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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. 

Henk Vermeulen

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR  

NIMETO, UTRECHT 

Toen wij over de toekomst van onze 
huisvesting gingen nadenken, hebben wij 
als school voor creatieve ruimtemakers 
bewust gekozen voor een samenwerking 
met Mevrouw Meijer. Natuurlijk hadden 
we een ander pand kunnen laten 
bouwen of een ander bestaand pand 
kunnen zoeken. Wij wilden echter 
kijken of ons huidige pand kon worden 
hergebruikt, future proof kon zijn en een 
inspirerende plek kon blijven voor onze 
studenten en medewerkers. Mevrouw 
Meijers filosofie past in die zin goed 
bij die van ons; een school is meer dan 
alleen bedrijfshuisvesting. 

VOORWOORD:
DOEN WAAR JE 
VOOR STAAT

Wij vinden dat wij zelf moeten doen waar 
wij als opleiding voor staan. Wij vinden 
duurzaamheid belangrijk, en geven 
onze studenten ook het belang mee 
van het anders naar bestaande zaken 
kijken. Practice what you preach was ons 
motto toen plannen ontstonden voor het 
aanpakken van onze huisvesting. Hoe 
kunnen wij onze school voor de wereld van 
morgen vormgeven, hoe onderhouden wij 
deze en hoe passen we ons huidige pand 
aan nieuwe wensen en ideeën aan. Qua 
ontwerp, sfeer, inrichting en materiaal. 
Hoe verenigen we onze lange historie als 
vakschool met een blik de toekomst in. 

Samen met onze studentenraad, een 
groep medewerkers en Mevrouw Meijer 
hebben we een programma van eisen 
opgesteld, waarna een drietal jonge 
architectenbureaus hun voorstel hebben 
gepresenteerd. Ook dat vonden we een 
mooi uitgangspunt, aangezien wij als 
school ook jonge mensen stimuleren 
het beste uit zichzelf te halen tijdens 
hun studie. Alle drie de voorstellen 
hadden mooie, specifieke zaken die ons 
aanspraken. Wij hebben er uiteindelijk 
voor gekozen met een bureau, 
Studio Maarten van Kesteren, te gaan 
samenwerken en Nimeto’s huisvesting 
een zichtbare uiting te laten zijn van onze 
opleidingen tot creatieve ruimtemakers. 
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MEVROUW MEIJER  
EN DE NIEUWE  
AMBACHTSSCHOOL

Het praktijkgericht onderwijs staat de 
laatste jaren opnieuw in de aandacht. In 
2016 begeleidde Mevrouw Meijer een 
team van de TU Delft bij hun onderzoek 
naar ‘De Nieuwe Ambachtsschool’. 
Het team onderzocht nieuwe concep-
ten voor een school die onderwijs en 
praktijk combineert en een verbinding 
legt met de omgeving. Mevrouw Meijer 
arrangeerde de ontmoetingen met de 
praktijk, waardoor de academische 
invalshoek van de TU een hoger werke-
lijkheidsgehalte kon krijgen.

Uit dit onderzoek is het boek ‘The New 
Craft School’ voortgekomen (uitgave Jap 
Sam Books, 2018). Het bevat een analyse 
van de architectuur van de vakschool en 
van de rol van het middelbaar beroepson-
derwijs in de samenleving, en ideeën om 
de band te versterken tussen de school 
en bedrijven, kenniscentra, ambachtscul-
tuur en de buurt. Plus een overzicht van 25 
historische en hedendaagse vakscholen uit 
binnen- en buitenland.

NIEUW LEVEN  
VOOR MBO NIMETO 
UTRECHT 

Nimeto is een vakschool voor creatieve 
ruimtemakers in Utrecht Oost. De school 
is gehuisvest in twee ruime gebouwen 
uit de jaren zestig, die van elkaar zijn ge-
scheiden door een straat en verbonden 
door een luchtbrug. De school wil het 
onderwijs anders organiseren, maar de 
strikte verdeling over twee gebouwen is 
hierbij een complicatie.
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In de huidige verzameling gebouwen 
weerspiegelt zich de geschiedenis van de 
school. Deze geschiedenis begon bijna 
een eeuw geleden met de oprichting van 
de Nationale Schildersschool in 1922. 
De school verhuisde in 1968 vanuit het 
centrum van Utrecht naar de nieuwbouw 
op de huidige locatie. In 1986 volgde een 
grote uitbreiding waarin de etaleursop-
leiding werd ondergebracht. Toen in 
2002 de naastgelegen Slagersvakschool  
vertrok, nam Nimeto ook dat gebouw in 
gebruik. De verbindende luchtbrug over 
de Smijerslaan stamt uit 2004. 

