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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. 

SCHOLENBOUW IS EEN FEEST!

Dit boekje gaat over schoolgebouwen. Over oude schoolgebouwen die 
een prachtig nieuw leven hebben gekregen. Het gaat over onderwijs 
en vernieuwing, over duurzaamheid en erfgoed, over schoonheid en 
architectuur, over maatschappelijke verantwoordelijkheid en geld. Maar 
vooral over de eervolle taak om kinderen prachtige, hoopvolle scholen te 
geven. 

Het is een feest om hieraan bij te dragen, vindt Stichting Mevrouw Meijer. 
We laten graag zien wie wij zijn, wat we doen, en waarom. We tonen 
drie naoorlogse schoolgebouwen die, mede dankzij Mevrouw Meijer, zijn 
getransformeerd tot volwaardige scholen voor de toekomst. Achter in dit 
boekje vertellen we meer over de achtergronden van ons werk en onze 
motivatie. 
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SLOPEN KAN  
NIET MEER 

DE SCHOOL ALS  
CULTURELE OPGAVE

Een school is een van de waardevolste 
plekken in de samenleving. Scholen 
belichamen de waarden van kennis en 
ontplooiing. De scholen van nu bieden 
de generaties van morgen een venster 
op de toekomst. Met onze scholen laten 
wij als samenleving zien wat de volgende 
generatie ons waard is. 

Ieder kind verdient dan ook een goed, 
prachtig, waardig schoolgebouw. Wat 
een goed schoolgebouw is, is bovenal 
een kwestie van beschaving, cultuur en 
engagement.  

Een goed schoolgebouw stimuleert 
kinderen om te leren en verschaft hen een 
veilig en vertrouwd ‘tweede thuis’. Een 
goed schoolgebouw heeft pedagogische 
waarde. Het inspireert en stelt gerust, het 
is open naar de wereld en kan ook een 
wereld in zichzelf zijn. Het is een menselijk 
gebouw, waaraan je merkt dat vakmensen 
er met hart en ziel aan hebben gewerkt. 
Een goed schoolgebouw heeft geschiede-
nis en toekomst. Een goede school wil je 
een leven lang met je mee dragen.
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Hoe het wél kan, laat Mevrouw Meijer 
hier zien aan de hand van drie getrans-
formeerde scholen die in niets onder-
doen voor nieuwbouw.  
 
Ons motto is dat een scholengemeen-
schap eerst de tijd moet nemen om na 
te denken, te praten, en architecten de 
mogelijkheden van het bestaande gebouw 
te laten onderzoeken. Dat is een proces 
waarin alle betrokkenen bij de school ook 
werkelijk actief betrokken zijn. Dan kunnen 
ze gefundeerde keuzen maken.  

Mevrouw Meijer voert dit in de praktijk uit 
in opdracht van scholen en gemeenten. 
We hanteren een overzichtelijk stap-
penplan met vier stappen; ze worden op 
pagina 42 nader uitgelegd. In dit schrift 
hebben we een ‘stap 5’ toegevoegd, 
namelijk het gerealiseerde gebouw. De 
inbreng van Mevrouw Meijer eindigt bij 
stap 4, maar natuurlijk zijn we trots op wat 
daarna is gekomen!

Scholenbouw begint niet bij nul. In 
Nederland staan al duizenden schoolge-
bouwen, waarvan 5.000 van vóór 2000. 
Na 40 jaar moet er iets gebeuren met een 
schoolgebouw. Jarenlang was de eerste 
reflex bij schoolbesturen en gemeenten: 
Slopen! Nieuwbouw! Maar heus, dát kan 
nu niet meer.

Slopen kan niet meer vanuit het oogpunt 
van duurzaamheid, klimaat en circulariteit. 
Sloop en nieuwbouw is een onnodige ver-
spilling van materialen en energie. Behoud 
en aanpassing van bestaande gebouwen is 
de meest duurzame keus. 

En het mooie is: slopen hoeft ook niet. 
Scholen van 40 of 50 jaar oud kunnen prima 
opnieuw 40 jaar mee. Ze zijn constructief 
goed gebouwd en slim en flexibel inge-
deeld. Ze hebben kwaliteiten (zoals grote 
lokalen met prima natuurlijke ventilatie) 
die nu in nieuwbouw onhaalbaar zijn. Ze 
vangen al hun leven lang onderwijskundige 
veranderingen op, en kunnen dat ook in 
de toekomst. Technische gebreken zijn te 
verhelpen. Stel dat het je eigen huis was: 
dat sloop je toch ook niet alleen omdat de 
cv-ketel moet worden vervangen?

Maar je moet wel weten hoe je het aanpakt. 
Je moet allerlei ingesleten gewoonten en 
denkfouten afleren, en vervangen door 
nieuwe, betere gewoonten. Om te begin-
nen met de denkfout ‘Nieuw is beter’. Dat 
kan echt niet meer. 

DE METHODE VAN  
MEVROUW MEIJER

DE SCHOOL TOT NU TOE
Documentatie van de geschiedenis en 
de bestaande situatie. 
Het resultaat: historische schets en 
analyse. 
 
ALLES OP EEN RIJTJE
Inventarisatie van onderwijseisen en 
gebouwkenmerken. 
Het resultaat: voorlopig programma 
van eisen.

ONTDEKKEN WAT JE KUNT KIEZEN
Ontwerpend onderzoek waarin  
architecten de mogelijkheden  
verkennen. 
Het resultaat: drie ontwerpen op  
VO-niveau.

KOELE CIJFERS
Volledige en eerlijke calculatie zowel 
financieel als qua duurzaamheid. 
Het resultaat: calculatie drie ontwerpen, 
en als referenties ‘nulmeting’ en nieuw-
bouw.

NIEUW LEVEN
Het getransformeerde gebouw.

