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WIE IS 
MEVROUW MEIJER

Stichting Mevrouw Meijer is een ideëel 

onderzoeksbureau dat verbetering van de 

schoolarchitectuur nastreeft. 

Mevrouw Meijer vindt schoolgebouwen belangrijk, 

omdat kinderen er een groot en vormend deel van 

hun leven doorbrengen. Een school is meer dan 

louter bedrijfshuisvesting. 

De kwaliteit van een school is van grote 

maatschappelijke betekenis. Goede architectuur 

hoort hier bij. Het ontwerp van scholen 

verdient liefde, concentratie, gedrevenheid 

en deskundigheid. Een school hoort geen 

wegwerpgebouw te zijn, vindt Mevrouw Meijer.

Mevrouw Meijer wil samen met zoveel mogelijk 

betrokkenen de discussie over scholenbouw nieuw 

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 

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.

HOE MEVROUW MEIJER 
AAN HAAR NAAM KOMT

Mevrouw Meijer ontleent haar naam aan het 

kinderboek Mevrouw Meijer, de merel, geschreven 

en geïllustreerd door Wolf Erlbruch.

Deze Mevrouw Meijer maakt zich altijd grote 

zorgen om niks. Totdat ze op een dag een piepjong 

mereltje in de moestuin vindt. Verdwenen zijn de 

oeverloze tobberijen; ze heeft nu werkelijk iets om 

voor te zorgen. Ze voedt het vogeltje, geeft het 

vliegles, en slaat dan ook zelf haar vleugels uit.

Deze parabel leert ons hoe je vleugels kunt krijgen 

door je te richten op de essentie. Mevrouw Meijer 

nodigt iedereen uit om boven het dagelijks getob 

over onderwijshuisvesting uit te stijgen en een 

goede en mooie school tegemoet te vliegen. 
NIEUW LEVEN VOOR HET 
MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

Het gebouw van Montessori Lyceum Amsterdam, MLA, gaat al meer dan honderd jaar 
mee en is nu toe aan een nieuwe levensfase. Vooral de twee bouwdelen uit de jaren 
1960 moeten grondig onderhanden worden genomen, zodat ze onderwijskundig en 
bouwkundig geschikt zijn voor de eisen van vandaag en morgen.

De deelscholen in het MLA moeten een herkenbare plaats krijgen, het onderwijs 
vereist een variëteit aan ruimten, de school wil het liefst meer gymzalen, er is meer 
stallingsruimte voor fietsen nodig, en het binnenplein moet worden opgeknapt. Bij deze 
deelopgaven moet ook worden gelet op de samenhang van de school als geheel en  
op de plaats in de stad.

Deze ingewikkelde puzzel rechtvaardigt een gedegen vooronderzoek naar de ruimtelijke 
mogelijkheden. Stichting Mevrouw Meijer heeft dit ontwerpend onderzoek uitgevoerd, in 
samenwerking met de school en met drie architectenbureaus. Zij werkten drie scenario’s 
uit, van klein tot groot en met variaties van verbouw en nieuwbouw.

In dit cahier laten we de resultaten zien. De drie ontwerpen vormen de kern. Hieraan 
voorafgaand introduceren we de werkwijze van Mevrouw Meijer en de opgave van 
het MLA, en tot slot verwijzen we naar vergelijkbare onderzoeken elders in het land. 
Mevrouw Meijer hoopt dat het MLA hiermee een weloverwogen stap naar de toekomst 
heeft gezet.
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MEVROUW MEIJER OP  
DE MIDDELBARE SCHOOL

Iedere school heeft een eigen huis-
vestingsopgave, maar er zijn thema’s die 
wij in ons onderzoek telkens opnieuw 
tegenkomen. Vooral de opgaven en 
bevindingen bij de middelbare scholen 
zijn relevant voor het MLA. Zij worden 
kort toegelicht op pagina 26-27. Meer 
informatie is te vinden op de website
www.mevrouwmeijer.nu

Naoorlogse schoolgebouwen zijn door-
gaans slim, ruim en flexibel ontworpen, en 
ze kunnen gemakkelijk worden aangepast 
aan nieuwe gebruikseisen. Ze zien er soms 
sleets uit, zijn technisch verouderd, of zijn 
door allerlei verbouwingen onoverzichte-
lijk geworden. Maar die gebreken zijn te 
verhelpen. Wie deze gebouwen afstoft en 
hun oorspronkelijke kwaliteiten heront-
dekt, kan er opnieuw voor lange tijd van 
profiteren. De scholen staan vaak voor een 
combinatie van deze opgaven:

a. Capaciteit. Scholen zijn gegroeid of ge-
krompen, of gaan dat volgens de progno-
ses in de toekomst doen. Er is een aanpak 
gewenst die uitgaat van wisselende leerlin-
genaantallen over een langere periode.

b. Bouwkundige opgaven. Veel gebou-
wen moeten bouw- of installatietechnisch 
bij de tijd worden gebracht en aan nieuwe 
(duurzaamheids)eisen voldoen. Soms moet 
het gebouw wordt opgeschoond van vele 
verbouwingen om een nieuwe samenhang 
aan te brengen. 

NIEUW LEVEN VOOR 
BESTAANDE SCHOLEN

Mevrouw Meijer doet onderzoek dat 
bijdraagt aan de kwaliteit van schoolge-
bouwen. Dat is belangrijk, vinden wij, 
want hoogwaardige schoolgebouwen 
komen ten goede aan alle betrokkenen 
bij de school zelf, en ook aan de samen-
leving als geheel. Aan het schoolgebouw 
herken je de zorg die aan de toekom-
stige generatie wordt besteed.