De school biedt twee opleidingsniveaus 
aan, die tot nu toe elk in een eigen 
gebouw zijn ondergebracht. Nimeto wil ze 
meer met elkaar verweven en zogeheten 
opleidingsclusters creëren. Hoe past dat 
in het gebouw? Het is een ingewikkelde 
puzzel die een gedegen vooronderzoek 
naar de ruimtelijke mogelijkheden recht-
vaardigt. Stichting Mevrouw Meijer heeft 
dit ontwerpend onderzoek uitgevoerd, in 
actieve samenwerking met de school en 
met drie architectenbureaus. 

In dit cahier laten we de resultaten zien. 
De drie ontwerpen vormen de kern  
(p.14-27). Hieraan voorafgaand introduce-
ren we de werkwijze van Mevrouw Meijer 
(p.4-7) en de opgave van Nimeto (p.8-
13). Tot slot geven we een indruk van het 

vervolg bij Nimeto (p.28-29), en van ver-
gelijkbare onderzoeken elders in het land 
(p.30-31). Mevrouw Meijer verwacht dat 
Nimeto hiermee een overtuigende stap 
naar de toekomst kan zetten, en daarmee 
ook andere scholen kan inspireren (p.32). 

Omslag

The New 

Craft School

LINKS De luchtbrug gebouwd in 2004 

RECHTS Opening Nationale Schildersschool  

in 1968
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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 Nimeto. Een selectie 
hiervan is te vinden op pagina 30-31. 
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 verge-
lijking tussen behoud/transformatie en 
sloop/nieuwbouw. En het is evenmin 
eenvoudig te bepalen wat het meest 
duurzaam en circulair is.

Mevrouw Meijer laat daarom een complete 
en eerlijke kosten- en milieuberekening 
uitvoeren door het bouwkostenadvies-
bureau Winket.  
In de calculatie worden alle kosten meege-
nomen, dus zowel de investeringskosten 
als de exploitatielasten en de energielas-
ten. Concreet vergelijkt Winket vijf opties. 
Hoeveel kost: (a) een minimale opknap-
beurt van het bestaande gebouw, (b, c 
en d) een hoogwaardige renovatie/trans-
formatie volgens de drie architectonische 
ontwerpen, met een resultaat dat gelijk-

waardig is aan nieuwbouw, en (e) sloop 
of afstoting van het bestaande gebouw 
en vervanging door nieuwbouw. Hoog-
waardige renovatie/transformatie blijkt 
meestal 10 tot 30% voordeliger dan sloop/
nieuwbouw. 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 met de ‘ecokosten-methode’ 
ook de milieu-impact per variant. Deze 
methode, ontwikkeld door de TU Delft, 
berekent de milieueffecten in alle levens- 
fasen van het gebouw, dus zowel tijdens 
de bouw (materialen en ‘ingebedde’ 
energie) als daarna (dagelijks energie-
gebruik). Ook vanuit duurzaamheid en 
circulariteit blijkt renovatie/transformatie 
dan doorgaans de beste keus.

DE WERKWIJZE VAN 
MEVROUW MEIJER

HOEVEEL KOST EEN SCHOOL?  
EN WAT IS DUURZAAM?

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 bouwkostenbu-
reau Winket in om in beide fasen financieel 
de vinger aan de pols te houden, met eer-
lijke en niet-geflatteerde 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 realistisch? Ook 
calculeert Winket de milieuaspecten van 
iedere variant. 

De eerste fase van het onderzoek geeft 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 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.

De drie troeven van de ‘methode- 
Mevrouw Meijer’ zijn: de ontwerpkracht 
van de architectuur, een eerlijke kosten-
berekening, en de brede participatie. 

Het leidt tot een vruchtbaar proces dat 
de betrokkenheid bij de school versterkt, 
deskundigheid bevordert en zicht biedt op 
betere onderwijshuisvesting.

Milieu-impact
Renovatie versus 
Nieuwbouw 

 E :  Energie
O :  Onderhoud
 I :  Investering
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Kostenanalyse
Renovatie versus 
Nieuwbouw
     
 E :  Energie
O :  Onderhoud
 I :  Investering
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KENMERKEN 
MBO NIMETO

Nimeto is een vakschool voor creatieve 
ruimtemakers met 1.350 leerlingen. De 
voorloper van Nimeto begon bijna een 
eeuw geleden als nationale schilders-
school. Later zijn nieuwe disciplines 
toegevoegd, zoals etaleren. Hieruit is 
het huidige aanbod geëvolueerd, met 
vakken als interieur, styling en presenta-
tie, meerdere schildersspecialismen en 
standbouw. Ieder vak vereist specifieke 
praktijklokalen. Het gebouw van Nimeto 
in Utrecht-Oost huisvest ook een eigen 
schildermuseum, het Nimeto Museum. 