5 
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MOLENWIEK DALTON
OPENBARE BASISSCHOOL
HAARLEM

OPDRACHTGEVER 
Gemeente Haarlem samen met het  
schoolbestuur Spaarnesant

ARCHITECT 
Korth Tielens Architecten
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MOLENWIEK DALTON
IN DE PRIJZEN

KORTH TIELENS ARCHITECTEN ontvingen voor de
transformatie van Molenwiek Dalton de architectuurprijs
van de gemeente Haarlem (Lieven de Key Penning). 
De school werd landelijk genomineerd voor School-
gebouw van het Jaar 2019 en voor de Dutch Design 
Award 2020.
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MOLENWIEK DALTON 
DE BESTAANDE SITUATIE

Het gebouw van obs Molenwiek Dalton 
in de Haarlemse wijk Schalkwijk is in 
1977 gebouwd. Oorspronkelijk lag de 
entree aan het beschutte buurtpark, en 
de achterzijde aan de straat. De school 
is mede ontworpen door de toenmalige 
stadsarchitect Wiek Röling.

Het gebouw valt op door zijn ruime, lichte 
lokalen en andere ruimten. Het is flexibel 
in gebruik dankzij schuifdeuren en patio’s. 
Het interieur is aangenaam en rustgevend 
door een zuivere opzet en maatvoering. 
En de prachtige ligging aan het nu vol-
groeide park is nog altijd een troef.

De school is na een halve eeuw toe aan 
een grote beurt die ook de gebreken weg-
neemt. De semipermanente uitbreiding uit 
1999 die precies het contact met het park 
blokkeert, mag weg. Andere behoeften 
van de school zijn een permanente uitbrei-
ding en meer ‘gezicht’ naar de straat. 

Oorspronkelijke gebouw 1977 en 1999

WAT OPVALT AAN HET 
OORSPRONKELIJKE GEBOUW: 

- Ruime, lichte lokalen

- Bruikbaarheid door schuifdeuren en patio’s

- Zuivere opzet en maatvoering

- Relatie met het park

INVENTARISATIE
VAN ONDERWIJS & GEBOUW

2

Molenwiek Dalton groeit sterk en dat 
stelt concrete eisen. De school wil uit-
breiden tot twee complete leerstromen 
met in totaal 18 groepen. De klassen zijn 
relatief groot, 30 leerlingen. Dit schept 
de financiële mogelijkheid om meer 
ruimten op te nemen dan alleen klas-
lokalen.

De Dalton-onderwijsvisie stelt eigen inde-
lingseisen, zoals ruimten voor zelfstudie, 
groepswerk, thematisch werken, een 
betere bibliotheek en talentlokalen. De 
lokalen moeten twee aan twee kunnen 
worden gekoppeld. Ook zijn er werk- en 
spreekkamers gewenst. Medegebruikers 
zijn een naschoolse opvang en een peuter-
speelzaal.

De school wil een duidelijker ‘gezicht’ aan 
de straatzijde, en ook een betere relatie 
met het park. Omdat de omvang in de 
toekomst weer kan fluctueren, moet een 
deel van de ruimten ook voor andere 
(buurt)functies te gebruiken zijn.

Tot zover de onderwijswensen. Inspectie 
van het gebouw wijst uit dat het bouwkun-
dig in goede staat verkeert en nog lang 
meekan. De constructie is flexibel en laat 
zich gemakkelijk veranderen en uitbreiden. 
Technische installaties kunnen worden 
vervangen.

STAP 2. ALLES OP EEN RIJTJESTAP 1. DE SCHOOL TOT NU TOE

1

Aula in de oorspronkelijke situatie
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MOLENWIEK DALTON
OPBRENGST ONTWERPEND ONDERZOEK

Je kunt de school uitbreiden in dezelfde trant 

als het oorspronkelijke ontwerp, zo laten de 

studenten van de TU Eindhoven zien. 

Het bestaande gebouw wordt verlengd. De gangen 

en binnenpleinen zijn het uitgangspunt; zij vormen 

drie (zicht)lijnen die door het hele gebouw lopen. 

De nieuwe lokalen liggen aan deze gangen. Aan de 

straatzijde komt een nieuwe entree. Een groot deel 

van de school blijft ongewijzigd. Alleen kleinere 

onderdelen zoals werkkamers en toiletblokken 

worden verplaatst. 

Je kunt ook de grillige vorm van het gebouw 

‘inlijsten’ in een strakke rechthoek, zoals Alvarez 

Ouburg doen. 

Langs de randen van de lijst komen bijzondere 

ruimten zoals de talentlokalen, de bibliotheek, het 

kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Dankzij 

eigen entrees kunnen zij ook buiten schooltijd 

worden gebruikt. Binnen de beschermende 

lijst ontstaan grotere en kleinere patio’s; 

beschutte buitenruimten die geschikt zijn als 

les- of speelruimte. Ieder lokaal grenst aan een 

buitenruimte.

Of je gaat de hoogte in met een gedeeltelijke 

extra verdieping, zoals in het voorstel van Korth 

Tielens.

De nieuwe vleugel kijkt uit over het park. De 

opening in deze vleugel is de poort van de school, 

en is ook te gebruiken als buitenlokaal. Achter 

de poort ligt een patio. In het gebouw wordt 

de looproute verbeterd waarbij ook bijzondere 

werkplekken van verschillende maten ontstaan. 

Aan de voorzijde komt een kleine uitbouw met de 

bibliotheek en een entree.

Studenten TU Eindhoven borduren voort op 

het oorspronkelijke ontwerp met lange interne 

zichtlijnen.

Alvarez Ouburg heeft de onregelmatige vorm 

van de school ingekaderd in een rechthoek met 

patio’s die ruimte biedt aan buurtfuncties. 

