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Een nieuw scholenlandschap  
in het aardbevings gebied in  
Noordoost-Groningen

Hoe een bedreiging een kans werd



Voorwoord

De Groninger kenmerkt zich door niet bij de pakken neer te zitten. 
De handschoen oppakken en voorwaarts. En dat is gebeurd. De 
problematiek als gevolg van de aardbevingen is vertaald: energie zit in 
oplossingen en niet in problemen!

De kerstvakantie in 2014 zal mij en een aantal schoolbestuurders altijd 
bijblijven. 
“Veilig voor gebruik maar niet voldoen aan de norm”, dat was de 
boodschap uit onderzoeken naar enkele scholen in de gemeente 
Loppersum. Wat betekende dat en wat moesten we gaan doen? 

Zo begon wat nu het Scholenprogramma heet. Naast de gebouwen 
op al die unieke plekken in het Groninger land laat dit boek handzaam 
en overzichtelijk zien wat het Scholenprogramma heeft opgeleverd. 
Groningers nuchter. Juiste gewicht. Juiste kwaliteit. En van kaft tot kaft 
de vertolking van een waardevol traject. Niet alleen voor de gebouwen 
en allen die bij de realisering betrokken waren, maar bovenal voor de 
generaties kinderen die er gaan leren. 

Door het Scholenprogramma ontstond de unieke kans om van 
vraagstukken die het onderwijs raken – zoals de krimpende 
bevolking met bovendien een andere samenstelling dan vroeger, 
een veranderende maatschappij en dus veranderend onderwijs, 
ontgroening – en de nieuwe dreiging van aardbevingen een 
gezamenlijk doel te maken. En met name door de gevolgen van de 
aardbevingen was snelheid geboden.

Wat als we durven doen en dromen tegelijk….

Onder dreiging van bevingen, bestuurlijke druk en drukte en steeds 
maar weer veranderende inzichten werd met geld voor het in stand 
houden en versterken van bestaande gebouwen op veel plaatsen de 
sprong voorwaarts gemaakt. 
Zo ontstonden scholen waar velen terecht trots op zijn. En waar 
kinderen inmiddels met zekerheid veilig naar toe kunnen. Niet alleen 
op het gebied van de weerbaarheid tegen aardbevingen. Vaak werd 
ook de omgeving op de schop genomen en werden (en worden) de 
inhoud van het onderwijsprogramma en de samenwerkingsvormen 
tegen het licht gehouden. Behouden wat al goed was, maar vooral 
aanpakken wat beter kan. Wat een dynamisch proces!

Vijf taaie jaren zijn we verder. Lessen geleerd. Succesfactoren 
ontmoet en omhelsd. 
Vele partijen stapten over de harde grens van het alleen dienen van 
de eigen verantwoordelijkheid heen. Samenwerken omdat er een 
helder gezamenlijk doel was. En omdat velen ook financieel hun 
verantwoordelijkheid namen. 
De NAM zette als eerste, met de gemeenten, de stap naar een 
gezamenlijke aanpak. Schoolbesturen, kinderopvang, het Rijk 
en anderen stapten mee. Zo werd het Scholenprogramma het 
eerste succesvolle sectorale programma voor de aanpak van de 
gevolgen van de gaswinning. Honderden miljoenen euro’s zijn naar 
de huisvesting van onze kinderen gegaan, die nu op een goede en 
uitdagende wijze voorbereid worden op hun toekomst. En daarmee op 
de toekomst van het gebied.

Een voorbeeld: een gezamenlijke kans zien en koers houden. 
Samen. En nu samen TROTS. Trots op wat er bereikt is. 

Als voorzitter van de stuurgroep dank ik allen die betrokken zijn 
(geweest) bij het Scholenprogramma. Denk over een aantal jaren nog 
eens terug aan al die kleine en grote dingen die ervoor zorgden dat 
het lukte.

Leer, leef.  
Verwonder en bewonder!

Bé Schollema

“ t Het nog nooit zo donker west of ’t wer 
altied wel weer licht”, zong Ede Staal



In de loop van 2014 vielen twee vuistdikke rapporten 
van deskundigen op de deurmat bij de gemeente 
Loppersum en de schoolbesturen in deze gemeente. 
Daarin stond beschreven welke veiligheidsrisico’s 
twee schoolgebouwen in het dorp Loppersum liepen 
als mogelijk gevolg van de aardbevingen door de 
gaswinning. Ingewikkelde materie om te bestuderen. 
Het oog viel al snel op een matrix met eindconclusies.  
Daarin overheerste de kleur rood, waaruit kon 
worden opgemaakt dat bij de scholen de veiligheid 
in het geding was. De betrokken schoolbesturen 
trokken direct aan de bel. Kinderen in onveilige 
gebouwen? Onbestaanbaar!