ONTWIKKELINGEN SINDS 1968 

Nimeto staat in de naoorlogse wijk Tuin-
dorp-Oost. Vanaf het begin was hier een  
‘scholenenclave’ gereserveerd, bestemd 
voor drie scholen, een botanische tuin en 
een sportterrein. Het gebied had één toe-
gangsweg, de Smijerslaan, en was verder 
ingesloten door infrastructuur: een spoor-
lijn en de ringweg. De drie scholen waren 
HBS/Atheneum De Munnik (geopend 
1968), de Nationale Schildersschool (1968) 
en de Slagersvakschool (1973). 

Sindsdien zijn Nimeto en zijn omgeving 
sterk veranderd. Het Nimeto-gebouw is 
meermalen uitgebreid, het sterkst bij de 
komst van de etaleursopleiding in 1986. 
Toen in 2002 de Slagersvakschool vertrok, 
nam Nimeto ook dat gebouw in gebruik. 
De verbindende luchtbrug over de Smij-
erslaan stamt uit 2004. De meest recente 

interne verbouwing resulteerde in de open 
werkruimte ‘Labora’. Bij elkaar is de school 
nu ruim driemaal zo groot als in 1968.  

Het karakter van de directe omgeving 
veranderde sterk toen de derde school, 
De Munnik, in 1991 werd gesloopt. Niet 
alleen het vrijkomende terrein, maar ook 
de sportvelden en de botanische tuin 
werden opgevuld met woningbouw. Het 
gebied is hierdoor minder groen gewor-
den, het verloor zijn exclusieve onderwijs-
karakter, en de Smijerslaan werd nu ook 
toegangsweg tot de woningen. Ook is 
veel groen rond de school opgeofferd aan 
ruim 200 parkeerplaatsen.

TOEKOMST

Nimeto biedt twee opleidingsniveaus aan: 
een twee-/driejarige opleiding en een 
vierjarige opleiding. Op dit moment is 
elk niveau in een eigen gebouw onder-
gebracht. Een gevolg hiervan is dat weinig 
leerlingen van de korte opleiding door- 
stromen naar de langere opleiding. 
De school wil deze doorstroming juist 
stimuleren. Vandaar het voornemen tot 
herschikking van de vakken in de gebou-
wen, waardoor de niveaus meer worden 
gemengd.

LINKS Het scholengebied in 1974, met de drie 

scholen en een sportterrein (de open ruimte naast 

de HBS).

RECHTS Het gebied nu. Op de plaats van de HBS 

en het sportveld is nu een woonwijk. Nimeto is 

uitgebreid. Er is veel minder groen in het gebied.

BOVEN Nimeto en omgeving gezien vanuit het 

noorden. Met de oorspronkelijke schildersschool 

(A), de voormalige slagersvakschool (B), de 

uitbreiding voor de etaleursopleiding (C) en 

de luchtbrug boven de Smeijerslaan (D). Op de 

voorgrond woningen op het voormalige school- 

en sportterrein van HBS De Munnik (E).

B
A

C

D

E
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Nimeto wil een nieuwe onderwijsvorm 
invoeren met het ‘opleidingscluster’ 
als eenheid. Dit vereist een ingrijpende 
reorganisatie van de ruimte in de 
school. De opgave wordt gecompliceerd 
doordat de school over twee gebouwen 
is verdeeld, gescheiden door een open-
bare weg en slechts verbonden met een 
bescheiden luchtbrug. Behalve aan het 
interne ruimtegebruik moet er dus ook 
iets aan deze scheiding worden gedaan. 

Daarnaast zijn er andere opgaven. Nimeto 
verwacht een groei van het aantal leer-
lingen met ruim 25%. De school wil meer 
naar buiten treden met een aantrekkelijke 
en herkenbare uitstraling. En hierbij kan 
de omgeving van de school niet buiten 
beschouwing blijven.

