
Op de drempel van de zomervakantie brengt Mevrouw Meijer u graag op de hoogte van haar 
bezigheden in de afgelopen periode. Wij hebben een bijzonder vruchtbaar jaar gehad, met 
ontwerpend onderzoek naar zowel basis- als middelbare scholen. Vaak gaat het om transformatie 
van bestaande gebouwen, maar ook om nieuwbouw. In deze nieuwsbrief leest u over deze 
afgeronde of nog lopende projecten en over andere activiteiten van Mevrouw Meijer. Mevrouw 
Meijer wenst u veel leesplezier toe en alvast een fijne vakantie!

 
THEMA: OUDE GEBOUWEN VOOR NIEUWE IDEEËN 

‘Old ideas can sometimes use new buildings. New ideas must use old buildings’, zei Jane Jacobs, 
de beroemde activiste en schrijfster over vitale steden. Het is onmiddellijk herkenbaar: denk aan in- 
spirerende oude woonhuizen of creatieve broedplaatsen. 

Het is een eyeopener om deze gedachte ook toe te passen op onderwijsvernieuwing en onderwijs-
huisvesting. Vaak zijn juist bestaande gebouwen uitstekend geschikt om nieuwe ideeën en nieuwe 
onderwijsconcepten te laten opbloeien. Omdat ze veel ruimte bieden en dus meer speelruimte om de 
nieuwe werkwijze te laten doorontwikkelen. Omdat een oud gebouw een ‘ervaren gebouw’ is, dat al 
vaker heeft bewezen zich te kunnen aanpassen. En omdat het duurzamer, cultuurhistorisch interessan-
ter, en goedkoper is.

Een voorwaarde is dat het oude gebouw op een slimme, 
doortastende en integrale manier wordt aangepast aan de 
nieuwe wensen. Met inzet van architectuur, met een open 
geest, en een intensief proces van samen nadenken en 
doorspreken.

Mevrouw Meijer laat zien hoe dat kan. Ook dit jaar heeft 
hiervan treffende voorbeelden geleverd. Bijvoorbeeld  
bij de MBO-vakschool Nimeto in Utrecht en bij het  
Christelijk Lyceum Veenendaal. Momenteel werken we 
aan het Montessori Lyceum Amsterdam en een bijzon- 
dere nieuwbouwopgave voor het IKEC in Hoorn. 
Daarover meer na de zomer!

 

RUIMTE MAKEN IN NIMETO

Nimeto Utrecht is een mbo vakschool voor creatieve ruimtemakers. Ongeveer 1.350 studenten 
volgen een opleiding in Vormgeving en Styling, Creatieve Techniek of Vastgoed en Makelaardij.  
 
De school is gehuisvest in twee gebouwen uit 1968 en 1973. De school wil het onderwijs anders 
organiseren, in vakmatige opleidingsclusters met daarbinnen de ‘leeromgeving’ als eenheid. 
Tegelijkertijd bereidt de school zich voor op een aanzienlijke groei naar 1.700 leerlingen over vijf jaar.

Het ontwerpend onderzoek laat zien hoe de nieuwe werkwijze én de groei passen in de bestaande 
gebouwen, met gebruikmaking van de bestaande praktijklokalen. De drie onderzoekende bureaus 
– Architectuur Maken, Bureau SLA, Studio Maarten van Kesteren – laten overtuigend zien dat er,  
door een efficiëntere indeling en ruimtegebruik, ook bij de verwachte forse groei slechts beperkt 
uitbreiding nodig. De drie werken dit op verschillende manieren uit, zodat de school een keuze heeft 
tussen drie oplossingen die alle drie goed zijn en ook nog eens karakteristiek verschillen.

Dankzij het ontwerpend onderzoek heeft Nimeto in korte tijd grote sprongen gemaakt in het 
nadenken over het toekomstig functioneren. Hierbij heeft het denken over het gebouw ook het 
denken over het onderwijs en de onderwijsorganisatie gestimuleerd. Deze wisselwerking tussen 
ideeënvorming en ontwerp heeft sterk bijgedragen aan een nieuw en optimistisch perspectief voor 
Nimeto. Zo laat Nimeto zien hoe een ontwerpend onderzoek kan werken als methode om met je 
school na te denken over de toekomst van het onderwijs. Lees meer.

CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL

Hoe maak je leerpleinen en werkplekken in een klassieke gangenschool uit 1968. Oftewel: hoe 
benut je de overmaat aan gangruimte die toen gangbaar was, nu voor onderwijsfuncties?

Dat was een kernvraag in het onderzoek naar het Christelijk Lyceum Veenendaal, een scholenge-
meenschap voor Mavo, Havo en Vwo met 2150 leerlingen. Het complex bestaat uit vier gebouwen, 
‘huizen’ genaamd. Het onderzoek richt zich hoofdzakelijk op Gebouw A uit 1968 en op het ‘schoolerf’. 
Een tweede kernvraag: hoe maak je een klassieke school geschikt voor Leerpleinen?

Alle drie bureaus – Ronald Janssen Architecten, MeesVisser, Studio RTM – zien sloop en nieuwbouw 
van het lage centrale middendeel als sleutel voor de toekomst. Ze werken dit verschillend uit: in drie 
bouwlagen, of in twee, of in twee lagen waarvan één ondergronds.

Daarnaast stellen ze ingrepen in de twee lokalenvleugels voor, om leerpleinen te scheppen en een 
efficiënter ruimtegebruik te verkrijgen. Ronald Janssen voegt aan de lage vleugel twee etages toe 
waardoor deze even hoog wordt als de andere vleugel. MeesVisser tekent een nieuwe reeks lokalen 
tegen de gang van de hoge vleugel; daardoor wordt de gang tweezijdig benut in plaats van eenzijdig 
zoals nu. Studio RTM vervangt eveneens het middengedeelte. De extra etage wordt hier niet in de 
hoogte maar in de diepte toegevoegd. Lees meer.

PUBLICATIE THE NEW CRAFT SCHOOL
 

In 2016 begeleidde Mevrouw Meijer een team van de TU Delft dat 
onderzoek deed naar ‘De Nieuwe Ambachtsschool’. Het team onderzocht 
nieuwe concepten 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 werkelijkheidsgehalte kon krijgen.

Uit dit onderzoek is het boek ‘The New Craft School’ voortgekomen, dat op 22 juni werd gepre-
senteerd. Het bevat een analyse van de architectuur van de vakschool en de rol van het middelbaar 
beroepsonderwijs in de samenleving. Naast historische en actuele best practices uit Nederland en 
Noord-Europa komen ontwerponderzoeken aan bod waarin wordt geanalyseerd hoe de band tussen 
school en bedrijven, kenniscentra, ambachtscultuur en de buurt kan worden versterkt. Met  
25 casestudies voor schoolgebouwen voor beroepsonderwijs. 

Meer informatie: www.japsambooks.nl
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