Mevrouw Meijer onderzoekt in het bij-
zonder de toekomstmogelijkheden van 
bestaande schoolgebouwen uit 1950-
1980. Zij blijken uitstekend geschikt voor 
aanpassing aan nieuwe onderwijskundige 
inzichten. Behoud en transformatie zou 
volgens ons de eerste keus moeten zijn, 
met nieuwbouw slechts als aanvulling.  
Dit zijn onze vier argumenten.

1. Onderwijskundige functionaliteit. 
Naoorlogse scholen zijn nog altijd gemak-
kelijk en flexibel in het gebruik. Vooral 
de ruimte en kwaliteit van de lokalen is 
superieur. Deze scholen hebben al vele 
vernieuwingen meegemaakt en kunnen er 
nog meer aan.

2. Historische waarde. Deze scholen zijn 
een kenmerkend en herkenbaar deel van 
de geschiedenis. Ze zijn verbonden met 
de herinneringen van miljoenen, met de 
cultuurhistorie, en met hun omgeving. Dit 
alleen al verplicht tot zorgvuldigheid.
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c. Onderwijskundige eisen en wensen. 
Visies en werkwijzen veranderen regelma-
tig in het onderwijs, en het gebouw moet 
daaraan ruimte bieden. Zo is er tegen-
woordig behoefte aan leerpleinen, werk-
plekken, domeinen of deelscholen. Maar 
het gebouw moet ook flexibel genoeg zijn 
om zich aan toekomstige onderwijsvisies 
te kunnen aanpassen.

d. Schoolerf en verdere omgeving. Er is 
vaak aandacht nodig voor het buitenter-
rein van de school (krap, vol, onaantrek-
kelijk), voor de fietsenstalling en voor de 
relatie met de buurt en de stedenbouw-
kundige context. 

e. Financiën. Hoogwaardige renovatie en 
transformatie doorbreekt de conventio-
nele 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.

3. Duurzaamheid. Sloop en nieuwbouw 
kosten veel energie en grondstoffen.  
Eventuele energiewinst van compacte 
nieuwbouw weegt niet op tegen de milieu-
last van de bouw. Behoud en transformatie 
is daarom de meest duurzame keus.

4. Kosten. Behoud en hoogwaardige 
transformatie kost doorgaans 10 tot 30 % 
minder 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.

Mevrouw Meijer heeft inmiddels ontwer-
pend onderzoek gedaan bij 13 basisscho-
len en 7 middelbare scholen. Een selectie 
van onze projecten vindt u achterin dit 
cahier. En op: www.mevrouwmeijer.nu
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Het is voor schoolbesturen en gemeen-
ten vaak lastig om de werkelijke kosten 
van onderwijshuisvesting te berekenen. 
Dit geldt des te sterker bij een vergelij-
king tussen de opties van behoud/trans-
formatie en sloop/nieuwbouw. 

Mevrouw Meijer laat daarom een complete 
en eerlijke kostenberekening uitvoeren 
door het bouwkostenadviesbureau Winket. 
In deze calculatie worden alle kosten mee-
genomen, dus zowel de investeringskosten 
als de exploitatielasten en de energielas-
ten. 

Concreet vergelijkt Winket drie opties. 
Hoeveel kost: (a) een minimale opknap-
beurt van het bestaande gebouw, (b) een 
hoogwaardige renovatie/transformatie 
volgens de drie architectonische ontwer-
pen, met een resultaat dat gelijkwaardig is 

aan nieuwbouw, en (c) sloop of afstoting 
van het bestaande gebouw en vervanging 
door nieuwbouw.

De conclusie uit deze calculatie 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 ‘levens-
verlengende renovatie’ of een complete 
metamorfose mogelijk, met meer vierkante 
meters per leerling en minder onzekerhe-
den en risico’s.

Winket meet naast de kosten ook de 
milieu-impact van renovatie/transformatie 
en van sloop/nieuwbouw. Ook daar heeft 
renovatie/transformatie een gunstiger 
score. Daarom noemen wij renovatie/trans-
formatie de meest duurzame keus.

DE WERKWIJZE VAN 
MEVROUW MEIJER

HOEVEEL KOST EEN SCHOOL?

‘Mevrouw Meijer 
helpt bewuste en 
onbewuste ideeën 
van toekomstige 
gebruikers  
te verwoorden’ 
ERICA VAN LANGEN, RECTOR 
TABOR COLLEGE OSCAR ROMERO, HOORN

Een onderzoek van Mevrouw Meijer 
bestaat uit twee fasen. 

De eerste fase bestaat uit inventarisatie en 
analyse van het bestaande gebouw, en van 
de eisen en wensen van alle betrokkenen. 
Dit mondt uit in een ‘concept-programma 
van eisen en wensen’, inclusief resterende 
vraagtekens en onopgeloste knelpunten. 
Dit is het startdocument voor het ontwer-
pend onderzoek in de tweede fase.
 
In de tweede fase laten we drie architec-
ten in de vorm van ‘ontwerpend onder-
zoek’ verkennen welke oplossingen er 
voor de opgaven mogelijk zijn. Elk bureau 
werkt een ander scenario uit, oftewel een 
deel van het scala van mogelijkheden. Wij 
kiezen talentvolle bureaus die niet eerder 
een school ontwierpen en dus scherp en 
fris naar de opgave kijken. Het is een geza-
menlijk onderzoek en geen wedstrijd.

In beide fasen is participatie van alle 
betrokkenen bij de school cruciaal. In 
de eerste fase zijn zij de leveranciers 
van eisen, wensen en ervaringen, die als 
voeding voor de architecten dienen. In 
de tweede fase kunnen zij het ontwerp-
proces van de architecten met hun reacties 
bijsturen. 

