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CIRCULARITEIT EN 

SCHOLENBOUW 
CIRCULARITEIT IN DE PRAKTIJK EN KANSEN 



Babette van Schaik

– Projectmanager

– Sinds 2020 werkzaam bij abcnova

– Werkzaam bij Team Onderwijs

– Studie: TU Delft, afgestudeerd op circulariteit. 

Thesis ‘Digital Twin as Circularity Enabler of Façades in 

Maintenance’

o Uitgevoerd bij de duurzaamheidsafdeling van het 

Rijksvastgoedbedrijf

Even voorstellen



ERVARING

Nieuwbouw 4 PO scholen –
Amersfoort Schothorst

Diverse projecten Tilburg University

Tilburg 

Renovatie Asch van Wijck PO school  

Utrecht 

Kwaliteitsimpuls Hoofdgebouw Vrije Universiteit 

Amsterdam 
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2. Circulaire visie abcnova

3. Circulariteit in de praktijk

4. Kansen in circulariteit



ONZE MISSIE

Het creëren van duurzame woon-, werk-, 
leer- en leefomgevingen



ABCNOVA
VESTIGINGEN, BUSINESS UNITS, EXPERTISE EN PROFESSIONALS

AM

AS

UT

PUBLIEK

COMMERCIEELONDERWIJS

ZORG GO

Ca. 100 

mede-

werkers



WAT DOEN WE? 

Idee Voorbereiding

Definitie

Initiatief

Ontwerp

Nazorg

Onderhoud

Ontwikkelmanagement 

Realisatie- en kwaliteitsmanagement 

Vastgoedadvies

Due Diligence 

Realisatie

Proces- en projectmanagement



abcnova en circulariteit



‘PARTNER DIE VANUIT INHOUD VORM GEEFT AAN EEN 
TOEKOMSTBESTENDIG ONDERWIJSLANDSCHAP’

– Streven naar de realisatie van gezonde, duurzame, energetische en circulaire huisvesting

– Assisteren bij realisatie van slimme, aanpasbare en multifunctionele gebouwen die bijdragen aan 

onderwijsambities en een toekomstbestendige exploitatie. 

– Circulaire kennisontwikkeling, zowel intern als extern 

AMBITIE TEAM ONDERWIJS
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Circulariteit in de praktijk



Voorbeeld: Project KC De Kei (4 scholen Amersfoort). 

De duurzame doelstelling is ENG. Circulariteit paste verder niet het budget door de 

normbekostiging, dit kwam doordat:

1. Gevel duurder uitviel

2. Het staal duurder uitviel 

3. Vanwege een negatief advies vanuit gemeente moest er een extra ingreep komen.

GEBASEERD OP HET AANTAL LEERLINGEN 

STRAKKE NORMBUDGETTEN

Traject ingestoken om efficiënt met middelen om te gaan (vier scholen in één keer aanbesteden), echter in de 

praktijk toch veel uitdagingen. Circulariteit nog geen integraal onderdeel van de opgave.



o Afschrijvingsmodel 

Gemeente doet in ‘jaar 1’ een grote investering, boeken ze weg over de jaren heen. In dit model is de 

waarde van het gebouw 0 bij End-of-Life.

Waarde van de materialen/bouwdelen geeft hierdoor onvoldoende zekerheid voor hergebruik.

o Afweging renovatie – nieuwbouw 

Kwaliteit van het huidige gebouw is niet altijd leidend in de afweging voor een renovatie of 

nieuwbouw. Op functionaliteit van de school, mag niet worden bezuinigd. 

AFSCHRIJVINGSMODEL EN AFWEGING NIEUWBOUW-RENOVATIE

GEMEENTELIJKE PROCESSEN



Opdrachtgevers focussen op een gezond, veilig en eenvoudig exploitabel gebouw, met:

o Frisse scholen klasse B

o Lage onderhoudskosten en eenvoudig te onderhouden

Scholen werken met een standaard Programma van Eisen. Het hergebruiken van materialen vergt nader onderzoek naar 

diens geschiktheid. Dit brengt naast risico’s ook tijd en geld met zich mee, waardoor het onaantrekkelijk is om toe te passen in

de gebouwen. 

KWALITEIT VAN CIRCULAIRE MATERIALEN VRAAGT ONDERZOEK EN TIJD

HERGEBRUIK VRAAGT AANDACHT 



Kansen in circulariteit



– Een andere blik werven op het huidige afschrijvingsmodel van de gemeente kan door 

te werken met het Brand model

o Hierin wordt een businesscase gemaakt voor de verschillende lagen 

van het gebouw.

o Delen van het gebouw worden inzichtelijk gemaakt, hun waarde

is concreter bij EoL

o Duidelijke reden om een deel te hergebruiken 

Onze rol? Sturen op hergebruik van materialen gedurende het ontwerp 

proces

ANDER BLIK OP AFSCHRIJVINGSMODEL



Circulariteit stimuleren door in de initiatieffase ermee rekening houden dat het gebouw later als andere 

functie kan dienen. 

– Door adaptief te bouwen of te overdimensioneren

o Installaties breder door laten lopen over meerdere ruimten

o Anticiperen op toekomstig gebruik 

GEBOUWEN OVERDIMENSIONEREN



o Groter normbudget vanuit gemeente 

- Voorheen kregen scholen 70% van het normbudget mee voor renovatie en nieuwbouw 100%. 

- Nu krijgen scholen 100% van het normbudget mee bij renovatie, waardoor het 

aantrekkelijker is om het afwegingskader 

o Oud schoolgebouw oogsten 

- Oud gebouw oogsten voor een ander project. Wat kan je er wel mee doen? Integreren in 

ander project. 

GEMEENTE UTRECHT STIMULEERT RENOVATIE AL 

RENOVATIE VS NIEUWBOUW



o Werken met een opleverdatum die verschuifbaar is

o Op deze manier inspelen op welke materialen beschikbaar komen voor het nieuwe schoolgebouw

o Tijdelijke huisvesting wordt hierbij belangrijker

o Of langere ontwerp/bouwtrajecten 

FLEXIBELE OPLEVERDATUM



– Als projectmanagers kunnen wij stakeholders stimuleren om circulariteit meer te integreren

o Circulariteit meetbaar maken door leidraden aan te bieden tijdens aanbestedingen 

o Beginnen met laaghangend fruit: Circulair ontwerpen en partijen met circulaire suggesties laten 

komen. 

o Werken aan standaarden

STAKEHOLDERS STIMULEREN



NIEUWE NORMAAL VOOR DE 

TOEKOMSTIGE GENERATIE 


