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gedateerd schoolgebouw en een flinke groei van het leerlingenaantalvormden de aanleiding
de nieuwbouwvan het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den lJssel. Samen met

emeente ontwikkelde het schoolbestuur plannen voor het nieuwe gebouw waarin ook een
taccommodatie werd ondergebracht. Het gebouw werd risicodragend gerealiseerd en inmiddels
eten leerlingen en docenten van hun prachtig vormgegeven, duurzame, nieuwe school.

IN HET OOG SPRINGENDE KERN

A¡chitectenbureau DP6 vertaalde het onderwijscon-
cept en de daarvan afgeleide huisvestingsvisie naar
een passend ontwerp: een compact gebouwvan drie
bouwlagen waarbij de sporthal, het verenigings-
gebouwvoor de plaatselijke korfbalvereniging en een

verdiepte inpandige fletsenstalling in de hoofdmassa
zijn geTntegreerd. De kern van het gebouw, waar
de aula en de mediatheek zijn gehuisvest, is door
het kleurgebruik en de transparantie een in het oog

springende ruimte geworden. De opdracht om de

opsplitsing in vier afdelingen (brugklas, mavo, havo

en vwo) ook ruimtelijk vorm te geven, resulteerde in
'thuishavens'voor elke afdeling. Iedere thuishaven is

een studiezaal waar leerlingen kunnen werken tijdens
tussenuren. Deze ruimtes kunnen eventueel ook
ingezet worden als onderwijsruimte. Voor een stuk
herkenbaarheid kreeg iedere thuishaven zijn eigen
vaste meubilair en prints aan de wand.

DUURZAAM H EIDSMAATREGELEN

Het schoolbestuur financierde zeli zo'n I0% van de

stichtingskosten zodat er geïnvesteerd kon worden
in aanvullende duurzame en kwaliteitsverhogende
maatregelen waaronder vloerverwarming, onder-
houdsarme vloerafiarerking en systeemwanden, vaste

inrichting en een verhoogde warmteweerstand van
gevel en dak. Met financiële steun van de ouderver-
eniging voldoet de kwaliteit van de luchtventilatie

aan klasse B van het Frisse Scholenprogramma, in
plaats van het gebruikelijke minimale niveau (Bouw-

besluit).

RISICODRAGEN D PROJECTMANAGEMENT

Om er zeker van te zijn dat de gewenste school zou
worden opgeleverd voor het beschikbare budget en
binnen de afgesproken planriing, koos het schoolbe-
stuur voor Risicodragend Projectmanagement (RPM)

van HEVO. Deze werkwijze biedt een maximale ont-
zorging met behoud van maximale invloed en geeft

woegtijdige resultaatgaranties op de kwaliteit, het
budget en de planning. Bovendien had het bestuur
met deze manier van bouurnanagement met slechts
één contractpartij - en dus ook één aanspreekpunt -

te maken,

RISICO- EN KANSENANALYSE

Een goede projectaanpak is a-lleen mogelijk als op de
toekomst gerichte organisatorische, bouwkundige
en installatietechnische waagstukken in onderlinge
samenhang worden beschouwd. Voorafgaand aan de
ontwerpfase is daarom een risico- en kansenanalyse

uitgevoerd. Op basis van de geïnventariseerde risico's
stelde HEVO preventieve beheersmaatregelen op in
een Plan van Aanpak. Dit beheersplan gaf aan alle
betrokkenen inzicht in de wijze waarop de aspec-

ten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit
beheerst zouden gaan worden.

AFDEKKING RISICO'S

Bij Risicodragend Projectmanagement (RPM) worden
de ontwerp-, aanbestedings- en uitvoeringsrisico's en
de daarbij behorende flnanciële risico's, door bijvoor-
beeld een tegenvallende aanbesteding, meerwerk,
onvoorziene loon- en prijsstijgingen, faillissementen
van ontwerpende en uitvoerende partijen, afgedekt.
Terwijl deze zorgen uit handen werden genomen,
had het schoolbestuur wel maximale invloed bij het
maken van keuzes, zoals de keuze voor de architect,
en het nemen van beslissingen tijdens het proces.

VEEL BELANGSTELLING

Het nieuwe gebouwwerd in oktober 2015 officieel geo-

pend. De gebruikers zijn tevreden: zij kregen de school
die ze voor ogen hadden. Ook merkte het schoolbe-
stuur dat het nieuwe gebouw, in combinatie met de

onderwijskundige vernieuwing en de aangepaste
profilering in de vorm van een nieuwlogo en een nieu-
we huisstijl, een aanzuigende werking lijkt te hebben.
De belangstelling tijdens voorlichtingsavonden voor
nieuwe leerlingen en hun ouders is enorm. Q

Q Voor meer informatie kijkt u op v¡ww.hevo.nl.

et Krimpenerwaard College in Krimpen aan
den lJssel is een school voor voortgezet on-
derwijs (mavoihavoiwvo) met 1.100 leerlin-

)e school was tot voor kort gehuisvest in een

¡erouderd en deels semipermanent gebouw
jaren 70 met veel tijdetijke voorzieningen.
i was het gebouw op, onderwijskundig bood
et al te veel mogelijkheden en de exploitatie
lrre van gunstig. Hoewel de school gelegen

en krimpregio steeg het leerlingenaantal in
:iode l998-2005 erg sterk, van B3B naar 1.220

tgen. Redenen genoeg om een nieuwe school
twen.

ìSTEUNING ONDERWIJSCONCEPT

hoolbestuur trad in overleg met de gemeente

nen ontwikkelden zij plannen voor nieuw-
in combinatie met een sportaccommodatie,
Lnde uit een sporthal en een onderkomen voor
atselijke korfbalvereniging. Belangrijk bij het
len van het Programma van Eisen was dat het
wijsconcept beter uitgedragen zou worden en
steund door het gebouw. Het onderwijsconcept
rt Krimpenerwaard College is beproefd met een

t als regisseur van het leerproces, met onder-
ng van moderne lCT-middelen. Er werd daar-

wust gekozen voor klaslokalen in plaats van
rinen, maar wel met de flexibiliteit om ruimtes
i in te richten.
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"Deze

werkwijze

biedt een

moximole

ontzorging

met behoud

von mTximole

invloed."


