en herstel

aan een vakcluster. Bij eventuele krimp kunnen de

- Ruime aula en grote mediatheek

het zicht op de groene omgeving. Een grotere

lokalen rondom het kunstcluster worden gesloopt,

- Diverse kleinere werkplekken door de school

ingreep is noodzakelijk in en om de entreehal.

wat de zichtbaarheid van het kunstcluster ten goede

- Grootste kunstcluster

De hal wordt opgeschoond, er komt een nieuwe

komt.

ONDERWIJSCLUSTERS EN GEDIFFERENTIEERDE STUDIEZONES CLUSTER KLASSIEKE TALEN/ NEDERLANDS (VOORSTEL)

COLLECTIEVE RUIMTEN ENTREEZONE (VOORSTEL)

brede trap, en de aula en de mediatheek wisselen
van plaats. Bovenaan de nieuwe trap kan ook de
20

ONDERWIJSCLUSTERS EN GEDIFFERENTIEERDE STUDIEZONES GANG CLUSTER WISKUNDE (VOORSTEL)

21

GYMNASIUM BEEKVLIET | SINT-MICHIELSGESTEL

2.MONADNOCK

Impressie nieuwe situatie

Monadnock schept ruimte binnen het bestaande

Impressie nieuwe situatie

15

gebouw door de grootste ‘ruimtevreter’ uit te
plaatsen: de gymzalen. Zij krijgen een nieuw

42

gebouw los van het hoofdgebouw, grenzend aan
de sportvelden waarmee ze een functioneel geheel
vormen.
Bestaande situatie

Hierdoor ontstaat in het hoofdgebouw voldoende
ruimte voor de gewenste uitbreiding, en voor

Impressie nieuwe situatie

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

verplaatsing van functies naar een betere plek.

Impressie nieuwe situatie
36

De aula verhuist naar de bestaande gymzalen,

20

goed zichtbaar naast de entree en gekoppeld
aan het muzieklokaal. De werkplekken worden

- Uitplaatsing grootste ruimtevreter, gymzalen

gecentraliseerd op twee plaatsen.

- Ruime aula die grenst aan entree

In de buitenruimte verhuist het autoparkeren van de

- Aula is goed zichtbaar van buitenaf

zijkant naar de achterkant van de school, zodat de

- Slimme herinrichting buitenterrein

fietsenstalling naar de zijkant kan verhuizen. Aan de
Nieuwe situatie

22

voorzijde ontstaat dan een mooi, ruim voorplein.
23

GYMNASIUM BEEKVLIET | SINT-MICHIELSGESTEL

3.TEAM OUD-BEEKVLIET

Team Oud-Beekvliet
Oud-leerlingen Winy Maas (MVRDV) en Theobert
van Boven (Van Boven Architecten) vormen
samen het team Oud-Beekvliet. Zij plaatsen een
uitbreiding bovenop het bestaande gebouw.
Dat kan een onregelmatig gevormd volume zijn

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

dat de associatie met een groene heuvel wekt
(‘Mount Beekvliet’) of een strak, glazen paviljoen
(‘Art Mixer’). De variant ‘Mount Beekvliet’ valt af
vanwege de onoverbrugbaar hoge kosten. Het

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

- Opvallende toevoeging

nieuwbouwdeel van de Art Mixer wordt uitgevoerd

- Flexibel interieur

als een grote open ruimte die met schuifwanden

- Weinig ingrepen bestaand gebouw

kan worden aangepast aan de gebruikswensen.

- Veel werk- en overlegplekken

Het kunstcluster en een deel van de mediatheek
zijn hier gedacht, met een koppeling tussen het
muzieklokaal en de aula. Aan het bestaande
gebouw wordt weinig veranderd; wel worden werken overlegplekken ingericht in de grote brede gang
in het talengedeelte en werkplekken op de gang bij
bètavakken. Bij krimp kan het binas-paviljoen als los
gebouw worden afgestoten.