Dit was de start van wat uiteindelijk het 
Scholenprogramma is gaan heten.

Aanpak
Voor de twee scholen in Loppersum is in rap tempo veilige tijdelijke 
huisvesting gerealiseerd. Het waren de eerste scholen die in opdracht 
van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) zijn onderzocht. 
De kennis in Nederland over veiligheidsrisico’s voor gebouwen 
door aardbevingen was destijds beperkt, er was nog geen NPR 
(Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen), 
maar het was duidelijk dat het niet bij deze twee scholen zou blijven. 

Wat volgde was een – bijna – militaire operatie: alle schoolgebouwen 
in de aardbevingsregio werden onderzocht en tegelijkertijd werd een 
regionale procesorganisatie opgezet om alle opgaven en uitdagingen 
met elkaar op te pakken. 
Deze organisatie werkte onder verantwoordelijkheid van een 
stuurgroep, met daarin alle verantwoordelijke wethouders van 
de deelnemende gemeenten. Vanuit de procesorganisatie vond 
overleg plaats tussen gemeenten, schoolbesturen en de NAM 
over de toekomst van de scholen in het aardbevingsgebied. Een 
mega-operatie waarbij vanaf het begin elf gemeenten en zeventien 
schoolbesturen werden betrokken. Bij de start ging het om 101 
schoolgebouwen, waarvoor een zogenaamd VersterkingsAdvies (VA) 
werd opgesteld. De totale omvang van al deze gebouwen lag rond de 
185.000 m².

De eerste concrete actie vanuit de versterkingsadviezen (VA’s) leidde 
tot het verwijderen van alle elementen aan of op gebouwen die als 
‘hoog risico’ gekenmerkt werden. Daardoor was er geen onmiddellijke 
onveiligheid in de schoolgebouwen meer. Daarnaast maakten alle VA’s 
duidelijk, dat een aanvullende investering van vele miljoenen nodig 
was. En zo’n enorme investering in gebouwen, waarvan het merendeel 
dateerde uit de jaren zeventig en in een aantal gevallen nog van de 
jaren daarvoor. 
Soms lag het bedrag voor versterking zelfs in de buurt van dat van 
nieuwbouw. Betrokkenen kwamen te staan voor een lastige keuze: 
besluiten we voor het aanpassen van de bestaande scholen of kiezen 
we een ander pad? Wat zijn de beste ingrepen voor de toekomst? 
Naast de ingewikkelde problematiek was er een groot gevoel van 
urgentie, omdat er nog steeds onderwijs werd gegeven in gebouwen 
die niet aan de veiligheidsnorm voldeden.

Op basis van een advies van de Commissie Meijdam werd vervolgens 
voor de uitvoering van het Scholenprogramma een planningshorizon 
van vijf jaar afgesproken: alle plannen moesten binnen vijf jaar (2016-
2021) gerealiseerd zijn. Daarmee werd een belangrijke piketpaal 
geslagen. Normaliter wordt over zo’n totale vernieuwing circa 40 jaar 
gedaan.

Programmaorganisatie
Om een programma met een dergelijke omvang en binnen zo’n 
uitdagend tijdpad te doen slagen, werd een daadkrachtige 
programmaorganisatie opgezet. Aan het hoofd daarvan stond een 
stuurgroep met daarin de betrokken gemeenten en met de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) als adviseur. Deze stuurgroep kreeg 
de eindverantwoordelijkheid voor het Scholenprogramma. De – 
vaak omvangrijke – vraagstukken op regionaal niveau werden aan 
de stuurgroep voorgelegd om daarover een koers uit te zetten 
en besluiten te nemen. De stuurgroep was tevens opdrachtgever 
voor de regionale procesregie. Deze regie werd neergelegd bij 
programmacoördinatoren van de gemeenten samen met Weusthuis 
Associatie uit Groningen. 
Gemeenten kregen daarmee een belangrijke rol in de voorbereiding 
en uitvoering. En de politiek toonde moed door binnen de kaders van 
onderwijshuisvesting, ruimtelijke ordening en vergunningverlening 
ervoor te zorgen dat de nieuwe kindvoorzieningen binnen de 
uitvoeringsperiode daadwerkelijk gerealiseerd konden worden.

Een belangrijk onderdeel van deze programmaorganisatie 
vormden de zogenaamde transitietafels die per gemeente werden 
georganiseerd. Aan deze ‘tafels’ is door schoolbesturen, gemeenten 
en de NAM samengewerkt aan de gemeentelijke programmaplannen. 
Resultaat van dit overleg was de inzet op aardbevingsbestendige en 
toekomstgerichte kindvoorzieningen (scholen, kinderopvang) per 
gemeente.

