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MEVROUW MEIJER GAAT NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL.
MEVROUW MEIJER GAAT NAAR DE PRAKTIJKSCHOOL HET GROTIUS COLLEGE IN DELFT
Mevrouw Meijer is trots op de opdracht om van een
voormalige basisschool (jaren zeventig) en kleuterschool (jaren
zestig) een Praktijkschool van de toekomst te maken.
Op een royaal kavel in een groenstrook liggen de schoolgebouwen te wachten om getransformeerd te worden.
De komende weken gaat Mevrouw Meijer aan de slag om van
alle medewerkers, kinderen, ouders, gemeentelijke diensten, buurtbewoners te horen wat hun wensen
zijn voor de nieuwe school. Na de zomervakantie zullen drie architectenbureaus aan de slag gaan om
te laten zien wat de mogelijkheden van de gebouwen en het terrein zijn voor de school.

MEVROUW MEIJER GAAT NAAR HET
GYMNASIUM BEEKVLIET IN SINT
MICHIELSGESTEL
Mevrouw Meijer gaat voor het gymnasium Beekvliet
in Sint Michielsgestel werken aan transformatie naar
het gymnasium van de toekomst. Beekvliet (bouwjaar
1978) is misschien wel één van de mooiste scholen
van Nederland, met ook een prachtig gelegen campus. De komende weken gaat Mevrouw Meijer de
eisen en wensen van de school inventariseren. Na de zomervakantie gaan drie architectenbureaus aan
de slag.

MEVROUW MEIJER GAAT NAAR DE
NIEUWE AMBACHTSSCHOOL
Mevrouw Meijer begeleidt het onderzoeksteam ‘De
Nieuwe Ambachtsschool’ van de TU Delft. Het team
doet onderzoek naar nieuwe concepten voor een school
die onderwijs en praktijk combineert en een verbinding
legt met de omgeving.
Het TU-team heeft drie scenario’s voor de Nieuwe Ambachtsschool uitgewerkt, onder meer
op basis van goede buitenlandse voorbeelden. Het zijn de Winkelschool (zie afbeelding), de
Duurzaamheidsschool en de Betonschool. De scenario’s zijn gepresenteerd aan betrokkenen uit
de praktijk, zoals ambachtsschooldirecteuren, schoolbestuurders, projectmanagers, ontwikkelaar,
wetenschapper en architecten.
Mevrouw Meijer arrangeerde deze ontmoetingen die op bijzondere locaties plaatsvonden, namelijk
op scholen die nu al vooruitlopen op het concept van de Nieuwe Ambachtsschool. De eerste twee
bijeenkomsten waren in Amersfoort en Veldhoven, de slotbijeenkomst vindt plaats op 28 juni op de
TU Delft.
Ben je schoolbestuurder en geïnteresseerd in de eindresultaten van het onderzoek?
Meld je dan aan voor de slotbijeenkomst: wk@mevrouwmeijer.nu

MEVROUW MEIJER ZIT OP HET OSCAR ROMERO IN HOORN

V L N R EMI E L L A M E R S E N J O O S T B A R E ND R E GT, K2 A R CH I TE CTE N, TH E O R O O I JA KKE R S EN SECHMET B ÖTG ER

Het onderzoek van Mevrouw Meijer naar het Tabor College Oscar Romero in Hoorn verloopt
voorspoedig. Op een spetterende startdag presenteerden alle lerarensecties, ouders en leerlingen
hun wensen voor de school. Daarna zijn drie architectenbureaus aan de slag gegaan met hun
transformatieontwerpen.
Mevrouw Meijer heeft voor deze Topsportschool drie scenario’s voorgesteld. Emiel Lamers en Joost
Barendregt ontwerpen een sportschool met een maximale concentratie van vijf sportzalen op de
locatie. K2 architecten werkt aan een ontwerp waarin alle sportfaciliteiten op een andere locatie
zijn ondergebracht. Theo Rooijakkers en Sechmet Bötger onderzoeken een middenvariant met
tenminste twee gymzalen op de locatie en de overige elders.
Eind mei is de eindpresentatie. Daarna rekent Bouwkostenbureau Winket de drie scenario’s door en
worden de resultaten van het onderzoek overhandigd aan de school en het schoolbestuur SOHH.