ONDERWIJSVISIE: WERKEN IN  
CLUSTERS EN LEEROMGEVINGEN

De school biedt twee opleidingsniveaus, 
het twee-/driejarige Niveau 2/3 en het 
vierjarige Niveau 4. Op dit moment zijn zij 
elk in een eigen gebouw ondergebracht. 
Nimeto wil ze meer met elkaar verbin-
den, in de verwachting dat dit leerlingen 
van Niveau 2 zal stimuleren om door te 
stromen naar Niveau 4. In de nieuwe 
onderwijsvisie is de school daarom niet 
meer per niveau geordend, maar per 
opleidingscluster. De belangrijkste opgave 
is hoe de gebouwen geschikt kunnen 
worden gemaakt voor deze nieuwe visie. 
De visie onderscheidt zes vakclusters plus 
een algemeen cluster. Elk cluster moet een 
passende plaats krijgen. 
Dit zijn de zeven clusters  
(zie website Nimeto voor meer info):

1. Styling, Interieur en Vormgeving /   
    Styling en Productpresentatie
2. Media en Communicatie
3. Project Vastgoed Onderhoud
4. Restauratie- en Decoratieschilder en 
    Schilderen 
5. Stand- en decorbouw
6. Signing (Sign)
7. Taal en Rekenen (algemene vakken)     

De vakclusters zijn zeer uiteenlopend in 
leerlingenaantal en in ruimte-eisen. Het 
grote cluster 1 zal op termijn circa 705 
leerlingen omvatten, of  bijna 50% van het 
totale aantal. Voor elk van de clusters 2, 3, 
4 en 6 wordt een omvang tussen 200 en 
260 leerlingen verwacht, en voor cluster 
5 maximaal circa 42 leerlingen. Om dit 
verschil op te vangen, worden de opleidin-
gen ruimtelijk georganiseerd in zogeheten 
leeromgevingen. Het grote cluster 1 zal uit 
drie leeromgevingen bestaan, de overige 
clusters uit elk één.  

Samengevat: een cluster is een groep 
verwante opleidingen. Een leeromgeving 
is een fysieke leeromgeving waarbinnen 
een student in een bepaald schooljaar zijn 
opleiding volgt.

OPGAVE VOOR 
MBO NIMETO

1. slagersvakschool 1968 

2. schildersvakschool 1968

3. etaleerdersvakschool 1986

4. verbinding 1981

5. verbinding en loopbrug 2004

6. labora 2016
1

3

2

4 6 5

BOVEN  De architect van de Schildersschool was 

Piet Dingemans, die vlakbij ook de (gesloopte) 

school De Munnik ontwierp, en RECHTSONDER zijn 

eigen huis met een opvallende torenkamer.

BOVEN De vroegere Slagersvakschool, nu ook

in gebruik bij Nimeto, is ontworpen door  

Rein Fledderus. Hij was ook de architect van het 

Beatrixgebouw en de supervisor van de bouw 

van Kanaleneiland.
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RUIMTEGEBRUIK 
BINNEN DE CLUSTERS

Iedere leeromgeving heeft theorie- en 
praktijklokalen nodig, plus werkplekken 
voor leerlingen, docenten en assistenten. 
De praktijklokalen zijn het meest kenmer-
kend. Er zijn nu al praktijklokalen aanwezig 
die aan specifieke eisen voldoen, zoals 
schilderslokalen en etaleerlokalen. Deze 
lokalen zijn niet zomaar inwisselbaar, en 
bij de herschikking van de ruimte moeten 
zij bij voorkeur op hun plaats blijven. De 
manoeuvreerruimte zit vooral in de niet-
specifieke lokalen.

De ingrijpende herschikking is voor alle 
vakopleidingen een goede aanleiding 
om te heroverwegen welke ruimten en 
voorzieningen er nu en in de toekomst 
nodig zijn. De beroepspraktijk verandert 
voortdurend, de beroepsopleiding moet 
zich aanpassen, en nu is de kans om het 
onderwijs te vernieuwen. Daarnaast is 
flexibiliteit nodig om op toekomstige (nu 
nog niet te voorziene) veranderingen te 
kunnen inspelen. De voorstellen van de ar-
chitecten kunnen bijdragen aan de interne 
gedachtevorming. 

SAMENHANG

Leerlingen zullen in de nieuwe visie vooral 
in hun eigen leeromgeving te vinden zijn. 
Tegelijkertijd wil Nimeto dat zij in contact 
blijven met de school als geheel. Er is 
extra aandacht gewenst voor de samen-
hang en de verbinding in de school.

CAPACITEITSOPGAVE

Nimeto wil in de komende vijf jaar groeien 
van 1.350 naar 1.700 leerlingen. Dat is mo-
gelijk binnen het bestaande gebouw maar 
het vereist een efficiënter ruimtegebruik. 