Korth Tielens voegt een compacte uitbreiding 

in twee lagen toe, die tevens een poort en 

buitenlokaal vormt. 

STAP 3. ONTDEKKEN WAT JE KUNT KIEZEN

De bestaande school kan op verschillende manieren geschikt 
worden gemaakt voor de toekomst. De drie ontwerpteams laten elk 
een andere oplossing voor dezelfde opgave zien. 

3
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Terwijl Mevrouw Meijer de inventarisatie 
uitvoerde (stap 2) en de ontwerpers de 
mogelijkheden verbeeldden (stap 3) 
maakte het bouwkostenadviesbureau 
Winket systematisch berekeningen. 

Bij stap 2: hoeveel kost het om het 
gebouw bouwkundig en technisch bij de 
tijd te brengen, en hoe kun je nieuwe 
investeringen en regulier onderhoud slim 
combineren? En ook: hoeveel ben je kwijt 
als je de school sloopt en vervangt door 
nieuwbouw? Bij stap 3: hoe duur wordt 
elk van de drie ontwerpen, en waarop kan 
worden bezuinigd zonder de kwaliteit aan 
te tasten? 

Naast een financiële calculatie berekent 
Winket ook de milieu- en klimaatlast: wat 
is vanuit oogpunt van duurzaamheid de 
Beste Keus?

De uitkomst: alle drie de ontwerpen zijn 
financieel gunstiger dan sloop en nieuw-
bouw. Ook in duurzaamheid scoren ze 
beter. Ook de koele cijfers stellen de 
school dus in staat om een keuze te doen 
op basis van inhoudelijke voorkeur in 
plaats van financiële noodzaak.

MOLENWIEK DALTON 
CALCULATIE & 
DUURZAAMHEID

STAP 5. NIEUW LEVENSTAP 4. KOELE CIJFERS

DE TRANS-
FORMATIE 

54

Na de vorige vier stappen eindigt het 
onderzoek van Mevrouw Meijer.  
De school, het schoolbestuur en/of de 
gemeente bepalen zelf wat ze met  
de uitkomst doen. Voor Molenwiek 
Dalton heeft Korth Tielens de opdracht  
gekregen om hun ontwerp verder uit  
te werken. De school is in 2019 opge- 
leverd. 

Het ontwerp is in hoofdlijnen gelijk geble-
ven, met een extra verdieping die uitkijkt 
op het park. Wel is de vorm van deze 
uitbreiding veranderd; die is nu vijfkantig. 
Korth Tielens hebben zich laten inspireren 
door een schets van de oorspronkelijke 
architect Wiek Röling, die hier een halfrond 
amfitheater tekende. Het bestaande deel 
van de school is hoogwaardig gerenoveerd 
zodat oud en nieuw dezelfde kwaliteit en 
sfeer hebben.

Leerlingen en leerkrachten zijn bijzonder 
gelukkig met het resultaat. Hun school 
is vertrouwd gebleven en toch nog weer 
beter dan voorheen. 

4

Korth Tielens, uitgevoerd ontwerp 



1514

MOLENWIEK DALTON  
OUD & NIEUW 

DE TRANSFORMATIE

Oude situatie gevel en gang Nieuwe situatie gevel en gang
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DE GLOBE
OPENBARE BASISSCHOOL
HAARLEM

OPDRACHTGEVER 
Gemeente Haarlem samen met het  
schoolbestuur Spaarnesant

ARCHITECT 
Serge Schoemaker
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Het gebouw van obs De Globe is in 1964 
gebouwd als lagere school. De ruime 
lokalen krijgen licht van twee zijden, en 
er zijn twee beschutte patio’s of binnen-
tuinen. In 1967 is een gymnastiekzaal 
toegevoegd, plus een afzonderlijke  
kleuterschool. Ook nu nog zijn de 
kleuter- en peutergroepen in dit bijge-
bouw ondergebracht.

De school zit (aan het begin van het 
onderzoek) te ruim in haar jas. Scholen 
krijgen van het Rijk een huisvestingsver-
goeding op basis van het leerlingenaantal, 
en de vergoeding op basis van 130 leerlin-
gen is te klein om de twee gebouwen te 
onderhouden. 

De school staat aan de rand van een grote 
groenstrook, zoals die in wijken uit de 
jaren zestig veel voorkomen. Het schoolerf 
vormt een verbinding tussen de woonbe-
bouwing en het groen.

Oorspronkelijke gebouw 1964

WAT OPVALT AAN HET 
OORSPRONKELIJKE GEBOUW:

- Kleinschalig en kindvriendelijk

- Ruime lokalen met licht van twee zijden

- Mooie patio’s

- Ruime en (potentieel) groene omgeving

DE GLOBE 
DE BESTAANDE SITUATIE

INVENTARISATIE
VAN ONDERWIJS & GEBOUW

21

De school heeft een ruimteprobleem. 
Om financiële redenen zou het gebouw 
moeten krimpen. Om twee redenen is 
dit bezwaarlijk. In de toekomst is groei 
weer mogelijk. Bovendien heeft de 
school onderwijskundig behoefte aan 
extra ruimte voor individuele en groeps-
werkplekken, spreekkamers en een 
ouderruimte. Daarnaast wil de school 
een duidelijker gezicht in de wijk. 

Ook moet het gebouw bouwtechnisch  
en energetisch bij de tijd worden ge-
bracht. De school is in relatief slechte 
bouwkundige staat.

STAP 2. ALLES OP EEN RIJTJESTAP 1. DE SCHOOL TOT NU TOE
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DE GLOBE
OPBRENGST ONTWERPEND ONDERZOEK

Je kunt ‘van groot naar klein’ kijken door een 

betere verbinding te maken tussen wijk en groen 

en de school daaraan te laten meewerken, zoals 

Hans van Eeden voorstelt.

