aap, noot, mis
landelijk debat over de basis van de brede school
op maandag 17 maart 2008
van 10:00 - 16:00 uur
in radio kootwijk bij apeldoorn
De nieuwe, brede basisschool heeft de omgeving veel te bieden. Door een school te combineren met
bijvoorbeeld kinderopvang, welzijn en gezondheidszorg ontstaat een verbindende schakel in de wijk. Gemeente, woningcorporaties en marktpartijen willen hieraan bijdragen en dit trefpunt een bijzondere uitstraling geven. Toch gaat het vaak mis. Ook als men over het resultaat positief is, blijkt de voorgeschiedenis
moeizaam. Dat kan beter. Daarom heeft Architectuur Lokaal in samenwerking met het Stimuleringsfonds
voor Architectuur het initiatief genomen tot een landelijke debat over de opgave van en het opdrachtgeverschap bij brede basisscholen.

van aap, noot, mis …
Architectuur Lokaal bezocht tientallen scholen in alle provincies. Er waren gesprekken met leerkrachten,
wethouders, ambtenaren, schooldirecteuren, architecten, ontwikkelaars en adviseurs. Het beeld dat naar
voren komt is gemengd. Brede scholen zijn ‘maatschappelijk vastgoed’. Er is een trend dat gemeenten
het opdrachtgeverschap bij scholen uitbesteden aan marktpartijen. Het ministerie van Financiën stimuleert dat ook. Wat betekent deze marktwerking voor de kwaliteit van het gebouw en de inbreng van architecten? En welke marktpartijen hebben oog voor de wijkfunctie van de school? Ligt hier een taak voor de
woningcorporaties?

… naar ctrl alt del
Brede scholen moeten het hebben van "de cultuur van het maken". Daarom willen we mensen uit de
praktijk aan het woord laten over hoe het beter kan: van schooldirecteuren, ontwerpers, bestuurders en
ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed. Drie vragen staan centraal in drie gesprekken: wat moet het
gebouw te bieden hebben, wat kan het ontwerp daarvoor betekenen en waar moet de opdrachtgever voor
zorgen?
De tijd van de leesplankjes is allang voorbij. Kinderen leren vooral met behulp van de computer. Daarom
volgt aan het einde van elk gesprek een evaluerende ctrl alt del - ronde: ctrl / wie heeft de regie; alt / waar
zijn veranderingen nodig, en del / wat willen we nooit meer terugzien?

publicatie
Alle deelnemers ontvangen de bijbehorende publicatie. Deze bevat een analyse van de totstandkoming
van 40 brede basisscholen en beelddocumentatie van nog eens 33 scholen uit heel Nederland. Verder
zijn er artikelen over thema’s waar opdrachtgevers mee te maken krijgen. Na het debat is de publicatie
verkrijgbaar bij Architectuur Lokaal, 176p, full color, € 25,00 excl. btw

deelname & aanmelding
Het debat is bedoeld voor gemeentebestuurders en raadsleden, schoolbesturen, architecten en de ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed. Kosten voor deelname bedragen € 250,00 excl. btw voor het
gehele dagprogramma, incl. publicatie. Voor deelname kunt u zich aanmelden via bijgaand faxformulier of
www.arch-lokaal.nl. Na aanmelding ontvangt u een factuur en routebeschrijving.

Aap noot mis, de basis van de brede school wordt georganiseerd door
Architectuur Lokaal in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

programma
Voorzitter: Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen.
Als wethouder Onderwijs en Cultuur van Groningen stond Henk Pijlman indertijd aan de wieg van de eerste brede scholen in Nederland.
10.00

Ontvangst in Radio Kootwijk

van aap noot mis …
10.45

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal. Landelijk overzicht van de ervaringen bij de bouw
van brede scholen voor het basisonderwijs en presentatie van de publicatie.
Videobrief minister OCW, Ronald Plasterk.

11.00

Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds voor Architectuur, over de kloof tussen maatschappelijke ambities en bouwpraktijk. Het schoolgebouw moet worden teruggegeven aan leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarvoor is meer nodig dan het optimaliseren van een vastgoedstrategie.

11.15

Henk Pijlman over goed opdrachtgeverschap bij brede scholen. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

… naar ctrl alt del
11.30

Wat moet het gebouw te bieden hebben?
Bedrijfsverzamelgebouw of huisstijl; confectie of maatpak; de spanning tussen wijkfunctie en onderwijs; het stiefkind beheer; het slechte binnenklimaat; samenwerking tegen wil en dank; commerciële functies noodzakelijk kwaad of meerwaarde.
René Scherpenisse, voorzitter Raad van Bestuur Portaal in gesprek met schooldirecteuren:
Jan Bosch, Gen Hei Basisschool Landgraaf (onder voorbehoud)
Marijke Kemp, OBS de Egelantier in Soest
Job van Velsen, OBS Het Meesterwerk Almere
Het gesprek wordt afgesloten met de evaluerende ctrl alt del - ronde.

12.30

Intermezzo:
De Kikker, film over de totstandkoming van de gelijknamige school in Amsterdam Osdorp (Aanbouw, AT5) & Richard Steenborg, voorzitter STARO, over het belang van goede buitenruimten
voor kinderen

13.00

Lunch

14.00

Wat kan het ontwerp betekenen?
Architect of bouwmanager als tolk van de gebruikers; woekeren met krappe budgetten; een gebouw om trots op te zijn; de architect als constante factor.
Arie-Willem Bijl, als adviseur betrokken bij het concept voor “De gezondste school van Nederland” in gesprek met architecten:
Sylvie Beugels, Mecanoo Architecten
Huub Frencken, Frencken Scholl Architecten
Jop Voorn, Architectuurstudio Herman Hertzberger
Liesbeth van der Pol, DOK Architecten
Het gesprek wordt afgesloten met de evaluerende ctrl alt del - ronde.

15.00

Waar moet de opdrachtgever voor zorgen?
De gemeente als gespleten persoonlijkheid: tussen kwaliteitsambitie en schraalheid; de afhankelijkheid van marktpartijen; inbreng van de corporaties; opdrachtgeverschap als coproductie.
Marja van der Tas, lid VROM-Raad en vm. wethouder Apeldoorn in gesprek met opdrachtgevers:
Hans Bosch, wethouder Kerkrade
Eric Helder, wethouder Enschede
Henri Smits, woningcorporatie Helpt Elkander, Nuenen
Het gesprek wordt afgesloten met de evaluerende ctrl alt del - ronde.

16.00

Slotwoord Henk Pijlman
Borrel

