
Afscheidswoord
Op 24 februari 2020 gaf de gemeenteraad fiat voor verdere 
ontwikkeling van de VO-campus. Daarna volgden er veel  
overleggen (deels via Teams) over het werken aan het Plan van 
Eisen, het vergelijken van financieringsmodellen, het voeren van 
gesprekken met mogelijke andere deelnemers op de campus 
en het onderzoeken van de technische mogelijkheden voor 
de VO-campus. Er zullen nog belangrijke beslissingen moeten 
worden genomen over de uitvoering en financiering van het 
grote project dat de VO-campus is. Het is mooi dat in deze fase 
veel medewerkers van de scholen meedenken en goede ideeën 
inbrengen voor de inrichting van de onderdelen van de campus. 
Ik zal met veel belangstelling het proces blijven volgen na mijn 
vertrek als bestuurder van het Emelwerda College. Ik wil alle 
partijen bedanken voor de constructieve samenwerking in de 
afgelopen jaren, waardoor het nu zover is dat er een VO-campus 
gaat komen. Het is voor de gemeente Noordoostpolder belangrijk 
om goede voorzieningen voor het onderwijs te hebben binnen de 
gemeentegrenzen. Daar zal een duurzame en innovatieve  
VO-campus absoluut aan bijdragen.

Ik wens alle betrokkenen bij de ontwikkeling 
van de VO-campus alle goeds.  

Anne Leijenaar
Rector-bestuurder Emelwerda College  
 
(Vanaf 1 augustus voorzitter College van 
Bestuur CVO Zuid-West Fryslân)

Nieuwsbrief 2 • 29 juni 2020 • Onderwijscampus Noordoostpolder

Kick-off sessies Programma van Eisen 
Emelwerda en VariO
‘Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen’, Mark Rutte zei het al  
eerder vanwege de coronatijd waarin we ons bevinden. Hoewel het niet  
mogelijk was om met een grote groep bij elkaar te komen om met elkaar  
het startsein van het proces naar een gedragen Programma van Eisen te geven, 
heeft er 20 mei toch op bijzondere, digitale wijze een heuse kick-off  
plaatsgevonden. Een grote groep medewerkers heeft aan de hand van  
opdrachten veel enthousiaste, kritische, leuke maar vooral ook constructieve 
input geleverd over onderwerpen die van invloed zijn op de toekomstige 
nieuwe schoolgebouwen. Met de werkgroepen van beide scholen gaan we hier 
verder op bouwen!

Partnerbijeenkomst Onderwijscampus
 
Woensdag 3 juni heeft een netwerkgroep deelgenomen aan de  
bijeenkomst met mogelijke partners voor de Onderwijscampus  
Noordoostpolder. Tijdens deze bijeenkomst is er door alle aanwezigen 
bijgedragen aan het inventariseren van kansen en mogelijkheden tot 
versterking van de campus door samenwerking. Dit heeft de nodige 
resultaten opgeleverd. Netwerkpartners zoals het ROC, het primair  
onderwijs, het Cultuurbedrijf, de Bibliotheek, maar ook partners uit 
jeugd- en leerlingenzorg én ondernemers uit de regio zien kansen!

Werkgroep Technisch Programma van Eisen
Gezamenlijk met VariO, 
Emelwerda College en 
gemeente is onder  
leiding van HEVO een  
start gemaakt met het  
formuleren van de  
technische eisen voor  
de nieuwbouw van de 
onderwijscampus.  
Onderwerpen zoals de 
thema’s ‘technische in-
ventaris & ICT’, ‘veiligheid’, 
‘toegankelijkheid’, ‘materialisatie’, ‘technisch- & schoonmaakonderhoud’  
en ‘beheer & exploitatie’ worden hierbij besproken. De goede en slechte  
ervaringen die alle leden meenemen worden gelegd naast alle (nieuwe)  
wettelijke eisen en ambities op het gebied van duurzaamheid en Frisse scholen. 
Met het rapport Technisch Programma van Eisen hebben de ontwerpende 
partijen straks in het ontwerptraject een handvat voor de te leveren prestaties 
van het gebouw. Op basis van dit rapport kunnen ook de kosten berekend 
worden waarna besluiten gemaakt kunnen worden door gemeenteraad en 
schoolbesturen over het ambitieniveau en de bijbehorende investeringskosten 
van de campus.



Deze nieuwsbrief ontvangt u namens VariO Onderwijsgroep,  
Emelwerda College en gemeente Noordoostpolder.

