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De Onderwijsraad
De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,
gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het
onderwijs. Hij adviseert de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. De Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen de raad
ook om advies vragen. Gemeenten kunnen in speciale gevallen van lokaal onderwijsbeleid een
beroep doen op de Onderwijsraad. De raad gebruikt in zijn advisering verschillende (bijvoorbeeld
onderwijskundige, economische en juridische) disciplinaire aspecten en verbindt deze met
ontwikkelingen in de praktijk van het onderwijs. Ook de internationale dimensie van educatie in
Nederland heeft steeds de aandacht. De raad adviseert over een breed terrein van het onderwijs,
dat wil zeggen van voorschoolse educatie tot aan postuniversitair onderwijs en bedrijfsopleidingen.
De producten van de raad worden gepubliceerd in de vorm van adviezen, studies en verkenningen.
Daarnaast initieert de raad seminars en websitediscussies over onderwerpen die van belang zijn
voor het onderwijsbeleid.
VROM-raad
De raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer (VROM-raad) is
ingesteld bij Wet van 10 oktober 1996 (Stb. 551). De raad heeft tot taak de regering en de beide
kamers der Staten-Generaal te adviseren over hoofdlijnen van het beleid inzake de duurzame
kwaliteit van de leefomgeving en over andere onderdelen van het rijksbeleid die relevant zijn
voor de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
milieubeheer.
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Samenvatting en aanbevelingen
Aanleiding
In Nederland zijn op het terrein van menging van leren en werken interessante
ontwikkelingen gaande die leiden tot leerwerklandschappen. Dit zijn gebieden
waarin (ten minste) onderwijs- en werkfuncties in samenhang worden ontwikkeld.
Ook andere functies kunnen er een plaats krijgen, zoals wonen, voorzieningen
(zorg, recreatie) en groen. Leerwerklandschappen beogen een inspirerende en
aantrekkelijke leer- en werkomgeving te zijn voor vele tienduizenden studenten en
docenten. Het zijn geen afgesloten terreinen, maar open, toegankelijke gebieden.
Functiemenging van leren en werken is hét kenmerk van leerwerklandschappen.
Beoogd wordt duurzame relaties en (intensieve) samenwerking tussen verschillende
partijen te realiseren.
In de praktijk hebben leerwerklandschappen verschillende vormen, maar ze
hebben met elkaar gemeen dat ze door initiatieven van lokale partijen (‘bottom up’)
gestalte krijgen. Betrokken partijen hebben het lef en de visie om nieuwe concepten
te ontwikkelen en zien kans om met leerwerklandschappen een hoger maatschappelijk rendement te halen. Dit rendement zit in een betere aansluiting tussen
onderwijs en bedrijfsleven, de mogelijkheid om stedelijke vernieuwing tot stand
te brengen en de realisatie van een kwalitatief hoger voorzieningenniveau en
daarmee een hogere kwaliteit van de stad in zijn geheel.
Nu er allerlei initiatieven worden gestart is een precisering van de (meer)waarde
en eventuele risico’s voor de diverse partijen wenselijk. Er is tot nu toe nauwelijks
onderzoek verricht naar de kansen en bedreigingen die de ontwikkeling van leerwerklandschappen met zich meebrengt. Wel is duidelijk dat deze ontwikkelingen
een blijvende impact hebben voor de komende decennia, zowel in economisch,
ruimtelijk als onderwijskundig opzicht:
–	De ontwikkeling van leerwerklandschappen vraagt om aanzienlijke
investeringsbedragen. Deze investeringsbedragen zijn gericht op het
integreren van verschillende functies en leiden tot een kwalitatief hoger
voorzieningenniveau.
–	De terreinen van leerwerklandschappen beslaan vele hectaren en hebben
een grote ruimtelijke impact. De ontwikkeling van een leerwerklandschap
legt de ruimte voor de komende 20 tot 30 jaar vast, zelfs langer als de
ontwikkeltijd wordt meegerekend.
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–	Bij leerwerklandschappen gaat het om de interactie tussen scholen en
bedrijven, met grote gevolgen voor de manier waarop jongeren leren.
Op grond van bovenstaande menen de raden dat het thema leerwerklandschappen
een belangwekkend onderwerp is dat advisering verdient. De centrale thematiek
is hoe ‘het leren’ kan worden georganiseerd in het nieuwe stedelijke landschap en
in ruimtelijke programma’s.

Leerwerklandschappen
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Kansen en bedreigingen
Op basis van een eerste verkenning van een aantal casestudies zien de
Onderwijsraad en de VROM-raad kansen voor de ontwikkeling van leerwerklandschappen. Met een leerwerklandschap kunnen de betrokken partijen
(gemeenten, scholen en bedrijven) het maatschappelijk rendement vergroten
op verschillende terreinen tegelijkertijd: het leren, het werken en de ruimtelijke
kwaliteit. Zeker wanneer de ruimtelijke mogelijkheden te beperkt zijn om de
opgave in de bestaande stad of door kleinschalige projecten op te lossen is een
leerwerklandschap een aantrekkelijke optie.

Inspiratie voor leren en werken in een wervende omgeving

Een leerwerklandschap is uiteraard niet de enige vorm waarin veranderende
onderwijsvisies of de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gestalte
kunnen krijgen. Het is een van de mogelijkheden. Het is daarom belangrijk om,
áls er wordt gekozen voor de ontwikkeling van een leerwerklandschap, zorgvuldig
de kansen en risico’s af te wegen in het ontwikkelproces. Er moet goed worden
nagedacht over de optimale schaalgrootte, de aard en mate van menging van
functies, de aard van de bedrijvigheid, de locatie, de bereikbaarheid en de eisen
van verschillende ruimtegebruikers.
Aanbevelingen
In onderstaande aanbevelingen adviseren de raden zowel de rijksoverheid als
lokale partijen hoe met deze kansen en bedreigingen om te gaan.
De ontwikkeling van leerwerklandschappen vraagt van de rijksoverheid aandacht
én een vinger aan de pols, zowel vanuit onderwijskundige als ruimtelijke optiek.
–	Benut als bewindslieden van OCW en VROM en als provinciebesturen de
kansen van deze nieuwe initiatieven door het uitwisselen van informatie,
ervaringen, inzichten over het concept van leerwerklandschappen,
door onder meer het zichtbaar maken van best practices via een website,
het instellen van prijzen, wedstrijden en subsidies voor onderzoek.

–	Koppel als minister van OCW de gevolgen van ontwikkelingen op het
gebied van onderwijshuisvesting aan andere beleidsterreinen binnen
het departement die relevant zijn voor onderwijshuisvesting, zoals de
versterking van de beroepskolom en arbeidsvoorwaarden.
–	Faciliteer als bewindslieden van VROM een optimaal gebruik (maatwerk)
van bestaande wet- en regelgeving in leerwerklandschappen. Deze ruimtelijke flexibiliteit is noodzakelijk omdat het bij leerwerklandschappen gaat
om grote projecten met lange ontwikkeltrajecten die de ruimte voor
tientallen jaren vastleggen terwijl visies op bedrijfsvoering, onderwijs en
technologie in die tijd kunnen veranderen.
Met name lokale partijen (gemeenten, colleges van bestuur van onderwijsinstellingen en bedrijven) moeten de kansen en bedreigingen nadrukkelijk
meenemen in de afweging en ontwikkeling van leerwerklandschappen. Zij dragen
een verantwoordelijkheid om de sociale, onderwijskundige, economische en
ruimtelijke implicaties in hun onderlinge samenhang bij de ontwikkeling van
leerwerklandschappen te betrekken. Het belang voor het onderwijs moet leidend
zijn bij deze ontwikkeling.
–	Participeer als gemeente en onderwijspartij alleen in een leerwerklandschap
wanneer de kans op verbetering van onderwijskwaliteit aantoonbaar is.
Voorkom dat de inbreng van andere betrokken partijen als bedrijven en
ontwikkelaars leidt tot grootschaligheid van het onderwijs en verlies aan
zeggenschap over het onderwijsprogramma waardoor de kwaliteit
verslechtert.
–	Waarborg als onderwijspartij en ondernemingen een structurele
samenwerking tussen onderwijs en bedrijven in een leerwerklandschap
(zowel met omliggende bedrijven als met bedrijven in de regio). Houd de
beoogde samenwerking en netwerken voortdurend voor ogen en sluit
kenniscontracten af. Voorkom op deze manier dat de concentratie van
gebouwen in plaats van de samenwerking tussen partijen het belangrijkste
kenmerk van leerwerklandschappen wordt.
–	Verbeter als gemeente de kwaliteit van zowel het gebied als van de stad
in zijn geheel door de bereikbaarheid, schaal en (menselijke) maatvoering
te waarborgen. Zowel het ontstaan van nieuwe, geïsoleerde eilandjes
binnen het stedelijk gebied als verschraling in gebieden elders moeten
zoveel mogelijk worden voorkomen.
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1		 Inleiding
1.1

Inleiding

Op verschillende plekken in Nederland komen momenteel nieuwbouwprojecten
tot stand waarbij onderwijs- en bedrijfsgebouwen in één gebied, en in samenhang
met elkaar worden ontwikkeld. Het gaat bijvoorbeeld om de nieuwbouw van een
groot Regionaal Opleidingscentrum (ROC) voor 5000 leerlingen met daarin of
daaromheen ruimte voor bedrijven en instellingen zoals kinderopvang, horeca,
autogarages of een ziekenhuis. De uitwisseling tussen de scholen en de bedrijven
is intensief: de leerlingen lopen stage bij de autogarage aan de overkant, hebben
een leerwerkplek bij de kinderopvang in het gebouw, of doen werkervaring op
in de beveiliging van het terrein. Omgekeerd praten de bedrijven mee over het
onderwijscurriculum en de behoefte aan nieuwe beroepen, ze verzorgen gastdocentschappen op de scholen of volgen er in de avond een bijscholingscursus.
Op sommige plekken blijft het niet bij uitwisseling tussen leren en werken alleen.
Er is ook ruimte voor woningen of voorzieningen. De bewoners en bezoekers van
deze gebouwen vergroten de dynamiek en levendigheid van het gebied.
In dit gezamenlijke advies van de Onderwijsraad en de VROM-raad worden de
hierboven beschreven projecten ‘leerwerklandschappen’ genoemd: gebieden
die in of aan de rand van de stad liggen, waar kan worden gewerkt én geleerd
(al dan niet in combinatie met andere functies), en waar de komende jaren vele
studenten, werknemers en bezoekers zullen verblijven. Veelal grijpen scholen
de mogelijkheden van de nieuwbouw en de nieuwe locatie aan om het onderwijs
te vernieuwen, met praktijkleren, vergaande samenwerking en uitwisseling met
het bedrijfsleven, doorgaande leerlijnen en competenties. Op hun beurt zien
bedrijven die bij leerwerklandschappen zijn betrokken vooral de voordelen van
de nabijheid van studenten, voorzieningen en opleidingen. Gemeenten zien in
leerwerklandschappen kansen om op een aantal terreinen tegelijkertijd maatschappelijk rendement te realiseren: opleidingen voor de jeugd, een impuls voor
de lokale en regionale economie en de vitaliteit van de stad.
Dergelijke ontwikkelingen rond leren en werken in Nederland zijn niet nieuw.
Al langer worden brainparks en science parks rond universiteiten gerealiseerd.
In de buurt van universiteiten wordt hierbij ruimte geboden aan economische
spin-off van bedrijvigheid. In het basisonderwijs ontstaan zogenoemde ‘brede
scholen’ waarbij het leren wordt gecombineerd met andere functies zoals een
ontmoetingskamer, taalles, kinderopvang of inschakeling van buurtmoeders bij
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werkzaamheden op de school (zie kader 1 voor een voorbeeld). Ook in het buitenland zijn dergelijke ontwikkelingen te onderscheiden, zoals het bekende voorbeeld
Louvain la Neuve in België of de campusontwikkelingen in relatie tot stedelijke
vernieuwing in de Verenigde Staten (zie kader 2 en 3). De leerwerklandschappen
die nu worden ontwikkeld zijn een nieuwe loot aan de stam. Kenmerkend is de
intensieve samenwerking en uitwisseling tussen leren en werken.

Kader 1. Woon-Zorg-Onderwijs Complex Lieven de Key in Hilversum

Leerwerklandschappen
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Bij dit project worden wonen, intramurale zorg, dagopvang, (para)medische praktijken, kinderopvang en onderwijs in één complex
gecombineerd. Het complex ligt in de wijk Lieven de Key in Hilversum,
waar voorheen nog een vmbo school en een basisschool stonden.
Het complex moet voor de buurt een steunpunt worden voor zorg- en
dienstverlening. Er zijn verschillende partijen bij dit project betrokken:
gemeente, corporaties, zorginstellingen en twee scholen (vmbo en
basisschool). Tussen de verschillende gebruikers van het complex is
uitwisseling voorzien. De vmbo-school kan praktijkgericht onderwijs
aanbieden in een veilige schoolomgeving waarbij de leerlingen stageen werkervaring kunnen opdoen bij de samenwerkende zorginstellingen
en corporaties: bijvoorbeeld leerlingen in zorg en welzijn bij de zorginstellingen, leerlingen in de sector techniek bij de onderhoudsdienst
van corporaties. De directe uitwisseling tussen bewoners/hulpvragers
en praktijkonderwijs is een vernieuwend element. Het doorbreekt de
klassieke rolverdeling tussen de betrokkenen en zorgt voor het aangaan
van nieuwe samenwerkingsvormen, zoals dienstverlening aan bewoners,
de buurt, zorg en onderwijs. De basisschool ontwikkelt zich samen met
de peuterspeelzaal tot een brede school met voor- en naschoolse opvangactiviteiten. De woningcorporaties kunnen hun huurders een combinatie
van wonen en zorg aanbieden. De gemeente krijgt er een woonzorgsteunpunt bij voor jong en oud. Elk van de partijen is ervan overtuigd
dat ‘samengaan’ meer oplevert dan ieder voor zich. Door financieringsproblemen van het zorgdeel heeft het project in het verleden vertraging
opgelopen, maar door extra inspanningen kan het complex toch worden
gerealiseerd (LievendeKey, 2007; Ministerie van VROM, 2007).

Kader 2. University Campus Development in Chicago, USA
In de Verenigde Staten zijn veel voorbeelden bekend van de rol van het
hoger onderwijs bij stedelijke vernieuwing. Een bekend voorbeeld is de
campusontwikkeling van de University of Chicago. Dit is een hechte
universitaire gemeenschap waar studenten, docenten en professoren met
elkaar wonen, werken en recreëren. Deze universiteit heeft in een grote
achterstandswijk een enorme campus gebouwd. De ontwikkeling van
nieuwe schoollocaties, extra ruimte die de universiteit nodig had,
heeft daarbij gefungeerd als katalysator van stedelijke vernieuwing.
De onderwijsfunctie is gecombineerd met andere functies: wonen,
(winkel)voorzieningen en bedrijvigheid (Webber, 2005). Voor de onderwijsinstellingen is het ontwikkelen of aantrekken van deze functies van
belang: de tevredenheid van studenten en medewerkers verbonden aan
de onderwijsinstelling is af hankelijk van de aanwezigheid van dergelijke
voorzieningen in de nabijheid. Bovendien kan de grondwaarde daardoor
stijgen. Voor de buurt en voor de stad is de ontwikkeling van deze functies om en nabij schoolvoorzieningen van belang voor het leef klimaat in
het gebied en de aantrekkingskracht van de stad (Wievel en Perry, 2005;
Den Heijer et al., 2006: 3).