De nadruk ligt hier op de buitenruimte die in een 

brede baan de woonwijk met de groenstrook 

verbindt. De gymzaal en de kleuterschool worden 

gesloopt en er komt een nieuwe gymzaal. Het 

hoofdgebouw krijgt een strakkere vorm die 

eenvoudig kan worden uitgebreid. Op de plaats van 

de patio’s komt een kas die de school een ‘groene 

long’ geeft. 

Of je laat het bestaande gebouw intact, inclusief 

de overmaat aan ruimte, en je beperkt je tot 

kleinere ingrepen, zoals Derksen Windt laten zien.

Hier winnen de onderwijskundige argumenten 

het van het financiële regime. Door het hele 

complex te handhaven, behoudt het onderwijs 

ruimte en flexibiliteit. De patio’s worden overdekt 

en de indeling in onder-, midden-en bovenbouw 

verandert. Er komt een droogloop en een iets 

andere entree, en de school krijgt een nieuwe huid 

om aan de isolatie-eisen te voldoen.

Je kunt de school ook compacter maken, zodat 

er minder ruimte nodig is en het bijgebouw kan 

worden afgestoten, als in het ontwerp van Serge 

Schoemaker.

Dit is een plan ‘van binnen naar buiten’. De 

bouwconstructie geeft veel vrijheid in de indeling, 

en die wordt hier op een nieuwe manier benut. 

De patio’s worden overdekt en krijgen elk een 

eigen functie. Er lopen mooie zichtlijnen door het 

gebouw en het krijgt meer ‘smoel’. De voormalige 

kleuterschool kan worden afgestoten.

Hans van Eeden maakt een strakke indeling 

van het schoolerf in drie stroken en geeft ook 

de school een strakke vorm.

Derksen Windt laat alle bebouwing staan.  

Met kleine ingrepen koppelen zij twee lokalen 

aan elkaar met een plusruimte. 

Serge Schoemaker bouwt voort op het 

constructiesysteem en verandert patio’s in 

bijzondere les- en speelruimten.  

Ook hier zijn er uiteenlopende ‘oplossingsrichtingen’ mogelijk,  
zoals de drie ontwerpers laten zien.

STAP 3. ONTDEKKEN WAT JE KUNT KIEZEN

3
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Mevrouw Meijer inventariseerde in 
2014-2015 in totaal veertien scholen in 
de wijk Haarlem Schalkwijk. Hiervan leek 
De Globe de meeste bouwtechnische 
gebreken te hebben, zo veel dat vooraf 
sloop en nieuwbouw financieel misschien 
wel een noodzakelijke keus leek.

Nauwkeurig onderzoek wees het tegen-
deel uit. Ook hier konden de gebreken 
worden hersteld zodat het gebouw de 
basis kan zijn voor opnieuw een werkzaam 
leven van veertig jaar. Technische verbete-
ringen en een intelligente onderhoudsstra-
tegie volstaan.

De spanning tussen de financieringsregels, 
de ruimtebehoefte van het onderwijs, 
en de onzekere leerlingenprognoses 
blijft bestaan. De oorzaak ligt niet bij het 
gebouw. Wel kan het gebouw een deel 
van de onzekerheid opvangen. De drie 
ontwerpen laten hiervoor elk een andere 
methode zien. 

DE GLOBE 
CALCULATIE & 
DUURZAAMHEID

DE TRANS-
FORMATIE 

54

Ook hier is Mevrouw Meijer alleen 
betrokken geweest bij de stappen 1 
t/m 4. Het schoolbestuur heeft daarna 
Serge Schoemaker een vervolgopdracht 
gegeven voor De Globe. Omdat het 
budget beperkt was, is ervoor gekozen 
om de transformatie te concentreren op 
de technische opgave en op het interi-
eur. De school is in 2016 opgeleverd.

De oorspronkelijke gangenstructuur is 
gebruikt als leidraad voor de uitbreiding. 
Door de toiletblokjes aan de uiteinden 
van de gangen te verplaatsen, bieden de 
gangen nu weer mooie zichtlijnen door de 
hele school en naar de omgeving. Grote 
limoengroene raamkozijnen markeren de 
gangeinden. Zij maken deel uit van een 
volledig nieuw kleurenpalet.

De grootste patio is overdekt en inge-
richt als multifunctionele aula. De nieuwe 
dakramen laten van meerdere zijden licht 
toe, zonder de hinder van direct zonlicht. 
De aula zorgt voor een nieuwe ruimtelijk-
heid in de school en is voorzien van op 
maat gemaakte zit- en bergelementen van 
berkenmultiplex.

4

Serge Schoemaker, uitgevoerd ontwerp 

STAP 5. NIEUW LEVENSTAP 4. KOELE CIJFERS
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DE GLOBE  
OUD & NIEUW 

DE TRANSFORMATIE

Boven: oude situatie gang    Boven: nieuwe situatie gang  |  Onder: nieuwe situatie overdekte patio
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PRO GROTIUS
PRAKTIJKSCHOOL
DELFT

OPDRACHTGEVER 
Gemeente Delft en Stichting Openbaar Onderwijs Delft

ARCHITECT 
Studio Huijgens
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De Praktijkschool Pro Grotius was in 
2016 op zoek naar een nieuw gebouw. 
In de wijk Delft-Zuid stond een terrein 
met twee schoolgebouwen leeg. Zou dat 
een match kunnen zijn? Op het eerste 
gezicht lag het misschien niet voor de 
hand, maar kon het mogelijk worden? 

Pro Grotius is een school voor praktijk-
onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 
jaar. Zij volgen theorie- en praktijkvakken 
en gaan intern en extern op stage. Er zijn 
twee typen ruimte: de stamgroeplokalen 
als de thuisbasis van de leerlingen, en 
een variëteit aan praktijklokalen voor de 
interne stages.