Mevrouw Meijer schakelt bouwkosten- 
bureau Winket in om in beide fasen finan-
cieel de vinger aan de pols te houden, 
met eerlijke en niet-geflatteerde calcula-
ties. 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 realistisch?

Dankzij de eerste fase van het onderzoek 
krijgt de opdrachtgever (school, school-
bestuur) een scherper 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 inhoude-
lijke 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 projectmanage-
mentbureau kan uitbesteden. Uiteraard 
hopen wij dat de kennis, de inzichten en 
de betrokkenheid die ons onderzoek heeft 
opgeleverd, in dit vervolgproces blijft 
doorwerken.

Milieu-impact
Renovatie versus 
Nieuwbouw 
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INTRODUCTIE MONTESSORI 
LYCEUM AMSTERDAM (MLA)

Het Montessori Lyceum Amsterdam, 
MLA, is gehuisvest in een gebouwen-
complex vlakbij het Rijksmuseum in 
Amsterdam Zuid. De school omvat het 
grootste deel van een bouwblok tussen 
de Pieter de Hoochstraat en de Hobbe-
makade. Het complex bestaat in hoofd-
zaak uit de vier bouwdelen A, B, C en D 
die op de luchtfoto zijn aangegeven.

Het oudste deel stamt uit 1912. Het is 
gebouwd als huisvesting van twee rooms-
katholieke scholen, de R.K. HBS en het 
Sint Ignatius Gymnasium (nu bouwdeel 
B) met daarbij het Patershuis als woon-
gebouw voor de lesgevende paters 
(bouwdeel D) en op de hoek de kapel als 
verbinding tussen school en Patershuis. 
Het Patershuis is in 1936 uitgebreid. Deze 
bouwdelen vormen samen een gemeente-
lijk monument.

In 1963-1965 is de school uitgebreid met 
twee nieuwe gebouwen, de huidige bouw-
delen A en C. 

Na het vertrek van het Ignatius Gym-
nasium in 1978 nam het MLA zijn intrek in 
de bouwdelen A, B en C. Ruim twintig jaar 
later, in 1999, verwierf het MLA ook het 
Patershuis. Dit voormalige woongebouw 
is in 2000-2002 verbouwd om het geschikt 
te maken voor onderwijsfuncties, en heet 
sindsdien bouwdeel D.

1912 1939 1969

AANWAS BOUWBLOK, MAAR NOG STEEDS ‘ONAF’
historische context 3

1912 1939 1969

BOVEN Overzicht van het MLA met de vier 

bouwdelen A, B, C en D. Op de voorgrond de 

Hobbemakade, links de Ruysdaelstraat, en achter 

bouwdeel A de Pieter de Hoochstraat

ONDER Ontwikkeling van het schoolcomplex in de 

loop der tijd. Van links naar rechts de situatie in 

1912, 1939 en sinds 1969

B

DC

A

Het resterende deel van het bouwblok 
bestaat uit woonhuizen die niet tot het 
MLA-complex behoren. Tussen de bouw-
delen A t/m D ligt de binnenplaats met 
het schoolplein. Hier bevindt zich ook de 
fietsenstalling (bouwdeel F). 

Tenslotte heeft het MLA een nevenves-
tiging in Van Ostadestraat in de Pijp, die 
in gebruik is als het mavo-gebouw ‘VOS’ 
(bouwdeel E). De afstand tussen de twee 
locaties bedraagt circa 600 meter.
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OPGAVEN  
VOOR HET MLA

Het MLA is een grote, volle school 
op een klein kavel midden in de stad. 
De school biedt onderwijs aan 1.550 
havo- en vwo-leerlingen. Het complex 
omvat bijna een heel bouwblok, met 
een schoolplein en fietsenstalling op de 
binnenplaats. Ongeveer de helft van 
het complex bestaat uit bebouwing 
met een monumentenstatus. De andere 
helft, bouwdelen A en C, stamt uit de 
jaren zestig en is geen monument. Grote 
bouwkundige ingrepen zullen in deze 
bouwdelen A en C moeten plaatsvinden. 

Er zijn drie grote opgaven: 
de inrichting van bouwdeel A voor  
deelscholen, de mogelijkheden van extra 
gymzalen in bouwdeel C, en het her- 
ontwerp van de binnenplaats en de 
fietsenstalling. Daarnaast zijn er enkele 
kleinere opgaven.

De drie deelscholen bevinden zich in 
bouwdeel A. Het bouwdeel is groot 
genoeg (3.379 m2 bruto vloeroppervlak, 
bvo), maar de verhouding tussen netto- en 
bruto-oppervlakte is ongunstig; iets meer 
dan de helft, 1.732 m2, geldt nu als func-
tioneel nuttig oppervlakte (fno). Ook is er 
een starre indeling en hebben de lokalen 
een ongunstige maat.

De opgave bestaat eruit om bouwdeel  
A te transformeren tot het ideale huis van 
twee of drie deelscholen, door efficiënter 
ruimtegebruik, herindeling en/of uitbrei-
ding. 

1. DEELSCHOLEN

Het MLA wil zijn Montessori-karakter beter 
tot uitdrukking brengen. Een belangrijk 
element is de opdeling van de onderbouw 
(klassen 1 t/m 3) in kleinere ‘deelscholen’ 
met een voor de leerlingen overzichtelijke, 
herkenbare en veilige omvang. De onder-
bouw bestaat uit drie parallelle deelscho-
len van elk 280 leerlingen (10 klassen). 
Onderbouwleerlingen besteden 60-80% 
van hun tijd in de eigen deelschool. Voor 
gym, betavakken (binas) en kunstvak-
ken gaan ze naar andere delen van het 
complex.