Kader 3. Gemengde Campus Louvain la Neuve, België
Louvain la Neuve is een campusachtig gebied met gemengde functies,
dat in het begin van de jaren zeventig tussen Leuven en Brussel is aangelegd. Het is de thuishaven van de Université Catholique de Louvain.
Bij de ontwikkeling van het gebied is gebruik gemaakt van vernieuwende
uitgangspunten. Deze hebben betrekking op het volledig integreren
van de universiteit in de stad, de scheiding van verkeersstromen,
inpandige parkeervoorzieningen, het bouwen op een menselijke schaal,
het combineren van verschillende bestemmingen en het respecteren
van het landschap. Louvain la Neuve wilde geen Amerikaanse campus
worden waar men niet buiten een auto kan. De voetganger is koning:
in hoogstens twintig minuten kan de stad te voet worden doorkruist.
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samenwerking tussen scholen, bedrijven en gemeenten. Deze beweging is toekomstgericht. Het gaat om het anders benaderen van de jeugd en van het onderwijs voor de komende tien à vijftien jaar. Jongeren moeten worden voorbereid op
een andere toekomst en dat vergt een andere aanpak. Daarbij zal de komende
jaren sprake zijn van een andere bevolkingsopbouw, waarbij de (potentiële)
beroepsbevolking krimpt. Arbeid wordt schaars. Bestuurders zoeken naar
manieren om een hoger maatschappelijk rendement op de verschillende
gebieden te realiseren: zowel van het leren, als ook van het werken en de vitaliteit
van een gebied. De initiatieven van leerwerklandschappen kunnen worden
gezien als een uiting van deze omslagbeweging, als de fysieke omgeving waarin
de initiatieven tot ontwikkeling kunnen komen.
Ook in de politiek zijn dergelijke signalen op te vangen, zoals bijvoorbeeld in
het regeerakkoord 2007 van het CDA, de PvdA en de ChristenUnie valt te lezen.
Met name de pijlers ’een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie’
en ’een duurzame leefomgeving’ benadrukken het belang van een duurzame
ruimtelijke omgeving, van goed onderwijs en betrokken ondernemingen daarbij
(zie kader 4). In het beleidsprogramma van juni 2007 zijn deze pijlers nader uitgewerkt in een aantal ambities, zoals een betere aansluiting van onderwijssectoren
onderling en op de arbeidsmarkt en het ontwikkelen en uitvoeren van een
stimuleringsprogramma ruimtelijke kwaliteit om bestaande verrommelde
gebieden aan te pakken.

Campus Nieuw West Amsterdam, bliksemstage Volkskrant

ROC Leiden
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Kader 4. Enkele citaten uit het Regeerakkoord
“Bestrijding van voortijdig schoolverlaten zal krachtig ter hand worden
genomen. Uitgangspunt vormt hierbij de nota “Aanval op de uitval”.
In het kader van voorkomen van voortijdig schoolverlaten wordt het
bedrag per deelnemer in het mbo verhoogd, zodat betere begeleiding
kan worden gerealiseerd. Hier ligt ook een grote maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven: ondernemingen zullen
voldoende stage- en opleidingsplaatsen moeten aanbieden. Het beroepsonderwijs zal moeten zorgen voor de aansluiting met de beroepspraktijk.”
Leerwerklandschappen

“In het onderwijs krijgt ondernemerschap meer aandacht. Opname in
het studieprogramma van het vak ondernemerschap wordt bevorderd.
Samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven wordt
gestimuleerd om een betere aansluiting van het onderwijs met de
beroepspraktijk te bewerkstelligen.”
“Voor de zomer zal een actieplan worden opgesteld voor een brede
samenhangende “sterke wijken”-aanpak die erop gericht is om binnen
acht tot tien jaar van probleemwijken weer vitale woon-, werk- en leefomgevingen te maken waarin schooluitval is teruggedrongen en de
(jeugd)werkloosheid is teruggebracht, werkgelegenheid in de buurt is
gebracht, de bevolkingssamenstelling gevarieerd is en het prettig wonen is.”
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1.3

Relatie met eerdere adviezen

De Onderwijsraad en de VROM-raad hebben elk vanuit hun eigen opdracht
en expertise belangstelling voor het onderwerp van leerwerklandschappen.
De Onderwijsraad bekijkt de leerwerklandschappen vanuit het thema van de toegevoegde leermogelijkheden en vanuit het thema van de onderwijshuisvesting.
De VROM-raad doet dit vanuit overwegingen van een duurzame ruimtelijke
inrichting, in relatie tot de samenleving.
De thematiek van leerwerklandschappen sluit aan op het gedachtegoed van
eerdere adviezen van de Onderwijsraad en de VROM-raad. De Onderwijsraad
heeft in haar advies Doelgericht investeren in onderwijs (2006) opgeroepen tot
extra investeringen in onderwijshuisvesting. Een noodzakelijke innovatie betreft

de verbetering van de ruimtelijke verschijningsvorm van onderwijsinstellingen en
met name van groepen van onderwijsinstellingen. Volgens de raad zou in het
ideale geval een school of een groep scholen de trots en het visitekaartje van een
stad moeten zijn. “De onderwijscampus als sieraad voor de stad.” In het advies
Variëteit in schaal (2005) constateert de Onderwijsraad dat met name in het mbo,
hbo en in toenemende mate ook het voortgezet onderwijs de keuzevrijheid door
de vele fusies onder druk staat. Hoewel de bestuurlijke schaal voorop staat, zijn
er ook enige uitspraken gedaan over afzonderlijke locaties. De raad merkt op dat
de regelgeving met betrekking tot nevenvestigingen moet worden versoepeld,
dat de mogelijkheden voor splitsing moeten worden verkend en dat het wettelijk
mogelijk moet worden om locaties te verzelfstandigen. Ook grote nieuwbouwplannen in middelbaar en hoger beroepsonderwijs “dienen op hun kleinschaligheid te kunnen worden beoordeeld door de kring van interne en externe
belanghebbenden” (Onderwijsraad, 2005: 11).
In de verkenning Leren in een kennissamenleving (2003) gaat de Onderwijsraad meer
inhoudelijk in op de vraag hoe leren in onze huidige samenleving moet worden
georganiseerd. Het onderwijsstelsel blijkt in zijn huidige, afgebakende vorm in veel
gevallen niet op adequate wijze in de leerbehoeften te voorzien. Gezocht wordt
daarom naar leerarrangementen en leertrajecten waarin het schoolse leren nadrukkelijker wordt gecombineerd en afgewisseld met buitenschools leren.
Leerwerklandschappen zijn een voorbeeld van een dergelijk arrangement.
In het advies Werklandschappen (2006a) gaat de VROM-raad in op bedrijventerreinen. Veel gemeenten leggen liever nieuwe bedrijventerreinen aan dan de
leegstand op bestaande terreinen tegen te gaan. Dit legt een onnodige claim op
open (groene) ruimtes. Daarnaast zijn bedrijventerreinen nog vaak geïsoleerde
plekken (‘een verzameling dozen’) die uit hun isolement kunnen worden gehaald
en veel meer onderdeel kunnen worden gemaakt van het (stedelijk) landschap.
De VROM-raad pleit daarom voor het ontwikkelen van ‘werklandschappen’ waar,
voorzover de aard van de bedrijvigheid dat toelaat, werken wordt gecombineerd
met andere functies als wonen, recreëren, natuur en ook onderwijs. Juist de
menging van functies en (dus) gebruikers in een gebied zorgt voor levendigheid
en aantrekkelijkheid. Deze aanpak zou ook goed voor verouderde bedrijventerreinen kunnen gelden. De VROM-raad heeft daarnaast een advies uitgebracht
over de toekomst van stedelijke vernieuwing, getiteld Stad en Stijging (2006b),
waarin (mede) aandacht wordt gevraagd voor het onderwijs in stadswijken,
voor het behouden en aantrekken van bedrijvigheid in de wijk en voor een betere
aansluiting tussen onderwijs en werkgelegenheid. De centrale boodschap van
dit advies is dat de wens van bewoners om vooruit te komen teveel uit het oog is
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kansen en bedreigingen die de ontwikkeling van leerwerklandschappen met zich
meebrengt.1 Mede daarom komen de raden met dit verkennende advies.

1.4

Doel en vraagstelling van het advies

Op grond van bovenstaande komen de raden tot de conclusie dat het bij leerwerklandschappen gaat om een belangwekkend onderwerp dat om een nadere
advisering vraagt. De legitimatie ligt in een onderwijskundige, een economische
en een ruimtelijke overweging.
–
Een onderwijskundige overweging:
	Bij leerwerklandschappen gaat het om de relatie tussen scholen en bedrijven in een veranderende samenleving. De interactie tussen deze partijen
vindt plaats in een nieuwe context en is gericht op de verbetering van de
kwaliteit van onderwijs en de verbetering van de aansluiting van onderwijs
op het bedrijfsleven.
19

1

RDM Campus Stadshavens Rotterdam

Over menging van wonen en werken is relatief veel informatie voorhanden (zie bijvoorbeeld
Habiforum, 2006). De menging van onderwijs- en werkfuncties is nog veel minder verkend.

ROC Nijmegen

–
Een economische overweging:
	Het gaat bij de ontwikkeling van leerwerklandschappen om aanzienlijke
investeringsbedragen. Voor elk complex zijn investeringen gemoeid van
vele tientallen miljoenen euro. De totale som van de in ontwikkeling zijnde
projecten loopt in de miljarden. Het integreren van verschillende functies
zou moeten leiden tot een kwalitatief hoger voorzieningenniveau.

Leerwerklandschappen

20

–	Een ruimtelijke overweging:
	De terreinen van leerwerklandschappen beslaan vele hectaren. Bovendien
legt de ontwikkeling van een leerwerklandschap de ruimte voor de komende
tientallen jaren vast, zelfs langer als de ontwikkeltijd wordt meegerekend.
De projecten hebben een grote ruimtelijke impact. Ze kunnen dienen als
impuls om stedelijke herstructurering in verouderde stedelijke gebieden
tot stand te brengen.

Inspiratie voor leren en werken in een wervende omgeving

Het advies heeft tot doel om op basis van eerste ervaringen met leerwerklandschappen inzicht te geven in de kansen en bedreigingen en om een aantal
condities te formuleren waaronder de kansen kunnen worden gerealiseerd.
Het gaat daarbij om kansen en bedreigingen voor zowel het onderwijs, de bedrijvigheid aldaar, als voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de wijdere
omgeving.
Het doel is om te komen tot een verkennend en signalerend advies dat inspireert
en uitnodigt. Naast de bewindslieden van de ministeries van VROM en OCW
richt dit advies zich op een brede doelgroep van gemeenten, provincies, Colleges
van Bestuur van onderwijsinstellingen, bedrijven en projectontwikkelaars.
De vraagstelling luidt als volgt:
Welke kansen en bedreigingen biedt de ontwikkeling van leerwerklandschappen voor
de verbetering van het onderwijs, voor de bedrijven en voor de duurzame ruimtelijke
kwaliteit van het gebied?
De raden definiëren een leerwerklandschap als een gebied met (ten minste)
onderwijs- en werkfuncties. Ook andere functies kunnen er zijn ontwikkeld,
zoals wonen, voorzieningen (zorg, recreatie) en groen. Het is geen afgesloten
terrein, maar een open, toegankelijk gebied. Functiemenging van leren en werken
is hét kenmerk van leerwerklandschappen. Beoogd wordt duurzame relaties en
(intensieve) samenwerking tussen verschillende partijen te realiseren.

De omschrijving van een leerwerklandschap maakt duidelijk dat een campus of
onderwijsboulevard, waarbij het alleen gaat om een ruimtelijke concentratie van
onderwijsvoorzieningen, buiten de primaire focus van dit advies valt.2 Ditzelfde
geldt voor de brede school.

1.5

Werkwijze en opzet van het advies

Het advies maakt het vraagstuk van leerwerklandschappen transparant door de
kansen en de bedreigingen in beeld te brengen. Hiervoor is naast het uitvoeren
van een bureau-inventarisatie een vijftal casestudies nader verkend met behulp
van werkbezoeken en interviews met betrokkenen. Bij de selectie van de cases is
gelet op de onderlinge variatie in onderwijstypen, geografische spreiding en aard
van de menging.
De opbouw van het advies is als volgt. Hoofdstuk 2 start met een inventarisatie
van recente initiatieven van leerwerklandschappen, waarbij vijf cases op een aantal punten worden beschreven. Vervolgens benoemen de raden in hoofdstuk 3 de
kansen en bedreigingen die uit deze casestudies volgen. Tot slot formuleren zij
enkele conclusies en aanbevelingen.

2

Bij een campus of onderwijsboulevard ligt het hoofdaccent in het gebied primair op de onderwijsfunctie en niet op een combinatie van leren en werken. Er kan op een onderwijscampus weliswaar
functiemenging plaatsvinden (naast opleidingen ook woningen, voorzieningen, et cetera), maar deze
woningen en voorzieningen zijn alleen bestemd voor studenten en docenten. Bij een leerwerklandschap daarentegen zijn woningen, voorzieningen of werkfuncties ook gericht op andere gebruikers
dan alleen studenten en docenten. In de praktijk is het onderscheid overigens niet altijd even goed te
maken: er zijn vele mengvormen.
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2		 Casestudies
2.1

Inleiding

Overal in het land worden momenteel gebieden ontwikkeld waarbij wordt gestreefd
naar menging van onderwijs met andere functies en voorzieningen. Vaak gaat het om
grootschalige projecten, maar er zijn ook voorbeelden van kleinschalige vormen te
vinden zoals projecten waarbij ouderenhuisvesting, werken en zorgonderwijs in één
gebouw worden gecombineerd. Voor dit hoofdstuk zijn bestaande initiatieven en projecten van leerwerklandschappen in Nederland geïnventariseerd. Er zijn elf projecten
getraceerd die voldoen aan wat in dit advies onder leerwerklandschappen wordt verstaan: intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, gemengd ruimtegebruik van ten minste leren en werken, een open en toegankelijk gebied et cetera.
Het overzicht van projecten, zoals weergegeven in tabel 1, is nadrukkelijk niet bedoeld
als een uitputtende lijst, maar als een momentopname. Er komen steeds nieuwe projecten
bij. De planstatus of realisatiefase van de projecten op de lijst is niet aan elkaar gelijk:
sommige projecten uit het overzicht worden voortvarend opgepakt, terwijl de realisatie
van andere projecten, zoals bijvoorbeeld Campus Hoogvliet in Rotterdam, flinke vertraging oploopt (Provoost et al., 2007; Kleijwegt, 2007). Bovendien voldoen niet alle projecten even goed aan de criteria voor een leerwerklandschap. Sommige projecten, zoals
het project Laan van Spartaan in Amsterdam, hebben eerder de karakteristieken van een
woonwijkproject waar toevallig ook onderwijs en onderwijsvernieuwing een plek krijgen.
Andere projecten, zoals het nieuwe ROC complex bij station Nijmegen, neigen eerder
naar een ‘gewoon’ nieuw schoolgebouw waarin als nieuw element ook bedrijven worden
gevestigd. Doorslaggevend criterium om een project in de overzichtslijst van leerwerklandschappen op te nemen is de speciale aandacht voor menging van leren en werken.
Vier van deze elf cases zijn door interviews en werkbezoeken nader verkend en worden
in dit hoofdstuk beschreven. Dit zijn RDM Campus Stadshavens in Rotterdam,
Lansinkveld Hart van Zuid in Hengelo, Zorgleerpark Sterckwijck in Boxmeer en Leerpark
in Dordrecht. De keuze voor juist deze cases is gebaseerd op basis van onderwijstype,
spreiding in het land en aard van de menging. Drie gebieden zijn herontwikkelingslocaties; één gebied is helemaal nieuw. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de Campus Nieuw
West in Amsterdam beschreven. Dit is een voorbeeld van een campus die niet fysiek
geconcentreerd is, maar waar wel vergelijkbare onderwijsdoelen worden nagestreefd.
De beschrijvingen van de cases in dit hoofdstuk vormen een intermezzo. De analyse
en conclusies zijn te lezen in hoofdstuk 3.
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Vernieuwing
Wibautstraat

Businesspark gericht 25 ha
op agrarische sector

Onderdeel van groot- 3,5 ha
schalige binnenstedelijke herstructurering rond station
Zaandam

Nieuwbouw ROC
langs het spoor
(bij twee stations)

Nieuw ROC complex 1,5 ha
bij het station

Binnenstedelijke
ontwikkeling, aansluitend op Zuidas

Amstelcampus
Amsterdam

Agripark
Dronten

Kenniswijk Inverdan
Zaanstad

ROC Leiden

ROC Nijmegen

Kop Zuidas
Amsterdam

10 ha

1,2 ha

8 ha

10 ha

Herstructurering
Lampreibuurt
rond metrohalte
Zalmplaat

Campus
Hoogvliet
Rotterdam

ha.