De twee leegstaande gebouwen waren 
een kleuterschool uit de jaren zestig en 
een basisschool uit 1994. Ze staan op een 
ruim schoolerf, en er is voldoende ruimte 
om de twee tot één geheel samen te 
smeden. De scholen staan op de grens van 
een jaren-zestig-woonwijk en een bedrij-
venterrein.

Bestaande situatie 2017: links voormalige 

basisschool, rechts voormalige kleuterschool

WAT OPVALT AAN HET 
OORSPRONKELIJKE GEBOUW:

- Uiterlijk basisschool verdient verbetering

- Interieur prettig en knus

- Groot groen erf, maar verwaarloosd

- Gunstige ligging

PRO GROTIUS 
DE BESTAANDE SITUATIE

INVENTARISATIE
VAN ONDERWIJS & GEBOUW
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De Praktijkschool stelt specifieke eisen 
aan de ruimte en de indeling. Naast 
theorielokalen zijn er veel ruime prak-
tijklokalen nodig. Ook het buitenterrein 
heeft onderwijskundige betekenis voor 
de groenvakken, en moet daarnaast 
ontspanning bieden en beweging stimu-
leren. 

De school wil zich graag actief met de 
buurt verbinden, bijvoorbeeld met een 
restaurant of winkeltje. De school moet 
duidelijk de uitstraling van een middel-
bare school krijgen, zo benadrukken de 
leerlingen.

De gebouwen zijn bouwkundig goed 
en kunnen eenvoudig bij de tijd worden 
gebracht. De vraag is vooral hoe zij op 
een functionele en aantrekkelijke wijze 
geschikt kunnen worden gemaakt voor 
een ander onderwijstype dan waarvoor ze 
oorspronkelijk zijn ontworpen. Duurzaam-
heid is een belangrijk onderwerp.

STAP 2. ALLES OP EEN RIJTJESTAP 1. DE SCHOOL TOT NU TOE
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impressie ‘conceptstore’ vanaf de Vulcanusweg

Superuse Studio’s benadrukt neutrale 

plattegrond en duurzaamheid

K.A.S. geeft school smoel door opvallende 

verbinding

Studio Huijgens maakt optimale verdeling van 

theorie- en praktijklokalen

PRO GROTIUS
OPBRENGST ONTWERPEND ONDERZOEK

Duurzaamheid kan betekenen dat je zo min aan 

het gebouw en de indeling verandert, zoals 

Superuse Studios doet.

De bestaande indeling is ‘neutraal’ en ook nu 

goed te gebruiken. Kleine ingrepen volstaan, zoals 

een dubbele gang in de oude basisschool, met 

lokalen langs de gevel en een centraal gebied 

met kooklokaal en aula. De verbindingsgang is 

bescheiden van aard. De gevels worden geïsoleerd 

en bekleed met resthout. Veel gerecycled 

bouwmateriaal komt uit de directe omgeving.

Je kunt de stamgroep- en praktijklokalen over 

beide gebouwen verdelen, met de praktijk aan 

de straat en de theorie aan de tuin, zoals K.A.S. 

i.s.m. Marjolein Kreuk voorstellen.

De praktijklokalen liggen aan de straatzijde, zodat 

de school zijn karakter aan de buitenwereld toont. 

De tien stamgroeplokalen liggen, twee-aan-twee 

per jaargang gekoppeld, aan de stille zijde. Het 

nieuwe, dubbelhoge, verbindende bouwdeel valt 

op tussen de twee bestaande delen. Het is het 

nieuwe hart van de school, met de entree, aula, 

restaurant en het cluster zorg en voeding.  

Je kunt ook stamgroep- en praktijklokalen elk in 

een eigen gebouw onderbrengen, zoals in het 

ontwerp van Studio Huijgens.

De stamgroeplokalen komen in de voormalige 

kleuterschool, de praktijklokalen in de basisschool. 

Een bruggebouw verbindt ze en vormt een 

ontmoetingsplek in de school. De brug scheidt 

ook het voorplein en het activiteitenerf. De 

praktijklokalen die horen bij groenlessen liggen 

aan het achtererf. Het materiaalgebruik smeedt de 

gebouwen tot een eenheid.

Het is logisch om de twee gebouwen met elkaar te verbinden,  
maar dat kan op verschillende manieren. Ook in de verdeling tussen 
theorie- en praktijklokalen is er een keuze. 

15

Het Plan
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Model B, variant 1: Impressie van de Binnenstraat ter plaatse van de entree met vide 

impressie nieuwbouw, hoogte - licht - ruimtelijkheid

brede gang die licht en ruimtelijk is
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Model B: Impressie Aula en Studiecentrum 

49

Impressie

STAP 3. ONTDEKKEN WAT JE KUNT KIEZEN

3
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Het ontwerpend onderzoek is tevens 
een toets of ‘reality check’, die duidelijk 
maakt of het vooraf bepaalde budget 
realistisch is gezien het programma van 
eisen van de Praktijkschool. Dat bleek 
niet het geval. 

Het verschil is op drie manieren over-
brugd. Door op de ontwerpen te bezui-
nigen; door een slimme combinatie van 
de transformatie met groot onderhoud 
waardoor ook onderhoudsgelden optimaal 
werden benut; en door een aanvullend 
budget van de gemeente Delft.

PRO GROTIUS 
CALCULATIE & 
DUURZAAMHEID

DE TRANS-
FORMATIE 

54

Na het onderzoek van Mevrouw Meijer 
kreeg Studio Huijgens de vervolgop-
dracht om het ontwerp uit te werken. 
In het vervolgtraject heeft de architect 
nauw samengewerkt met de school en 
ook met de leerlingen. Het gebouw is in 
2020 opgeleverd.