Tussen de stuurgroep en de consultatiegroep met betrokken 
schoolbesturen werden op intensieve wijze kennis en ervaring gedeeld 
en er werden ook onderwerpen ter besluitvorming voorgelegd. En 
dat leidde tot waardevolle planontwikkeling die voor de toekomstige 
huisvesting kon worden ingezet. Samen is zo gewerkt aan een 
heldere visie voor het hele aardbevingsgebied Deze visie is vertaald in 
gemeentelijke programma’s die vervolgens per project zijn uitgewerkt. 
En deze hebben geleid tot toekomstbestendige kindvoorzieningen!

De weg naar een nieuw 
scholen landschap
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Feiten en cijfers
Hieronder worden de feiten en cijfers rond 
het Scholenprogramma weergegeven.

Ontwikkeling aantal leerlingen basis-
onderwijs (inclusief speciaal onderwijs)
Door de demografische ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren is het aantal kinderen 
dat op de basisschool komt, geleidelijk aan 
teruggelopen. Vaak was die ontwikkeling al 
langer aan de gang. Het Scholenprogramma 
heeft rekening gehouden met deze 
ontwikkeling.
Onderstaande diagram laat zien dat het 
aantal leerlingen in de periode 2015-2025 
gemiddeld gesproken met circa 10% 
afneemt. Inmiddels lijkt overigens in de 
demografische ontwikkeling een zekere 
kentering zichtbaar.

Ontwikkeling aantal leerlingen  
voortgezet onderwijs
De daling van het aantal leerlingen als gevolg 
van demografische ontwikkelingen krijgt haar 
doorwerking in het voortgezet onderwijs 
en het beroepsonderwijs. Ook hier is al een 
aantal jaren sprake van een dalende trend die 
over het geheel genomen rond de 10% ligt. 

Nieuwbouw en versterking van scholen  
en kindcentra
Als we kijken naar het nieuwbouw- en 
verbouwprogramma, dan blijkt daaruit welke 
opgave gerealiseerd is of op korte termijn 
gereedkomt.
Bij de start van het Scholenprogramma ging 
het om 101 onderwijsgebouwen.
Na afronding van het Scholenprogramma 
in 2021/2022 zijn dat er 63, waarvan 
er 43 geheel nieuw zijn gebouwd en 20 
bouwkundig zijn versterkt. In een flink aantal 
gevallen zijn de scholen samengegaan 
of heeft huisvesting onder één dak 
plaatsgevonden. 
Dat blijkt ook uit het aantal scholen met 
een eigen brinnummer1: dat bedraagt na 
afronding van het Scholenprogramma 85, 
terwijl dat er bij de start nog 109 waren.

Het Scholenprogramma heeft het mogelijk 
gemaakt dat ruim 2/3 deel van de onderwijs-
huisvesting volledig is vernieuwd. Maar ook 
het andere deel is klaar voor de toekomst, 
met accent op versterking en vernieuwing 
van de bestaande gebouwen.

Het merendeel van de vernieuwde gebouwen 
heeft betrekking op het basisonderwijs en 
het speciaal onderwijs (56). Daarnaast is ook 
een zevental onderwijsvoorzieningen voor 
voortgezet en beroepsonderwijs bouwkundig 
versterkt of vernieuwd. De campus in 
Delfzijl-Appingedam is hier de meest in het 
oog springende opgave. De geografische 
spreiding van het Scholenprogramma is 
weergegeven op een kaart aan het einde van 
dit hoofdstuk.

Programma en planning
Bij de start van het Scholenprogramma is 
er sprake van ambitieuze planning, gericht 
op realisering binnen vijf jaar: 2016-2021. Er 
is de afgelopen jaren hard gewerkt om die 
planning gerealiseerd te krijgen. Dat is voor 
een belangrijk deel gelukt, waarbij er in 2022 
nog enige uitloop is en in 2023 de definitieve 
afronding plaatsvindt: 

Van de 63 gebouwen met nieuwbouw of 
vernieuwing zijn er:
•  28 gerealiseerd voor 2021
•  18 gereed in 2021
•  16 gereed in 2022
•  1 gereed in 2023

Afname oppervlaktes
Per saldo vloeit uit de voorgaande cijfers 
voort dat er sprake is van een teruggang 
van de totale omvang aan schoolgebouwen. 
Waar overmaat aanwezig was, is deze 
teruggebracht. De vernieuwde gebouwen zijn 
toegerust op de huidige en de te verwachten 
situatie, ze zijn aan de onderwijskundige 
eisen aangepast en ze zijn tevens efficiënter 
ingericht. Dat is voor de schoolbesturen ook 
in de exploitatie beter.