Omschrijving

Naam
vo + mbo (3 scholen) 1.850 studenten
woningen, appartementen (aantallen nog niet bekend)
ruimte voor bedrijvigheid (m2 nog niet bekend)
woonhotel, sport, buurtcentrum, art-studio, kinderopvang

hbo 1.300 studenten + 3.000 cursisten
350 campuswoningen
4.000 m2 agrarisch bedrijvencentrum, enkele schoolbedrijven

Bedrijvencentrum reeds
gerealiseerd
Uitbreiding hogeschool
2010/2011
Onderwijs reeds opgeleverd
Gereed 2012

Niet bekend

€ 60 miljoen

Onderwijs:
Woningen:
Werken:
Voorzieningen:

Onderwijs:
Werken:

mbo 5.000 studenten
400
50.000 m2
musicaltheater, winkels, horeca, synagoge

mbo 5.560 studenten
zeven ‘echte’ en zeven leerwerkbedrijven

Oplevering november/
december 2007
Planfase
Oplevering ROC in 2010
Gereed 2013

€ 35 miljoen
€ 120 miljoen

Oplevering 2010

Realisatiefase
Gereed 2010

Intentie-verklaring 2005
Gereed 2011

Niet bekend

€ 200 miljoen

Fase

Investering5

Onderwijs: 	mbo + vmbo (Lammenschanspark), mbo (lokatie CS; hbo + wo niet bekend6
zit al in dit gebied) 10.000 mbo-leerlingen in 2 gebouwen
Woningen:
geen
Werken:
15.000 m2 kantoorfuncties, 8.000 m2 technische bedrijvigheid
Voorzieningen: congrescentrum, hotel, horeca, winkels, sportcentrum

hbo + mbo 6.000 studenten
208 waarvan ± 130 studentenunits
8.000 m2 maatschappelijke voorzieningen (incl. onderwijs)
8.000 m2 kantoorfuncties gerelateerd aan onderwijs
Voorzieningen: conferentieruimte, café

Onderwijs:
Woningen:
Werken:

Onderwijs:
Woningen:
Werken:

Onderwijs:
hbo en po, 20.000 hbo-studenten + 350 leerlingen po
Woningen:
320
Werken: 	3.500 m2 bedrijfsruimte Rhijnspoor; in overige deelgebieden
zijn m2 niet apart gedefinieerd
Voorzieningen: sporthal, speeltuin, jongerencentrum, winkels, horeca

Onderwijs:
Woningen:
Werken:
Voorzieningen:

Functiemenging 4

Tabel 1. Enkele bestaande initiatieven of projecten van leerwerklandschappen3

Leerwerklandschappen

24

Transformatie oude
havengebieden met
hergebruik industrieel erfgoed

Binnenstedelijke
herstructurering
met hergebruik
indust rieel erfgoed

Greenfield
ontwikkeling aan
stadsrand

Binnenstedelijke
herstructurering

RDM Campus Stadshavens
Rotterdam

Lansinkveld Hart van Zuid
Hengelo

Zorgleerpark Sterckwijck
Boxmeer

Leerpark
Dordrecht

7

6

5

4

25 ha

8 ha

4 ha

4 ha

12 ha

ha.

Investering5

Onderwijs:
Woningen:
Werken:
Voorzieningen:

Onderwijs:
Woningen:
Werken:
Voorzieningen:

Onderwijs:
Woningen:
Werken:
Voorzieningen:

€ 110 miljoen

€ 175 miljoen

mbo 800-1.000 studenten
niet op zorgleerpark, wel aan noordrand Sterckwijck
ziekenhuis, GGZ, zorggerelateerde bedrijvigheid
winkels, horeca
vmbo, mbo > 10.000 studenten
450
37.000 m2
sport, horeca, winkels, bedrijfsverzamelgebouw

Realisatiefase
Gereed: 2008-2009

Manifest 2005
Operationeel 2010
Gereed: 2017 (plangebied)

Realisatiefase
Oplevering ROC in 2008
Gereed: 2018 (plangebied)

€ 200 miljoen

vmbo + mbo 8.200 studenten
woonwerkgebouw met 100 à 150 studentenwoningen
75.000 m2 kantoren
winkels, horeca, kinderopvang

Onderwijs:
mbo+hbo 800 – 1.000 studenten
Woningen:
200 (tijdelijk)
Werken: 	RDM locatie 400.000 m2 b.v.o. bedrijfsruimte (machinehal
± 12.000 m2)
Voorzieningen: supermarkt, horeca, buitenschoolse opvang, wijkcentrum

Realisatiefase
Campus operationeel vanaf
2008
Gereed 2030 (plangebied)

Plan- en realisatiefase
Gereed 2011

Fase

€ 37 miljoen tot
20107

Onderwijs:
ROC 2.500 studenten
€ 150 miljoen
Woningen:
1.100
Werken:
5.500 m2
Voorzieningen: 	sport (sportvelden, sporthal, clubhuis) horeca, zorgvoorziening,
jongerencentrum

Functiemenging 4

De genoemde aantallen en bedragen zijn indicatief.
De af korting ‘po’ staat voor primair onderwijs. De af korting ‘vo’ staat voor voortgezet onderwijs. Hieronder vallen het vmbo, havo en vwo.
Enkele leerwerklandschappen maken deel uit van veel grootschaliger herstructureringsoperaties (bijvoorbeeld Rotterdam en Zaanstad). In dat geval hebben de gepresenteerde gegevens alleen betrekking op het leerwerklandschap zelf.
Voor de locatie CS loopt de (Europese) aanbestedingsprocedure nog.
De investeringen voor de benodigde waterbus (€ 5,8 miljoen) en voor Heysehaven (€ 11 miljoen) zijn hierin niet opgenomen. De totale investering voor Stadshavens is begroot op
7,5 miljard euro.

Herontwikkeling
sportpark Jan van
Galen tot nieuwe
stadswijk

Laan van
Spartaan
Amsterdam

3

Omschrijving

Naam
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partijen Stadshavens Rotterdam NV opgericht als overheidsvennootschap.
Eind 2006 is besloten deze constructie weer op te heffen en de Stadshavens
als gezamenlijk publiek-privaat samenwerkingsproject (PPS) op te richten.
Belangrijkste overweging daarbij is de uitvoering efficiënter en effectiever te
maken. Een groot aantal andere partijen is bij de ontwikkeling betrokken,
zoals de Hogeschool Rotterdam, het Albeda College, Arcadis, Woonbron en
het Rotterdamse Ontwikkelingsbedrijf.
Aanleiding en motivatie
De aanleiding voor het programma Stadshavens als geheel hangt samen met
de ambities van de gemeente Rotterdam zoals neergelegd in de Stadsvisie
Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2006). Stadshavens wordt in deze visie
genoemd als project dat moet bijdragen aan het versterken van de economische
structuur van de mainport Rotterdam en aan het verbeteren van het woonklimaat
in de Rotterdamse regio. De eerste doelstelling wordt bereikt door een deel van
de Stadshavens te gebruiken voor het aantrekken van innovatieve bedrijven op
het gebied van onder andere milieutechnologie, techniek en maritieme dienstverlening. De RDM Campus is hier een duidelijk voorbeeld van. De tweede doelstelling wordt vooral in andere delen van de Stadshavens beoogd, dicht bij het
stadscentrum: oude havens die omgevormd worden tot aantrekkelijk woonmilieu.
Voor de Hogeschool Rotterdam biedt de RDM Campus een mogelijkheid om ook
op de Zuidoever een onderwijslocatie te starten, naast de huidige locatie die
behouden blijft voor de theorielessen. Voor het Albeda College, dat een aantal

RDM Campus - Stadshavens Rotterdam
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jaar geleden de oude bedrijfsschool van de RDM heeft overgenomen en dus al in
het gebied aanwezig is, is het een goede mogelijkheid om de nu wat geïsoleerde
en verouderde locatie te vernieuwen en beter te laten aansluiten op vervolgonderwijs en op de praktijk.

Leerwerklandschappen
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Voor het Havenbedrijf ligt de motivatie anders. Door de economische opbloei en
de vertraging bij de Tweede Maasvlakte is er momenteel weer veel vraag naar
havenruimte. Dat heeft direct gevolgen voor de voortgang van een project als
Stadshavens waarvoor de havenruimte minder snel beschikbaar zal komen.
Voor het Havenbedrijf is het wel van belang dat jongere generaties Rotterdammers
het werken in de haven beter in het vizier krijgen. Ook wil het Havenbedrijf
maatschappelijk verantwoord ondernemen, vandaar de betrokkenheid met de
RDM Campus.8

Inspiratie voor leren en werken in een wervende omgeving

Schaal
Het hele Stadshavensgebied omvat 1.600 hectare. De RDM Campus is daar maar
een klein onderdeel van en beslaat vier hectare. De verwachting is dat het gebied
in totaal zo’n 800-900 studenten zal aantrekken (700-800 hbo, 100-200 mbo).
Met name de hbo-studenten zullen niet allemaal tegelijk aanwezig zijn omdat een
aantal lessen ook op de oorspronkelijke locatie gehandhaafd blijft. Woningbouw
is niet op de campus zelf voorzien (milieuregelgeving maakt dat onmogelijk),
maar wel in het aangrenzende tuindorp Heijplaat. Hier wordt een groot deel van
de naoorlogse woningvoorraad gesloopt en opnieuw opgebouwd.
Fase
Het project van de RDM Campus bevindt zich in de realisatiefase. De hal wordt
vanaf juni 2007 verbouwd. Men verwacht er vanaf januari 2008 gebruik van te
kunnen maken. Er zijn momenteel nog niet veel bedrijven op de Campus gevestigd, maar er is wel een aantal bedrijven dat kenbaar heeft gemaakt zich er te willen vestigen. Het hele project Stadshavens zal pas na 2030 gerealiseerd zijn.
Onderwijsvisie en samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
De betrokken onderwijspartijen hebben een duidelijk beeld van wat het leerwerklandschap moet opleveren, bijvoorbeeld de mogelijkheid voor studenten om met
praktische ‘echte’ werkopdrachten in aanraking te komen. Het onderwijs kan

8

Het andere deel van het RDM terrein (RDM oost) behoudt een commerciëler karakter. Hier moet
een maritiem cluster ontstaan voor stukgoed en maritieme maakindustrie. Waar mogelijk moeten
er verbindingen met de campus ontstaan, maar de eis van innovatieve bedrijven en het opstellen
van kenniscontracten geldt hier niet.

beter worden afgestemd op vragen en ontwikkelingen van het (Rotterdamse)
bedrijfsleven doordat partijen dichter bij elkaar zitten. Ook de aansluiting en
samenwerking tussen mbo en hbo moet door het leerwerklandschap verbeteren.
De mbo-studenten zullen zich vooral bezighouden met het bouwen van prototypes die door hbo’ers en wo’ers worden ontwikkeld en bedacht. Men spreekt de
hoop uit dat niet alleen in inhoudelijk opzicht, maar ook in sociaal opzicht de
contacten tussen hbo en mbo zullen verbeteren. De mbo’ers en hbo’ers verschillen volgens betrokkenen in een aantal opzichten behoorlijk van elkaar en het is
goed dat beide groepen met elkaar leren samenwerken, iets wat ze later ook
zullen moeten doen. Door de intensieve contacten met het bedrijfsleven hopen
de scholen dat er een sterkere bedrijfscultuur bij de opleidingen tot stand komt.
Ze vinden het overigens wel van belang dat ze de regie, het toezicht en de eindverantwoordelijkheid houden.
De onderwijspartijen vinden het zeer belangrijk dat het gebied echt een leerwerklandschap wordt. Het terrein biedt daarom geen plaats aan productiebedrijven
die er alleen willen zitten vanwege goedkope accommodatie of vanwege minder
regels. Daarom wordt behalve een huurcontract ook een kenniscontract met
bedrijven afgesloten. Hierbij wordt vastgelegd hoe bedrijven studenten inzetten
en betrekken. Het kenniscontract met bedrijven moet zorgen voor passende
stage-, afstudeer- en werkervaringsplaatsen die ook gericht zijn op de doelen
van het onderwijs. De onderwijspartijen hebben een sterke invloed op het type
bedrijvigheid dat zich in het gebied zal vestigen. Ze participeren in een ballotagecommissie ofwel acquisitieteam, dat de vestiging van bedrijven regelt. Alleen
bedrijven die hun meerwaarde voor het onderwijs kunnen aantonen zijn welkom.
Een andere voorwaarde om het gebied dynamisch en innovatief te houden is dat
bedrijven hooguit vijf jaar in het gebied mogen zijn gevestigd. Ze mogen daarna
overigens wel weer een nieuw product ontwikkelen, maar ze mogen niet een
eenmaal ontwikkeld product op grotere schaal produceren. Bedrijven moeten
met concrete projectaanvragen bij de scholen komen.
Sterk samenhangend met de doelstellingen van de RDM Campus is de Cityports
Academy Rotterdam (CPR). Dit is een ‘kennisconsortium’ van de TU Delft,
Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Arcadis, Woonbron, provincie
Zuid-Holland en Gemeentewerken Rotterdam om de Stadshavens verder te
ontwikkelen. Het gaat dus om activiteiten voor het hele gebied, niet alleen om
het RDM terrein. De CPR is wel gevestigd op de RDM Campus. Dit terrein is ook
bij uitstek geschikt om te functioneren als showroom, experimenteerruimte et
cetera. Verder verbinden vijftig bedrijven zich voor vijf jaar voor 5.000 euro per
jaar aan het kennisconsortium.
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Prof iel
De RDM Campus richt zich op ’Research, Design & Manufacturing’ van drie
gebieden: ‘building, powering en moving’. Bij ‘building’ gaat het om bouwen,
wonen en werken op het water, bij ‘powering’ om toepassing van duurzame
energie en bij ‘moving’ om slimme mobiliteit en autotechniek (zie tabel 2).
Behalve de in het gebied te vestigen opleidingen zijn ook de beoogde bedrijven
in deze domeinen actief.

Leerwerklandschappen
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Ligging, bereikbaarheid en levendigheid
De bereikbaarheid van het gebied is momenteel slecht, zeker voor degenen die
van het openbaar vervoer afhankelijk zijn: het is drie kwartier reizen vanaf het
centrum van Rotterdam. Cruciaal voor het welslagen van het project is dan ook
dat er vervoer over water komt: de waterbus. De waterbus moet afmeren bij een
zogenoemd boothuis. Voor de realisatie van de waterbusverbinding zijn hoge
investeringen nodig. De ontwikkeling van het RDM terrein tot campus biedt veel
mogelijkheden om Heijplaat op te waarderen tot een aantrekkelijk woonmilieu.
Voor corporatie Woonbron is het dan ook belangrijk dat het leerwerkgebied
meerwaarde heeft voor (toekomstige) bewoners. De waterbus voor studenten
moet daarom ook voor bewoners (gratis) toegankelijk zijn. Dit is nog een punt
van discussie. Een nieuw te ontwikkelen voorzieningencluster aan de Heijsehaven
moet de schakel vormen tussen het dorp, de haven en het RDM terrein. In dit
voorzieningencluster komen onder andere een supermarkt, een buitenschoolse
opvang, horecagelegenheden en het kantoor van de buurtvereniging.
Gevolgen voor onderwijsaanbod elders
De gevolgen voor het onderwijsaanbod elders in de stad zijn in principe niet zo
groot, omdat er geen locaties verdwijnen. Voor de Hogeschool Rotterdam is de
campus juist een mogelijkheid om ook in Rotterdam-Zuid, dat slecht bedeeld is
met (hoger) onderwijs, een locatie te hebben. Het is vooralsnog onduidelijk of
men ook rekent op een toename van het aantal studenten afkomstig uit de aangrenzende wijken.
Knelpunten op het gebied van regelgeving
Door veel betrokkenen worden knelpunten op het gebied van regelgeving als risico
genoemd. Het gaat daarbij vooral om arbo- en milieuregels. Een meerwaarde van
het gebied is nu juist dat er meer kan dan in woonwijken. Door het onderbrengen
van onderwijs in het gebied komt deze ‘vrijheid’ in gevaar. Een voorbeeld: door
strenge regelgeving brandweer, arbo et cetera moeten er sprinklerinstallaties worden
aangelegd, maar dat heeft alleen zin als er verlaagde plafonds in het gebouw worden
aangebracht. Hiermee gaat een belangrijk voordeel van een grote hal verloren.