24
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PRAKTIJKSCHOOL
PRO GROTIUS
DELFT

Bestaande situatie 2017:

Drie nieuwe situaties

links voormalige basisschool, rechts voormalige
kleuterschool

1

Superuse Studio’s benadrukt neutrale
plattegrond en duurzaamheid

Pro Grotius is een school voor praktijkonderwijs voor leerlingen van 12 tot
18 jaar. De school combineert theorie- en praktijkvakken met interne en externe
stages. In de onderbouwklassen zijn de leerlingen voltijds op school, vanaf de
derde klas nog drie dagen per week. De school kent twee typen ruimte:
de stamgroeplokalen als de thuisbasis van de leerlingen, en een variëteit aan
praktijklokalen voor de interne stages.
De school gaat verhuizen naar een complex van twee schoolgebouwen in
Delft-Zuid: een voormalige kleuterschool uit de jaren zestig en basisschool uit
1994. De vraag is hoe deze gebouwen op een functionele en aantrekkelijke
wijze geschikt kunnen worden gemaakt voor een ander onderwijstype dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn ontworpen.
Het buitenterrein heeft onderwijskundige betekenis voor de groenvakken,
en moet daarnaast zowel ontspanning bieden als beweging stimuleren. De school
wil zich graag actief met de buurt verbinden door middel van bijvoorbeeld een
restaurant of winkeltje. De school moet de uitstraling van een middelbare school
krijgen, aldus de leerlingen.

2

K.A.S. geeft school smoel door opvallende
verbinding

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN HET OORSPRONKELIJKE
GEBOUW:
- Uiterlijk basisschool verdient verbetering

3

- Interieur prettig en knus
- Groot groen erf, maar verwaarloosd
- Gunstige ligging

Studio Huijgens maakt optimale verdeling van
theorie- en praktijklokalen

26
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et Plan

WaterINFILTRATIE
mogelijkheden

WATERPLEIN

REGENWATERGEBRUIK

mogelijkheden

PRO GROTIUS | DELFT

Impressie

1.SUPERUSE STUDIO’S

VERDAMPING

39

49

sie

Superuse Studios ontwerpt een school in één
verdieping en besteedt veel aandacht aan
duurzaamheid. In de indeling verandert zo weinig
mogelijk. Door een kleine uitbreiding van de

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

Bestaande situatie

basisschool krijgt het gebouw een dubbelgang,
met lokalen langs de gevel en een centraal gebied
met kooklokaal en aula. De meeste praktijklokalen

- Veel aandacht voor duurzaamheid

zitten in de kleuterschool. De plattegrond is relatief

- Neutrale, flexibele plattegrond

neutraal. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van

- Optimaal hergebruik van bestaande structuur gebouwen

de bestaande structuur van binnenwanden en

- Materialen worden geoogst in directe omgeving

puien. De lokalen kunnen eenvoudig van functie

- Optimale interactie met de buurt

veranderen. De verbindingsgang heeft puur
de functie van verbinden en entree. De gevels
worden geïsoleerd en bekleed met resthout.
Bouwmaterialen worden zoveel mogelijk geoogst
Nieuwe situatie

in de directe omgeving. Duurzaamheid wordt
verbonden met het onderwijs, en er wordt gezocht
naar optimale interactie met de buurt.

28
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PRO GROTIUS | DELFT

2.K.A.S.

brede gang die licht en ruimtelijk is
brede
bredegang
gangdie
dielicht
lichten
enruimtelijk
ruimtelijkisis

impressie nieuwbouw, hoogte - licht - ruimtelijkheid

impressienieuwbouw,
nieuwbouw,hoogte
hoogte- -licht
licht- -ruimtelijkheid
ruimtelijkheid
impressie

K.A.S. i.s.m. Marjolein Kreuk verdeelt de
stamgroep- en praktijklokalen over beide
gebouwen. De praktijklokalen liggen aan de

impressie ‘conceptstore’ vanaf de Vulcanusweg

straatzijde (Vulcanusweg), zodat het praktijkkarakter
zich aan de buitenwereld toont.
De tien stamgroeplokalen liggen aan de stille zijde,

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

en ze zijn twee-aan-twee per jaargang gekoppeld.
De bestaande gebouwen worden verbonden met
een nieuw, opvallend bouwvolume van twee etages.

