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Ministerie OCW schrijft voor tiende keer Scholenbouwprijs uit
Het ministerie van OCW organiseert dit jaar opnieuw de prestigieuze Scholenbouwprijs. Tussen
1992 en 2008 is de Scholenbouwprijs negen uitgereikt. Dit jaar is het tijd voor de tiende editie
met als thema: Onderwijskwaliteit en Verbindingen. Hiermee geeft het ministerie aan dat scholen
vitaal onderdeel van de samenleving zijn.
De Scholenbouwprijs is een opdrachtgeverprijs. Dat betekent dat de jury beoordeelt hoe de
opdrachtgever op een professionele en betrokken wijze het hele proces naar het nieuwe of vernieuwde
schoolgebouw heeft ingericht en gemanaged. In aanmerking komen alle schoolgebouwen in het primair
en voortgezet onderwijs die voor minimaal 500.000 euro (exclusief btw) zijn gebouwd, vernieuwd of
gerenoveerd en tussen 1 september 2008 en 1 september 2012 zijn opgeleverd. Eind dit jaar reikt
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker de Scholenbouwprijs uit in drie
categorieën:
• Scholenbouwprijs Primair Onderwijs
• Scholenbouwprijs Voortgezet Onderwijs
• Scholenbouw Innovatieprijs
Deskundige jury
De projecten worden beoordeelt door een deskundige jury onder leiding van voormalig Tweede
Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. De jury bestaat verder uit Kees Bakker (directeur De MarsWeijde in
brede school De Matrix, winnaar primair onderwijs 2008), Sjef Drummen (adjunct-directeur Niekée,
winnaar voortgezet onderwijs 2008), Marinka Kuipers (lector ‘Pedagogiek van de Beroepsvorming’
Haagse Hogeschool en bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en loopbanen in het VMBO en MBO’ Open
Universiteit), Marlies Rohmer, architect scholenbouwprijswinnaars primair onderwijs De Vijver in Den
Haag (2002) en brede school De Matrix in Hardenberg (2008), André Mol (Atelier Rijksbouwmeester) en
Angela Groothuizen (presentatrice, zangeres, jurylid The Voice Kids).
Opdrachtgeverschap
De jury beoordeelt de wijze waarop de visie op onderwijs is vertaald in het gebouw en de potenties
van het gebouw en de directe omgeving om flexibel in te kunnen spelen op maatschappelijke
veranderingen. In de beoordeling spelen ook de stedenbouwkundige kwaliteit en verbindingen met de
samenleving een rol. Ook de prestaties op het gebied van duurzame kwaliteit en binnenklimaat en
natuurlijk de ervaringen van de gebruikers worden meegewogen in het juryoordeel.
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Scholen kunnen zich tot 1 maart aanmelden. Vervolgens worden ze geïnformeerd over de wijze waarop
ze voor 1 april de benodigde gegevens aan kunnen leveren. Alle informatie over De Scholenbouwprijs
2013 is te vinden op www.scholenbouwprijs.nl.