Het eerdere ontwerp is nog altijd goed te 
herkennen. Het bruggebouw verbindt de 
twee bestaande bouwdelen en zorgt voor 
een grote gemeenschappelijke entreehal, 
als een ‘stadsstraat’ binnen het gebouw. 
Om de bestaande gebouwen zo min 
mogelijk te belasten is de brug uitgevoerd 
in een lichte staalconstructie. Het brug-
gebouw is op twee punten veranderd: 
het heeft een extra etage gekregen en de 
gevelbekleding is als bezuiniging niet in 
hout uitgevoerd. 

De twee voormalige schoolgebouwen 
hebben het karakter van zelfstandige pavil-
joens: het ene is het bedrijfsverzamel- 
gebouw van de praktijkschool geworden, 
in het andere heersen de rust en de con-
centratie die voor de theorie- en kennis-
vakken vereist is. 

4

Studio Huijgens, uitgevoerd ontwerp 

STAP 5. NIEUW LEVENSTAP 4. KOELE CIJFERS
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PRO GROTIUS  
OUD & NIEUW 

DE TRANSFORMATIE

3938

Boven: oude situatie achterplein Boven: nieuwe situatie voorzijde  |  Onder: nieuwe situatie aula en gang



WAAROM ZOU JE 
BESTAANDE SCHOOL- 
GEBOUWEN BEHOUDEN? 

Behoud van een bestaand schoolgebouw 
is vaak een betere keus dan sloop en 
nieuwbouw, aldus Mevrouw Meijer.  
Naoorlogse scholen kunnen met een 
slimme renovatie of transformatie ge-
schikt worden gemaakt voor een lange 
toekomst. Het loont daarom om behoud 
van het schoolgebouw te onderzoeken 
als een serieus alternatief voor sloop/
nieuwbouw. Dit zijn de argumenten.

FUNCTIONALITEIT. Naoorlogse scholen 
zijn nog altijd gemakkelijk en flexibel in 
het gebruik, ook als het gebruik verandert. 
Vooral de kwaliteit en de ruimte van de 
lokalen is superieur. Zoals een schooldirec-
teur 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.’

DUURZAAMHEID.  Sloop en nieuwbouw 
kosten enorm veel energie en grondstof-
fen. Dat wordt meestal niet meegerekend 
in duurzaamheidsplaatjes, die daarmee 
een scheef beeld geven. Dat nieuwbouw 
energiezuiniger in het gebruik is, weegt 

niet op tegen de milieulast van nieuw-
bouw. Daarom is behoud en transformatie 
de meest duurzame en circulaire keus.

CULTURELE EN HISTORISCHE 
WAARDE.  Scholen zijn ankerpunten in 
buurten en wijken. Ze zijn ook kenmer-
kend voor een belangrijke periode in de 
geschiedenis. Naoorlogse scholen zijn 
verbonden met de herinneringen van 
miljoenen. Ze vormen een karakteristiek 
en laagdrempelig erfgoed. Dit alleen al 
verplicht tot herwaardering en zorgvuldig-
heid.

FINANCIEEL VOORDEEL. De bere-
keningen van bouwkostenbureau Winket 
laten telkens opnieuw zien dat behoud en 
transformatie 10 tot 30 % minder kost dan 
nieuwbouw. De financiële risico’s en de 
kinderziekten zijn kleiner en je krijgt meer 
vierkante meters. Je krijgt, kortom, meer 
school voor je geld.
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WIE IS MEVROUW 
MEIJER EN WAAROM 
BESTAAT ZE?

Stichting Mevrouw Meijer is een ideëel 
bureau dat aandacht besteedt aan de 
architectuur van schoolgebouwen. Wij 
vinden dat kinderen en leerkrachten 
recht hebben op mooie en uitstekend 
bruikbare scholen. Wij vinden dat dit een 
maatschappelijke en culturele opgave 
is die iedere betrokkene ter harte moet 
nemen. Een school mag nooit zomaar 
een utiliteitsgebouw zijn.

Mevrouw Meijer is géén architecten- 
bureau. Wij vinden wel dat goede architec-
tuur onmisbaar is voor een zo belangrijk 
gebouw als een school. Wij richten ons 
vooral op bestaande schoolgebouwen, 
vooral uit de periode 1950-2000. Daarvan 
zijn er vijfduizend in Nederland. Na 40 jaar 
intensief gebruik hebben ze gebreken; ze 
passen niet meer helemaal bij het tegen-
woordige onderwijs, ze zijn te groot, te 
klein, technisch verouderd, slecht geïso-
leerd. Wat te doen?

Tot voor kort werden veel scholen routi-
neus na 40 jaar gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw. Mevrouw Meijer laat 
zien dat het anders, slimmer, mooier en 
voordeliger kan. Het is vaak de beste 
keus om het bestaande schoolgebouw te 
handhaven en als uitgangspunt te nemen 
voor de toekomst. Ook vanuit het oogpunt 
van duurzaamheid is dit de meest ver-
antwoorde keus. Een bestaand gebouw 
blijven gebruiken is immers de beste vorm 
van circulariteit.

Niet de gebreken maar de kwaliteiten van 
bestaande scholen staan voor Mevrouw 
Meijer voorop. De kwaliteiten blijven 
bestaan – wel moet je eerst even leren om 
ze te herkennen – en de gebreken zijn te 
verhelpen. Zo komen er voor hetzelfde 
geld meer en betere mogelijkheden 
binnen bereik dan bij nieuwbouw. De drie 
scholen in dit boekje bewijzen het.

Mevrouw Meijer doet in opdracht onder-
zoek naar schoolgebouwen voor basis- en 
middelbaar onderwijs. Meestal gaat het 
om één school. Soms, zoals in Haarlem, 
om meerdere scholen tegelijk. Wij letten 
op de gebruikseisen van het onderwijs, de 
kwaliteiten van het gebouw en de inbreng 
van alle gebruikers, en doen gedegen 
technisch en financieel onderzoek.