INSPIRATIE: ENSEMBLE RONDOM KLOOSTERTUIN
school, kapel en Patershuis (ca 1920) 4

De school (links) en het Patershuis  

(rechts) kort na oplevering in1912, gezien vanaf 

de Pieter de Hoochstraat

BOVEN De school tijdens de bouw, 1910-1911

ONDER Ansichtkaart van de Hobbemakade met 

op de achtergrond de school, 1925

Vanuit de Montessori-visie wordt variatie 
en flexibiliteit in leervormen en ruimten 
verlangd. Dit veronderstelt een relatief 
‘open’ deelschool. Docenten hechten 
echter ook aan een herkenbaar thuishonk 
per vak met een eigen sfeer. De opgave 
is om de verhouding tussen ‘open’ en 
‘herkenbaar’ te onderzoeken en concrete 
voorstellen te doen. Hierbij wordt mede 
geput uit eerder onderzoek naar de  
‘Montessorimix’, uitgevoerd door Atelier 
PRO.  

Andere eisen voor de deelschool zijn 
werk- en spreekkamers. Voorts zou de 
deelschool een volwaardige verblijfsruimte 
tijdens pauzes moeten zijn. 
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VERVOLG OPGAVEN 
VOOR HET MLA

2. GYMZALEN

Het MLA beschikt over twee gymzalen 
in bouwdeel C, terwijl er vier nodig zijn. 
Elders in de stad worden twee zalen 
gehuurd. Een vraag voor het onderzoek 
is of op de eigen locatie twee extra 
gymzalen kunnen worden gerealiseerd. 
De wenselijkheid hiervan moet worden 
afgewogen tegen de beperkte ruimtelijke 
mogelijkheden. 

Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de maximale bouwhoogte. Bouwdeel 
C bevat nu naast gymzalen ook kunst- 
lokalen. Die zouden anders kunnen 
worden geordend, of elders in de school 
worden ondergebracht.

Bouwdeel C vormt door zijn prominente 
plaats het gezicht van het MLA, een 
gezicht dat de afgelopen vijftig jaar is 
bepaald door het modernistische blok met 
zijn grote ramen. Ook in de nieuwe situatie 
vereist deze hoeklocatie extra zorgvuldig-
heid.

OVERIGE OPGAVEN

Bij de uitwerking van deze grote opgaven 
kunnen ook andere kwesties worden 
betrokken. 

De tweede locatie van het MLA, de mavo-
afdeling in de Van Ostadestraat (bouwdeel 
E), kent een overcapaciteit aan ruimte 
door de daling van het aantal mavo-
leerlingen. Overwogen kan worden om dit 
gebouw bij de opgave te betrekken als 
huisvesting van één deelschool. 

Voorts kan er gekeken worden naar de 
plaats en de benutting van collectieve 
en bijzondere onderwijsruimten, zoals 
de kantine, de aula, de mediatheek, de 
studiezaal en stiltewerkruimen. Met vragen 
als: kan de aula beter worden benut? En: 
brengen onderbouwleerlingen hun pauzes 
door in de algemene kantine of in de 
eigen deelschool?

De verbindingen tussen de verschillende 
bouwdelen verdienen aandacht. Met name 
tussen de bouwdelen C en D is deze nu 
beperkt. Hoe kan de samenhang worden 
verbeterd met respect voor de monumen-
tenstatus van bouwdelen B en D?

De ingrepen in bouwdelen A en C bieden 
de mogelijkheid om deze intensief ge-
bruikte en enigszins sleetse bouwdelen 
bouwkundig en installatietechnisch bij de 
tijd te brengen. Ook kunnen bouwkundige 
missers bij vorige verbouwingen worden 
gecorrigeerd.

Uitgangspunt van dit onderzoek is behoud 
en transformatie van de bestaande bebou-
wing. Gedeeltelijke sloop en nieuwbouw 
is niet uitgesloten, maar is nadrukkelijk 
tweede keus.

3. BUITENRUIMTE  
EN FIETSENSTALLING

De school heeft een zeer beperkte buiten-
ruimte, de binnenplaats, die door eerdere 
verbouwingen verder in ruimte, bruikbaar-
heid en sfeer is aangetast. Hier is een 
grondig herontwerp gewenst.

Een belangrijke factor is hier het fietspar-
keren. Dagelijks komen 1.500 leerlingen 
op de fiets naar school. De bestaande 
stallingsruimte schiet te kort. De opgave is 
om ruim voldoende stallingsruimte te reali-
seren en het binnenplein te ontlasten.  

Een inpandige of ondergrondse fietsen-
stalling ligt voor de hand. De stallings-
ruimte moet goed toegankelijk zijn met 
logische en prettige verbindingen naar de 
schoolgebouwen. Vanuit de conciërge-
loge(s) moet er goed zicht zijn op de bin-
nenkomende leerlingen.

Gevel gebouw C, beeldbepalend bouwdeel 

in de afgelopen 50 jaar 

MEVROUW MEIJER VINDT VAN 
HET OORSPRONKELIJKE GEBOUW: 

- Kwaliteit middelbare school in de binnenstad 

- Goede daglichttoetreding

- Niveauverschillen bemoeilijken toegankelijkheid

- Gebouwen A en C kunnen worden aangepast

Leerlingen en leerkrachten op het 

binnenplein in 1985. Links bouwdeel 

A, rechts bouwdeel B.
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HOOFDLIJNEN VAN 
HET ONDERZOEK

Het ontwerpend onderzoek is uitge-
voerd in de vorm van drie scenario’s: een 
minimaal scenario, een middenscenario 
en een maximaal scenario:

Minimaal: 2 deelscholen in bouwdeel A  
en de derde deelschool op de locatie 
Van Ostadestraat, en 2 gymzalen in  
bouwdeel C.
Midden: 3 deelscholen in bouwdeel A  
en 3 gymzalen in bouwdeel C.
Maximaal: 3 deelscholen in bouwdeel A 
en 4 gymzalen in bouwdeel C.