OVERIGE FUNCTIES 
EN UITSTRALING

Nimeto wil bijdragen aan de maatschap-
pelijke herwaardering voor het vakon-
derwijs. Het wil zichtbaarder zijn, en de 
leerlingen een etalage bieden om hun 
werk aan de buitenwereld te tonen. Het 
reeds bestaande Nimeto Museum verdient 
meer bekendheid en een prominentere 
aanwezigheid. 
 
Een deel van de oplossing ligt in het 
gebouw: het stelt eisen aan de indeling en 
de verhouding tussen meer openbare en 
meer besloten delen. Daarnaast moet ook 
de buitenruimte en de omgeving van de 
school uitnodigender worden. De ge-
meente Utrecht stelt als uitgangspunt dat 
de Smijerslaan als autostraat moet blijven, 
en dat ook de parkeerplaatsen moeten 
worden gehandhaafd. Hoe kan aan deze 
eisen worden voldaan, terwijl tegelijkertijd 
de stedenbouwkundige ligging wordt 
verbeterd?

VERVOLG  
OPGAVE VOOR 
MBO NIMETO

MEVROUW MEIJER VINDT VAN
HET OORSPRONKELIJKE GEBOUW: 

- Van oorsprong mooie, ruime gebouwen 

  in dito omgeving

- Constructief betonskelet dat ook nu nog 

  kwalitatief goed is en veel flexibiliteit biedt 

- In de loop der tijd zowel binnen als buiten  

  ‘verrommeld’, maar dat is te herstellen

- Fasering in de aanpak is goed mogelijk

LINKS en BOVEN Impressies van Nimeto op  

dit moment
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BELANGRIJKSTE 
UITKOMSTEN VAN  
HET ONDERZOEK

Op de volgende pagina’s presenteren  
wij de resultaten van het ontwerpend on-
derzoek. Het onderzoek is, zoals altijd bij 
Mevrouw Meijer, uitgevoerd door drie 
architecten met elk een eigen aanpak. 
Voor het Nimeto-onderzoek vroegen wij 
architecten die alle drie ook ‘makers’ 
zijn: Architectuur Maken, Bureau SLA en 
Studio Maarten van Kesteren

TYPERING VAN DE OPGAVE
De architecten vergeleken de opgave met 
de ‘defragmentatie van de harde schijf’: er 
is per saldo genoeg ruimte, maar de ele-
menten van het gebouw moeten worden 
herschikt zodat ze aan de nieuwe gebruik-
seisen van de leeromgevingen voldoen.

Ze lieten zien hoe een leeromgeving kan 
worden georganiseerd. Omdat de school 
één geheel moet blijven, zagen ze ook het 
behouden en versterken van verbinding, 
samenhang en oriëntatie als een kernop-
gave, met extra zorg voor de verbinding 
van de twee gebouwen.

LEEROMGEVINGEN
De leeromgevingen passen goed in de be-
staande gebouwen, zo laten de architec-
ten zien. Er is voldoende ruimte. Door een 
efficiëntere indeling is ook bij forse groei 
geen of slechts beperkt uitbreiding nodig. 
De uitwerking kan op uiteenlopende 
manieren:

1. Architectuur Maken handhaaft zoveel 
mogelijk de bestaande indeling, en heeft 
heel precies gekeken hoe het nieuwe 
gebruik in bestaande ruimten past, met 
soms kleine ruimte-afwijkingen. Iedere 
leeromgeving heeft eigen vitrines en 
etalages aan een doorlopende gang door 
het gebouw.

2. Bureau SLA geeft ieder vakcluster een 
herkenbare plek, met per cluster een vaste 
kern en een flexibele schil aan les- en 
praktijkruimten. De kern geeft het vak een 
eigen gezicht, terwijl in de flexibele schil 
met lesruimten kan worden geschoven als 
de behoeften per leeromgeving wisselen.

3. Studio Maarten van Kesteren vat de 
school op als één grote werkplaats. De 
ruimte is zo open mogelijk, en er zijn 
geen gangen nodig. Alleen waar het strikt 
noodzakelijk is, vanwege geluid of stof, 
zijn ruimten visueel of geluidstechnisch 
afgezonderd. De open ruimte wordt met 
meubilair ingedeeld. Nieuwe lichthoven 
zorgen voor verticale verbindingen en 
vergemakkelijken de oriëntatie. 