In aantallen vierkante meters voor de 
schoolgebouwen is er sprake van een afname 
van ruim 20%: van circa 185.000 m² in 2015 
naar 145.000 m² in 2025. (In de oppervlaktes 
zijn die van kinderopvang en peuterzalen niet 
steeds inbegrepen; de oppervlaktegegevens 
geven een indicatie aan).
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1  Het brinnummer staat voor Basisregistratie Instellingen, een register dat het Ministerie bijhoudt van aparte scholen.

Vernieuwing kindvoorzieningen

   nieuw gebouwd

   bouwkundig versterkt

Uitvoering Scholenprogramma

   gereed tot 2021

   gereed in 2021

   gereed in 2022

   gereed in 2023

32%

68% “ Het Scholenprogramma heeft in het aardbevings gebied 
gezorgd voor een enorme sprong voorwaarts. Het resultaat 
van ‘samen de schouders eronder’, van urgentie, maar ook 
van voldoende middelen en heldere kaders. De kinderen en 
leerkrachten in Noordoost-Groningen ervaren dagelijks het 
prachtige resultaat.”
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Van school naar 
kindcentrum

Een veranderende wereld
Onze samenleving blijft veranderen. De toekomst stelt nieuwe eisen 
aan kinderen, de werknemers van de toekomst. Hun toekomst ligt in 
een samenleving die we nog niet kennen; een samenleving die nieuwe 
vaardigheden en competenties vraagt voor banen die nu nog niet 
bestaan. De kinderen van nu zullen hun leven lang moeten blijven 
leren, want technologie en wetenschap bieden steeds nieuwe kansen 
en opgaven. Het is een samenleving die alle talenten nodig heeft. Dat 
betekent ook iets voor de regio en voor de huidige opvattingen over 
onderwijs en ontwikkeling. Een aantrekkelijke regio biedt goede en 
toekomstbestendige voorzieningen voor kinderen. 
Ook de kinderwereld verandert. Vaders en moeders werken in 
toenemende mate buitenshuis. Kinderen groeien vaker op in 
eenouder- en samengestelde gezinnen. In deze kinderwereld heeft 
het kindcentrum betekenis: het is de plek waar je samen met anderen 
opgroeit: het kindcentrum als gemeenschap, geeft de ontwikkeling 
van relaties nieuwe kansen. Prof. dr. Biesta wijst erop dat processen 
als socialisatie en persoonsvorming te weinig ontwikkeld 

worden op de scholen. Ze zouden in het onderwijs van nu en in de 
toekomst een prominentere rol moeten spelen. Het kindcentrum als 
speel-, leef- en leergemeenschap kan dit brede aanbod bieden. 
In zijn mooiste en meest vergaande vorm is een kindcentrum een 
voorziening waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, te 
spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen 
van kinderen komen aan bod. In zo’n kindcentrum wordt gewerkt 
volgens een pedagogische en educatieve visie. Professionals met 
verschillende expertises staan er als een team rondom kinderen en 
ouders. Onderwijs, opvang en ondersteuning vormen samen een 
goede basis om te leren en te leven: een plek om te groeien zonder 
de huidige scheidslijnen tussen organisaties. Kinderen worden 
daar in staat gesteld om hun talenten te ontdekken en optimaal te 
ontwikkelen. Er is sprake van doorlopende ontwikkelingslijnen en 
van een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten. Kindnabije zorg is er 
geregeld, maar ook bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning voor 
ouders. 

De kracht van samen
Van school naar kindcentrum is een complex veranderproces, omdat 
het een geheel andere manier van denken vraagt in de meest brede 
zin. Het is een proces waarbij verschillende branches en niveaus 
betrokken zijn, zowel landelijk, regionaal als lokaal. De scholen en 
de kinderopvang van nu zijn organisaties met verschillende culturen, 
met verschillende wet- en regelgeving, met verschillende doelen en 
met verschillende manieren van financiering. Een dergelijke complexe 
verandering is moeilijk te sturen en te beheersen. Dan helpt een 
strategie van samen leren en ontwikkelen. De bestuurders in de 
regio Noord-Groningen realiseerden zich dit. Het Kennisplatfom 
Kindcentra Noord-Groningen werd in het leven geroepen met als 
doel kennisdeling over en ondersteuning van het proces van school 
naar kindcentrum. Dit platform heeft zeker tot 2020 een belangrijke 
functie gehad voor professionals en leidinggevenden. Er werd geleerd 
op veel manieren: door opleidingen, door bijeenkomsten, door nieuwe 
kennis naar de regio te halen en door het bezoeken van goede 
voorbeelden in het land. Dit zorgde voor een beweging, een beweging 
die met de komst van het Scholenprogramma een stevige impuls 
kreeg. Het aardbevingsbestendig maken door nieuwbouw of verbouw 
betekende dat aan teams werd gevraagd om na te denken over hun 
onderwijskundige en pedagogische visie, zodat er een vertaling 
kon worden gemaakt naar de vormgeving van het nieuwe of stevige 
gebouw. Het Scholenprogramma heeft daarmee een stevige bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van kindcentra in de regio en dit heeft 
geresulteerd in prachtige gebouwen waar kinderen met plezier spelen, 
zich ontwikkelen en leren, waar de professionals met plezier werken 
en waar ouders graag komen.