Knelpunten op het gebied van ruimtegebruik
Het aangrenzende tuindorp Heijplaat is door zijn geïsoleerde ligging een echt
dorpje. Veel bewoners hebben bij de RDM gewerkt. In de komende jaren wordt
een aanzienlijk deel van de woningvoorraad vervangen. De campus moet daarbij
een nieuwe doelgroep aanspreken. De plek moet geschikt zijn om ‘havelingen’
aan te trekken: stedelijk georiënteerde mensen die op de een of andere manier
iets hebben met de haven en het maritieme kenmerk van Heijplaat. De kenmerken van deze ‘havelingen’ sluiten niet aan op die van de oorspronkelijke bevolking.
Het is een uitdaging om beide groepen met elkaar in contact te brengen.
Een probleem is nu dat er een aantal bedrijven met vrachtcontainers in het gebied
is gevestigd, waardoor de verkeersveiligheid gering is. Deze bedrijven moeten zo
spoedig mogelijk worden verplaatst om de doelstellingen van de RDM Campus te
bereiken. Verplaatsing is nu voorzien voor de zomer van 2007. Samenhangend
daarmee is de voortgang van alle projecten binnen het Stadshavengebied sterk
afhankelijk van de economische situatie en van de realisatie van de Tweede Maas
vlakte.
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Tabel 2. Schema van opleidingen en partners RDM Campus
Thema

Opleidingen

Partners

Building

Academie van Bouwkunst (Ribacs/

Woonbron Maasoevers,

Hogeschool Rotterdam) Metalelektro en

Arcadis, Dura Vermeer

Bouwen (Albeda College)
Powering

Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek,

Shell, ECN, Eneco

Industrieel Product Ontwerpen (Hogeschool
Rotterdam), Metalelektro (Albeda College)
Moving

Autotechniek, Industrieel Product Ontwerpen

TNO, Formula Zero,

(Hogeschool Rotterdam), Mobiliteit en

Spyker

Metalektro (Albeda College)
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Betrokken partijen
De gemeente Hengelo en projectontwikkelaar Van Wijnen dragen gezamenlijk
de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Hart van Zuid in een PPSconstructie. Beide partijen leveren een directielid. Per uitvoeringsproject zal
samenwerking met andere partijen gezocht worden.
Aanleiding en motivatie
De directe aanleiding voor de ontwikkeling van Lansinkveld (en het gehele Hart van
Zuid) ligt in de kleinere ruimtebehoefte van Stork: dit bedrijf meldde zich in de
jaren negentig bij de gemeente omdat het met minder ruimte toe kon. Deze wens
viel samen met ideeën en belangen bij de gemeente en het ROC. De gemeente
wilde het gebied herontwikkelen om op die manier de ruimtelijke kwaliteit van de
stad als geheel te vergroten en bij te dragen aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling:
binnenstedelijke ontwikkeling in plaats van uitleg bespaart extra ruimtebeslag.
Ook wilde de gemeente een nieuwe impuls geven aan de regionale economie en
zorgen voor levendigheid door de menging van functies. Een andere reden was de
wens om de bestaande werkgelegenheid van Stork en Siemens in de stad vast te
houden: door de veranderde en minder milieubelastende aard van de bedrijvigheid was behoud van het bedrijf in de stad mogelijk. Ook voor de bedrijven was
dit belangrijk: een vestigingsvoorwaarde voor bedrijven is de beschikbaarheid van
voldoende personeel met technische achtergrond.
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Het ROC wil de kleinere en verspreide vestigingen van het ROC samenvoegen,
in relatie tot regionale verdeling van ROC-opleidingen over Almelo, Enschede en
Hengelo. Het ROC heeft te maken met een groeiende behoefte aan ruimte voor
leren in de praktijk (de Beroepsbegeleidene Leerweg oftewel BBL). Onderwijs
intensivering vraagt om goede gebouwen met meer ruimte voor praktijkonderwijs
en minder klaslokalen. De potenties en uitstraling van het industriële erfgoed in
het gebied waren een belangrijk pluspunt om juist hier aan de slag te gaan. Boven
dien is het gebied gunstig gelegen bij een verkeersknooppunt van studenten.

Leerwerklandschappen

Schaal
Het totale plangebied van Hart van Zuid is vijftig hectare. Het leerwerklandschap
beslaat daarin slechts een klein deel, namelijk vier hectare. Ook het aantal woningen is bescheiden (100 à 150 studentenwoningen). Het ROC, het vmbo en de
omliggende werkgelegenheid zijn echter grootschalige ontwikkelingen: in termen
van omvang van de schoolgebouwen en het hoge aantal studenten van meer dan
8000. Zij zullen de grootste gebruiker van de openbare ruimte in het deelgebied
zijn. Deze dominante aanwezigheid van schoolgaand publiek is daarmee sfeer
bepalend voor de beleving en ervaring van het gebied.
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Fase
In 2005 is gestart met de bouw van het ROC op de plek van de voormalige
gieterij van Stork. Het ROC moet in 2008 opgeleverd en operationeel zijn.
Het Lansinkveld moet rond 2010 functioneren. Het totale plangebied wordt
tot 2018 ontwikkeld.
Onderwijsvisie en samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
Het ROC van Twente wordt opgezet als een ‘community college’: een ‘open’ school
waar praktijk en onderwijs nauw zijn verbonden. De community-gedachte gaat er
van uit dat de school midden in de maatschappij moet staan: de studenten moeten
kunnen proeven van het bedrijfsleven. Om die samenwerking te stimuleren, wordt
naast het Integraal Praktijkcentrum (IPC) een deel van de praktijk direct ín het
ROC-gebouw gerealiseerd (horeca, kinderopvang, winkels).9 Deze bedrijven huren
bedrijfsruimte in het ROC en zijn bedrijven die potentie zien in de jongerenmarkt.
Als eis geldt dat zij een bijdrage moeten leveren aan het onderwijsproces. De
bedrijven gaan daarvoor contracten aan. Voorbeeld: praktijkplaatsen voor studenten in de boekhandel, gebruik van de vrachtwagensimulator van de rijschool door

9

Binnen het IPC werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de maakindustrie nauw samen bij het
verzorgen van specialistische vakopleidingen.

de chauffeursopleiding. Nabootsing van de praktijk intern staat voorop, maar ook
extern vindt het ROC haar verbinding met de samenleving. Dit resulteert in samen
werkingsverbanden per branche met bedrijven in de regio, bijvoorbeeld metaal
en techniek. Er wordt gewerkt met contracten met wederzijdse verplichtingen:
enerzijds het opnemen van stagiaires en dergelijke, anderzijds het bijscholen van
het personeel in het ROC. Met omliggende organisaties (zoals de brandweer
kazerne) zijn afspraken gemaakt over het gedeeld gebruik van faciliteiten. Voor de
bedrijfswagengarage die extra hoge plafonds vereist hoeft het ROC nu niet zelf
bouwaanpassingen te doen, maar kan gebruik maken van deze garage in de
brandweerkazerne. Deelnemers en medewerkers van het ROC van Twente en het
IPC maar ook verenigingen, bedrijfsleven en buurtbewoners kunnen gebruik
maken van de faciliteiten in het ROC. In het leerwerklandschap komt ook een
vmbo-opleiding hetgeen onderwijskundige voordelen met zich meebrengt, zoals
de aansluiting van vmbo op ROC, doorstroming en het delen van voorzieningen.
Prof iel
Van oudsher kent het gebied een nadruk op metaal en techniek. In de regionale
verdeling van ROC-opleidingen is hier rekening mee gehouden, bijvoorbeeld met
de opleiding autotechniek. Hoewel er bij de acquisitie van bedrijven niet strikt op
deze thematisering wordt gestuurd, trekt het deze bedrijvigheid in de praktijk wel
aan. De uitstraling van het industriële erfgoed draagt hier aan bij.
Ligging, bereikbaarheid en levendigheid
Het leerwerkgebied was vroeger een afgesloten en afgeschermd terrein van Stork.
Bewoners mochten daar niet komen. Met de ontwikkeling van het leerwerklandschap Lansinkveld wordt het gebied ontsloten. Het gebied wordt als het ware aan
de stad toegevoegd. Het leerwerklandschap is voor de studenten optimaal bereikbaar met de trein. De bereikbaarheid per auto wordt geleid via de hoofdwegen,
om overlast voor woonbuurten te verkleinen. De hal van de oude ijzergieterij
wordt openbaar toegankelijk, ook als doorgangsroute voor bewoners. De onderdoorgang onder het station wordt verbreed van vier naar twaalf meter. Om de
toegankelijkheid van het gebied zo groot mogelijk te houden is het expliciet niet
de bedoeling dat er hekken en paaltjes op het terrein komen. Naast de goede
bereikbaarheid en toegankelijkheid zorgt ook de functiemenging voor een
bepaalde levendigheid in het gebied, dat ook zal worden gebruikt door anderen
dan studenten en docenten. De woningen zorgen ervoor dat het gebied in de
avonduren en in de zomerperiode niet als een verlaten eiland in de stad aandoet.
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Gevolgen voor onderwijsaanbod elders
Door de concentratie van ROC-opleidingen op het leerwerklandschap zullen
elders in Hengelo ROC-vestigingen sluiten. Terwijl de levendigheid in het stadscentrum en in het onderwijscentrum zal toenemen (door de concentratie zal een
kritische massa ontstaan voor vitaliteit in het gebied) kan dit tegelijkertijd een verschraling en achteruitgang van de andere buurten betekenen. In de praktijk wordt
dit echter niet verwacht: de subvestigingen van het ROC liggen of nu al vlakbij het
leerwerklandschap (enkele honderden meters) of liggen juist aan de rand van de
stad, in een geïsoleerde situatie. Van een eigen wereldje met studenten die ‘weggestopt’ lijken te zijn, ontstaat nu een school die midden in de samenleving staat.
Het organiseren van extra activiteiten, waar in de wijken nauwelijks voldoende
massa voor was, wordt nu wel mogelijk. Op de leegkomende plekken in Hengelo
ontstaan kansen voor herstructurering en woningbouw. Ook kan men via de ontwikkeling van brede scholen (inclusief voorzieningen) en/of voorzieningenclusters
de levendigheid in deze woonwijken vergroten. Dat zorgt voor binding met de
buurt, en sluit aan bij de behoefte van de wijken.

Inspiratie voor leren en werken in een wervende omgeving

Knelpunten op het gebied van regelgeving
De bestaande regelgeving staat soms haaks op de behoefte aan levendigheid in
stedelijke gebieden. Dat bemoeilijkt het project. In Hengelo wordt op verschillende manieren getracht hieraan tegemoet gekomen. Ten eerste gebeurt dit via
een gebouw (met werkfuncties) dat fungeert als geluidsbuffer voor de handhaving
van de geluidscontour. Door deze bufferwerking wordt het mogelijk om aan de
andere kant van het gebouw woningen te realiseren. Ten tweede via private
afspraken: met de bedrijven zijn contracten afgesloten over productiewijze,
omvang, en dergelijke. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast. Ten derde
doordat de gemeente afspraken heeft gemaakt met de zittende bedrijven waarbij
ze bij verandering van het productieproces blijven voldoen aan de milieueisen.
Knelpunten op het gebied van ruimtegebruik
Van oudsher is men in het gebied gewend aan menging van wonen, werken en
voorzieningen. Stork heeft bijvoorbeeld naast zijn fabrieken het tuindorp ’t Lansink
gebouwd. Dit neemt niet weg dat sommige bewoners van de aanpalende woonwijk Lansinkveld moeite hebben met de komst van het ROC en het vmbo in de
omgeving. Men is ‘bang voor de jongelui’, vreest overlast door hen in de wijk en
heeft zorgen over de verkeersaantrekkende werking van het ROC. Het projectbureau wil deze zorgen zoveel mogelijk wegnemen via een open planproces en

het betrekken van de buurt bij de bouw. Het ROC wil buurtbewoners betrekken
bij de voorzieningen in de school. In Almelo doet het ROC dit bijvoorbeeld met
het restaurant en de kapper van het ROC. Via het leren kennen van de studenten
vallen de angsten weg. De grote aantallen jongeren zullen zorgen voor een ‘piekbelasting’ in het gebruik. Door de korte en directe route van station naar het ROC
zullen bewoners daar echter weinig overlast van ondervinden. Door middel van
het begeleiden van autostromen via hoofdwegen wordt voorkomen dat de auto’s
in grote getale de wijk inrijden. Er komen veel parkeerplaatsen (350) in een
parkeergarage. Dit wordt betaald parkeren. In de omliggende wijken wordt het
parkeren gereguleerd met vergunningen. Vooral in de avonduren kan de druk op
de parkeerplaatsen in de garage toenemen: de avondcursisten zullen eerder met
de auto dan met het openbaar vervoer naar het ROC komen. Het aanleggen van
meer parkeerplaatsen, waar de omwonenden op aandringen, is voor de gemeente
geen optie omdat dit botst met het streven om juist het gebruik van het openbaar
vervoer te stimuleren. Zittende bedrijven willen door de komst van het onderwijs
niet worden beperkt in hun bedrijfsvoering. De brandweerkazerne, bijvoorbeeld,
stelde eisen aan de bereikbaarheid. Met de ontwikkeling van het gebied is hiermee rekening gehouden door de laad- en losplek van de school (catering et cetera)
aan de kant te plaatsen van de kazerne.

Gietijzeren kolommen - ROC Twente
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bij Beugen naar het bedrijvenpark Sterckwijck is echter belangrijk. Daarom is de
provincie Noord-Brabant in een latere fase, en mede op verzoek van aanwonenden,
alsnog akkoord gegaan met het voorstel om woningbouw aan de noordrand van
het bedrijvenpark te realiseren.
Betrokken partijen
Het zorgleerpark is een ontwikkeling van de overheid (gemeente Boxmeer), het
onderwijs (ROC De Leijgraaf en ROC Nijmegen samen in ROC Land van Cuijk)10
en de zorginstellingen (Maasziekenhuis, Pantein Holding; GGZ Oost Brabant en
GGZ Centrum Land van Cuijk). De provincie Noord-Brabant reageerde aanvankelijk
terughoudend op het projectvoorstel. Dat had onder meer te maken met de
geplande woonfunctie op het terrein. De gemeente wilde méér woningen realiseren
dan de provincie noodzakelijk achtte. Daarnaast speelden de komst van het zorgleerpark op het bedrijventerrein en de geraamde behoefte aan een zwaardere
categorie bedrijventerrein een rol. De zwaardere milieucategorieën hebben immers
allerlei milieucirkels die beperkingen opleggen aan de omliggende functies, zoals
in dit geval een ziekenhuis. Gaandeweg is de provincie van mening veranderd,
vanwege de kansen voor zuinig ruimtegebruik, duurzame werkgelegenheid en het
bij elkaar zetten van de grootschalige voorzieningen op slechts acht hectare.