Deze varianten zijn gekozen omdat de 
deelscholen en de gymzalen de grote 
‘ruimtevreters’ zijn. Door hun aantal te 
variëren, worden ook de mogelijkheden 
voor de andere onderdelen van de school 
beïnvloed. In alle drie scenario’s moeten 
het binnenplein en de fietsenstalling 
worden aangepakt. 

ARCHITECTEN

Voor het ontwerp onderzoek schakelt 
Mevrouw Meijer steeds drie architecten 
in met elk een eigen aanpak. We kiezen 
talentvolle, geëngageerde ontwerpers die 
een bestaand gebouw kunnen analyseren 
en aan de hand van de eisen en wensen de 
toekomstpotentie van het gebouw kunnen 
verbeelden. 

Voor het onderzoek naar het MLA zijn dit:
Minimaal scenario: 
Ard de Vries Architecten + 
Studio Donna van Milligen Bielke
Middenscenario: 
AM_A Andrea Möhn Architects  
Maximaal scenario: 
Civic architects 

BEVINDINGEN

De drie plannen worden op de volgende 
pagina’s afzonderlijk getoond. Als alge-
mene conclusie kan nu al worden gesteld 
dat alle drie de scenario’s realistisch zijn. 
Zelfs het maximale programma kan op de 
bestaande locatie worden gerealiseerd. 
De drie plannen bieden dus een palet aan 
oplossingsmogelijkheden waaruit het MLA 
zijn keus kan doen.

Het is goed mogelijk om het bouwdeel  
A efficiënter te benutten en voor de deel-
scholen in te richten. Voor de minimale 
variant volstaat een bescheiden uitbreiding 
in de vorm van nissen; voor de andere 
scenario’s is een grotere uitbreiding nodig, 
die een deel van het plein inneemt maar 
ook weer collectieve ruimte teruggeeft.

Voor bouwdeel C kan zowel behoud als 
sloop/nieuwbouw worden overwogen. 
Nieuwbouw ligt voor de hand bij uitbrei-
ding tot vier gymzalen, maar kan ook 
worden gebruikt voor een nieuwe invulling 
van de begane grond met collectieve 

Ard de Vries Architecten + Studio Donna van 

Milligen Bielke

AM_A Andrea Möhn Architects

Civic Architects

1

2

3

ruimten, zoals in de minimale variant.
Voor de fietsenstalling bieden de ontwer-
pers meerdere oplossingen, variërend van 
één grote tot meerdere kleinere stallingen. 
Bijzondere aandacht is er voor verruiming 
van de poort en voor korte routes naar de 
stallingen die het plein zoveel mogelijk vrij 
laten.

Alle drie hebben de toegangspoort aan 
de Pieter de Hoochstraat verhoogd zodat 
deze toegankelijk wordt voor hulpdien-
sten. De toegang aan de Ruysdaelstraat 
kan hierdoor vervallen.

Iedere ontwerper heeft daarnaast enkele 
bonus-suggesties gedaan. Zo pleit Ard de 
Vries ervoor alle collectieve ruimten zoveel 
mogelijk naar het plein te richten, doet 
Andrea Möhn voorstellen voor de aula en 
de mediatheek, en laat Civic zien dat er, 
bovenop het maximale programma, ook 
nog ruimte is voor enkele woningen. In 
alle plannen zitten ideeën over de betere 
aansluiting van de verschillende bouwde-
len, met name C en D.

Tenslotte doet iedere architect voorstellen 
voor het uiterlijk van de school, variërend 
van baksteen tot led-gevels. Dat maakt 
duidelijk dat er ook op dit vlak veel te 
kiezen is. Tegelijkertijd zijn de façadevoor-
stellen het meest inwisselbare deel van de 
plannen. De belangrijkste keuzen liggen 
niet aan de gevel, maar erachter.

Bestaande situatie
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1.ARD DE VRIES ARCHITECTEN + STUDIO  
  DONNA VAN MILLIGEN BIELKE 

In dit plan – de minimale variant – is bouwdeel 

A geschikt gemaakt voor twee deelscholen. De 

deelscholen beschikken elk over iets meer dan een 

verdieping; de ene deelschool zit op de eerste 

verdieping en een deel van de tweede, de andere 

op de vierde en een deel van de derde. Centraal 

daartussen, en met vides verbonden, bevinden 

zich de ruimten voor docenten. Op de begane 

grond komt de kantine. Halfronde erkers leveren 

voldoende extra ruimte op, en creëren ook een 

opvallende nieuwe gevel. Het gebouw wordt 

efficiënter en gevarieerder ingedeeld, met gesloten, 

halfopen en open lesruimten.

Het binnenplein wordt verhoogd zodat eronder 

plaats is voor een grote en toch aangename 

fietsenkelder. Door gaten in het plein komt 

daglicht in de kelder en groeien bomen omhoog. 