Een lerende regio
Een krimpende bevolking – en daar is sprake van in deze regio – 
heeft grote consequenties voor voorzieningen op het platteland. Daar 
komt bij dat de gevolgen van de aardbevingen de gemoederen van 
de bevolking in Noord-Groningen stevig bezighouden. En net als in 
sommige andere delen van het land zijn ook hier kinderen die een 
extra steuntje in de rug nodig hebben. Dit alles leidt tot uitdagingen 
die een school of een kinderopvangorganisatie niet alleen kan 
oplossen. 
Bestuurders in de regio beseften dat nieuwe oplossingen in een 
gezamenlijke zoektocht gevonden moesten worden. Al sinds 2007 
werken schoolbesturen, gemeenten en kinderopvang samen en 
wordt gezocht naar mogelijkheden die bijdragen aan de kwaliteit 
van alle voorzieningen, aan de leefbaarheid op het platteland en aan 
een optimale ontwikkeling van kinderen. Een van de oplossingen is 
het samenbrengen van kinderopvang en onderwijs onder één dak. 
Kindcentra worden in toenemende mate gezien als een kans voor 
het platteland om toekomstgerichte voorzieningen voor ouders en 
kinderen te creëren en verder te ontwikkelen. Daarmee krijgt de 
toekomst in alle opzichten perspectief. 

Visie als fundament
De ontwikkeling van kindcentra is een prachtige, maar zeker geen 
gemakkelijke opgave. Ook dat hebben de partners in Noord-
Groningen ervaren. Zo’n ontwikkeling is een doorlopend proces, het 
vraagt visie, doelgerichtheid en lef.
Het begint met visie. Een visie die een richtsnoer is voor de keuzes 
die gemaakt moeten worden. Keuzes voor de dagelijkse praktijk 
van handelen, maar ook keuzes voor de vormgeving van een nieuw 
gebouw. 
Dat betekent, dat het team na zal moeten denken over allerlei 
fundamentele vragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de wijze 
waarop de kinderen gegroepeerd kunnen en mogen worden. Denken 
we aan homogene jaargroepen of is een andere groepering van 
kinderen mogelijk? En waarop is deze keuze dan gebaseerd? Meer 
aandacht voor sport, kunst en cultuur? Maar wat betekent ‘aandacht 
voor’?
Wat is er nodig om talenten van kinderen te ontdekken en wat 
betekent dat voor de inrichting van onderwijs en opvang?
Een doorgaande lijn in ontwikkeling klinkt zo logisch, maar hoe ziet die 
logica er feitelijk uit en welke consequenties heeft deze in de meest 
brede zin zoals voor de inrichting van het gebouw, het aanbod, de 
ontwikkeling, de opvang en professionals. 

Zo hebben bestuurders, professionals en bewoners in Noord-
Groningen problemen omgezet in kansen. Het resultaat is dat er 
gebouwen gerealiseerd zijn, waar kinderen met veel plezier komen. 
Waar professionals van verschillende disciplines samen werken 
aan doorgaande ontwikkellijnen en aan talentontwikkeling voor alle 
kinderen. In deze kindcentra zien we de kracht van de regio: de wereld 
van morgen waarin kinderen zichzelf kunnen ontdekken. 

“ Een kindcentrum is een 
voorziening waar kinderen 
gedurende de dag komen 
om te leren, te spelen, te 
ontwikkelen en te ontmoeten. 
Alle ontwikkelingsterreinen 
van kinderen komen er aan 
bod.”