10

De twee ROC’s werken samen (joint venture) in ROC Land van Cuijk om zo een sterkere regionale
positie te krijgen.
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Aanleiding en motivatie
De gemeente Boxmeer had het hele plangebied oorspronkelijk gereserveerd als
bedrijventerrein. Hiermee zou Boxmeer voldoen aan de provinciale behoefte aan
bedrijventerreinen in onder meer de hogere milieucategorieën. In de loop der tijd
ontwikkelde de regionale denktank Platform Integraal Overleg (PIO)11 echter
ideeën over een zorgleerpark op een deel van het bedrijventerrein. Het idee van
een zorgleerpark past binnen het bredere thema van ‘de vitale regio’ met aandacht voor wonen, werken, gezondheid en leren waar het platform zich op richt.
Voor een vitale regio is het nodig een toekomst te bieden aan de jeugd, zodat
deze in de regio blijft.
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In het zorgleerpark komen de belangen van verschillende partijen bij elkaar. Zo heeft
de gemeente Boxmeer ideeën over het soort bedrijvigheid en het economische
profiel dat zij wil ontwikkelen. Mede met het oog op de voorziene krimp van de
bevolking wil Boxmeer zich inzetten voor het behoud van het bestaande (meer
regionale) voorzieningenniveau en wil zij het economisch profiel van hoogwaardige en schone technologie en kennis verder ontwikkelen. De twee grote zorg
partijen in de regio, het Maasziekenhuis en de GGZ, zoeken uitbreidingsruimte
die in verband met de hulpdiensten goed bereikbaar moet zijn. Door de stijgende
vraag is er bovendien behoefte aan voldoende personeel. Nabijheid bij zorgopleidingen is vanuit dit perspectief gewenst. De (aanvankelijk nog twee) ROC’s zien
door het ontbreken van vervolgopleidingen jongeren uit de regio vertrekken. In een
tijd waarin de verschillende onderwijspartijen nog weinig met elkaar samenwerken,
niet binnen maar ook niet buiten de onderwijskolom, besluiten de twee ROC’s wel
te gaan samenwerken, onder andere door te werken aan een sluitend onderwijsaanbod en een spreidingsplan van het onderwijs over de regio, aan betere door
lopende leerwegen naar het ROC en aan competentiegericht leren in combinatie
met werken in de praktijk. Voor alle partijen biedt het zorgleerpark mogelijkheden
om hun doelen te realiseren, zo blijkt tijdens bijeenkomsten van de denktank PIO.
Dat het idee van een zorgleerpark binnen dit platform tot ontwikkeling is gekomen,
maakt het idee bijzonder in twee opzichten. Allereerst is het idee uitgedacht door
de lokale stakeholders, vanuit hun behoeften en de problemen die zij ervaren en
niet van bovenaf. Ten tweede is het uitgedacht buiten de politiek om.

11

Het Platform Integraal Overleg (PIO) met daarin burgemeesters, regionale bedrijfsleven, onderwijs
instellingen, kamers van koophandel en zorgorganisaties.

Schaal
Het totale plangebied van het bedrijventerrein omvat 56 hectare. Het leerwerklandschap beslaat slechts een klein deel daarvan, namelijk acht hectare. Het zorg
leerpark is echter wel een grootschalige ontwikkeling: het zijn omvangrijke gebouwen
met een hoog aantal studenten (800 nu, naar 1.000 BOL-studenten in de toekomst12)
en ziekenhuisbedden (200).
Fase
In 2005 is een samenwerkingsmanifest ondertekend door de betrokken partijen
(Pantein holding, GGZ-centrum Land van Cuijk, de twee ROC’s, de industriële
kring Land van Cuijk – Noord-Limburg en de gemeente Boxmeer). In 2008 zal de
eerste paal voor het ziekenhuis de grond in gaan. Het project zorgleerpark zal volgens planning in de loop van 2010 functioneren, terwijl het gehele bedrijventerrein Sterckwijck eind 2016 operationeel moet zijn.
Onderwijsvisie en samenwerking met ziekenhuis en bedrijfsleven
Centraal bij het onderwijs staat het competentiegericht leren in combinatie met
leren en werken in de praktijk. Er is daarbij veel aandacht voor doorlopende leer
lijnen oftewel clusterdenken waarbij de hele keten bij elkaar zit. Daarom zorgt
het ROC altijd voor samenwerking in de driehoek van ‘vmbo, mbo en werken’.
Vmbo-studenten kunnen bijvoorbeeld een aantal dagen meelopen met een
mbo-student in zijn of haar bedrijf. Er is veel aandacht voor samenwerking met
het bedrijfsleven. Dat gebeurt op verschillende manieren. Bedrijven participeren in
lesprogramma’s van scholen, hebben inspraak op de inhoud van het curriculum
en kunnen aangeven aan welke functies zij in de toekomst behoefte hebben.
Het ROC voorziet in het vakkundig en efficiënt verzorgen van trainingen en
lesprogramma’s voor werknemers. Reeds nu al is er sprake van het inzetten
van enkele werknemers in beide werelden: zij werken in het ziekenhuis en geven
daarnaast les op het ROC.
Prof iel: leren en werken in en rond de zorg
Het idee is dat de nabijheid van zorg- en onderwijsinstellingen op het zorgleerpark
andere zorggerelateerde bedrijvigheid als een magneet aantrekt. Bijvoorbeeld
ondernemingen die gericht zijn op medische apparatuur, hulpmiddelen of de
farmaceutische industrie. Er worden ‘zorgbedrijven’ in brede zin geworven zodat een

12

BOL-studenten zijn studenten die een Beroepsopleidende Leerweg (BOL) volgen.
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thematisch bedrijvenpark met een zekere clustering ontstaat. Ook de front-office
van de zorg- en welzijnsopleidingen zal op het zorgleerpark worden gevestigd.
Overigens is het niet zo dat de samenwerking beperkt zal blijven tot alleen die
opleidingen van het ROC op het terrein zelf. De horeca-opleiding in Cuijk zal bijvoorbeeld studenten leveren voor de horecadiensten in de zorginstellingen.

Leerwerklandschappen

42
Inspiratie voor leren en werken in een wervende omgeving

Ligging, bereikbaarheid en levendigheid
Het zorgleerpark ligt aan de noordrand van Boxmeer en ten zuiden van Beugen.
Het gebied ligt relatief afgelegen ten opzichte van het centrum van Boxmeer.
Gezien deze meer geïsoleerde ligging is een goede bereikbaarheid van de locatie
belangrijk. Omdat het zorgleerpark direct aan een snelweg en een provinciale weg
ligt, is de bereikbaarheid per auto en ziekenauto goed. De autowegen vormen
tegelijkertijd een barrière voor fietsers en voetgangers. Er zijn tunneltjes die dit
probleem verhelpen, maar deze dragen wel het risico in zich dat zij als minder
sociaalveilig worden ervaren. Het grootste deel van de studenten zal naar verwachting met het openbaar vervoer komen. De provincie Noord-Brabant heeft
voor de piekuren een shuttlebus toegezegd tussen station Boxmeer en het
zorgleerpark. In tien minuten is men dan op de bestemming. Het zorgleerpark
combineert verschillende bezoekredenen (onderwijs, zorginstellingen en
bedrijven), maar vanwege het ontbreken van de woonfunctie of van grotere
horeca-voorzieningen zal het terrein op sommige tijden (later op de avond en
tijdens vakanties of weekenden) verlaten aan kunnen doen. Omdat het gebied
niet op een doorgangsroute ligt, is vanuit deze hoek geen verbetering van de
levendigheid te verwachten. Om onder andere de veiligheid en het hoogwaardige
kwaliteitsniveau te garanderen, wordt parkmanagement opgezet waaraan de
bedrijven, inclusief het ziekenhuis en het ROC, verplicht deelnemen.
Concentratie en verschraling
De ROC-vestigingen worden geconcentreerd op twee plekken, te weten Boxmeer
en Cuijk. De vestiging in Boxmeer is vooral zorggerelateerd en is nu nog verspreid
over de stad. De oude locatie bevindt zich midden in een woonwijk, en er is op
verkeersstromen na weinig interactie met de omgeving. In die zin betekent het
sluiten van de vestiging daar eerder een voordeel voor de bewoners: er is qua
verkeer nu meer overlast voor de buurt dan in de toekomstige situatie. De oude
locatie kan straks worden gebruikt voor andere functies en dat wordt eerder
gezien als verrijking voor de wijk dan een verschraling.

Knelpunten op het gebied van regelgeving
De bestaande regelgeving maakt de ontwikkeling van het zorgleerpark soms lastig.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de milieucirkels die beperkingen opleggen aan de
omliggende bedrijven.
Knelpunten op het gebied van ruimtegebruik
Eventuele overlast van jongeren is een punt van aandacht. Betrokken partijen geven
aan dat de overlast door jongeren vooral een last is ‘die men vreest’, maar waar
weinig aanwijzingen voor zijn. Eerder het omgekeerde: de ervaring is dat hoe meer
studenten in de beroepspraktijk zijn betrokken, hoe minder overlast er optreedt.
De betrokken partijen willen nadrukkelijk niet van een negatieve opvatting over
jongeren uitgaan: de jeugd is niet slecht en het gaat om onze toekomst. De werelden
van verschillende groepen moeten juist meer bij elkaar komen. Men wil toekomstgericht zijn, gericht op behoud van jonge mensen tegen de krimp in en het vitaal
houden van de regio en de dorpen. Dat betekent niet dat men niet op de genoemde
punten inspeelt. Voor zover mogelijk wil men risico’s op overlast preventief verkleinen door het reguleren van bezoekersstromen en door andere inrichtingsmaatregelen van de werkgroep integrale veiligheid.
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2.5

Leerpark – Dordrecht

Korte omschrijving
Leerpark Dordrecht is gelegen aan de rand van het centrum van Dordrecht en ligt
ingeklemd tussen een spoorlijn en een autoweg. Hierdoor is de ervaren afstand
vrij groot. Het is een wijk uit de jaren zestig. Vanouds is dit een gebied waar veel
scholen zijn gevestigd. Het Leerpark Dordrecht moet een nieuwe stadswijk worden
waarin leren, ondernemen, wonen en recreatie worden gecombineerd. Naast
scholen, woningen en een sportcomplex omvat het project bedrijfsruimte (waaronder onderwijsleerbedrijven), kantoren, detailhandel en andere voorzieningen.
Het totale project kost ruim 175 miljoen euro.
Centraal in het gebied komt de Leerboulevard, een breed pad voor voetgangers
en fietsers. Aan de Leerboulevard moeten leerbedrijven komen te liggen met
mogelijkheden voor bedrijven met openbare, dienstverlenende of commerciële
functies. Bijvoorbeeld kinderopvang, bibliotheek, uitzendbureaus, internetcafé,
ateliers, conferentieruimten, snackbar, supermarkt en restaurant. Een zo groot
mogelijke diversiteit wordt nagestreefd. Aan de Leerpromenade komen de schoolgebouwen aangevuld met het ‘samenwerkingsgebouw’. In dit samenwerkings
gebouw wordt een aantal verschillende praktijkruimten, voornamelijk van het
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bedrijven, waardoor de verhoudingen lange tijd koel waren. Bouwbedrijven willen
zich niet op het Leerpark vestigen.
Aanleiding en motivatie
Voor de gemeente is de belangrijkste aanleiding het feit dat het Leerpark een
eenzijdige en verouderde wijk betreft, die wel centraal gelegen is. Door de ontwikkeling van het Leerpark moet dit stuk stad levendiger en dynamischer worden.
De scholen hebben behoefte aan nieuwbouw, waarbij het ROC na een fusie graag
een unilocatie voor de vestigingen in Dordrecht wil realiseren. De bedrijven
hebben behoefte aan nieuw personeel, met name in de industriële sector dreigen
er omvangrijke tekorten te ontstaan. Voor de scholen geldt dat de doorlopende
leerlijnen vmbo-mbo moeten worden versterkt en dat de aansluiting van het
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt moet worden verbeterd.
Schaal
Het Leerpark omvat 25 hectare. Bijna de helft daarvan is voor de scholen gereserveerd. De scholen zullen tezamen meer dan 10.000 studenten trekken, maar de
studenten van het ROC zijn niet allemaal tegelijk aanwezig. Er wordt bewust naar
kleinschaligheid gestreefd door grote gebouwen als het ware onder te verdelen
in kleinere eenheden die ook afzonderlijk toegankelijk zijn. Zo bestaat het ROC
Da Vinci uit zeven gebouwen en een conferentiecentrum. Er zijn 450 woningen
gepland. Afgezet tegen de schaalgrootte van de scholen en het aantal leerlingen,
is het aantal woningen relatief gering.
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Fase
Men is volop bezig met de bouw van de scholen. Het Wartburgcollege aan de rand
van het Leerpark is inmiddels in gebruik, evenals het Insulacollege. Het gebouw van
het ROC Da Vinci moet vanaf het najaar 2007 functioneren en het gebouw van het
Stedelijk Dalton Lyceum vanaf zomer 2008. Met vijftien bedrijven is een contract
getekend over de vestiging; met ruim veertig bedrijven zijn momenteel onderhandelingen gaande.
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Onderwijsvisie en samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
Het nieuwe leren is de basis voor de realisatie van het Leerpark. In de plannen
voor het Leerpark staat: “Het ‘natuurlijk leren’ is een van de uitgangspunten voor
de onderwijsinstellingen in het Leerpark. Het leerproces volgt een natuurlijke weg.
Je leert in een ‘betekenisvolle’ leeromgeving. Dat wil zeggen: in de echte praktijk
of in een omgeving waarin de praktijk zoveel mogelijk wordt benaderd.” Het idee
is dat kennis langer en beter blijft hangen als men die ergens voor nodig heeft. De
werelden van leren en werken moeten daarom dichter bij elkaar worden gebracht.
Voor bedrijven is het voordeel dat ze later werknemers krijgen die al zijn ingespeeld
op hun vragen en wensen.
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Omdat alle vmbo-scholen en het ROC in het Leerpark worden gevestigd is er niet
een specifieke focus van het gebied. Wel zijn er regionaal afspraken gemaakt.
In het Regionaal Arrangement Zuid-Holland Zuid hebben scholen voor beroepsonderwijs in de Drechtsteden afgesproken om de opleidingen beter op elkaar af
te stemmen. Doelstelling is dat niet elke school dezelfde opleidingen aanbiedt.
Voor Dordrecht is afgesproken dat het Da Vinci College met een sportopleiding
en een horecaopleiding begint die direct aansluit op de opleidingen die het
Stedelijk Dalton ontwikkelt op dit gebied. Het Insula College begint met een
vmbo-opleiding sport, dienstverlening en veiligheid.
Om de contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven te verstevigen organiseert het
Bureau Leerpark iedere maand een ontmoeting tussen medewerkers van vmbo
en mbo en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Men wordt geïnformeerd
over ontwikkelingen in de bouw en in het onderwijs op het Leerpark. Ook is er
gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen en nadere kennismaking.
De bedrijven worden verdeeld over drie ‘ringen’. De binnenring wordt uitsluitend
gereserveerd voor leerwerkbedrijven, in de buitenste ring komen (ook) bedrijven die
minder met de doelstellingen zijn verbonden en vooral uit exploitatieoverwegingen
worden gecontracteerd. De middelste ring bedrijven neemt een tussenpositie in en
garandeert bijvoorbeeld een bepaald aantal stageplaatsen. Er wordt gezocht naar

