
waard vertelt waarom het een succes is geworden: 

“Gemeente en de beide scholen hebben vanaf de ini-

tiatieffase constructief samengewerkt. Samen werken 

aan de voorkant betekent dat je elkaar beter begrijpt 

in de gebruiksfase.” Michiel Koekkoek vult aan: “Een 

leerling praktijkonderwijs is toch iets anders dan 

Tekst en foto’s Sibo Arbeek

Het is een compact gebouw geworden voor 

400 leerlingen, met een centraal atrium en op 

de twee verdiepingen studielandschappen 

en lokalen. Opvallend is de enorme inpandige kas, 

waarin het groenonderwijs een plek heeft gekregen. 

Klaas Jan van Leeuwen van de gemeente Heerhugo-

Focus op beroepsonderwijs
Op een steenworp afstand van het station van Heerhugowaard ligt een bijzonder schoolgebouw 
voor voortgezet onderwijs met praktijkonderwijs en VMBO. In het compacte gebouw huizen de 
praktijkschool Focus met de opleidingen Handel, Techniek, Zorg & Welzijn en Groenverzorging en 
het Huygenscollege uit Heerhugowaard, een VMBOschool met de sector Economie. Beide scholen 
vallen onder het overkoepelende bestuur SOVON. Michiel Koekkoek, locatiedirecteur van het Huygens, 
Martin Nuchelmans, directeur van de praktijkschool en gemeentelijk opdrachtgever Klaas Jan van 
Leeuwen kijken terug op het bouwproces en de wijze waarop de scholen nu samenwerken.
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een leerling VMBO en daar moet je rekening mee 

houden. Onze twee scholen werken daarom samen 

met behoud van de eigen identiteit. Dat betekent dat 

de beide scholen herkenbaar zijn gehuisvest, maar 

dat de gemeenschappelijke ruimten samen gebruikt 

worden. Zo kopen de leerlingen van het VMBO ook 

zaken uit de winkel, die het praktijkonderwijs runt 

en maken de leerlingen gebruik van dezelfde keuken, 

waarin ook leerlingen van het praktijkonderwijs 

werken.” 

Aardig pedagogisch klimaat
Martin Nuchelmans: “Een gebouw gaat pas leven als 

de leerlingen erin komen.  Daarvoor zijn het plannen 

op papier.” En de culturen van beide scholen blijken 

goed samen te gaan”, vult Michiel aan, “daarbij 

hebben we al in een vroeg stadium goede afspraken 

tussen de leerlingen en de teams gemaakt. Ken je 

Post Behavior Support (PBS)?  Daarbij beloon je con-

sequent gewenst gedrag. En dat werkt. We hebben 

leerlingen op drie kernwaarden bevraagd; iedereen 

vindt respect, veiligheid en plezier bepalend. Op 

basis van deze kernwaarden worden alle afspraken 

tussen docenten en leerlingen gemaakt. Dat heeft 

binnen no time tot een aardig pedagogisch klimaat 

geleid.“ 

Professioneel opdrachtgeverschap
Michiel: “De kern van professioneel opdrachtgever-

schap is volgens mij dat je er als gebruiker vanaf het 

begin bij wordt betrokken. Zo hebben we telkens 

meegedacht wat een bepaalde aanpassing met het 

onderwijs zou doen. Michiel Koekkoek: “Met gezond 

verstand kom je een eind in een bouwproces. Ik vond 

mezelf een zeur als het om goed zichtbare trappen 

ging, maar ik zie nu hoe goed dat werkt.“ Klaas Jan 

van Leeuwen stemt als bouwheer in: “Voorgestelde 

bezuinigingen zijn soms niet door gegaan omdat de 

gebruikers vonden dat dat bijvoorbeeld niet goed 

voor de veiligheid was.” 

Vanuit het budget werken
Klaas Jan over de opgave: “Het is niet makkelijk om 

binnen het budget een duurzame school te bouwen. 

We hadden een genormeerd bedrag, maar wilden 

een hoge kwaliteit. Dat betekent slim zijn in het hele 

proces op alle aspecten, want kwaliteit kost altijd 

extra geld. Als je het goed doet levert dat inhoudelijk 

voordeel op. Onze adviseurs hebben dat goed begre-

pen; de keuzen die we in het Programma van Eisen 

hebben gemaakt zijn ook gerealiseerd. We hebben 

geredeneerd vanuit de levensduurbenadering van 

het gebouw. Dan ga je normaal richting een DBFMO, 

waarbij je alles bij externe partijen onderbrengt, 

ook de exploitatie. Dus moet je in je Programma van 

Eisen alles al dichtgeregeld hebben, omdat je verder 

weinig invloed op de uitkomst hebt. Dat vonden wij 

toch te link; je werkt met twee teams, die wel goed 

mee kunnen denken, maar in het ontwerpproces 

toch nog zaken tegen komen die anders moeten. 

Daarom zijn we eerst met een integraal ontwerpteam 

aan de slag gegaan, waarbij we vroegtijdig de bouwer 

betrokken hebben, om slimme oplossingen aan te 

dragen. Klaas Jan: “De ambitie rond duurzaamheid 

hebben we samen vormgegeven. Het moet gewoon 

een school zijn met een goed binnenklimaat, waarin 

een docent ook een raam open moet kunnen zetten.“ 

Michiel vult aan: “Je kunt een theoretisch goed kli-

maat hebben, met een CO²
 gestuurde ventilatie, maar 

waar de gebruikers zich niet prettig voelen.“

Zijn er dan nog wat nabranders, vraagt Schooldomein. 

Michiel lacht: “een compact gebouw heeft veel voor-

delen, maar een leerling kan er niet zo snel ontsnap-

pen. Ik denk wel eens, je ziet hier teveel. Het is echt 

een dorpsplein, waar iedereen op elkaar betrokken is. 

Dat is vaak prettig, maar soms ook een nadeel. 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Klaas Jan van 

Leeuwen van de gemeente Heerhugowaard:  

k.j.vanleeuwen@heerhugowaard.nl of 06 52470807.
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“Een gebouw 
begint pas 
te leven als 
de leerlingen 
erin komen.”
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