- De school krijgt een ‘smoel’

Aan de buitenzijde worden de drie bouwdelen

- Veel aandacht voor interieur

niet tot één geheel gesmeed, maar onderscheiden

- Verdeling theorie- en praktijklokalen over beide gebouwen

ze zich juist. In het interieur vormen ze wel een

- Praktijklokalen aan straatzijde, als etalage naar de buurt

eenheid. De entree van de school is extra hoog.

- Twee gebouwen verbonden door opvallend bouwvolume
Bestaande situatie

Nieuwe situatie

Er is direct zicht naar het hart van het gebouw,
de aula. Hier komt het cluster zorg en voeding,
met het restaurant en een terras dat contact maakt
met de buurt. In de gangen zijn allerlei zitjes voor
de leerlingen.

30
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B, variant 1: Impressie van de Binnenstraat ter plaatse van de entree met vide
PRO GROTIUS | DELFT

3.STUDIO HUIJGENS

Model B: Impressie Aula en Studiecentrum
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MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

- Strikte scheiding theorie- en praktijklokalen

Studio Huijgens scheidt de theorie- en

aan de bestaande structuur van binnenwande en

- Optimale situering praktijklokalen

praktijklokalen strikt. De stamgroeplokalen komen

puien. De praktijklokalen die gekoppeld zijn aan

- Optimale plattegrond

in de voormalige kleuterschool, de praktijklokalen

buitenactiviteiten (zoals groen) liggen aan het

- Prachtig ingerichte buitenruimte

in de voormalige basisschool (links). Een brug

achtererf. De twee gebouwen worden, behalve

verbindt de twee gebouwen en vormt een

door het nieuwe tussendeel, ook door het

ontmoetingsplek in de school. Ook scheidt dit

materiaalgebruik voor de gevels tot een eenheid

tweelaagse bouwdeel het formele voorplein

gesmeed. De gevels van beide scholen worden met

van het activiteitenplein. De plattegrond is strak

keimwerk behandeld. De nieuwe tussenbouw krijgt

toegesneden op het programma van eisen en

een houtuitstraling.

wensen. Ook is het plan zoveel mogelijk aangepast
32

33

TABOR COLLEGE
OSCAR ROMERO
HOORN

Bestaande situatie 2016

Drie nieuwe situaties

1

Emiel Lamers, Sportschoolvariant:
combineert sportzalen en fietsenstalling in
nieuw vrijstaand bouwdeel

2
Tabor College Oscar Romero in Hoorn is een Topsport Talentschool voor mavo,
havo en vwo met 1.600 leerlingen. Het gebouw uit 1983 is meermalen uitgebreid, wat ten koste ging van de buitenruimte. Oscar Romero is dus een grote
school op een relatief kleine locatie.
Het leerlingenaantal is gestabiliseerd. Nu er niet langer voor de groei hoeft
te worden gebouwd, ontstaat ruimte om zorgvuldig naar de bestaande school te
kijken, knelpunten te verhelpen en nieuwe wensen te realiseren.
Centraal in het onderzoek staan de drie grote ‘ruimtevreters’: de bestaande
en gewenste sportfaciliteiten, de fietsstalling en het autoparkeren. Drie varianten
worden uitgewerkt: alle sport op de eigen locatie, alle sport uitplaatsen naar
elders in Hoorn, en een middenvariant. Elke architect werkt één variant uit,
in combinatie met een voorstel voor de buitenruimte.
Een andere opgave is het interne verkeerssysteem (gangen, trappen, entrees).
Dat is na vele verbouwingen ‘scheefgetrokken’, waardoor sommige delen
intensiever worden gebruikt dan voorzien. Een nieuwe routing moet evenwicht
brengen en knelpunten wegnemen.
De school denkt na over verschuivingen in het ruimtegebruik: willen we vakgroepen clusteren of juist niet? Waar komen werkplekken? Kunnen we onderbenutte
ruimten zoals een grote collegezaal (Mandelazaal) herbestemmen? Ook zijn er
technische opgaven (gevels, daken, installaties) die onvermijdelijk een fors deel
van het budget zullen aanspreken.