De collectieve ruimten, zoals de kantine en de 

mediatheek, komen aan het plein te liggen. Door 

de vorm van de mediatheek wordt het plein aan 

de zuidkant letterlijk afgerond. De hoofdingang 

verhuist naar de Pieter de Hoochstraat, met 

een verhoogde poort die toegankelijk is voor 

hulpdiensten. In de verhoogde poort aan de Pieter 

de Hoochstraat bevindt zich de conciërgeloge.Bestaande situatie Nieuwe situatie

BOVEN Zicht vanuit de gang naar een lokaal in  

de deelschool

MIDDEN Maquette gebouw A

ONDER Bestaande gevel en halfronde uitbreidingen

Het verhoogde plein met de fietsenkelder en aan het einde de ‘afronding’ van het plein met 

de mediatheek
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VERVOLG ARD DE VRIES ARCHITECTEN + STUDIO  
DONNA VAN MILLIGEN BIELKE 

Het gymgebouw C wordt gesloopt en volledig 

opnieuw gebouwd. Op de begane grond komt een 

grote open mediatheek met een studielandschap 

aan het plein en een verdiepte werkplek. De twee 

gymzalen op de verdieping kunnen dankzij een 

eigen ingang extern worden verhuurd. Boven 

de gymzalen komen de computerruimte en de 

technieklokalen, en daarboven de kunstlokalen en 

een eigen filmzaaltje.

De oude en nieuwe bouwdelen worden beter met 

elkaar verbonden, met transparante overgangen 

uitgevoerd in glas. Het gevelbeeld wordt 

omschreven als een moderne vertaling van de 

Amsterdamse School-stijl. 
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MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL: 

- Ruim plein met mooie fietsparkeeroplossingen

- Totaal complex tot formele compositie gemaakt

- Ruim opgezette flexibele deelscholen 

- Goede spreiding collectieve voorzieningen

BOVEN Maquette vanuit het zuiden

ONDER Overzicht met fietsstallingen

www.arddevries.nl + www.dvmb.nl
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2.AM_A ANDREA MÖHN ARCHITECTS

In dit plan – de middenvariant – blijven de 

bouwdelen A en C gehandhaafd. Bouwdeel A wordt 

aan de pleinzijde iets uitgebreid zodat er voldoende 

ruimte ontstaat voor de drie deelscholen. Iedere 

deelschool beslaat één verdieping. Ze delen enkele 

vaklokalen. De klassieke lokalen liggen aan de 

straatzijde, de vrijere ruimten aan de pleinzijde. 

De grote nieuwe trap aan de pleinzijde is ook 

geschikt als verblijfsplek. Op de begane grond zit 

de kantine.

Het plein wordt vrijgemaakt van fietsen en de 

hoogteverschillen worden beter benut. Er komen 

vijf middelgrote fietsenstallingen. De poort aan de 

Pieter de Hoochstraat wordt niet alleen verhoogd 

maar ook in breedte verdubbeld om de stroom 

fietsers te kunnen verwerken.
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MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL: 

- Maximaal hergebruik

- Gedifferentieerde leerlandschappen in gebouw A

- Aandacht voor experimentele gevels

- In gebouw C een mooi Kunstendak

BOVEN Doorsnede gebouw A

ONDER Kantine met trap naar deelscholen

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

BOVEN Binnenplein met LED-gevel van gebouw A

ONDER Overzicht met fietsstallingen
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VERVOLG AM_A ANDREA MÖHN ARCHITECTS

Het gymgebouw C blijft bestaan maar de aanbouw 

met kunstlokalen wordt gesloopt. In de nieuwe 

aanbouw komt een derde gymzaal plus nieuwe 

kunstlokalen en een patio. De kunstafdeling wordt 

door een luchtbrug verbonden met bouwdeel D. 

Op de begane grond is ruimte voor fietsen.
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Het plan besteedt veel aandacht aan duurzaamheid 

en visuele presentatie. Er zijn groene gevels 

gedacht aan de buitenzijde van bouwdeel A en 

de binnenzijde van bouwdeel C. Opvallend is 

de LED-gevel van gebouw C op de hoek van de 

Ruysdaelstraat en de Hobbemakade, die drie 

functies combineert: zonnepaneel, zonwering en 

LED-verlicht mediascherm. Dezelfde gevel komt aan 

de pleinkant van bouwdeel A. 

BOVEN Voorstel voor de mediatheek in gebouw B

ONDER Plattegronden gebouw C

Kleinere ingrepen zijn er in de bouwdelen B en 

D. Er komen meer werk- en chill-plekken, de 

mediatheek verhuist naar de oude kantine, en in de 

aula boven de mediatheek wordt de Harry Potter-

sfeer versterkt.

BOVEN Gevelbeeld bouwdeel C met LED-verlichting

ONDER Doorsnede gebouw C

www.am-a.eu



2322

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM | MAXIMALE VARIANT

3. CIVIC ARCHITECTS

In dit plan – de maximale variant – wordt 

onderzocht of alle gewenste onderdelen op het 

eigen terrein passen, inclusief drie deelscholen  

en vier gymzalen. 

De drie deelscholen in bouwdeel A zijn niet 

boven elkaar, maar naast elkaar geplaatst, als drie 

buurpanden met elk vier etages. Om voldoende 

ruimte te creëren, komt er een uitbreiding aan de 

pleinzijde. Deze verkleining van het plein wordt 

gecompenseerd door twee nieuwe terrassen als 

buitenruimten van de deelscholen. De klassieke 

lokalen liggen aan de straatzijde, de vrije ruimten 

aan het plein. Op de begane grond komt een van 

de twee grote fietsenstallingen, en aan de pleinzijde 

de kantine.

Het plein wordt zoveel mogelijk leeg gelaten.  