zowel startende ondernemers, als gevestigde bedrijven. Startende ondernemers
krijgen de eerste jaren korting op het huren van een ruimte in het bedrijfsverzamel
gebouw (een voormalig schoolgebouw van het ROC).
Zowel de scholen als de leerbedrijven moeten aan het keurmerk van het Leerpark
voldoen. De belangrijkste criteria zijn: partners werken mee aan het ontwerpen en
uitvoeren van contextrijke en betekenisvolle leeromgevingen; partners dragen bij
aan de imagoverbetering van het beroepsonderwijs en zijn medeverantwoordelijk
voor het ontwikkelingsproces van de deelnemer; partners hebben een actieve rol
in de kwaliteitsbewaking van het leerproces dat zich binnen de bedrijfscontext
afspeelt; partners dragen bij aan de zorg voor een optimale kennismaking met de
branches en het werk, zodat het keuze- en ontwikkelingsperspectief van de deelnemer positief wordt bevorderd en investeren daartoe mede in Leonardo Plaza;
partners dragen bij aan het voorkomen van ongekwalificeerd schoolverlaten.
In de toekomst moet er een databank komen, waarbij bedrijven hun vragen en
opdrachten kunnen aanmelden. Studenten kunnen daar, in overleg met bijvoorbeeld de stagecoördinator, een geschikte opdracht uitzoeken.
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Prof iel
Leerpark Dordrecht beperkt zich niet tot een bepaalde richting. Veel typen bedrijven worden als mogelijkheid genoemd: horeca en detailhandel, ICT, multimedia,
communicatie, marketing en reclame, diensten, welzijn, zorg, metaal, bouw en
automobielbranche. Met andere woorden een breed arsenaal zonder duidelijke
specialisatie of profiel. Er wordt juist gestreefd naar veel diversiteit. Dit hangt
samen met het feit dat er vmbo- en mbo-scholen met een breed aanbod van
opleidingen in het gebied komen. Alleen zorg is niet vertegenwoordigd: dat komt
in het Gezondheidspark (rondom het ziekenhuis) dat in de directe nabijheid van
het Leerpark gelegen is. Een deel van de zich te vestigen bedrijven (in de eerder
genoemde buitencirkel) heeft weinig met de inhoudelijke doelstellingen van het
Leerpark te maken.
Ligging, bereikbaarheid en levendigheid
Het Leerpark ligt ten zuiden van het centrum van Dordrecht, begrensd door een
spoorlijn en een randweg. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is redelijk: er rijdt
regelmatig een bus vanaf het station naar de wijk. Gezien de vele scholen die veelal
een regionale functie vervullen is goed openbaar vervoer cruciaal. Per auto is de
wijk ook goed te bereiken, zeker na het voltooien van een nieuwe tunnel. De loopafstand van het station Dordrecht tot het hart van het Leerpark is zo’n 1.200 meter.
Voor voetgangers en fietsers is het gebied te bereiken via twee tunneltjes onder
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Knelpunten op het gebied van regelgeving
Men ervaart het ontbreken van een mengvorm werken en onderwijs in het
bestemmingsplan als een knelpunt. De milieueisen zijn soms wel heel streng.
Op het gebied van onderwijsregelgeving wordt opgemerkt dat werkplekleren soms
lastig is te organiseren, omdat scholen moeten voldoen aan onderwijseisen.
Bedrijven hebben weinig tot niets te zeggen over de inrichting van het onderwijs.
Knelpunten op het gebied van ruimtegebruik
Het is de vraag hoe alle functies en gebruikers met elkaar kunnen worden gecombineerd in een relatief klein gebied. De aanwezigheid van duizenden jongeren wordt
door het Bureau Leerpark als positief gezien (‘schept een atmosfeer van vernieuwing
en enthousiasme’), maar de toekomst zal uitwijzen hoe bewoners hierover denken.
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Géén fysieke concentratie van gebouwen op een campus
Anders dan bij de vorige projecten is er bij Campus Nieuw West geen sprake van een
fysieke concentratie van scholen en bedrijven in een leerwerkgebied. Wel hanteert
het project (gedeeltelijk) dezelfde onderwijsdoelstellingen. Campus Nieuw West
heeft hier nadrukkelijk voor gekozen: gaandeweg de voorbereiding is men afgestapt
van het idee van een ‘fysieke campus’. Oorspronkelijk bestond dat idee wel: het
voorstel was om de Campus Nieuw West net als de andere onderzochte gebieden
in te richten als één fysiek leerwerklandschap. Uit een haalbaarheidsstudie bleek
echter dat dit niet realistisch was.14 Gezien de jonge leeftijd van veel jongeren uit
deze wijken zou de afstand tot het leerwerklandschap te groot worden. Deze jongeren fietsen niet en hebben weinig geld voor openbaar vervoer. Ook veel bedrijven
hadden geen behoefte aan een verplaatsing. De Campus is dan ook uiteindelijk
opgezet als een sociale aanvulling op de fysieke renovatie van dit deel van
Amsterdam. De afgelopen jaren zijn veel woningen gesloopt om plaats te maken
voor nieuwe woningen die deels ook een ander publiek moeten aanspreken.
Aanleiding, motivatie en betrokken partijen
Het idee voor Campus Nieuw West is voortgevloeid vanuit de wens om de positie
van jongeren in de westelijke stadsdelen van Amsterdam te verbeteren. In dit
gebied wonen veel jongeren die afkomstig zijn uit een lager sociaal-economisch
milieu. Relatief veel ouders zijn werkloos of verrichten laag gekwalificeerd werk.

14

Interview Campus Nieuw West.

51

Leerwerklandschappen

52

Veel jongeren ontberen rolmodellen en netwerken die hen in contact kunnen
brengen met bepaalde beroepen. Om het zicht op beroepen te verbeteren en
schooluitval te voorkomen is Campus Nieuw West ontstaan. In juni 2003 startte de
Campus haar activiteiten met steun van vijf initiatiefnemers: Gemeente Amsterdam,
Kamer van Koophandel Amsterdam, Sigra (samenwerkende instellingen in de
gezondheidszorg), de woningbouwcorporaties die in Amsterdam Nieuw West
actief zijn en Stichting Doen! Veel bedrijven doen mee vanuit hun maatschappelijke
verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook omdat zij inzien dat ze deze jongeren later
nodig hebben als toekomstige werknemer. Ook het vergroten van de naams
bekendheid bij toekomstige klanten kan een motief zijn. Een volgens de organisatie
bijkomend voordeel is dat veel bedrijven positieve ervaringen opdoen met de
veelal allochtone scholieren en dat hun vooroordelen afnemen.
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Voor de periode 2003 – 2006 zijn drie doelstellingen geformuleerd: een bereik van
25% van de jeugd in Amsterdam Nieuw West tussen tien en achttien jaar (dan gaat
het om ongeveer 4.000 jongeren), bewezen effectiviteit van projecten en een
exploitatie die financieel onafhankelijk is van de overheid. Alle drie de doelstellingen
zijn inmiddels behaald (Campus Nieuw West, 2007). Zowel grote als kleine
bedrijven doen mee aan de campus. De meeste bedrijven zijn ook in Nieuw West
gevestigd, maar dat is geen noodzaak. Tezamen financieren de bedrijven 60%
van de exploitatie (270.000 euro per jaar). De overige kosten worden gedekt door
de vier gemeentelijke stadsdelen (20%) en incidentele projectsubsidies (ook 20%).
Onderwijsvisie en samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
De belangrijkste doelstelling is het in contact brengen van jongeren met bedrijven
(in de omgeving) en hen laten zien welke beroepen er mogelijk zijn. In tegenstelling
tot de andere leerwerkprojecten uit dit hoofdstuk is het verbeteren van de aansluiting tussen theorie en praktijk binnen een bepaalde opleiding of richting geen
primaire doelstelling. Juist het oriënterende karakter van de campus is belangrijk.
De campus heeft twee projecten met veel deelnemers: het project ‘Roefelen’ en
de sollicitatietraining vmbo. Daarnaast is er een aantal kleine projecten voor
specifieke doelgroepen. Bij ‘Roefelen’ gaan leerlingen uit de hoogste groepen van
de basisschool een halve dag bij een bedrijf op bezoek. Het programma bestaat
uit een introductie van het bedrijf, een rondleiding en minimaal een half uur zelf
iets doen. De bezoeken worden op school voorbereid, onder andere door het spel
BizWorld te spelen. Van alle bliksembezoeken maken bedrijven, leraren en leerlingen een verslag waarin zij hun ervaringen beschrijven.

De sollicitatietrainingen worden begeleid door een uitzendbureau. Tijdens de
training leren jongeren van twee professionele trainers uit het bedrijfsleven of van
non-profitinstellingen hoe te solliciteren. Een voorbeeld van een project voor een
afgebakende groep is de ICT KidZZ Academy. Deelnemers moeten voldoende
gemotiveerd en getalenteerd zijn, maar een wat problematische thuissituatie
hebben waardoor de kans groot is dat zij zullen afhaken. Dit programma duurt
drie jaar: vanaf groep acht van de basisschool tot en met de tweede klas van het
voortgezet onderwijs. Elk jaar bestaat uit drie blokken van tien weken, waarin
tijdens twee uur per week de Academy wordt bezocht en deelnemers van alles
over computers leren. Aan het eind van het traject wordt bekeken welke loopbaanmogelijkheden er zijn.

2.7

Conclusie

In dit hoofdstuk zijn vier leerwerklandschappen systematisch beschreven aan
de hand van een aantal invalshoeken, zoals aanleiding, schaal, onderwijsvisie en
de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast is een project aan
de orde gekomen dat weliswaar niet dezelfde ruimtelijke doelstellingen heeft,
maar wel (gedeeltelijk) dezelfde onderwijsdoelstellingen hanteert.
De inventarisatie laat zien dat leerwerklandschappen over het algemeen grootschalige projecten zijn. De aanleiding ligt vaak in een combinatie van het beter
benutten van verouderde stukken stad, het vernieuwen van onderwijsgebouwen
en het onderwijs zelf en het beter op elkaar aan laten sluiten van onderwijs en
bedrijfsleven. In lijn met deze ruimtelijke en onderwijsbehoefte zijn gemeenten en
onderwijspartijen vaak de initiatiefnemers. Het bedrijfsleven is veelal volgend.
Veel van de projecten hebben betrekking op het beroepsonderwijs.
In het volgende hoofdstuk gaan we na welke kansen en bedreigingen zijn verbonden aan de ontwikkeling van leerwerklandschappen.
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3 Kansen en bedreigingen van
leerwerklandschappen
3.1

Inleiding

Leerwerklandschappen hebben verschillende vormen, maar hebben met elkaar
gemeen dat ze door initiatieven van lokale partijen met bepaalde huisvestings
behoeften van onderaf (‘bottom up’) vorm krijgen. Deze partijen hebben het lef en
de visie om nieuwe concepten te ontwikkelen en uit te voeren. Zij zien mogelijkheden om met leerwerklandschappen een hoger maatschappelijke rendement te
halen.
De Onderwijsraad en de VROM-raad zien kansen voor de ontwikkeling van deze
leerwerklandschappen. In sommige gevallen is het duidelijk dat de opgave van
noodzakelijke voorzieningen (onderwijs, ziekenhuis) te groot is om in de
bestaande stad of met kleinschalige initiatieven op te lossen. Voor die gevallen
zijn leerwerklandschappen een aantrekkelijke oplossing vanwege de meerwaarde
voor studenten, bedrijven en de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.
Naast kansen herbergt de ontwikkeling van leerwerklandschappen echter ook
risico’s of bedreigingen. Deze hebben betrekking op schaal, focus, bereikbaarheid
en gevolgen voor onderwijsaanbod elders in de stad. Bij de ontwikkeling van
leerwerklandschappen is het de kunst om kansen optimaal te benutten en
tegelijkertijd de bedreigingen zoveel mogelijk tegen te gaan.
De raden adviseren om de verdere ontwikkeling van leerwerklandschappen een
kans te geven. Daarvoor presenteren zij in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen.
Alvorens deze aanbevelingen uiteen te zetten, destilleren de Onderwijsraad en de
VROM-raad in de volgende paragrafen eerst een aantal kansen en bedreigingen
bij de ontwikkeling van leerwerklandschappen. Daarbij worden drie invalshoeken
gehanteerd: die van het onderwijs (§ 3.2), van het bedrijfsleven (§ 3.3) en van
gemeenten (§ 3.4). Omdat er nog weinig tot geen onderzoek naar het functioneren
van leerwerklandschappen is verricht, is deze analyse te beschouwen als een
eerste verkenning. In tabel 3 zijn de kansen en bedreigingen overzichtelijk samengevat. Het hoofdstuk sluit af met de conclusie en aanbevelingen (§ 3.5).
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Tabel 3. Kansen en bedreigingen van leerwerklandschappen

Leerwerklandschappen

Kernpartijen

Kansen

Bedreigingen

Onderwijs

• Onderwijsvernieuwing
• Meer leermogelijkheden en
contacten met bedrijven
• Betere doorstroming en aansluiting onderwijs
• Nieuwbouw als impuls voor
onderwijsvernieuwing en aantrekken leerlingen
• Delen van voorzieningen en
faciliteiten
• Kansen voor mbo en hbo en voor
internationalisering

• Grootschaligheid onderwijs
• Verlies aan zeggenschap
over onderwijs
• Matige herkenbaarheid school als
gebouw
• Te sterke koppeling met werk
• Te vrijblijvende of lokaal georiënteerde contacten met bedrijven

Bedrijven

•B
 ereiken potentiële werknemers
• Invloed op opleidingen
• Mogelijkheden bij- en omscholing
• Uiting van maatschappelijk
ondernemerschap
• Profiel / thematisering
• Delen van voorzieningen en faciliteiten

• Bedrijven hebben andere
vestigingsplaatseisen dan
scholen
• Leerlingen zijn geen ervaren werknemers
• Gering draagvlak voorzieningen
• Conflicterende wet- en regelgeving
• Continuïteit/ ontwikkel
mogelijkheden

Gemeenten

•M
 eervoudig ruimtegebruik en
duurzame ruimtelijke ontwikkeling
• Kans voor (her)ontwikkeling van
deelgebied van de stad
• Levendigheid en sociale veiligheid door functiemenging
• Versterking economie / clustervorming
• Het vestigen van grootschalige
(noodzakelijke) voorzieningen
zoals school of ziekenhuis waarvoor ruimte in bestaande stad
ontbreekt

• Risico op een geïsoleerd gebied door:
–	matige of onveilige
bereikbaarheid van gebied;
–	afgelegen ligging stadsrand;
–	te weinig bezoekredenen.
• Verschraling elders door
concentratie op één locatie
• Grootschaligheid: belevingswaarde
gebied
• Conflicterende wet- en regelgeving
• Slechte bereikbaarheid
• Overlast / botsingen tussen ruimtegebruikers
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3.2

Kansen en bedreigingen voor onderwijs

Kansen voor onderwijs
Onderwijsvernieuwing
Het vooruitzicht van een nieuwe locatie met geheel nieuwe schoolgebouwen of
hergebruik van bestaande gebouwen stimuleert schoolbesturen om na te denken
over onderwijskundige vernieuwing (ook wel onderwijskundige intensivering
genoemd). Dit blijkt het geval in Dordrecht, maar ook bijvoorbeeld in Hengelo of
Rotterdam. Vooral als de nieuwe huisvesting gepaard gaat met nieuwe buren
(bedrijven of andere scholen) ontstaan kansen voor het vernieuwen van het
onderwijs. Wanneer scholen bij elkaar worden geplaatst, levert dit ideeën op voor
doorlopende leerlijnen en het versoepelen van overgangen. Op vergelijkbare wijze
kunnen ideeën ontstaan voor de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfs
leven, wanneer scholen nabij bedrijven worden gevestigd. Uit de bestudeerde
cases blijkt dat de onderwijsvernieuwing zich richt op een drietal terreinen:
de samenwerking met andere scholen (doorlopende leerlijnen, de aansluiting
tussen vmbo, mbo en hbo), de samenwerking met het bedrijfsleven (stageplekken,
praktijkleren, et cetera) en de positie van de school in de maatschappij (community
college, openbare voorzieningen). Deze punten worden hieronder nader uitgewerkt.
Terugkerend element is dat de fysieke nabijheid van leren en werken extra kansen
biedt, maar dat de fysieke concentratie geen noodzakelijke voorwaarde is voor het
benutten van deze kansen. De onderwijsvernieuwing kan ook worden gerealiseerd
via andere wegen dan leerwerklandschappen.
Meer leermogelijkheden, contacten met bedrijven: voor student en docent
Alle vier de cases veronderstellen dat de nabijheid van werkgelegenheid het voor
studenten en docenten eenvoudiger maakt om stages en werkbezoeken te organiseren. Ook het bezoeken van bedrijven en het uitvoeren van praktijkopdrachten
zijn in een gemengde omgeving gemakkelijker te realiseren. De nabijheid van
bedrijven kan een voorbeeldfunctie hebben: studenten komen in contact met
allerlei beroepen die ze wellicht anders niet zouden zien. Studenten zien beroepen
in de praktijk en kunnen daardoor gemotiveerd raken. De gebieden streven na
dat werken en leren in elkaar overlopen en op elkaar zijn afgestemd. Leerbedrijven
en praktijkdocenten zijn makkelijker op te zetten respectievelijk te werven. Dit
alles moet leiden tot minder uitval, hogere baankansen, betere beroepskeuzes.
Leraren leren van ondernemers; zij krijgen nieuwe inzichten die zij direct naar het
onderwijs kunnen vertalen. Het is gemakkelijker om feedback van bedrijven in het
onderwijsprogramma te integreren, waardoor het onderwijs snel kan inspelen op
vragen en ontwikkelingen.
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Betere doorstroming en aansluiting onderwijsvormen en -sectoren
Voor studenten geldt dat zij makkelijker met andere onderwijsvormen in contact
kunnen komen en dat de overgangen tussen verschillende sectoren worden
versoepeld. Er is kans op een betere aansluiting en afstemming tussen vmbo,
mbo en hbo (beroepskolom). Studenten van verschillende sectoren leren ook
met elkaar omgaan in een min of meer ‘echte’, realistische situatie.