34

Architectenbureau-K2, Buitenterreinvariant:
richt buitenruimte in voor bewegen

3

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN HET OORSPRONKELIJKE
GEBOUW:
- Groot gebouw op kleine kavel
- Interieur gezellig doolhof
- Mooie binnentuin
- Fietsenstalling domineert plein

Rooijakkers, Middenvariant: breekt bestaande
school open om veel daglicht toe te voegen

35

OSCAR ROMERO | HOORN

1.EMIEL LAMERS ARCHITECTURES (ELA)

Emiel Lamers i.s.m. Joost Barendregt

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

- Sportschoolvariant -

- Ruimte scheppen door bij te bouwen

nieuw, vrijstaand sportgebouw komt een grote

- Markant sportgebouw

hal, die in drieën kan worden opgedeeld. Op de

Alle sportfaciliteiten komen op het eigen terrein.
De bestaande sportzalen worden gesloopt. In een

begane grond komen kleedkamers, docentenkamer

- Kleine ingrepen met groot effect
- Slimme oplossing fietsenstalling

Bestaande situatie

en fietsenstalling. Aan beide zijden van het
hoofdgebouw komt een kleine uitbreiding met
de nieuwe entrees voor boven- en onderbouw.
Hiertussen ligt de centrale as met de algemene
schoolfuncties. Tussen de hoge entreehal en het
nieuwe sportgebouw komt een entreeplein.
Het gebouw wordt opgedeeld in vier zones met
accenten voor sport, technologie, kunst en de
mediatheek. Technologie ligt bij de hoofdentree, de
mediatheek bij de andere entree, kunst rondom de

Nieuwe situatie
36

Mandelazaal. De routing wordt verbeterd.
37

OSCAR ROMERO | HOORN

2.ARCHITECTENBUREAU-K2

OSCAR ROMERO

Architectenbureau-K2
- Buitenterreinvariant Alle sportfaciliteiten worden uitgeplaatst, maar
de buitenruimte wordt nadrukkelijk ingericht om
beweging te stimuleren. Er komen speelvelden en
tribunes, tuinen, tafeltennistafels en een plek om
te beeldhouwen. Fietsen worden langs de rand

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

van het terrein gestald. Ook de binnentuin wordt
Bestaande situatie

verbeterd. In het gebouw worden vakgroepen
geclusterd en werkruimten gedifferentieerd. Na

- Minimale ingreep met groot effect

sloop van de gymnastiekzalen wordt de school aan

- Laten potentie schoolplein zien

die zijde uitgebreid, en de grote publieke ruimte

- Slimme routing

verhuist hierheen. De mediatheek komt in het hart

- Architectonische stijl sluit mooi aan bij origineel

van het gebouw aan de binnentuin te liggen. De
Mandelazaal wordt een vlakkevloerzaal. Tekenen
en techniek blijven waar ze nu zijn, en in de hoek
komen de geschiedenislokalen. De conciërge
komt op een strategisch punt aan de entree, met
Nieuwe situatie