De twee grote fietsenstallingen, meteen bij de 

poort in het A-gebouw en onder het C-gebouw, 

zorgen ervoor dat het plein vrij is van fietsen. 
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Studie MLA

Gebouw C 1:500

Schetsontwerp Voorlopig S.XXX

2017.01.01

TO
TA

L: 1.54
5 STU

K
S

TO
TA

L: 1.64
5 STU

K
S

31

Doorsnede van gebouw A met 

verticale deelscholen en uitbreiding 

met terrassen en trappen

???

1

3
2

1 2 3

1
2

3

ORGANISATIE VAN DE DEELSCHOLEN
drie scenario’s 12

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

BOVEN Impressie dakterassen deelscholen

ONDER Overzicht met fietsenstallingen

RECHTSONDER Verticale opbouw van 3 deelscholen
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MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM | MAXIMALE VARIANT

VERVOLG CIVIC ARCHITECTS

AFMAKEN VAN HET BOUWBLOK
buitenwereld 7

GEBOUW C - D
oostgevel 44

fietsenstalling
halfverdiept (815 stuks)
1000 m²
######

bestaande fietskelder
maat en aantal ter controle (200 stuks?)
350 m²
389 m²

PROJECT

ONDERWERP

DATUM

SCHAAL

TEKENINGNUMMERFASE STATUS

Studie MLA

Gebouw C 1:200

Schetsontwerp Voorlopig S.XXX

2017.01.01GEBOUW C_FIETSENKELDER
35GEBOUW C_BG

toestellenberging zaal 2
toestellenberging
45 m²
42 m²

toestellenberging zaal 1 
opslag dubbelzaaldeel
35 m²
22 m²

kleedkamers zaal 1
meisjes
25 m²
24 m²

wasruimte zaal 1
meisjes
15 m²
14 m²

kleedkamers zaal 1
jongens
25 m²
25 m²

wasruimte zaal 1
jongens
15 m²
15 m²

Appartement
twee kamer
50 m²
43 m²

fietsenstalling
buitenlucht (130 stuks)
1000 m²
147 m²

PROJECT

ONDERWERP

DATUM

SCHAAL

TEKENINGNUMMERFASE STATUS

Studie MLA

Gebouw C 1:200

Schetsontwerp Voorlopig S.XXX

2017.01.01

36
GEBOUW C_V1

kleedkamers zaal 2
jongens
25 m²
22 m²

wasruimte zaal 2
jongens
15 m²
13 m²

wasruimte zaal 2
meisjes
15 m²
12 m²

kleedkamers zaal 2
meisjes
25 m²
26 m²

Appartement
twee kamer
50 m²
50 m²

kleedkamers zaal 4
jongens
25 m²
25 m²

wasruimte zaal 4
jongens
15 m²
15 m²

PROJECT

ONDERWERP

DATUM

SCHAAL

TEKENINGNUMMERFASE STATUS

Studie MLA

Gebouw C 1:200

Schetsontwerp Voorlopig S.XXX

2017.01.01

37
GEBOUW C_V2

Appartement
twee kamer
50 m²
50 m²

toestellenberging zaal 4
toestellenberging
45 m²
42 m²

toestellenberging zaal 3
opslag dubbelzaaldeel
35 m²
22 m²

kleedkamers
meisjes zaal 3
25 m²
24 m²

wasruimte
meisjes zaal 3
15 m²
14 m²

kleedkamers
jongens zaal 3
25 m²
25 m²

wasruimte
jongens zaal 3
15 m²
15 m²

PROJECT

ONDERWERP

DATUM

SCHAAL

TEKENINGNUMMERFASE STATUS

Studie MLA

Gebouw C 1:200

Schetsontwerp Voorlopig S.XXX

2017.01.01

38
GEBOUW C_V3

wasruimte zaal 4
jongens
15 m²
15 m²

kleedkamers zaal 4
jongens
25 m²
26 m²

Appartement
twee kamer
50 m²
50 m²

docentenruimte
ook voor scheidrechters
7 m²
19 m²

PROJECT

ONDERWERP

DATUM

SCHAAL

TEKENINGNUMMERFASE STATUS

Studie MLA

Gebouw C 1:200

Schetsontwerp Voorlopig S.XXX

2017.01.01

39
GEBOUW C_V4

40

Het gymgebouw C wordt vervangen door een  

nieuw blok met vier gymzalen, kunst- en 

technieklokalen en een fietsenkelder. De onderste 

twee gymzalen kunnen worden samengevoegd 

en zijn afzonderlijk bereikbaar en verhuurbaar. Er 

is veel zorg besteed aan de gevels op de hoek 

Ruysdaelstraat-Hobbemakade. De huidige glasgevel 
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0
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26
00

1000
Peil=0

5000
Verdieping 1

10000
Verdieping 2

14000
Verdieping 3 Dakgoot

PROJECT

ONDERWERP

DATUM

SCHAAL

TEKENINGNUMMERFASE STATUS

Studie MLA

Gebouw C 1:200

Schetsontwerp Voorlopig S.XXX

2017.01.01

7m

5.5m

16.90m

0.00m

GYM

GYM

BERGING 
ALGEMEEN 

CONNECTIE TUSSEN 
GEBOUW D EN C

BERGING TEKENLOKALEN / 
TECHNIEK 

TECHNIEKLOKAAL

TEKENLOKALEN / TECHNIEK
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MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL: 

- Maximaal programma en toch veel buitenruimte

- Verticale deelscholen met horizontale verbindingen

- Gevels geïnspireerd op de historische omgeving 

- Slimme stapeling van 4 gymzalen

BOVEN Schets van de hoofdvorm 

van bouwdeel C, nog zonder 

uitgewerkte plaatsing van ramen

ONDER Doorsnede gebouw C met 

gymzalen, kunstdak en verbinding 

met gebouw D

op het zuiden zorgt voor verblinding en warmte in 

de gymzalen. Daarom is gekozen voor een meer 

gesloten bakstenen gevel die toch niet detoneert 

op de markante hoek. 