Architectuur Maken

Bureau SLA

Studio Maarten van Kesteren

1

2

3

SAMENHANG
Ook de verbindingen in de school zijn op 
verschillende manieren uitgewerkt:

- Omloop. Architectuur Maken ontwerpt 
een omloop die de gebouwen samen-
smeedt en een binnentuin creëert. 
- Winkelstraat. Bureau SLA gebruikt de 
winkelstraat als metafoor. De straat met 
etalages voert langs alle leeromgevingen 
en door de kantine in het bruggebouw. 
- Centra. Maarten van Kesteren snijdt zes 
driedimensionale lichthoven in het gebouw 
die de verbindingen leggen en de oriënta-
tie vergemakkelijken.

UITBREIDINGEN
De drie architecten stellen elk een  
beperkte uitbreiding voor:

- Kantinebrug. Bureau SLA vervangt de 
smalle luchtbrug door een groter brug- 
gebouw met daarin de kantine. 
- Dakopbouw. Architectuur Maken tekent 
op het dak twee collegezalen voor het 
taal- en rekencentrum, en enkele pavil-
joens op het binnenterrein.
- Omloop binnenhof. Maarten van  
Kesteren breidt het schoolgebouw uit 
met een omloop (Stoa) op het binnenter-
rein, deels open en deels klimatologisch 
afgesloten. 

BUITENRUIMTE
Verkeer blijft mogelijk op de Smijerslaan, 
maar de auto is te gast. 

Bestaande situatie
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1.ARCHITECTUUR MAKEN 

Architectuur Maken wil met minimale ingrepen 

een maximaal resultaat behalen. Het gewenste 

programma is met precisie ingepast in het 

huidige gebouw. Hierdoor zijn er slechts enkele 

toevoegingen nodig.

De clusters zijn verticaal gegroepeerd. Zo ontstaat 

een heldere schikking van de opleidingen. Op 

elke verdieping herken je de afdeling en de 

functies die passen bij de verdieping. In de 

kelder zit voornamelijk opslag, op de begane 

grond publiekere functies zoals de balies en 

winkeltjes, daartussen en boven ruime praktijk- en 

theorielokalen.

Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

Bestaande situatie Nieuwe situatie

Labora, leerbora, eetbora rondom de buitenruimte

Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

Verbindende route rondom de tuin door de afdelingen

Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

De expo

Impressie van het middengebied, gezien in de 

richting van de voormalige slagersvakschool

BOVEN Atelierlokaal in het opleidingscluster voor 

Vormgeving en Styling

ONDER Principes van het ontwerp met in rood de 

verbindende omloop
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Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL: 

- Blijft zo dicht mogelijk bij de bestaande indeling 

- Binnenterrein tussen de gebouwen wordt 

  opgenomen in onderwijsconcept en verkeerscirculatie

- Tweede gebouw krijgt een hart: grote vide met 

  vrije werkplekken en extra entree

- Reeks van kleine ingrepen in de overgang tussen 

  leeromgeving en verkeersruimte

NIMETO UTRECHT

VERVOLG ARCHITECTUUR MAKEN 

Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

www.architectuurmaken.nl

Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

Markering van de route & 
visitekaartje voor het cluster
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Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018
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Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018
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Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018
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Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

Kelder

Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

Samen een mooiere school maken: 
De uitstallingen

Image description

Nimeto | Architectuur MAKEN17 mei 2018

Levendige gang

De clusters en voorzieningen liggen aan de 

rondgaande verbindingsroute, een omloop die 

zowel binnen door het gebouw als buiten tussen 

de twee gebouwen loopt. De binnentuin wordt 

vrijgemaakt van auto’s en ingericht met paviljoens.

Langs de omloop liggen herkenbare ‘ankerpunten’, 

zoals het taal- en rekencentrum, de kantine en 

Labora. Door hun strategische plaatsing ontstaat 

er een circulatie door het gebouw. Deze route is 

niet voor iedereen hetzelfde en afhankelijk van je 

opleiding en rooster. Hier kom je elkaar tegen en 

vang je een glimp van andere afdelingen op.

Impressie van het middengebied gezien in de 

richting van de voormalige schildersschool

Impressie van het interieur van het nieuwe  

Taal- en Rekencentrum en de extra entree,  

gezien vanaf de eerste verdieping 

BOVEN Langs de wanden van de gang komen werk- en zitplekken en ONDER ook etalages waar de 

studenten hun werk kunnen presenteren
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2.BUREAU SLA 

Bureau SLA smeedt de twee gebouwen samen tot 

één geheel. De bescheiden luchtbrug die nu de 

twee gebouwen verbindt, wordt vervangen door 

een brede en hoge luchtbrug die als kantine en als 

het nieuwe hart van de school fungeert.