38

daarachter de staffuncties.
39

chtstraat bij de nieuwe entree
OSCAR ROMERO | HOORN

3.ROOIJAKKERS ARCHITECTEN

daglichtstraten met werkplekken
Theo Rooijakkers i.s.m. Sechmet Bötger
- Middenvariant De bestaande sportzalen blijven en worden
geoptimaliseerd. Nieuwe sportfaciliteiten komen
elders. In dit ontwerp ligt de nadruk op de
gangen, de vides en de werkplekken die zich
daarin bevinden. De vides brengen daglicht in
het gebouw, en bieden een heldere oriëntatie,
duurzame ventilatie en lichte werkplekken aan
ruime daglichtstraten. Deze logistieke zone vormt
met de dubbelgrote aula het hart van de school.
Er komen drie trappen bij en er verdwijnt één. De
nieuwe hoofdentree ligt aan de noordzijde. De
bestaande zuidelijke entree geeft toegang tot de
grote aula en het gebied met de lockers. Door de
bergingen uit de gangen te halen, ontstaat ruimte
voor werkplekken. De fietsen worden compacter
gestald aan de kant van de sportzalen.

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:
- Brengen veel daglicht in gebouw
- Veel aandacht voor werkplekken
- Sporten op dak gymzaal
- Vides verlevendigen de school

Bestaande situatie
40

Nieuwe situatie
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SELECTIE PROJECTEN VAN MEVROUW MEIJER

Ontwerp stap 4

Toermalijn als leefwereld

Documentatie over deze projecten: www.mevrouwmeijer.nu
Gebruik Maximaal
180 leerlingen
15 leslokalen
1 flexlokaal
1 multifunctionele ruimte
1 handvaardigheidlokaal

BISSCHOP BEKKERSSCHOOL | GRONINGEN

SBO TOERMALIJN | EMMEN

Kleinschalige school wil een nieuwe onderwijsmethode invoeren.

Monumentale school voor speciaal basisonderwijs in krimpgebied
aangepast aan de eisen des tijds.
Nieuwe wordt
volume

Multifunctionele ruimte

PVANB ARCHITECTEN

ZOFA ARCHITECTEN

HELDER & HELDER
ARCHITECTEN

VAN SCHAGEN ARCHITECTEN

JEROEN BOERSMA
ARCHITECTUURSTUDIO (JAS)

WEVELAAN | UTRECHT

ZILVERKAMP | HUISSEN

‘H-school’ wordt ingericht voor flexibel gebruik als overloop voor meerdere scholen in de wijk.

‘Bloemkoolschool’ uit de jaren zeventig in uitgestrekte laagbouw.

DAF ARCHITECTEN

RHAW ARCHITECTURE

BUREAU SLA

MARCO HENSSEN ARCHITECTEN

ZECC ARCHITECTEN

NEXIT

FRANKENDAELSCHOOL | AMSTERDAM

MOLENWIEK DALTON | HAARLEM

Voormalige kleuterschool moet een forse uitbreiding krijgen, in monumentale en groene omgeving.

‘Bloemkoolschool’ uit 1977 in laagbouw moet uitbreiden en een nieuw gezicht naar straat en park krijgen.

HAPPEL CORNELISSE
VERHOEVEN

STUDIO JVM

LOOS ARCHITECTS

KORTH TIELENS

ALVAREZ OUBURG

DE REGENBOOG EINDHOVEN

PIRAMIDE BOERHAAVE | HAARLEM

Niet het gebouw maar de omgeving van school, kinderopvang en buurthuis is de grote opgave.

Patioschool uit de jaren zestig in slechte bouwkundige staat. Slopen of behouden?

BURO LUBBERS
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SUBOFFICE

SERGE SCHOEMAKER

DERKSEN WINDT

STUDENTEN TU EINDHOVEN

HANS VAN EEDEN
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WAT KAN
MEVROUW MEIJER
VOOR U DOEN?

