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Inhoudsopgave

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 Opening

14:10 Thierry van der Weide: wat zijn de ontwikkelingen en vernieuwingen op het gebied 

van circulaire renovatie van onderwijshuisvesting?

14:40 Kuuk (kuuk.nl): hoe kan er anders worden gedacht over (ver)bouwen, onderhoud en 

ruimtegebruik van de buitenruimte van onderwijshuisvesting?

15:05 ABC Nova (abcnova.nl): wat zijn de kansen en knelpunten binnen 

projectmanagement voor onderwijshuisvesting?

15.30 C-creators: Eerste onderzoeksbevindingen + Q&A
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CIRKELSTAD 

• Per jaar 3 (a 4) Community of Practises per stad

• Elke twee maanden alle spinners bijeen 

• Drie keer in het jaar een ‘partnerdag’ 

Week van de circulaire economie (feb) 

Partnerdag 2 juli

Werkconferentie (nov) 

• Inlog academie

• Stadsblad special edition 

Samenwerken, de sleutel tot 
circulair ondernemen 

Spinners Cirkelstad MRA 
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Instrumenten inzetten en 
ontwikkelen 

• Opschaling staat centraal

• Kennis collectief maken

• Circulaire lat elk project verhogen

• Relevante organisaties verbinden & activeren

 

Kennis collectief maken Kennis borgen

ACTIVATOR

VERBINDER

PROCES 
BEGELEIDER

CIRCULAIR 
EXPERT

CIRCULAIR 
GEWETEN

Stichting C-Creators



Circulaire scholen: 

Eerste bevindingen behoeftenonderzoek 

schoolbesturen
in opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer

22/03/2022

Merel Stolker & Vera van Maaren



Eerste bevindingen onderzoek c-creators
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Aanleiding

Vraag c-creators

Doel

De behoeften en uitdagingen van schoolbesturen in de Haarlemmermeer inzichtelijk maken met 
betrekking tot circulaire onderwijshuisvesting.

Inventariseren van de verschillende visies en aanpakken van de 
schoolbesturen  op duurzame onderwijshuisvesting.



Opvallendste antwoorden digitale vragenlijst
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De schoolbesturen hebben het meeste 
behoefte aan het opstellen van een 
ambitie. Het liefste in samenwerking met 
de gemeente.

4 van de 11 schoolbesturen hebben 
enigszins een visie geformuleerd. Alle 
andere schoolbesturen missen een 
duurzaamheidsvisie op hun 
onderwijshuisvesting.



Barrières circulaire onderwijshuisvesting

1. Ontbreken van een gezamenlijke ambitie op duurzaam (ver)bouwen

2. Expertise en kennis is beperkt aanwezig + beperkte uitwisseling 

3. Hoeveelheid stakeholders en heldere afspraken met elkaar ontbreken
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Kansen schoolbesturen

• IHP wordt als waardevol ervaren 

• Om de tafel met elkaar

• Welwillendheid

• Kennisuitwisseling tussen schoolbesturen

• Borging kennis & ervaring
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Behoeften schoolbesturen

• Samen met de gemeente de duurzame ambitie voor onderwijshuisvesting 
aanscherpen en samen de haalbaarheid en betaalbaarheid onderzoeken.

• Kennis over duurzaam bouwen en onderhouden opdoen en deze kennis uitwisselen 
tussen de schoolbesturen en gemeente.

• Gemakkelijker en duurzamer kunnen inspelen op de dynamiek van het onderwijs 
door middel van tijdelijke huisvesting 

• IDEE: circulaire en biobased portocabins 

• SO behoefte aan overeenstemming toekomstplannen
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Conclusies onderzoek

• Onderwijshuisvesting wordt niet genoeg erkend als taak op zich en de functie is vaak 
onbemand.

• Ervaren huisvestingsadviseurs met kennis van duurzaam bouwen zijn lastig te vinden

• Schoolbesturen hebben een afwachtende houding ten opzichte van de gemeente. Zij 
verlangen meer regie vanuit de gemeente op het formuleren van een visie op 
duurzaam bouwen.

• Er bestaat geen gestandaardiseerde aanpak voor duurzame nieuwbouw en 
(ver)bouw van onderwijshuisvesting. 

• Heldere en uitdagende afspraken zijn nodig tussen de schoolbesturen en 
bouwpartner/adviseurs voor het verduurzamen van de onderwijsgebouwen. 
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Mogelijke vervolgstappen n.a.v. onderzoek
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Agendering (Ambitie 2030 en 2050 door het rijk op 50%)

Gezamenlijk ambitie en visie opstellen 

Stappenplan (gestandaardiseerd) voor (ver)bouwproces duurzame schoolgebouwen

Trajectbegleiding: Op maat gemaakte trajectbegeleiding (circulair geweten)



Rijnlanderweg 916, Hoofddorp
c-creators.org
Volg ons op Instagram, Twitter & LinkedIn.

Merel Stolker
Merel@c-creators.org   
+31 6 17 90 04 48 

Vera van Maaren
vera@c-creators.org
+31 6 25 48 86 55

Accelerators in the circular built environment

Wouter van Twillert
Wouter@c-creators.org   
+31 6 14 18 44 71

Imme Groet
Imme@c-creators.org
+31 6 14 41 86 96

Fien Peters
Fien@c-creators.org   
+31 6 43 09 54 41

Erwin Fijt
Erwin@c-creators.org
+31 6 34 53 98 04

Nadine Verhoeven
Nadine@c-creators.org   
+31 6 39 76 97 44

Monique Houd
Monique@c-creators.org
+31 6 13 30 81 57
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