MEVROUW MEIJER TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT

11 MEI, A M S T E R DA M

Bijeenkomst Renovatie Landelijke Vereniging
van Onderwijsadviseurs (LVO)
27 mei, Bilthoven
De Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs
(LVO) is een beroepsvereniging van gemeentelijke onderwijsadviseurs. De bijeenkomst gaat
over de notitie over renovatie die de werkgroep
heeft geschreven. Mevrouw Meijer geeft een
presentatie over haar ervaringen met renovatie
en de samenwerking tussen gemeenten en
schoolbesturen.

Scholencongres Architectenweb
2 juni, Schouwburg Almere
In drie pitches zullen Serge Schoemaker,
Korth Tielens en Studio Steenbruggen de
ontwerpen presenteren die ze onder de paraplu
van Mevrouw Meijer hebben gemaakt voor
bestaande scholen in Haarlem. Afsluitend een
kort debat met de sprekers en Wilma Kempinga
van Mevrouw Meijer. Meld je hier aan.

Mevrouw Meijer op de Vastgoedbeurs Provada
9 juni, RAI Amsterdam
Tijdens de vastgoedbeurs Provada neemt
Mevrouw Meijer deel aan een rondetafelgesprek
over onderwijshuisvesting, georganiseerd
door Simone van de Brink (ABC Nova). Eireen
Schreurs (TU Delft) geeft een presentatie van het
ambachtsschoolconcept De Winkelschool. Het
gesprek vindt plaats op 9 juni rond lunchtijd.

MEV RO UW M E I J E R T R E E DT O P T I J DE NS D E M E E STE R KLA S
SC HOL ENB O U W 2 0 1 6 V O O R WE T H OU D E R S, GE O R GA NI SE E R D
D OO R A RCH I T E CT U U R L O K A A L .
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AAN TAFEL MET MEVROUW MEIJER

Elk gebouw verdient
een tweede kans
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Hoofdredacteur Sibo Arbeek van het vakblad Schooldomein interviewt
Mevrouw Meijer tijdens een genoeglijk diner in het Leerhotel Het Klooster
in Amersfoort. Zij spreken over onderwijs, architectuur, de leefwereld van
kinderen, en waarom het waardevol is om oudere schoolgebouwen in
gebruik te houden in plaats van ze te slopen. Mevrouw Meijer: ‘Terwijl veel
maatschappelijk vastgoed zijn functie verliest, zoals kerken en postkantoren,
blijven scholen onverminderd bestaan als cruciale plekken in de samenleving.
Laten we dus zuinig zijn op onze schoolgebouwen.’

VO MAGAZINE, JANUARI 2016: BLIK VAN BUITEN
‘Oud schoolgebouw heeft waarde.’ In de rubriek Blik van Buiten vertelt Wilma
Kempinga hoe haar eigen middelbare schooltijd in een schoolgebouw uit de
jaren zestig haar blik op onderwijshuisvesting heeft gevormd: ‘(...) de school
is een wereld op zich. Een vertrouwde beschutte gemeenschap waar je als
opgroeiende jongeren kunt gedijen, en van waaruit je de wereld in kunt gaan.
En dat de waarde van het gebouw ertoe doet. Dat is nu nog steeds een van
de leidende principes bij de onderzoeken die ik doe’.
VO-magazine-jan-2016 (pag 32, 33)

DE GROENE AMSTERDAMMER, 13 APRIL 2016
In een artikel van Tracy Metz over smart urbanism en de duurzame stad hekelt
Mevrouw Meijer de technocratische aanpak van duurzaamheid die alleen let
op het energieverbruik op de korte termijn. ‘Alle scholen worden op dezelfde
manier aangepakt, door ze in een dikke jas van isolatie te verpakken en zoveel
mogelijk techniek erin te stoppen. Gewoon een raam kunnen opzetten voor
de ventilatie is er niet meer bij.’ Duurzame techniek zou dienend moeten zijn
in plaats van leidend, aldus Wilma Kempinga.
groene.nl/artikel/stadsleven-green-business

BLOG STADSLEVEN AMSTERDAM: PAS OP VOOR HET ISOLATIECORSET
Het verduurzamen van scholen komt ook aan de orde in de blog van Wilma Kempinga voor Stadsleven
Amsterdam. Door eendimensionale programma’s als ‘Scholen vol energie’, bedoeld om ‘nul op de
meter’ te krijgen, gaan scholen nog meer op eenheidsworst lijken, aldus Kempinga. ‘De school wordt
bovendien functioneel bevroren. De ingreep kan alleen uit op voorwaarde dat er in de school daarna
jarenlang niets verandert. Maar welke school heeft die zekerheid voor tien jaar?’
stadslevenamsterdam.nl/column-wilma-kempinga
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