
MEVROUW MEIJER GEEFT SCHOLENBOUW VLEUGELS.

MEVROUW MEIJER OP DE DUTCH DESIGN WEEK 
PRESENTATIE OP 19 OKTOBER OM 14:30 UUR

Mevrouw Meijer nodigt u van harte uit op de Dutch Design Week in Eindhoven! De tentoonstelling 
‘Herbestemmen van school naar school’ documenteert ons ontwerpend onderzoek in het Haarlemse 
Schalkwijk, met vernieuwende en inspirerende schoolontwerpen van drie architectenbureaus. 
De tentoonstelling is te zien in de Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven, van 16 oktober t/m 19 
oktober 2015. Klik hier voor meer informatie.
Bij de tentoonstelling organiseert Forbo de ‘Onderwijs-inspiratiebijeenkomst’ op maandag 
19 oktober 2015, eveneens in de Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. 
Klik hier voor aanmelden eventregistratie@forbo.com

ONTWERPEND ONDERZOEK: 
EEN NIEUW LEVEN VOOR OSCAR ROMERO IN HOORN 

Mevrouw Meijer is begonnen aan een ontwerpend onderzoek naar ‘Oscar Romero’, een middelbare 
school voor Mavo, Havo en VWO in Hoorn. Het gebouw, in een kenmerkende stijl uit de jaren tachtig, 
is meermalen uitgebreid om de groei van de school op te vangen. Het buitenterrein is hierdoor steeds 
kleiner geworden, en het gaat bovendien steeds meer op aan fietsenstalling. Voor de komende jaren 
wordt een lichte daling van het leerlingenaantal verwacht. Dit schept speelruimte om het gebouw 
en de buitenruimte te verbeteren. Het schoolbestuur SOHH heeft Mevrouw Meijer gevraagd door 
ontwerpend onderzoek te verkennen wat er binnen de ruimtelijke en financiële beperkingen met 
de school en het schoolplein mogelijk is.

EXPERTMEETING DE NIEUWE AMBACHTSSCHOOL 
- 26 NOVEMBER

Het lager en middelbaar beroepsonderwijs gaat in de 
komende jaren veranderen. Het doel is om betere aansluitingen 
te realiseren: tussen onderwijs en praktijk, tussen leerlingen en 
arbeidstoekomst, tussen vmbo en mbo, en tussen onderwijs, 

schoolgebouw en omgeving. Op 26 november organiseren ABC Nova, JHK Architecten, TU Delft en 
Mevrouw Meijer een expertmeeting: ‘Naar een nieuwe ambachtsschool’, met als centrale vraag: 
Welke bijdrage kan het schoolgebouw (en zijn plaats in de stad) leveren aan de verbetering van 
het beroepsonderwijs?

Succesvolle voorbeelden zoals het Kloosterhotel in Amersfoort laten zien dat een karakteristiek 
gebouw bijdraagt aan het succes van het vakcollege. Het bewijst ook dat hiervoor geen nieuwbouw 
noodzakelijk is; herbestemming van bestaande gebouwen is een uitstekend alternatief.

Er is een ruime keuze in beschikbare panden. Onder de 7 miljoen m2 aan leegstaande bedrijfsruimte 
zijn zonder twijfel zeer geschikte gebouwen te vinden, op locaties die óf nu al aantrekkelijk zijn, óf 
dankzij de komst van het vakcollege kunnen worden gerevitaliseerd. De eerste opgave is om de 
meest beloftevolle gebouwen en locaties te vinden en hun potenties d.m.v. ontwerpend onderzoek 
te verkennen. Kent u een opgave die zich leent voor een dergelijk onderzoek, meldt het dan bij 
Mevrouw Meijer. 

VNG-CONGRES GEMEENTEFINANCIËN - 30 NOVEMBER 

Mevrouw Meijer levert een bijdrage aan het VNG-congres gemeentefinanciën in gebouw De 
Fabrique in Utrecht, op 30 november. Samen met onze opdrachtgever Yvon Remers, beleidsadviseur 
onderwijshuisvesting van de gemeente Haarlem, geven wij een workshop voor de VNG.
Inschrijven kan op congresenstudiecentrum.nl

PUBLICATIES

VNG MAGAZINE
‘Mevrouw Meijer leerde Haarlem anders kijken’, aldus Yvon Remers van de 
gemeente Haarlem in het VNG Magazine van 11 september. Zij vertelt over het 
onderzoek van Mevrouw Meijer naar 14 naoorlogse schoolgebouwen in de wijk 
Schalkwijk als input voor het Integraal Huisvestingplan 2015-2020. Door uit te 
gaan van behoud van bestaande scholen is Haarlem nu landelijk voorloper in 
een nieuwe, duurzame benadering van onderwijshuisvesting. 
vngmagazine.nl/archief

DUURZAAM GEBOUWD
‘Vanuit de onderwijswereld wordt altijd geroepen dat het onderwijs van morgen niet past bij een 
school uit het verleden, Wij hebben bewezen dat dat niet zo is. De architecten die wij inhuren, zijn zo 
creatief. Al die scholen zijn functioneel zo aan te passen, dat het wel kan.’ Aldus Tjeerd Wessel in het 
artikel Naoorlogse scholen hebben de toekomst, dat eind september verscheen in het Duurzaam 
Gebouwd Magazine. issuu.com/duurzaamgebouwd

BINNENLANDS BESTUUR
‘Schoolgebouwen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig zijn ten onrechte afgedankt. Dat blijkt 
uit een onderzoek van de Stichting Mevrouw Meijer (MM).’ Zo opent een artikel In Binnenlands 
Bestuur, nummer 17.  binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu

VERSLAG LUNCHMEETING ‘HERBESTEMMEN VAN 
SCHOOL NAAR SCHOOL’
Bij de tentoonstelling Herbestemmen van school naar school 
organiseerde Bouwmanagementbureau ABC Nova samen 
met Mevrouw Meijer op 12 juni jl. een lunchmeeting in ABC 
Architectuurcentrum Haarlem. Aan het gesprek nam een 
select gezelschap deel van opdrachtgevers (gemeenten en 

schoolbesturen) en ontwerpende adviseurs. De bijeenkomst was zeer geslaagd en ABC Nova en 
Mevrouw Meijer zijn van plan meer van deze expertmeetings te organiseren. Indien u geïnteresseerd 
bent, laat het ons weten. Verslag lunchlezing
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VLNR KORTH TIELENS, ALVAREZ OUBURG, STUDENTEN TU EINDHOVEN
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