De centrale hoofdroute door het gebouw 

ligt op de eerste verdieping en geeft een vrij 

zicht in de aangrenzende leeromgevingen. 

Alle leeromgevingen en gemeenschappelijke 

voorzieningen liggen aan deze hoofdroute, die is 

vormgegeven als een winkelstraat met etalages. In 

deze etalages kunnen de leerlingen hun werk tonen.  Bestaande situatie Nieuwe situatie

doorsnede

Interieur van het nieuwe bruggebouw met de kantine

Impressie van het middengebied met het nieuwe 

bruggebouw waarin de kantine is ondergebracht

BOVEN Doorsnedetekening ter hoogte van het bruggebouw

ONDER Het bruggebouw is zowel brug als poort en vormt het nieuwe hart van de school
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VERVOLG BUREAU SLA

www.bureausla.nl

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL: 

- Een heldere opzet met centrale binnenstraat  

  waarop domeinen aanhaken

- De centrale binnenstraat geeft zicht op 

  alle disciplines

- Kantine is deel van de binnenstraat en is 

  uitgevoerd als ruim bruggebouw

- Alle ondersteunende functies onderdeel van 

  de centrale straat.

1. opslag
2. etaleer
3. sanitair
4. studio geluiddicht
5. teamkamer
6. spreekkamer
7. stiltewerkplek
8. redactie
9. instructie
10. fotostudio
11. techniek
12. collegezaal
13. kleedruimte
14. fitness
15. fietsenstalling

1
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5. spreekkamer
6. theorie
7. etaleer
8. laboratorium
9. front office
10. entree
11. vergaderruimte
12. stiltewerkplek
13. werkplek rumoer
14. TRC
15. taallab
16. winkel
17. ontwerp
18. auto’s op bruggen
19. praktijk+werkplaats
20. techniek
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begane grond

1. praktijk
2. opslag
3. sanitair
4. teamkamer
5. spreekkamer
6. theorie
7. etaleer
8. laboratorium
9. kantine
10. stilte werkruimte
11. museum bibliotheek
12. keuken
13. vergaderruimte
14. administratie
15. werkplekken
16. praktijk+werkplaats
17. werkplek rumoer
18. uitleen foto

SIV
MC
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SIGN
SDB
S
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PVO
T&R
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1. praktijk
2. opslag
3. sanitair
4. teamkamer
5. spreekkamer
6. theorie
7. etaleer
8. vergaderruimte
9. bestuurskamer

SIV
MC
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SIGN
SDB
S
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PVO
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ALG kantoor

2e verdieping

2de verdieping

1ste verdieping

begane grond

kelder

De hoofdroute biedt voorts ruimte aan flexibele 

werkplekken voor leerlingen, en voert door de 

kantine. 

De afzonderlijke leeromgevingen hebben een 

eenvoudige, heldere rondlopende routing die 

begint en eindigt bij de centrale verbindingsroute, 

dan wel op de andere verdiepingen bij de 

stijgpunten die grenzen aan de centrale 

verbindingsroute. Dit alles levert een heldere 

reorganisatie van het totale programma.

BOVEN Zicht op Nimeto vanuit het zuiden

ONDER De centrale binnenstraat bij de administratie

BOVEN Impressie van de centrale binnenstraat met presentatiemogelijkheden en werkplekken

ONDER Stedebouwkundige inpassing
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3.STUDIO MAARTEN VAN KESTEREN

I M P R E S S I E  K A N T I N E

Bestaande situatie Nieuwe situatie

Maarten van Kesteren maakt zes openingen in 

het gebouw die de verdiepingen verbinden en de 

oriëntatie door het gebouw verbeteren. Deze zes 

centra dienen als verbinding en ontsluiting (met 

trappen), oriëntatiemiddel, ter activering van de 

kelder, en als sfeerverspreider. Een van deze zes is 

de binnenhof met een omgang. 

Van Kesteren stelt een gebouw voor zonder 

gangen. In principe is het hele gebouw één open 

werkplaats. In de praktijk zullen meerdere gradaties 

van openheid en geslotenheid nodig zijn, rekening 

houdend met geluid en stof. Zo kunnen delen van 

de ruimte stof- of geluiddicht worden afgeschermd 

terwijl ze visueel onderdeel blijven van de open 

ruimte. Het weglaten van gangen betekent tevens 

winst in nuttig oppervlak.