Leerwerklandschappen

Nieuwbouw als impuls voor onderwijsvernieuwing en het aantrekken van
studenten
Onderwijsvernieuwing in combinatie met een nieuwe huisvesting van de school kan
zorgen voor een toename van het aantal studenten en voor een aantrekkelijker
imago van de school.
Delen van voorzieningen en faciliteiten
De vier cases laten zien dat er talloze mogelijkheden zijn voor het delen en
gezamenlijk gebruik van voorzieningen en faciliteiten, zoals een rij-simulator van
een autorijschool die ook wordt gebruikt door chauffeursopleiding, het delen van
overlegruimtes en zalen voor presentaties, et cetera.
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Geschiktheid voor verschillende typen onderwijs en kansen voor
internationalisering
Leerwerklandschappen zijn in de ogen van de raden aantrekkelijk voor verschillende
typen onderwijs. Daarbij lijkt het vooral kansrijk voor het middelbaar en hoger
beroepsonderwijs (mbo en hbo) en minder voor het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo). Het vmbo heeft zeker in de onderbouw een sterk beroeps
oriënterend karakter en moet ervoor zorgen dat leerlingen een breed perspectief
houden, terwijl voor mbo en hbo juist door hun focus sterke ontwikkelings
mogelijkheden ontstaan. Door het betrekken van het mbo en hbo, en wellicht in
bepaalde gevallen wetenschappelijk onderwijs zoals in Rotterdam, is er bovendien
meer kans op een sterkere ontwikkelfunctie van het gebied door (wetenschappelijke) innovaties van onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar te koppelen. Ook biedt
de aanwezigheid van hbo en wo kansen voor internationalisering: internationale
bedrijven kunnen zich in een gebied vestigen en/of opleidingen kunnen zich richten
op internationale vragen. Op de RDM Campus wordt bijvoorbeeld geoefend met
‘bouwen op water’ voor projecten in Dubai. Ook de International Summer School
in hetzelfde gebied is een goed voorbeeld. Hierbij verblijven buitenlandse en
Nederlandse studenten bouwkunde en architectuur twee weken in het gebied om
samen aan ontwerpen te werken. Maar ook voor havo- en vwo-scholen kunnen
leerwerklandschappen aantrekkelijk zijn.

Hier liggen kansen in de kennismaking met beroepen, in verband met de voorbereidingen rond de vervolgstudie of met maatschappelijke stages. Ook een koppeling
met het basisonderwijs behoort tot de mogelijkheden, zoals Campus Nieuw West
laat zien. Het laat onverlet dat bij ieder type onderwijs wel moet worden afgewogen of een leerwerklandschap beter als fysieke plek (dus als een concentratie van
gebouwen) vorm kan krijgen of beter als ‘virtueel netwerk’. Hierbij spelen over
wegingen van de beperktere afstand die jongere leerlingen kunnnen overbruggen
of de meer lokale of regionale aard van de onderwijssoort.

Bedreigingen voor onderwijs
Grootschaligheid onderwijs
De aangetroffen leerwerklandschappen zijn veelal grootschalig van aard. Zij beslaan
vele hectaren of omvatten grootschalige (school)complexen. Het gaat om duizenden
vierkante meters kantoren (tot 75.000 m2) en om scholen bestemd voor soms wel
10.000 of meer studenten (en niet te vergeten de werknemers). Met name ROC’s
grijpen de kans aan om hun onderwijsaanbod op deze locatie te concentreren
(Dordrecht, Hengelo, Leiden). Deze ROC’s zijn vaak ontstaan na fusies en kiezen
nu voor een unilocatie. Dit lijkt in te gaan tegen de huidige discussie in met name
de politiek en de media dat grote scholen uit zijn en dat het weer kleinschaliger
moet worden. Ook studenten geven overigens geregeld aan hun onderwijslocatie
te groot te vinden (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs JOB, 2007).

Agripark Dronten
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Verlies aan zeggenschap over onderwijs
Het gevaar bestaat dat bij de ontwikkeling van leerwerklandschappen scholen
teveel meegaan met de wensen van de ontwikkelaar waardoor concessies worden
gedaan aan de kwaliteit van het onderwijs. De vastgoedsector heeft immers
andere belangen dan de onderwijssector en zet de verhandelbaarheid van de
panden op de eerste plaats. Dit risico kwam niet sterk naar voren in de vier onderzochte cases, maar is wel een punt van aandacht. In het kader van duurzaamheid
en de relatie met de stad in zijn geheel kan de gemeente hier wellicht een sterke
rol spelen. De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) kan samen met
onderwijspartijen een heldere handleiding maken voor het aangaan van PPSconstructies, zodat ook onderwijspartijen de verschillende mogelijkheden kennen
en het proces kunnen sturen.
Slechtere herkenbaarheid van de school als gebouw
Het risico bestaat dat schoolgebouwen worden gezien als verlengstuk van
bedrijven in zodanige mate dat ze niet meer als schoolgebouw herkenbaar zijn.
Als onderwijsruimtes allemaal worden getransformeerd tot flexibele werkplekken,
kan dat onaantrekkelijk zijn voor het personeel of studenten en voor de maatschappelijke appreciatie van onderwijs. In de vier onderzochte leergebieden blijkt
dit minder te spelen. Er worden juist nieuwe schoolgebouwen neergezet of
markante industriële gebouwen tot onderwijsruimte verbouwd.
Te veel nadruk op de koppeling met werk
Een risico van een leerwerklandschap is dat onderwijs en werk teveel worden
gemengd. Gerealiseerd moet worden dat (beroeps)onderwijs ook andere functies
dan uitsluitend beroepsvoorbereiding heeft. Scholen bieden de mogelijkheid om
in beschermde omstandigheden te oefenen en te reflecteren. Fouten maken mag
en leidt hooguit tot onvoldoendes of een herexamen. Tevens dient de school
als sociale oefenplaats van burgerschap. Ook heeft met name het vmbo een
beroepsoriënterend karakter en is het zelf geen beroepsopleiding. Een al te sterke
koppeling met bedrijven is in dit opzicht een risico. De Campus Amsterdam
Nieuw West voelt dit goed aan en heeft beroepsoriëntatie voor deze groep
jongere leerlingen juist tot uitgangspunt gemaakt.
Contacten met bedrijven te vrijblijvend of te lokaal georiënteerd
Leerwerklandschappen lijken vooral ingegeven te worden door een combinatie
van wensen van gemeenten om gebieden te reconstrueren en wensen van onderwijsinstellingen om nieuwe gebouwen neer te zetten en hun onderwijs anders in
te richten. De wens komt veel minder uit het bedrijfsleven voort. Het gevestigd
zijn in de buurt van onderwijsinstellingen is voor bedrijven veelal niet de eerste
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prioriteit. Bovendien kunnen bedrijven hun betrokkenheid bij onderwijs ook op
andere manieren tonen zonder zelf te verhuizen naar een leerwerklandschap
(zie het voorbeeld van Campus Nieuw West).

Leerwerklandschappen

Dat het initiatief voor leerwerklandschappen niet of nauwelijks van het bedrijfsleven
komt draagt het risico in zich van vrijblijvende betrokkenheid van deze kant. Door
contracten met bedrijven af te sluiten kan deze vrijblijvendheid worden ondervangen.
Een ander risico bestaat uit een te lokale oriëntatie van scholen in de samenwerking
met bedrijven. Wanneer scholen de samenwerking beperken tot alleen de meest
omliggende bedrijven zet dit de continuïteit en duurzaamheid van een leerwerklandschap onnodig onder druk. Denk aan bedrijfsverhuizingen of opheffingen. Uit de
verkenning van leerwerklandschappen komt echter naar voren dat betrokken partijen
dit zelden doen. De contacten beperken zich niet tot die bedrijven die op het terrein
zelf zijn gevestigd, maar zijn regionaal van aard. Met bedrijven in de gehele regio
worden contracten gesloten over de wederzijdse verplichtingen (stageplaatsen,
bijscholing). Wel leert de praktijk dat de fysieke nabijheid van bedrijven het ontstaan
van contacten vergemakkelijkt. Veelal is er dan ook sprake van en-en: er zijn afspraken tussen het onderwijs en bedrijven binnen en buiten het leerwerklandschap.
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De mate van samenwerking tussen scholen en bedrijven kan per leerwerklandschap
verschillend zijn, afhankelijk van de behoeften. Dit kan variëren van individuele
contracten of branchecontracten tussen de school en het bedrijf, tot inspraak van
bedrijven in het onderwijsprogramma en inspraak van scholen in de acquisitie
van bedrijven. Het ‘kenniscontract’ zoals dat in Rotterdam wordt gehanteerd, is
volgens de raden een goede manier om de betrokkenheid van het bedrijfsleven te
beïnvloeden en te vergroten en de meerwaarde voor het onderwijs aan te tonen.
In het buitenland gaat de betrokkenheid bij onderwijs vaak verder dan in Nederland
het geval is. In de Verenigde Staten wordt veel vanuit privaat initiatief betaald.
De raden staan hier niet afwijzend tegenover, mits dit geconditioneerd gebeurt.
In een eerder advies daarover heeft de Onderwijsraad gesteld dat de overheid
private partijen moet aanmoedigen om te investeren in met name het niet-leerplichtig onderwijs. Van bedrijven (en deelnemers) kan een grotere eigen bijdrage
gevraagd worden voor het volgen van opleidingen op maat (Onderwijsraad, 2006).

3.3

Kansen en bedreigingen voor bedrijven

Kansen voor bedrijfsleven
Bereiken van potentiële toekomstige werknemers
Voor bedrijven heeft een dergelijk landschap als voordeel dat ze dicht bij potentiële
toekomstige werknemers zijn gevestigd. In een vroegtijdig stadium kunnen zij
met hen in contact komen. Met het oog op de (toekomstige) schaarste aan arbeid
in sommige bedrijfstakken zal dit punt in de toekomst zwaarder gaan wegen.
Hier ligt een mogelijkheid om bedrijven voor leerwerklandschappen te interesseren
en om samenwerking tussen bedrijven en scholen te versterken.
Grotere invloed op opleidingen / mogelijkheden om- en bijscholing
Bedrijven kunnen meer betrokken worden bij en invloed uitoefenen op het onderwijsprogramma, zoals in Hengelo gebeurt. Een veelgehoorde klacht van bedrijven
is immers dat er een slechte aansluiting van het bedrijfsleven met het onderwijs
is. Om- en bijscholing kunnen worden gevolgd op de scholen in de buurt.
Uiting van maatschappelijk ondernemerschap
Bedrijven kunnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid laten zien, omdat
ze investeren in stageplaatsen en werkervaringsplaatsen. Het aangaan van
samenwerking met onderwijs is een manier voor bedrijven om invulling te geven
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Prof iel / thematisering
Bij de ontwikkeling van leerwerklandschappen en het aantrekken van bedrijven
naar deze gebieden wordt nog veelal in vastgoedtermen gedacht, en nog te weinig
in de mogelijkheden die een leerwerklandschap voor bedrijven kan hebben.
Met andere woorden, bij het aantrekken van bedrijvigheid ligt de nadruk nu veelal
op locatie en niet op kennis. Dat is een gemiste kans, omdat juist de aanwezige
kennis en faciliteiten voor bedrijven een meerwaarde vormen. Zoals ontwikkelaar
Buck (2007) opmerkt zijn die bedrijven voor een leerwerklandschap van belang
die niet zozeer voor het mooie gebouw komen als wel voor de toegang tot het
onderwijsprogramma, de potentiële werknemers, de faciliteiten en de netwerken.
Door een leerwerklandschap te thematiseren met een afgebakend profiel, waarbij
onderwijs en het type werkgelegenheid op elkaar zijn afgestemd, wordt de meerwaarde voor bedrijven groter. Het karakter van de reeds bestaande gebouwen
(industrieel erfgoed) kan hierbij mede sturend en beeldbepalend zijn. In een
aantal gevallen zoals RDM Rotterdam (water, energie, bouwen), zorgleerpark
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Bedreigingen voor bedrijfsleven
Voor bedrijven spelen andere vestigingsoverwegingen
Vaak is het gevestigd zijn in de buurt van onderwijsinstellingen niet de topprioriteit
van bedrijven. Voor het bedrijfsleven tellen andere vestigingswensen, zoals bereikbaarheid per auto, die kunnen botsen met een vestiging op een leerwerklandschap.
Het idee van leerwerklandschappen komt vooral vanuit het onderwijs en de overheid, soms krachtig aangevuld met een projectontwikkelaar. Het initiatief komt niet
of nauwelijks vanuit het bedrijfsleven. De tijdspanne is ook verschillend. Bedrijven
zijn over het algemeen meer op de korte termijnresultaten gericht dan gemeenten
(Olde Monnikhof, 2006). Dit doet de vraag rijzen voor welk type bedrijven de leerwerklandschappen echt interessante locaties zijn. Dit hangt samen met de eerder
genoemde thematisering of het profiel van een leerwerklandschap.
Vestiging in of nabij een leerwerklandschap is voor bedrijven strikt genomen
geen voorwaarde om samenwerking met scholen aan te gaan. De fysieke
concentratie van leren en werken is dan ook geen noodzakelijke voorwaarde voor
samenwerking tussen scholen en bedrijven. Uitwisseling kan ook zonder fysieke
concentratie, zoals het voorbeeld van Campus Nieuw West laat zien. Dat laat
onverlet dat de eerste praktijkervaringen nu al leren dat fysieke nabijheid het
leggen van contacten vergemakkelijkt. Ook vanuit ander oogpunt (namelijk dat
van ruimtelijke kwaliteit) kan de menging van leren en werken een meerwaarde
hebben (zie § 3.4).

ROC Nijmegen
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Leerlingen en studenten zijn geen ervaren werknemers
Het inschakelen van leerlingen en studenten houdt risico’s in. Een bedrijf weet
natuurlijk niet of het zal worden zoals van tevoren wordt verwacht: het gaat immers
om een opleiding. In bijvoorbeeld Stadshavens Rotterdam hanteren scholen wel
een inspanningsverplichting, maar geen resultaatsverplichting. Een ander knelpunt
is dat onderwijs- en bedrijfsdoelstellingen elkaar soms in de weg zitten. Voor een
bedrijf is het uit concurrentieoverwegingen soms noodzakelijk resultaten (voorlopig)
geheim te houden, terwijl het onderwijs de resultaten vaak openbaar wil maken.
Bovendien kunnen er cultuurverschillen bestaan tussen onderwijs en bedrijfsleven,
bijvoorbeeld in de snelheid bij het nemen van beslissingen.

Leerwerklandschappen
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Draagvlak voor voorziening soms gering
Een supermarkt of kapsalon die ook als leerervaringsplaats moet dienen, zoals in
bijvoorbeeld Dordrecht en Nijmegen wordt nagestreefd, kan niet leven van alleen
scholieren. Er moeten genoeg bewoners en/of passanten zijn om de dienstverlening
rendabel te maken. Dit is afhankelijk van locatie, bereikbaarheid en de verdere
inrichting van het leerwerklandschap.