De kunstlokalen bovenin bouwdeel C krijgen 

een transparante verbinding naar gebouw D, 

waar de fraaie houten zolder ook als tekenlokaal 

wordt ingericht. Ook komt er een dakterras waar 

getekend kan worden in de buitenlucht.  

 

De huidige toegang aan de Ruysdaelstraat 

kan worden bebouwd. Voorgesteld wordt 

om hier geen lokalen te maken maar zes 

tweekamerappartementen, voor docenten of 

commerciële verhuur. 

BOVEN Gevelbeeld vanaf de Hobbemakade. Links bouwdeel C, daarnaast bouwdeel D en de kapel

MIDDEN Plattegronden gebouw C

ONDER Gevelbeeld Ruysdaelstraat

GEBOUW C
zuidgevel 43

www.civicarchitects.eu
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SUPERUSE STUDIO’S K.A.S. ISM MARJOLEIN KREUK STUDIO HUIJGENS

PRAKTIJKSCHOOL PRO GROTIUS | DELFT
Hoe kunnen een voormalige kleuterschool uit de jaren zestig en een basisschool uit 1994 geschikt worden 

gemaakt voor een Praktijkschool met vaklokalen? 

STUDIO STEENBRUGGEN BEUVING MARTENSEN ENTREMEDIO

RUDOLF STEINER COLLEGE (RSC) | HAARLEM 
Hoe kan een bestaande basisschool uit 1966 geschikt worden gemaakt voor basis- en voortgezet onderwijs 

van de Vrije School met een eigen theaterzaal, gymzaal, kantine en vaklokalen?

SELECTIE PROJECTEN VAN MEVROUW MEIJER

COLLECTIEVE RUIMTEN  ENTREEZONE/ VERBINDING BEGANE GROND – 1E VERDIEPING (VOORSTEL) 42

Impressie nieuwe situatieOLAF GIPSER ARCHITECTS MONADNOCK TEAM OUD-BEEKVLIET

GYMNASIUM BEEKVLIET | SINT-MICHELSGESTEL
Een tijdelijke uitbreiding voor een gymnasium uit 1978 die onderwijskundig en architectonisch hoogwaardig is. 

De relatie met de prachtige omgeving moet worden verbeterd.

ARCHITECTUUR MAKEN BUREAU SLA STUDIO MAARTEN VAN KESTEREN

NIMETO | UTRECHT
Vakschool voor creatieve ruimtemakers biedt twee opleidingsniveaus, die elk in een eigen gebouw zijn 

ondergebracht. Hoe deze twee opleidingen met elkaar te verweven en opleidingsclusters te creëren?

CHRISTELIJK LYCEUM | VEENENDAAL
Scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo met 2150 leerlingen. Het complex bestaat uit vier gebouwen. 

Het onderzoek richt zich hoofdzakelijk op Gebouw A uit 1968 en op het ‘schoolerf’. 

RONALD JANSSEN MEESVISSER STUDIO RTM

DE WERELDBURGER | OSDORP 
Een verkeerd gerenoveerd schoolgebouw uit 1965 waarin werkplekken buiten de klassen moeten komen. 

Ook is een betere aansluiting met het aangrenzende park en de wijk gewenst.

STUDIO PROTOTYPE KARAKTER ANA

Documentatie over deze en andere scholen : www.mevrouwmeijer.nu

TABOR COLLEGE OSCAR ROMERO | HOORN
Topsport Talentschool voor mavo, have en vwo met 1600 leerlingen. Het gebouw uit 1983 is meermalen 

uitgebreid, wat ten koste ging van de buitenruimte. 

OSCAR ROMERO 

EMIEL LAMERS ARCHITECTURES ARCHITECTENBUREAU-K2

	
Lichtstraat	bij	de	nieuwe	entree	

ROOIJAKKERS ARCHITECTEN

KORTH TIELENS ALVAREZ OUBURG STUDENTEN TU EINDHOVEN

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

Onderdeel van een onderzoek van Mevrouw Meijer naar 14 scholen in Haarlem Schalkwijk.
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WAT KAN 
MEVROUW MEIJER 
VOOR U DOEN?

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 ontwer-
pen en zorgt voor cultuurverandering en 
deskundigheidsbevordering. Onderdeel 
van onze werkwijze is een participatie-
proces waarin alle betrokkenen concreet 
samenwerken. Zo kunnen we de betrok-
kenheid bij het eigen schoolgebouw 
versterken en zo nodig vastgelopen 
processen vlottrekken.

U kunt Mevrouw Meijer betrekken bij uw 
plannen voor een afzonderlijk schoolge-
bouw. U kunt ons ook vragen om voor-
stellen 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 krimpgebie-
den.

Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van 
bestaande scholen, met het doel om hun 
onderwijsfunctie hoogwaardig voor de 
toekomst te behouden. Wij zijn ervan over-
tuigd dat dit de grote opgave van deze tijd 
is, die fantastische resultaten kan bieden. 
Sloop/nieuwbouw is soms gewenst, maar 

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 ‘Toe-
komst van de Ambachtsschool’.  

Wilt u nader kennismaken met Mevrouw 
Meijer? Wij geven regelmatig presentaties 
en nemen deel aan discussies over onder-
wijs en architectuur. 

Meer informatie, inclusief publicaties over 
onze werkwijze: www.mevrouwmeijer.nu


