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Amsterdam, 20 juni 2013 
 
Jury selecteert acht schoolgebouwen voor Scholenbouwprijs 2013 
 
Acht schoolgebouwen zijn nog in de race voor de prestigieuze Scholenbouwprijs 2013 die het 
ministerie van OCW dit jaar voor de tiende keer organiseert. De jury maakte eensgezind de 
volgende slag door uit de overgebleven dertig projecten er acht te selecteren die op 24 en 25 
september worden bezocht. Het betreft vier projecten in het voortgezet onderwijs en vier 
projecten in het primair onderwijs waaronder één schoolgebouw voor speciaal onderwijs. 
 
Beoordeling  
De Scholenbouwprijs 2013 beloont professioneel opdrachtgeverschap. De taak van de jury is om te 
beoordelen in hoeverre de opdrachtgever laat zien dat hij op een professionele en betrokken wijze het 
proces naar het nieuwe of vernieuwde schoolgebouw heeft ingericht en gemanaged. Daarbij kijkt ze in 
het bijzonder naar de wijze waarop het thema Onderwijskwaliteit en Verbindingen in het 
schoolgebouw en de inrichting ervan is vertaald.  
 
Expositie 
In de eerste juryronde selecteerde de jury uit 162 inschrijvingen 30 projecten voor de shortlist. De  
opdrachtgevers van deze 30 projecten presenteerden hun schoolgebouw maandag 17 juni op een 
speciaal ingerichte expositie in Filmmuseum EYE. Na een individuele rondgang ontstond een levendige 
discussie tussen de juryleden waarin de verschillende projecten uitvoerig zijn besproken. Uiteindelijk 
selecteerde de jury acht prachtige projecten die zij eind september gaat bezoeken.  
 
Geselecteerde projecten  
Primair Onderwijs 

• Sterrenschool Zevenaar, onderdeel van Brede School Groot Holthuizen in Zevenaar 
• Basisschool Edith Stein, onderdeel van MFA Het Klooster in Zijtaart 
• Openwijkschool De Combinatie in Vlissingen  
• Mytylschool Gabriel KinderExpertiseCentrum in ’s-Hertogenbosch  

 
Voortgezet Onderwijs  

• St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam  
• Lentiz | LIFE College in Schiedam  
• Scheepvaart en Transport College, locatie Anthony Fokkerweg in Rotterdam  
• Sterren College in Haarlem  

De jury wil overtuigd worden door een enthousiaste opdrachtgever die trots is op de wijze waarop hij 
programmatische en fysieke verbindingen tot stand heeft gebracht. Wanneer een project naar 
aanleiding van het bezoek niet aan de verwachtingen van de jury voldoet, kan de jury besluiten om dit 
project toch niet te nomineren voor de Scholenbouwprijs 2013.  
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Nieuw jurylid 
Marlies Rohmer is architect van het geselecteerde project Openwijkschool De Combinatie in Vlissingen. 
Zij heeft conform het reglement van de Scholenbouwprijs 2013 gevraagd zich te laten vervangen. De 
jury, onder leiding van voorzitter Gerdi Verbeet, heeft haar bedankt voor haar inzet tot nog toe. 
Architecte Simone Drost van Drost + Van Veen architecten is als nieuw jurylid aangesteld. Simone Drost 
was lid van de adviesgroep die de jury van de Scholenbouwprijs 2013 bij de eerste beoordelingsronde 
ondersteunde.  
 
Uitreiking 
Op maandag 25 november wordt de Scholenbouwprijs 2013 uitgereikt in de categorieën primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd verschijnt het Scholenbouwprijsboek met daarin een 
overzicht van alle projecten die hebben deelgenomen en een mooie presentatie van genomineerden en 
winnaars. 
 

Alle informatie over De Scholenbouwprijs 2013, waaronder een overzicht van alle aanmeldingen én de 
shortlist van 30 scholen, is te vinden op www.scholenbouwprijs.nl.  

  

http://www.scholenbouwprijs.nl/
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BIJLAGE: aanvullende informatie over de geselecteerde projecten  
 
 
Primair Onderwijs 
 
Sterrenschool Zevenaar onderdeel van Brede School Groot Holthuizen in Zevenaar 
Een brede Sterrenschool in een flexibel gebouw dat in talentenateliers kinderen voorbereidt op de 
‘Nieuwe Tijd’. Gebouwd met aandacht voor het oorspronkelijke agrarische landschap.  
Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar ism PROLES en SPO De Liemers 
Architect: WE Architects Arnhem, samenwerking van Peter van Aarsen Architect met Hoogte Twee 
Architecten 
 
Basisschool Edith Stein, onderdeel van MFA Het Klooster in Zijtaart  
De basisschool is onderdeel van het levendige dorpshart van een kleine kern die op een bijzondere 
manier is ingepast in een monument. 
Opdrachtgever: Gemeente Veghel/schoolbestuur SKIPOV 
Architect: Leenders Architecten, Veghel 
 
Openwijkschool De Combinatie in Vlissingen 
Een totaalarrangement voor kinderen in een herstructureringswijk met drie samenwerkende 
basisscholen onder één dak in een iconisch gebouw dat verbinding letterlijk visualiseert.  
Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen/ Woningbouwvereniging L’escaut Woonservice 
Architect: Architectenbureau Marlies Rohmer, Amsterdam 
 
Mytylschool Gabriel KinderExpertiseCentrum in ’s-Hertogenbosch 
Biedt integrale begeleiding en behandeling aan kinderen met een beperking door samenwerking tussen 
onderwijs, zorg en revalidatie in een gebouw dat uitdaagt om te leren en te ervaren.  
Opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch 
Architect: Frencken Scholl Architecten, Maastricht 
 
  
Voortgezet Onderwijs  
 
St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam  
Verbouwing en uitbreiding van een bestaand schoolgebouw middenin een stadswijk gerealiseerd in een 
co-creatie tussen school, buurt en architect.  
Opdrachtgever: Stichting VO Amsterdam Zuid 
Architect: LEVS architecten Amsterdam 
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Lentiz | LIFE College in Schiedam  
Een beroepsgerichte school met een doorlopende leerlijn vmbo en mbo onder één dak waar ook 
kinderen uit kansarme gezinnen weer vertrouwen krijgen in de toekomst mede dankzij de 
samenwerking met welzijnspartners.  
Opdrachtgever: Lentiz Onderwijsgroep 
Architect: SP|Architecten, Waddinxveen 
 
Scheepvaart en Transport College, locatie Anthony Fokkerweg in Rotterdam  
Een school voor praktijkgericht vmbo en mbo waar leerlingen echt ervaren hoe de transportketen 
functioneert. De school ligt middenin het havengebied, het toekomstige werkgebied van de leerlingen.  
Opdrachtgever: Stichting STC-group 
Architect: DP6 architectuurstudio bv, Delft 
 
Sterren College in Haarlem  
Biedt breed intersectoraal vmbo waar leerlingen ontdekken en ervaren door te doen. De buurt is heel 
welkom in en om deze school voor levensecht leren.  
Opdrachtgever: Dunamare Onderwijsgroep 
Architect: Mecanoo architecten bv, Delft 
 