I :  E E N  O P E N  W E R K P L A A T S

I I :  S T O F,  S T A N K ,  S T I LT E

I I I :  V E R B I N D I N G E N

I V :  K A D E R S  V O O R  A C T I V I T E I T E N

S T E N D E N B O U W K U N D I G E  S I T U A T I EV E R B I N D E N  G E B O U W E N

De nieuwe kantine is voor een deel 

verdiept aangelegd

BOVEN Zicht op de school vanuit het zuiden, 

met de verbindende omloop

RECHTS De mogelijke inrichting van een leer-

omgeving met open, halfgesloten en gesloten 

ruimten
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VERVOLG STUDIO MAARTEN VAN KESTEREN

www.maartenvankesteren.com

B E G A N E  G R O N D  G L O B A A L
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Z E S  C E N T R A

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL: 

- Nieuwe vides functioneren als ankerpunten 

  voor de domeinen

- Keuze voor open ruimten (‘landschappen’) 

  bevordert kennismaking met andere disciplines

- Groei en krimp van domeinen in overgangs-  

  gebieden aanpasbaar 

- Tweede entree met uitstraling naar openbare weg
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De binnenhof met omgang benadrukt dat de twee 

gebouwen bij elkaar horen. Auto’s kunnen de 

Smijerslaan blijven gebruiken, maar zijn duidelijk te 

gast. Stedenbouwkundig is het van belang dat het 

gebouw vanaf Sartreweg zichtbaar zal zijn.

Z I C H T B A A R H E I D  V A N A F  S A R T R E W E G

BOVEN Twee beelden van atelierruimten

ONDER Deel van de nieuwe entree aan de 

zuidgevel waarmee Nimeto zich duidelijker 

presenteert
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ONTWIKKELINGEN  
NIMETO NA  
MEVROUW MEIJER

Het ontwerpend onderzoek van 
Mevrouw Meijer is uitgevoerd tussen 
september 2017 en mei 2018. Na afloop 
van het onderzoek heeft Nimeto de drie 
ontwerpen in een tentoonstelling aan 
leerlingen, personeel en andere geïnte-
resseerden gepresenteerd.

Na intern beraad besloot Nimeto om 
met Studio Maarten van Kesteren verder 
te gaan. Medio 2019 is het schetsont-
werp voltooid, later volgen het voorlopig 
ontwerp en het definitief ontwerp. Ook 
is een plan opgesteld voor gefaseerde 
uitvoering. Naar verwachting kan de 
uitvoering najaar 2019 beginnen met groot 
onderhoud; de grote verbouwing volgt 
eind 2020.

Vergeleken met het studieontwerp is het 
ontwerp op hoofdlijnen gelijk gebleven. 
De invulling is aangepast aan de nieuwe 
begroting en budgetstelling. Het plan is er 
sterker van geworden, aldus Van Kesteren: 
‘Wat overbleef is de essentie, als je nu 
rammelt aan het plan valt er niks meer af.’
 
Dat de gemeente vanaf de start van het 
onderzoek bij het proces is betrokken, 
werpt vruchten af. De gemeente staat 
open voor stedenbouwkundige aanpassin-
gen en mogelijk zelfs het afsluiten van de 
Smijerslaan voor autoverkeer.

De sterke betrokkenheid van de school is 
eveneens gebleven. Vakdocenten denken 
mee en leveren graag extra informatie. 
Ook heeft de architect een examenop-
dracht voor de SIV-opleiding begeleid, 
waarin de leerlingen werd gevraagd een 
koffiebar te maken.

(Stand 1 september 2019)

BOVEN Leerlingen en docenten van Nimeto  

bij de maquette

BOVEN Impressie van het middengebied

ONDER Schematische weergave met de nieuwe 

vides
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Het Plan

impressie ‘conceptstore’ vanaf de Vulcanusweg
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Model B, variant 1: Impressie van de Binnenstraat ter plaatse van de entree met vide 

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.

ARD DE VRIES ARCHITECTEN + STUDIO DONNA VAN MILLIGEN BIELKE ANDREA MÖHN ARCHITECTS CIVIC ARCHITECTS

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM | MLA 
Grote school die moet woekeren met ruimte, de school wil deelscholen creëren, zo mogelijk extra gymzalen  

en een betere binnenplaats met fietsenstalling. Daarbij heeft de helft van het complex een monumentenstatus. 

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, havo 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. Realisatie 2019.
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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. Een voorbeeld is het project 
‘De Nieuwe Ambachtsschool’ (zie p.3). 

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
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