1e werksessie  

Programma van Eisen Emelwerda 

Een selectie medewerkers van het Emelwerda College heeft dinsdag 16 juni 
haar eerste ideeën voor de nieuwbouw ingebracht. Tijdens deze middag is er 
gebrainstormd over de dromen voor de nieuwbouw en de manier waarop men 
nu en in de toekomst les zal geven. Aan de hand hiervan zijn er relatieschema’s 
gemaakt die inzicht bieden in de hoofdordening van het gebouw en de ruimtes 
die nodig zijn om onderwijs te kunnen geven. Hier zijn ook al inspiratiebeelden  
bij geplaatst die inzicht geven in de gewenste sfeer en inrichting. 
Alle resultaten bieden meer dan voldoende basis om de komende periode op 
verder te bouwen. De medewerkers gaan een en ander met hun eigen achterban 
bespreken en nemen die inbreng steeds mee naar de volgende bijeenkomst. Aan 
de hand van meerdere werksessies gaan we in beeld brengen wat er ruimtelijk en 
functioneel nodig is om het Emelwerda College van de toekomst vorm te geven! 

1e werksessie  

Programma van Eisen VariO
 
Een groep medewerkers van VariO is op woensdag 17 juni uitgedaagd om na te 
denken over hoe hun scholen in de toekomst op de campus samen komen.  
Er leefden diverse beelden over het toekomstige gebouw. Die liepen uiteen 
maar bieden zeker aanknopingspunten voor een vervolg. Veiligheid en 
flexibiliteit zijn in ieder geval de gedragen speerpunten. Na de zomervakantie 
zal de volgende sessie plaatsvinden, dan is iedereen weer opgeladen en vol van 
verse ideeën. 

‘Ik ben destijds meegegaan met de 
tour langs een aantal campussen. Die 
bezoeken hebben mij ideeën, inspiratie 
en handvatten gegeven voor onze 
eigen campus. Zo heeft het bezoek aan 
Ede laten zien hoe een campus midden 
in een woonwijk kan staan, zonder 
hekken en met veilige verkeersstromen. 
De school in Doorn was voor mij een 
voorbeeld van een gebouw dat rust 
uitstraalt door op een juiste manier 
gebruik te maken van kleur, licht en ge-
luid. Ik vind het dan ook erg waardevol 
om mee te kunnen denken en werken 
in de sessies met de werkgroepen.’

Opleiding
Zijn opleiding huisvestingsmanagement 
kan hij nu mooi in de praktijk brengen. 

Ik zit in de afrondende fase van mijn 
studie’, geeft Pim aan. ‘Het doel van 
deze opleiding is het ontwikkelen van 
een nieuw strategisch huisvestingsbe-
leid, waarbij een vertaling wordt ge-
maakt naar de visie en missie van VariO. 
Hoe ziet dat er nu uit en hoe gaan we 
dan uiteindelijk van A naar B komen?

Het leuke is dat ik voor mijn scriptie 
heel veel leerlingen heb gevraagd naar 
hun wensen en visie met betrekking 
tot een nieuwe school. Vervolgens heb 
ik gekeken hoe we dit een prominente 
plek kunnen geven in het programma 
van eisen. Twee ‘ontdekkingen’ wil ik 
alvast graag delen:
- Leerlingen willen een open, lichte en 
 frisse school. Dit betekent overigens  

 niet volledige glazen wanden. Het  
 moet vooral rust uitstralen.
- Leerlingen zijn zich bewust van  
 de noodzaak om te komen tot een 
 duurzamere samenleving en dat  
 willen ze dan ook terug zien in de  
 school. Een duurzame kantine, duur- 
 zame bouwmaterialen en datgene  
 wat er nu aan techniek beschikbaar  
 is moet in het gebouw zitten.’

Dromen
In de eerste sessie met de werkgroep 
mochten we dromen over hoe een 
nieuw gebouw er voor ons uitziet. Ook 
Pim heeft al ideeën over hoe dit vorm 
moet krijgen. ‘Ik zou graag een school 
bouwen waar de leerling echt centraal 
staat. Dat we voor een deel de school 
tussen de leerlingen in organiseren, 
dus eigenlijk zoveel mogelijk meters 
besteden aan het onderwijs. Dit komt 
goed overeen met de platte en open 
organisatie die wij voor ogen hebben. 
Daarnaast is mijn wens dat het gebouw, 
de vormgeving en de inrichting oproept 
tot leren en creativiteit. We maken de 
school van, voor en door de leerlingen!’

“Het is toch uniek dat ik in  
mijn carrière mag meedenken  
en werken aan een nieuw  
schoolgebouw, in ons geval een 
regio-campus!”

Pim gaat sinds jaar en dag over de gebouwen van VariO Onderwijsgroep
Interview deelnemer Technisch Programma van Eisen

Pim van Dam, coördinator facilitair en sinds 2004 werkzaam bij het Zuyderzee 
Lyceum, kent alle locaties van VariO Onderwijsgroep als zijn broekzak. Binnen 
VariO Onderwijsgroep is hij verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid en 
contractmanagement. ‘Wanneer er straks een nieuw gebouw staat ben ik onder 
andere verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en het afsluiten van de 
contracten met betrekking tot het onderhoud’, vertelt Pim. Hij is daarom al in een 
vroeg stadium betrokken bij het proces rondom de regio-campus.