In haar werkwijze luistert Mevrouw Meijer 
naar alle betrokkenen. Zij delen hun er-
varingskennis uit het verleden en wensen 
voor de toekomst. Mevrouw Meijer zet 
architecten in om op basis hiervan de toe-
komstmogelijkheden in beeld te brengen. 
Intussen houden we de harde cijfers in 
de gaten. In een inspirerend participatie-
proces worden kennis, betrokkenheid en 
draagvlak versterkt.

A  Preventie

B  Hergebruik

C  Recycling

D  Energie

E  Verbranden

F  Storten

Deze Ladder van Lansink laat zien wat goede 
en slechte keuzen zijn voor de verwerking van 
waardevolle grondstoffen die we vroeger ‘afval’ 
noemden. Dezelfde keuzen gelden ook voor 
gebouwen. De beste keus is om een bestaand 
gebouw gewoon te blijven gebruiken, zo nodig met 
lichte aanpassingen. 



Als de toekomst van een schoolgebouw 
moet worden onderzocht, kan een 
schoolbestuur of gemeente bij tal van 
adviesbureaus terecht. Waarin onder-
scheidt Mevrouw Meijer zich?

1. EEN IDEËLE,  
NIET-COMMERCIËLE BASIS

Het gaat ons om de maatschappelijke en 
culturele betekenis van schoolgebouwen. 
Wij bieden scholen inzicht in de mogelijk-
heden van een goed ontwerp, in de hoop 
dat het peil van de schoolarchitectuur zal 
stijgen. Wij richten ons op kennisvermeer-
dering. Mevrouw Meijer heeft geen com-
mercieel belang bij het vervolgtraject.

2. DE ONTWERPKRACHT
 VAN DE ARCHITECTUUR
Wij willen scholen laten profiteren van het 
architectonisch talent in Nederland. De 
scholenmarkt wordt onnodig gedomineerd 
door een handjevol architectenbureaus. 
Zo blijft veel ontwerpkracht onbenut. Wij 
kiezen slimme, communicatieve architec-
ten 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.

WAARIN ONDERSCHEIDT 
MEVROUW MEIJER 
ZICH?

3. EERLIJKE  
KOSTENBEREKENING

Mevrouw Meijer en bouwkostenadvies–
bureau Winket gebruiken een rekenmodel 
waarin álle kosten worden meegenomen. 
Dus niet alleen de investeringskosten voor 
renovatie of sloop/nieuwbouw, maar ook 
de exploitatielasten en de energielasten, 
en de financiële onzekerheden. Ook bij 
de milieucalculatie rekenen we alles mee, 
inclusief de meestal verborgen energielast 
van het bouw- en sloopproces. Dat is wel 
zo eerlijk. Concreet vergelijkt Winket drie 
opties. Hoeveel kost: (a) een minimale 
opknapbeurt van het bestaande gebouw,  
(b) een hoogwaardige renovatie/transfor-
matie volgens de drie architectonische 
ontwerpen, met een resultaat dat tenmin-
ste gelijkwaardig is aan nieuwbouw, en 
(c) sloop of afstoting van het bestaande 
gebouw en vervanging door nieuwbouw. 

4. BREDE  
PARTICIPATIE

Veel adviesbureaus ‘ontzorgen’ de school 
of de gemeente door hen de hele opgave 
uit handen te nemen. Soms bieden ze zelfs 
‘gedelegeerd opdrachtgeverschap’ aan. 
De school wordt hierdoor vervreemd van 
de mensen die er het meest mee te maken 
hebben. Mevrouw Meijer betrekt iedereen 
serieus bij het denk- en ontwerpproces. 
Onze intensieve en actieve vorm van par-
ticipatie versterkt de verbondenheid met 
het proces en met het resultaat.

De drie scholen in dit boekje laten zien 
hoe Mevrouw Meijer te werk gaat.  
Eerst doen we inventariserend onder-
zoek, waarbij we de kennis over het 
gebouw, de geschiedenis van de school 
en de omgeving, het tegenwoordige 
gebruik, de onderwijskundige visie en  
de verwachte toekomstige ontwikkelin-
gen verzamelen. Dat zijn de stappen  
1 en 2. 

De verzamelde inzichten verwerken we 
tot een ‘programma van eisen’ voor de 
volgende stap, waarin we drie architecten 
vragen op elk een andere oplossing te  
ontwerpen voor de gestelde opgave. Ook 
hier organiseren we een intensieve partici-
patie van alle betrokkenen. Dit is stap 3.

Intussen brengen we de bouwkundige 
kwaliteit en de financiële aspecten nauw-
keurig in beeld. Met een ‘nulmeting’: wat 
moet er sowieso aan onderhoud en tech-
nische modernisering worden uitgegeven? 
Met een calculatie van de drie ontwerpen. 
En ter vergelijking een raming van wat 
vergelijkbare nieuwbouw zou kosten. Dit 
gebeurt tijdens de stappen 1 t/m 3, maar 
we noemen het stap 4.

Na ons eindadvies zit het werk van 
Mevrouw Meijer er op.  Natuurlijk blijven 
we nieuwsgierig, zeker als er een vervolg 
komt op ons onderzoek, zoals bij de 
scholen in dit boekje. Het uiteindelijke 
resultaat beschouwen we graag als stap 5.

WAT IS 
MEVROUW MEIJERS 
STAPPENPLAN?
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DE SCHOOL TOT NU TOE
Documentatie van de geschiedenis en 
de bestaande situatie. 
Het resultaat: historische schets en 
analyse. 
 