De wereld van morgen is een andere dan de wereld 
van nu. Hoe ziet die wereld eruit voor onze kinderen 
en wat vraagt dit van onze kindvoorzieningen? Het 
vraagt om nieuw denken over leren en ontwikkelen 
van kinderen en een andere inrichting van opvang 
en onderwijs. Het kindcentrum is een eigentijds 
antwoord op veranderingen in de samenleving en 
uitdagingen van de regio Noord-Groningen.

door Janny Reitsma, projectleider  
Kennisplatform Kindcentra Noord-Groningen

Scan deze QR-code om 
te kijken naar het filmpje 
‘Ontdek jezelf in de 
wereld van morgen’.
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Kindcentrum QWORZO
(basisschool Qworzo)

aantal leerlingen
110

plaats
Woldendorp

bestuur/organisatie
Marenland, Kids2b

Uitnodigende leer- en ontwikkelplek
Het nieuwe gebouw straalt uit waar Qworzo 
voor staat: een uitnodigende leer-en 
ontwikkelplek voor kinderen uit Woldendorp, 
Termunterzijl en de wijde omgeving.
Bij binnenkomst valt de indeling op: geen 
jaarklassen, maar vier grote units van elk 145 
m2. Ze lijken op grote huiskamers en hebben 
een warme uitstraling wat inrichting en 
meubilair betreft.
De basisinrichting van de units is gelijk, zodat 
ze herkenbare ankers voor de kinderen zijn. 
Vier units, met elk een eigen kleurschakering, 
een eigen ingang en een eigen (afsluitbare) 
overkapte buitenruimte. Binnen en buiten 
leren vloeien vanzelfsprekend in elkaar over. 
Kenmerken van de dorpen waar de kinderen 
vandaan komen zijn weerspiegeld in het 
gebouw door muurgrote foto’s en passende 
accessoires. De natuur staat centraal en komt 
als thema overal terug. Zelfs op de toiletten, 
waar op de muur van boven tot beneden 

een prachtige foto van de omgeving pronkt. 
Iedere toiletruimte is weer anders.
De buitenkant van het gebouw heeft 
minstens zoveel aandacht gekregen als de 
binnenkant. De muren zijn afgewerkt met 
sierlijke houten balken, wat voor een rustige, 
natuurlijke uitstraling zorgt. Rondom het 
kindcentrum zijn speelpleinen aangelegd, 
voorzien van (hergebruikte) materialen en 
speeltoestellen, die uitnodigen tot spelend 
leren. 

Multifunctioneel en toekomstgericht
Sinds de opening in 2019 heeft Sjanet al veel 
geïnteresseerden rondgeleid; loop met haar 
het kindcentrum door en je hoort en ziet haar 
grote verbondenheid met dit gebouw en de 
omgeving. “Dat is ook niet zo vreemd”, zegt 
ze. “Ik ben bij alles betrokken geweest en 
aan de basis van dit ontwerp voor binnen en 
buiten ligt onze visie, hoe mooi is dat!” 
Die visie was, om in Woldendorp een 

Als Sjanet Duut in 2015 directeur wordt van twee 
scholen, weet ze het al: deze dorpsscholen gaan in de 
toekomst fuseren. Die toekomst wordt in augustus 2017 
werkelijkheid: obs De Munte uit Termunterzijl en obs De 
Woldrakkers uit Woldendorp worden door de fusie één 
kindcentrum. Het nieuwe kindcentrum voor kinderen 
van 2 tot en met 12 jaar krijgt de opvallende naam 
‘Qworzo’, dat staat voor ‘Ik word zo’ en is per augustus 
2019 gehuisvest in een mooi nieuw onderkomen in 
Woldendorp.

modern onderwijscentrum neer te zetten 
in een multifunctioneel en toekomstgericht 
gebouw. Omdat schoolgebouwen 
aardbevingsbestendig gemaakt moesten 
worden, kwam de nieuwbouw van de 
fusiescholen op een prachtig moment.

Van twee culturen naar één organisatie
In een gesprek met Sjanet, Jeannette 
Veldman (leerkracht en intern begeleider) 
en Barry Bronsema (leerkracht, 
innovatiecoördinator) kijken we terug. 
“Eigenlijk begon het allemaal in de aanloop 
naar de fusie”, begint Sjanet. “Toen we wisten 
dat we met twee teams, twee culturen, één 
organisatie zouden gaan vormen, hebben we 
ons de vraag gesteld: wat voor school willen 
we samen worden? Wat is ons droombeeld, 
waar worden we blij van, waar worden onze 
kinderen blij van?” 
Het nadenken over de koers, de ambitie, is 
met stappen gegaan. “De basis is in 2015 
gelegd”, blikt Sjanet terug, “toen we met 
collega’s van beide scholen de opleiding 
‘Ambassadeur kindcentrum’ gingen volgen. 
Deze cursusdagen met kennisinput en 

werkopdrachten hebben geleid tot de 
basisvisie van het Qworzo-concept.” We 
bogen ons over de vraag: wat willen en 
waarom willen we dat? We gingen op 
onderzoek uit, keken naar voorbeelden 
in het land, verdiepten ons in literatuur en 
gingen met elkaar in gesprek.” Jeannette 
ervaarde hoe twijfel en aarzeling omsloegen 
in enthousiasme toen de basiskaders steeds 
concreter werden. 