U kunt Mevrouw Meijer betrekken bij uw
plannen voor een afzonderlijk schoolgebouw. U kunt ons ook vragen om voorstellen te doen voor meerdere scholen in
onderlinge samenhang, zoals in Haarlem
Schalkwijk is gebeurd. Dit ‘model Haarlem’
is toepasbaar op andere steden, maar ook
in het landelijk gebied en in krimpgebieden.
Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van
bestaande scholen, met het doel om hun
onderwijsfunctie hoogwaardig voor de
toekomst te behouden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de grote opgave van deze tijd
is, die fantastische resultaten kan bieden.
Sloop/nieuwbouw is soms gewenst, maar
6

BETROKKENEN BIJ
HET ONDERZOEK

Het bureau van Mevrouw Meijer bestaat uit

Rudolf Steiner College, Haarlem (2015)

architect Tjeerd Wessel en kunsthistoricus

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem, afdeling

Wilma Kempinga.

Jeugd, Onderwijs, Sport
Architecten:

Mevrouw Meijer helpt schoolbesturen
en gemeenten om op een frisse manier
naar de toekomst van schoolgebouwen
te kijken. Met oog voor functionaliteit,
duurzaamheid, immateriële waarden, en
financiën. Door gebruik te maken van
de ontwerpkracht van de architectuur,
kunnen wij oplossingen letterlijk ‘in
beeld’ brengen.
Mevrouw Meijer levert concrete ontwerpen en zorgt voor cultuurverandering en
deskundigheidsbevordering. Onderdeel
van onze werkwijze is een participatieproces waarin alle betrokkenen concreet
samenwerken. Zo kunnen we de betrokkenheid bij het eigen schoolgebouw
versterken en zo nodig vastgelopen
processen vlottrekken.

CONTACT MET
MEVROUW MEIJER

Meer informatie vindt u op

Beuving Martensen Architecten, Utrecht

www.mevrouwmeijer.nu

Entremedio A&D / DRAWarchitects, Haarlem
Studio Steenbruggen, Amsterdam

Stichting Mevrouw Meijer
Andreas Bonnstraat 25 III

Tabor College Oscar Romero, Hoorn (2016)

1091 AW Amsterdam

Opdrachtgever: Stichting Onderwijshuisvesting
Hoorn (SOHH)

Wilma Kempinga

Architecten: Emiel Lamers Architectures samen met

06 19 210 520

Joost Barendregt, Amsterdam

wk@mevrouwmeijer.nu

Architectenbureau-K2, Amsterdam
Theo Rooijakkers samen met Sechmet Bötger,

Tjeerd Wessel

zien we meestal als tweede keus. Wilt u
tijdig omschakelen naar deze duurzame
koers, dan heeft Mevrouw Meijer veel
kennis, inzicht, ervaring en inspiratie op
het gebied van scholenbouw te bieden.
Mevrouw Meijer werkt samen met de TU
Eindhoven en de TU Delft, onder meer
voor architectonisch en stedenbouwkundig
onderzoek. Ook werken wij mee aan het
onderzoek van de TU Delft naar de ‘Toekomst van de Ambachtsschool’.
Wilt u nader kennismaken met Mevrouw
Meijer? Wij geven regelmatig presentaties
en nemen deel aan discussies over onderwijs en architectuur. Informeer ook naar
onze reizende tentoonstelling ‘Herbestemmen van school naar school’, samengesteld i.s.m. het ABC Architectuurcentrum
in Haarlem.
Meer informatie, inclusief publicaties over
onze werkwijze: www.mevrouwmeijer.nu

Amsterdam

06 230 22 878
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Gymnasium Beekvliet, Sint-Michielsgestel (2017)
Opdrachtgever: Vereniging Ons Middelbaar
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Onderwijs (OMO), Tilburg

bestaat uit:

Architecten: Olaf Gipser Architects, Amsterdam

Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland

Monadnock, Rotterdam

Dirk Sijmons, landschapsarchitect, em-hoogleraar

Oud-Beekvliet: Van Boven Architecten

TU Delft

Sint-Michielsgestel en MVRDV, Rotterdam

Simone Rots, architectuurhistoricus, bureau Crimson
Praktijkschool Pro Grotius, Delft (2017)
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