ALLES OP EEN RIJTJE
Inventarisatie van onderwijseisen en 
gebouwkenmerken. 
Het resultaat: voorlopig programma 
van eisen.

ONTDEKKEN WAT JE KUNT KIEZEN
Ontwerpend onderzoek waarin  
architecten de mogelijkheden  
verkennen. 
Het resultaat: drie ontwerpen op  
VO-niveau.

KOELE CIJFERS
Volledige en eerlijke calculatie zowel 
financieel als qua duurzaamheid. 
Het resultaat: calculatie drie ontwerpen, 
en als referenties ‘nulmeting’ en nieuw-
bouw.

NIEUW LEVEN
Het getransformeerde gebouw.

5 
STAPPEN

PLAN

1

2

3

4

5



CONTACT MET
MEVROUW MEIJER

Het bureau van Mevrouw Meijer bestaat uit

architect Tjeerd Wessel en kunsthistoricus

Wilma Kempinga.

Meer informatie vindt u op

www.mevrouwmeijer.nu

Stichting Mevrouw Meijer

Andreas Bonnstraat 25 III

1091 AW Amsterdam

Wilma Kempinga

06 19 210 520

wk@mevrouwmeijer.nu

Tjeerd Wessel

06 230 22 878

tw@mevrouwmeijer.nu

Calculatie

Bouwkostenadviesbureau 

Winket, Tim de Jonge
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Stichting Mevrouw Meijer

bestaat uit:

Han Polman, 

Commissaris van de Koning in Zeeland

Dirk Sijmons, 

landschapsarchitect, em-hoogleraar TU Delft

Simone Rots, 

architectuurhistoricus, bureau Crimson
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Drukkerij robstolk®

BETROKKENEN BIJ
ONDERZOEK & REALISATIE

OBS Molenwiek Dalton, Haarlem

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem en 

schoolbestuur Spaarnesant

Architecten ontwerpend onderzoek:

Studenten Urban Lab TUE, Eindhoven: Desley 

Hakkert, Mich Timmermans, Jens Verschuren en 

Geert Wijnker. Begeleider: Marcel Musch

Alvarez Ouburg, Amsterdam 

Korth Tielens, Amsterdam

Architect realisatie: Korth Tielens, Amsterdam

Fotografie gerealiseerde school: Peter Tijhuis

OBS De Globe, Haarlem

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem en 

schoolbestuur Spaarnesant

Architecten ontwerpend onderzoek:

Hans van Eeden, Haarlem

Derksen Windt Architecten, Haarlem

Serge Schoemaker, Amsterdam

Architect realisatie: Serge Schoemaker, Amsterdam

Fotografie gerealiseerde school: MWA Hart Nibbrig

Praktijkschool Pro Grotius, Delft 

Opdrachtgever: Gemeente Delft en Stichting 

Openbaar Onderwijs Delft

Architecten ontwerpend onderzoek:

Superuse Studios, Rotterdam

K.A.S. samen met Marjolein Kreuk, Delft

Studio Huijgens, Den Haag

Architect realisatie: Studio Huijgens, Den Haag 

i.s.m. Bureau NZ en AMstudio

Fotografie gerealiseerde school: Ralph Kämena
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Kostenanalyse
Renovatie 
Nieuwbouw
     
 E :  Energie
O :  Onderhoud
 I :  Investering
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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 architec-
tuur, 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 vastgelopen 
processen vlottrekken.

U kunt Mevrouw Meijer betrekken bij uw 
plannen voor één schoolgebouw. Of voor 
meerdere scholen in onderlinge samen-
hang, zoals in Haarlem is gebeurd. 

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 nuttig als aanvulling, 
maar is tweede keus. Wilt u tijdig omscha-
kelen naar deze duurzame koers, dan heeft 
Mevrouw Meijer u 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 aan 
onderzoek naar nieuwe onderwijsvormen 
en hun ruimtelijke eisen, zoals de ‘Toe-
komst van de Ambachtsschool’.  

Wilt u nader kennismaken met Mevrouw 
Meijer? Er is regelmatig gepubliceerd over 
Mevrouw Meijer, terwijl wij ook zelf van 
ons laten horen in essays en columns. Wij 
geven regelmatig presentaties en nemen 
deel aan discussies over onderwijs en 
architectuur. 

Heel veel informatie over scholen,  
architectuur en Mevrouw Meijer is te 
vinden op: www.mevrouwmeijer.nu 
Of bel ons op 06 10 210 520 of stuur een 
bericht naar wk@mevrouwmeijer.nu

Milieu-impact
Renovatie
Nieuwbouw 

 E :  Energie
O :  Onderhoud
 I :  Investering

E

O

I

E

I
O



Dit schrift gaat over schoolgebouwen uit 1960-1995 die 

een prachtig nieuw leven krijgen. De sloopplannen zijn 

geschrapt, de kwaliteit van de gebouwen is herontdekt, 

en zijn ze met zorgvuldige architectuur getransformeerd 

tot nieuwe scholen die gemakkelijk weer veertig jaar 

meekunnen. 

Ze bewijzen wat het ideële onderzoeksbureau Mevrouw 

Meijer al jaren betoogt: hoogwaardige transformatie 

van bestaande naoorlogse scholen kan gelijkwaardig 

of superieur zijn aan nieuwbouw. Dat is goed voor het 

onderwijs, voor duurzaamheid en klimaat, voor behoud van 

erfgoed, en voor de portemonnee. 

De drie scholen, Molenwiek Dalton, De Globe en Pro 

Grotius, wijzen de weg voor een opgave die in de komende 

jaren bij 5.000 schoolgebouwen in Nederland zal spelen.

 

WWW.MEVROUWMEIJER.NU

Scan de code en kijk op onze website 

naar de korte films over de scholen 

Molenwiek Dalton en Pro Grotius.
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