Combinatie visie en gebouw
Samen bedachten ze een interactieve 
presentatie, waarin de visie en de ambitie 
voor de toekomstige nieuwe school helder 
in beeld werden gebracht. De visie was 
geboren, de uitwerking van ‘hoe’ en ‘wat’ kon 
beginnen! En dit werd alleen maar mooier 
gemaakt door de mogelijkheid daarbij een 
gebouw te ontwerpen.
“Dat onze visiepresentatie zo’n belangrijke 
rol gespeeld heeft bij werkelijk alles van 
het nieuwe gebouw, had ik van tevoren 
nooit gedacht”, introduceert Sjanet de 
interactieve PowerPoint (PPT). Met deze, 
inmiddels ‘beroemde’, PPT, startte Sjanet 

“ Wat voor school willen we samen worden? 
Wat is ons droombeeld, waar worden we blij 
van, waar worden onze kinderen blij van?”
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De school is als onderdeel van het 
Scholenprogramma verhuisd naar een 
bestaand gebouw van een andere school. 
Een deel hiervan is gesloopt, een deel 
bouwkundig versterkt en een deel is nieuw. 
De bestaande fundering is gebruikt en eerst 
versterkt voordat de opbouw is begonnen. 
Was het voormalige gebouw voor de 
versterking, verduurzaming en functionele 
vernieuwing te groot en gedateerd, het is 
sinds de heropening en ingebruikname door 
De Klim-op begin 2018 helemaal weer bij  
de tijd.

Tegelijkertijd met de (ver)nieuwbouw 
zijn allerlei duurzaamheidsmaatregelen 
toegepast, waardoor het gebouw nu evenveel 
energie opwekt als het nodig heeft, door 

een goede schilisolatie, warmtepompen en 
zonnepanelen. Het gebouw is ook functioneel 
enorm verbeterd. Het is veel lichter geworden 
en de gemeenschappelijke ruimte, met 
daaraan gekoppeld een mooi speellokaal met 
grote schuifdeuren, vormt nu echt het hart 
van het gebouw. Deze centrale ruimte biedt 
een warm welkom voor iedereen. Daarom 
is ook de open keuken hier gesitueerd. 
Ontmoeting, verbinding, elkaar zien en gezien 
worden. Belangrijke thema’s bij De Klim-op 
die door het vernieuwde gebouw enorm 
versterkt zijn. Voeg daarbij als leuk detail 
de ramen in de vorm van een plus-, min- en 
deelteken en de moestuintjes als onderdeel 
van het prachtige plein en het mag duidelijk 
zijn: De Klim-op biedt onderscheidend 
onderwijs in een onderscheidend gebouw.

Op De Klim-op, een gereformeerde basisschool in 
Middelstum, wordt boeiend en betekenisvol les gegeven. 
Telkens volgens een andere thema, waarmee alle groepen 
aan de slag gaan. Het onderwijs is persoonlijk: iedere 
leerling werkt op eigen niveau, groepsoverstijgend 
onderwijs maakt dit mogelijk. De thematische aanpak 
wordt zeer gewaardeerd door de leerlingen. Samen 
werken aan hetzelfde thema brengt verbinding. En 
verbinding is belangrijk bij De Klim-op. Het gebouw 
draagt hieraan bij.
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“ Op De Klim-op kun je 
rekenen met de ramen!”

gbs De Klim-op

aantal leerlingen
75

plaats
Middelstum

bestuur/organisatie
Noorderbasis
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Duurzaamheid

Er ligt landelijk een grote opdracht om te verduurzamen om de 
doelstelling van het Klimaatakkoord te behalen: 49% minder CO2 
uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) en in 2050 moet de uitstoot 
van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. “De praktijk leert 
dat het onmogelijk is om alle scholen voor 2050 te voorzien van 
nieuwbouw. Als je wilt voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord 
dan is renovatie een onderdeel van de puzzel. Dus moeten gemeenten 
en schoolbesturen ook vroegtijdig kijken bij welke gebouwen de 
levensduur kan worden verlengd. Verlengen kan de kosten voor 
nieuwbouw uitstellen. Naast kosten zijn er ook andere redenen te 
bedenken voor renovatie, bijvoorbeeld de historische waarde van een 
gebouw.”

Natuurlijke momenten
Veel gemeenten werken al langer aan de verduurzaming van het 
maatschappelijk vastgoed. “Bij verduurzaming van een schoolgebouw 
moet je goed kijken naar de levenscyclus en resterende levensduur 
van een schoolgebouw en naar wat het ontwikkelperspectief is van de 
school”, adviseert Marco van Zandwijk. “Een schoolgebouw gaat 40 
tot 50 jaar mee, dan is het boekhoudkundig afgeschreven. Wat je kunt 
en wilt doen aan verduurzaming hangt mede samen met de leeftijd 
van het gebouw. De ingrepen moeten en financieel te verantwoorden 
zijn en aansluiten bij natuurlijke momenten van onderhoud of 
nieuwbouw.”

