
BOUWEN VOOR HET ONDERWIJS 
Basis voor een gezonde en duurzame leeromgeving 
 
Onderwijs is het fundament van onze persoonlijke en professionele ontwikkeling. Op school 

doen kinderen kennis op en verwerven competenties die hun kansen op een mooie toekomst 

vergroten. Goede leerkrachten, aansprekende lesmethodes en uitdagende materialen zijn 

noodzakelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar ook het schoolgebouw speelt een 

grote rol. Een kwalitatief goed en duurzaam gebouw dat ruimte biedt aan de werkwijze en 

visie van de school heeft een positief effect op het onderwijs en op het leefklimaat van 

toekomstige generaties. Een gebouw dat past in zijn omgeving. Om deze huisvesting te 

borgen, heeft de gemeente dan ook samen met de schoolbesturen een concept Integraal 

Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in Heemstede ontwikkeld voor de komende 

twintig jaar.  

 

In de gemeente Heemstede zijn tien basisscholen gevestigd. De gebouwen verschillen in 

leeftijd, een deel van de scholen is rond 1930 gebouwd en een deel in de jaren 70. Ondanks 

regelmatig onderhoud raken de panden verouderd. Het onderwijs heeft in de loop der jaren 

grote veranderingen ondergaan. Waar vroeger alleen klassikaal werd lesgegeven, zien we 

nu kinderen werken op leerpleinen, heeft het unitonderwijs zijn intrede gedaan en vindt 

instructie vaak plaats in kleinere groepen. Deze onderwijsvernieuwingen stellen eisen aan de 

leeromgeving. Daar kunnen de huidige schoolgebouwen niet (volledig) aan voldoen.  

 

Keuzes maken 

Nieuwbouw, verbouw of renovatie is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de 

gemeente Heemstede te kunnen continueren en te verbeteren. Op grond van de Wet primair 

onderwijs heeft de gemeente de zorgplicht voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen, 

herstel van constructiefouten en herstel en vervanging bij schade. Scholen kunnen bij de 

gemeente jaarlijks een aanvraag indienen voor voorzieningen die onder deze zorgplicht 

vallen. Om te voorkomen dat alle schoolgebouwen in één keer opgeknapt moeten worden en 

om zorgvuldige keuzes te kunnen maken in zaken als prioriteit, tijd, vorm, omvang en kosten, 

heeft de gemeente met de schoolbesturen, een concept Integraal Huisvestingsplan voor het 

primair onderwijs in Heemstede opgesteld. Uiteindelijk zal de gemeenteraad dit plan 

vaststellen.  

 

Hoe is het plan tot stand gekomen? 

Het overleg tussen gemeente en schoolbesturen heeft bouwstenen opgeleverd voor het 

concept Integraal Huisvestingsplan. Vervolgens is het gebouwenbestand van de 

desbetreffende tien scholen in beeld gebracht, waarbij een analyse is gemaakt van de 

capaciteit en kwaliteit. Ook is gekeken of in de gebouwen goed onderwijs van deze tijd kan 

worden gegeven. Op basis hiervan hebben gemeente en schoolbesturen scenario’s gemaakt 

voor de huisvesting die de gemeente vervolgens financieel heeft vertaald. Bij alle 

overwegingen zijn factoren meegenomen die van invloed zijn op de huisvesting, zoals 

leerlingenaantallen nu en in de toekomst, samenwerking met de kinderopvang en de eisen 

en wensen ten aanzien van duurzaamheid. Voor wat betreft duurzaamheid geldt dat op 

verzoek van de gemeenteraad is bekeken wat de kosten van gasloos, toekomstbestendig en 

circulair bouwen zijn. Dit is in het plan opgenomen. 

 

In fases 

Ook is per gebouw de afweging gemaakt tussen renovatie of nieuwbouw. Daarbij spelen 

zaken een rol als: kan het huidige gebouw het aantal leerlingen huisvesten, passend binnen 



het onderwijsconcept? Heeft het gebouw architectonische waarde en is het beeldbepalend? 

Wat kost renovatie ten opzichte van nieuwbouw? Al deze afwegingen hebben geleid tot een 

fasering waarbij, steeds in een periode van vijf jaar, een aantal scholen wordt verbouwd, 

gebouwd of gerenoveerd, afhankelijk van de keuzes die zijn gemaakt. Het plan zal zijn 

beslag krijgen in een periode van twintig jaar. Voor de eerste vijf jaar zijn de plannen meer 

uitgewerkt. In deze periode gaat het om nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool, 

aanpassing van de Evenaar/De Ark, renovatie van de Crayenester en nieuwbouw van de 

Jacobaschool.  

 

Plannen voor komende vijf jaar 

De Nicolaas Beetsschool komt in aanmerking voor nieuwbouw, gelet op het ruimtetekort van 

de school. Kinderen krijgen les in noodlokalen en dat is voor de langere termijn een 

ongewenste situatie. Nieuwbouw biedt de school de kans om leeromgeving optimaal te laten 

aansluiten bij de wensen en behoeften van het onderwijsconcept.  

De Ark en De Evenaar zijn gezamenlijk gehuisvest in één pand. Voor deze scholen zou 

nieuwbouw of renovatie over tien jaar aan de orde zijn. Op korte termijn vraagt het 

ruimtegebrek op De Evenaar echter om een oplossing. Dit kan vrij eenvoudig worden 

gerealiseerd door een lokaal dat De Ark beschikbaar heeft in te richten voor De Evenaar. 

 

Voor de Crayenester geldt een sterke voorkeur voor renovatie vanwege de architectonische 

waarde van het pand. Aanpassing is vooral nodig vanwege ruimtegebrek en om het 

onderwijsconcept van de school op een goede manier te kunnen realiseren.  

Bij de Jacobaschool gaat de voorkeur uit naar nieuwbouw omdat het huidige gebouw niet 

aansluit bij het onderwijsconcept van de school. De school heeft behoefte aan ruimte om te 

differentiëren in lesvormen en te werken op leerpleinen. Voor de nieuwe locatie van de 

school moet nog een keuze worden gemaakt tussen de huidige locatie en de locatie van de 

voormalige Bronsteemavo aan de Overboslaan. Aspecten als de grootte van de kavel, 

verkeersveiligheid en parkeerruimte spelen daarbij uiteraard ook een belangrijke rol. Dit 

vraagt om een zorgvuldige afweging in goed overleg met de schoolbesturen en andere 

betrokken partijen zoals de omwonenden. De schoolbesturen zijn hierbij gesprekspartner 

voor leerlingen en hun ouders. 

 

Afwegen en besluiten 

De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan richt zich in eerste instantie, voor de 

komende vijf jaar, op deze scholen. Fase 2 en 3 van het plan worden nog verder onderzocht 

en uitgewerkt. Voor de hele looptijd van het plan wordt ook naar de ontwikkelingen in het 

onderwijs, op het gebied van duurzaamheid en het leerlingenaantal gekeken. 

 

De uitvoering van het totale plan behelst een begroot bedrag van 52 miljoen euro, een grote 

uitgave voor de gemeente. In haar besluitvorming zal de gemeente dan ook verschillende 

(ook financiële) afwegingen moeten maken Bij zijn afwegingen zal de raad ook in overweging 

nemen hoe de kosten voor het totale plan zich verhouden tot de totale begroting van de 

gemeente Heemstede. Besluitvorming wordt eind 2019 verwacht. De complete tekst van het 

concept Integraal Huisvestingsplan vindt u op de website van de gemeente Heemstede. 

 

 

 

 