“Te vaak nog wordt in de praktijk gedacht in individuele projecten en 
een strikte scheiding tussen investeringen in nieuwbouw, renovatie 
en onderhoud. Scholen en gemeenten moeten stapsgewijs worden 
meegenomen naar een meer gezamenlijke manier van denken 
en doen. Bij voorkeur met regie en kennis die zich in de praktijk 
al bewezen hebben. De ervaringen van het Scholenprogramma 
in Groningen sluiten hier mooi bij aan; de optelsom van ambities, 
bestuurlijke bereidheid en duidelijke kaders hebben geholpen 
om de huisvestingsopgave in beweging te krijgen. Ruimte-
OK was als kennispartner nauw betrokken bij de start van het 
Scholenprogramma. Marco van Zandwijk: “Samen met kennis uit 
andere programma’s nemen we deze ervaring mee naar andere 
gemeenten en schoolbesturen, want die moeten de komende jaren 
met een vergelijkbaar vraagstuk aan de slag.”

Serieus werk 
Om serieus werk te kunnen maken van de huisvestingsopgave is 
het volgens Marco van Zandwijk dus noodzaak een samenhangend 
inzicht in de bredere opgave te krijgen. “Als het Scholenprogramma 
iets heeft laten zien, dan is dat door het slim bundelen van meerdere 
opgaven meer kan worden bereikt dan wanneer iedere opgave 
zelfstandig was opgepakt. Wie het schoolgebouw alleen benadert 
vanuit oogpunt van veiligheid, duurzaamheid of gezondheid, doet 
de bijzondere functie van deze gebouwen en zijn gebruikers tekort. 

Je vergeet dan wat voor een impact deze gebouwen hebben op 
bijvoorbeeld de leefbaarheid van de buurt.

Je moet de huisvestingopgave kortom breder benaderen; neem 
ook bijvoorbeeld de demografische krimp en de maatschappelijke 
ontwikkeling naar kindcentra mee”, meent Marco van Zandwijk. 
“Geen enkele partij kan de opgaven afzonderlijk aanpakken of 
oplossen. Dat vraagt om samenwerken en samen optrekken. Het 
Scholenprogramma heeft laten zien dat het schoolgebouw kan 
fungeren als onderdeel voor dorps- en wijkvernieuwing en zo een 
sociaal vliegwiel vormt voor verduurzaming.”

Juiste weg
Marco van Zandwijk pleit er voor dat scholen en gemeenten 
objectieve ondersteuning inschakelen vanuit landelijke programma’s 
zoals Scholen op Koers om niet steeds zelf opnieuw het wiel uit te 
hoeven vinden. “Vanuit deze programma’s kom je in aanraking met 
bestaande kennis en instrumenten die in de praktijk hun nut hebben 
bewezen. De aanwezigheid van een onafhankelijke kennispartner 
die geen belang heeft bij projecten, helpt om op lokaal niveau het 
juiste gesprek te voeren.” Van Zandwijk benadrukt het belang om 
het langere termijnperspectief voor ogen te houden: “Adviseurs, 
wethouders, schoolbesturen willen graag vooruit. Dat leidt ertoe 
dat er soms te snel in de projectmodus wordt geschoten. Maar kijk 
goed naar waar je het voor doet. Bezint eer je begint, zorg eerst voor 
overzicht voor de langere termijn en organiseer van daaruit projecten 
die nodig zijn. Richt daar vervolgens het proces en de organisatie op 
in. Eigenlijk precies zoals het Scholenprogramma dit heeft aangepakt.”

“ Wie het schoolgebouw alleen 
benadert vanuit oogpunt 
van veiligheid, duurzaamheid 
of gezondheid, doet de 
bijzondere functie van deze 
gebouwen en zijn gebruikers 
tekort.”

“Duizenden schoolgebouwen moeten vanwege 
het Klimaatakkoord worden verduurzaamd, je kunt 
dus wel zeggen dat het onderwijsveld komende 
jaren een enorme uitdaging heeft”, schetst Marco 
van Zandwijk van Kenniscentrum Ruimte-OK. “Het 
Scholenprogramma in Groningen heeft laten zien 
hoe een planmatige aanpak helpt om deze uitdaging 
voortvarend aan te pakken. Daar kunnen gemeenten 
in het hele land echt hun voordeel mee doen.”

“  Met slim bundelen  
bereik je meer”

interview met Marco van Zandwijk,  
expert huisvesting kenniscentrum Ruimte-OK
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