Inspiratie voor leren en werken in een wervende omgeving

Conf licterende wet- en regelgeving
Een groot knelpunt is dat bepaalde bedrijven zich om milieu- en veiligheids
redenen niet in de buurt van woningen, scholen of andere voorzieningen mogen
vestigen. Alle vier de cases melden problemen met regelgeving op het gebied van
milieu, arbo of anderszins. Wanneer onderwijs in het vizier komt gaan andere
regels gelden. In het bijzonder productiebedrijven, de bedrijven waar jongeren
met een vmbo of mbo-1 en mbo-2 opleiding vaak gaan werken, zijn onderworpen
aan stringente wet- en regelgeving, zoals geluidsbuffers, stankzones en veiligheidsnormen.
Continuïteit en ontwikkelmogelijkheden
De vrijblijvendheid is een vraagstuk: wat gebeurt er bij vertrek of doorverkoop van
een bedrijf? En wat gebeurt er wanneer een bedrijf erg succesvol is en wil uitbreiden?
In Rotterdam wil men het gebied innovatief houden. Het beleid is dat bedrijven
er hooguit vijf jaar mogen zitten en dat er niet op grote schaal mag worden geproduceerd. Dit heeft gevolgen voor het type bedrijven dat zich in dit gebied vestigt.

3.4

Kansen en bedreigingen voor gemeenten (ruimtelijke kwaliteit)

Kansen voor gemeenten
Mogelijkheid van duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Door de ontwikkeling van leerwerklandschappen en de combinatie van meerdere
functies wordt zuinig omgegaan met de ruimte. Voorzieningen kunnen worden
gedeeld, door werknemers, studenten en docenten en door derden. Ook kan
worden nagedacht over dubbele functies, zoals bedrijven die fungeren als geluidsscherm (Dordrecht).
Herontwikkeling van oude terreinen, ook binnenstedelijk, als impuls voor de
stad
Voor gemeenten vervult onderwijs een belangrijke functie bij de transformatie
van stedelijke gebieden. Onderwijs is aantrekkelijk voor een stad. Het zorgt voor
prestige en vitaliteit, het trekt jonge mensen aan en op jongeren gerichte dienstverlening (Onderwijsraad, 2006). Door leren en werken te combineren wordt
draagvlak voor voorzieningen gecreëerd en kan de economie een impuls krijgen.
Door het inrichten van leerwerklandschappen kunnen gemeenten onaantrekkelijke
en verouderde delen van de stad nieuw leven inblazen, zoals in Dordrecht.
Industrieel erfgoed kan worden hergebruikt, zoals in Rotterdam en Hengelo.
Levendigheid en veiligheid
Alle vier de onderzochte projecten streven een gevarieerder gebruik van de ruimte
na. Voor de ruimtegebruikers (bewoners, bedrijven, scholen) is een voordeel dat
de wijk zowel overdag als ’s avonds meer ‘leeft’, waardoor de veiligheid toeneemt.
Er zijn meer ‘ogen op straat’. De aanwezigheid van faciliteiten in de vorm van
dienstverlenende bedrijven (zoals horecagelegenheden) zorgt voor levendigheid.
Een diversiteit aan functies of het fungeren als doorgangsroute vergroot het
aantal bezoekredenen en dus de levendigheid van een gebied.
Ruimte voor grootschalige voorzieningen
Wanneer de ruimtelijke mogelijkheden beperkt zijn om de (noodzakelijke) opgave
in de bestaande stad of met kleinschalige projecten op te lossen, kan een leer
werklandschap een aantrekkelijke optie zijn. Grootschalige voorzieningen zoals
een school of een ziekenhuis kunnen dan toch in of aan de stad worden gevestigd.
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Bedreigingen voor gemeenten

Leerwerklandschappen
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Isolatie ligt op de loer
Een zwak punt in het concept is het gevaar dat een leerwerkgebied weer tot een
nieuwe scheiding leidt. Door de soms afgelegen of geïsoleerde ligging en het
soms ontbreken van woonfuncties van enige omvang (en dus van bewoners) in
het gebied kunnen nieuwe ‘eilandjes’ in de stad ontstaan. Dit komt de levendigheid en veiligheid van een gebied niet ten goede, met name in de avonduren of
de weekenden. Dit wordt versterkt als een gebied alleen bestemmingsverkeer
heeft (en geen doorgaand verkeer) of slechts één of twee bezoekredenen kent.
Dit is ook afhankelijk van de ligging in of aan de stad. Gemeenten kunnen dit
voorkomen door ‘de stad’ in het leerwerklandschap toe te laten. Dit kunnen zij
doen door fysieke barrières (spoor, water) op te heffen, door te zorgen voor
goede verbindingen voor het openbaar vervoer, de fiets en de auto, en door een
diversiteit aan functies te ontwikkelen, zodat er meerdere bezoekredenen ontstaan.15
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Gevolgen voor onderwijsaanbod rest van de stad onderbelicht: verschraling
Er zijn verschillende argumenten die pleiten vóór concentratie van scholen in een
nieuwbouwcomplex in de stad. Zo kunnen een nieuw gebouw en de goede naam
en faam van de school een positieve uitstraling hebben in de regio en kunnen
studenten en docenten de beschikking krijgen over een mooie en inspirerende
werkomgeving. Dat draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs dat het van
gemotiveerde leerkrachten moet hebben. Wat het onderwijs zelf betreft is de
huidige overtuiging dat de praktijk de krachtigste leeromgeving is. Nieuwbouw
maakt het gemakkelijker voor het onderwijs om te zorgen dat het bedrijfsleven
zich dichtbij het onderwijs vestigt. De doorstroming van mbo naar hbo en de uitwisseling van kennis kunnen soepeler verlopen als deze instellingen en bedrijven
dichter bij elkaar zitten. Dat kan ook voor de stad als geheel winst genereren.
Deze voordelen geven echter maar één kant van de medaille weer. In een eerder
advies heeft de VROM-raad erop gewezen dat de sluiting van schoolvestigingen
in buurten gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van die buurt en voor de
stijgingskansen van bewoners (VROM-raad, 2006b). De concentratie van
onderwijsvoorzieningen in één gebied kan verschraling van het aanbod in andere
gebieden betekenen. Tot nu toe manifesteerde de verschraling zich vooral in het
wegtrekken van het havo- en vwo-onderwijs. De afgelopen jaren zijn verschillende
15

Overigens moet de woonfunctie niet alleen worden toegevoegd vanuit redenen van levendigheid en
veiligheid. Het moet gaan om een goed woonklimaat.

havo- en vwo-afdelingen van scholengemeenschappen overgeheveld vanuit
oudere stadswijken naar nieuwe (Vinex)wijken. Het vmbo bleef daarbij achter op
de oude locatie. Tegenwoordig is ook een concentratie van ROC’s waar te nemen,
vooral bij knooppunten van openbaar vervoer (station HS Den Haag, station
Apeldoorn et cetera). Hoewel het hier scholen betreft met een veelal regionale
functie kan dit op lokaal niveau negatief uitwerken: een verschraling van onderwijsvoorzieningen treft zowel dit gedeelte van de stad (levendigheid) als de studenten
die er wonen. Studenten moeten verder reizen en kunnen obstakels ervaren bij
het overbruggen van de afstand. Voor mbo en vooral hbo studenten is dat waarschijnlijk geen onoverkomelijk vraagstuk, voor vmbo wellicht wel. Niet vergeten mag
worden dat de doelgroep vaak uit leerlingen uit (achterstands)groepen bestaat
voor wie bereikbaarheid van voorzieningen een belangrijk gegeven is.
Bij de leerwerklandschappen die in dit advies nader zijn bestudeerd, blijkt er
nauwelijks aandacht te zijn voor deze invalshoek. Het in kaart brengen van de
gevolgen van concentratie van het onderwijsaanbod voor de overige wijken in de
stad speelt geen rol van betekenis. De raden menen dat deze afweging wel moet
worden gemaakt. Een onevenwichtige spreiding van scholen over de stad kan
nadelige gevolgen hebben voor de sociale stijgingskansen van bewoners.
Het openen van een schoolcomplex op de ene locatie kan niet los worden gezien
van het sluiten van verschillende nevenvestigingen op andere locaties. Betrokken
partijen moeten oog hebben voor deze ‘waterbedeffecten’ (het verplaatsen van
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problemen of negatieve effecten) bij leerwerklandschappen en oog hebben
voor nieuwe ontwikkelingskansen die in de wijken ontstaan na vertrek van een
onderwijsvoorziening, door op de leeggekomen plek bijvoorbeeld een wijkzorgpunt te faciliteren of een andere publieke voorziening die aansluit op de behoeften
van de bewoners in die wijk. De afweging welke gevolgen de ontwikkeling van een
leerwerklandschap heeft voor het onderwijs en buurten elders in de stad moet bij
elke locatie opnieuw worden gemaakt.

Leerwerklandschappen

Grootschaligheid
Door de grootschaligheid van sommige leerwerklandschappen dreigt het verlies van
de menselijke maat. Concentratie van grote aantallen studenten kan voor overlast
zorgen en vermindering van woongenot en belevingswaarde van het gebied.
Het is een risico dat in de verschillende cases overigens wel wordt onderkend en
waaraan aandacht wordt besteed door gebouwen ‘op te knippen’ in herkenbare
eenheden. Architecten en ontwerpers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Bij een aantal betrokkenen leeft de angst voor grootschaligheid echter niet en het
hangt er maar helemaal vanaf hoe men de schaal organiseert (zie kader 5).
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Kader 5. Visies op grootschaligheid
“Ik vind die discussie over kleinschaligheid of grootschaligheid een
non-discussie, een hype. Laten we het maar vergelijken met het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC). Er zijn in Nederland maar acht
academische ziekenhuizen. Horen we daar wel eens over dat ze te groot
zijn en onveilig en dat de kwaliteit daardoor in gevaar is? Nee. Mensen
houden ook van massaliteit. Jongeren helemaal. Ze kiezen voor een vol
strand in plaats van een leeg strand, een grote stad in plaats van een klein
dorp, massale feesten en concerten. Dus groot is niet per definitie fout.
Je moet er als instelling voor zorgen dat studenten zich veilig voelen en
geïnspireerd. Daar gaat het om en dat weten onze architecten ook.”
Voorzitter college van bestuur ROC Leiden (Kramp, 2007).
“Mbo-studenten zijn minder tevreden over hun opleiding dan 2 jaar
geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs (JOB), die opkomt voor de belangen van studenten.
Mbo-studenten zijn zich op school ook minder veilig gaan voelen.
Dat zou komen doordat scholen grootschaliger worden. JOB heeft
ongeveer 130.000 studenten op 50 scholen ondervraagd.”
(Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs JOB, 2007).

Conf licterende wet- en regelgeving staat menging in de weg
Ook voor de ruimtelijke kwaliteit kan de conflicterende wet- en regelgeving een risico
betekenen: bepaalde functies mogen niet met andere functies worden gemengd.
Ook kennen bestemmingsplannen geen leerwerklandschappen. Een leerwerklocatie is immers geen officiële bestemmingsplancategorie: bestemmingsplannen kennen een onderwijs- of werkfunctie en geen mengvorm. In de praktijk
lossen gemeenten dit nu nog op door de categorie breed te omschrijven en deze in
de voorschriften nader te specificeren.
Slechte bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied is cruciaal.
Niet alleen is bereikbaarheid van het leerwerklandschap van belang voor passanten
en derden (in verband met levendigheid van het gebied), maar ook voor de
studenten en werknemers. Als een leerwerklandschap moeilijk bereikbaar is,
zullen studenten en werknemers veel lastiger aan te trekken zijn. Niet voor niets
wordt de komst van de waterbus in de Stadshavens Rotterdam als absoluut
noodzakelijk voor het welslagen van het plan beschouwd.
Botsende belangen tussen gebruikers
Het succes van een leerwerklandschap hangt in grote mate af of de wensen van
de verschillende ruimtegebruikers op elkaar kunnen worden afgestemd. Het gaat
hier om bewoners, studenten en bedrijven. Hun wensen kunnen immers met
elkaar conflicteren Zo kunnen bedrijven hechten aan een goede bereikbaarheid
per auto, terwijl voor studenten een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer
of fiets belangrijker is. De meeste leerwerklandschappen liggen in de buurt van
NS-stations of metrohaltes. Uitzondering zijn de RDM Campus, Agripark Dronten
en zorgleerpark Sterckwijck. Het is duidelijk dat gezien de leeftijd van de doelgroep de bereikbaarheid per openbaar vervoer optimaal moet zijn en dat de
bereikbaarheid per auto minder relevant is. Dit verhoudt zich niet altijd met de
wens van bedrijven. Omwonenden hechten vooral aan een aantrekkelijk woon
milieu met weinig overlast van verkeer en met behoud van parkeergelegenheid.
Botsende belangen kunnen zo veel mogelijk worden voorkomen door vooraf de
gebruikerswensen en de piekbelasting in gebruik in beeld te brengen. Onderling
contact dat ertoe leidt dat naar elkaars ruimtewensen wordt geluisterd kan daarbij
de wederzijdse belangen versterken in plaats van beperken.
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3.5

Conclusie en aanbevelingen

Door de ontwikkeling van leerwerklandschappen kan het maatschappelijk rendement op verschillende terreinen tegelijkertijd worden vergroot: het leren, het werken en de ruimtelijke kwaliteit. Zeker wanneer de ruimtelijke mogelijkheden
beperkt zijn om aan de vele ruimtelijke vragen in de bestaande stad via kleinschalige projecten te voldoen, is een gemengd leerwerklandschap een aantrekkelijke
optie. Het maatschappelijk rendement zit in een betere aansluiting van onderwijs
en bedrijfsleven, de realisatie van een kwalitatief hoger voorzieningenniveau en
hogere kwaliteit van de stad als geheel en de mogelijkheid om stedelijke vernieuwing tot stand te brengen.
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Een leerwerklandschap is niet de enige vorm waarin onderwijsvernieuwing, veranderende onderwijsvisies of de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
gestalte kunnen krijgen. Het is één van de mogelijkheden. Het gaat daarbij om
een mogelijkheid die omvangrijke sociale, economische en ruimtelijke implicaties
met zich meebrengt. Daarom is het belangrijk om, áls er wordt gekozen voor de
ontwikkeling van een gemengd leerwerklandschap, de bedreigingen en risico’s
nadrukkelijk mee te nemen in de afweging en het ontwikkelproces.
Veel van de bestudeerde leerwerklandschappen hebben betrekking op het
beroepsonderwijs. Het mbo en het vmbo zijn terugkerende elementen in de
projectomschrijvingen. De beide raden benadrukken echter dat het concept van
leerwerklandschappen breder is dan dat: ook voor havo- of vwo-leerlingen kan
het nuttig zijn, in verband met de voorbereidingen rond de vervolgstudie of met
maatschappelijke stages. Ook een koppeling met het basisonderwijs behoort tot
de mogelijkheden, zoals Campus Nieuw West laat zien. De oriëntatie van veel
leerwerklandschappen op het beroepsonderwijs is dus slechts een van de mogelijkheden in een leerwerklandschap. Ongeacht de samenwerkingsvorm blijft het
een noodzakelijke vervolgstap om de afweging te maken tussen een leerwerklandschap als fysieke concentratie van gebouwen of juist als ‘virtueel’ netwerk.
In verband met de beperkte afstand die jongere leerlingen kunnen overbruggen
ligt een ‘virtueel’ leerwerklandschap bij het basisonderwijs of de eerste klassen
van het voortgezet onderwijs meer voor de hand.
De raden constateren dat een succesvolle samenwerking tussen onderwijs en
bedrijven van groot belang is voor de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer deze
samenwerking niet goed van de grond komt, heeft dit gevolgen voor de kwaliteit
van het onderwijs en voor de te realiseren meerwaarde van een leerwerklandschap. Dit is een risicofactor bij de ontwikkeling van leerwerklandschappen.

Betrokken partijen zijn dan geneigd te focussen op de concentratie van gebouwen
en worden meegetrokken in het fysieke bouwproces. De raden menen dat de
samenwerking tussen partijen en het ontstaan van nieuwe netwerken bij leer
werklandschappen voorop moet staan.
Er zijn ook andere risico’s te onderkennen waar de diverse partijen zich rekenschap
van moeten geven. Er moet goed worden nagedacht over (rand)voorwaarden zoals
de schaalgrootte, de aard en mate van menging van functies, de aard van de
bedrijvigheid, de locatie, de bereikbaarheid en de eisen van verschillende ruimtegebruikers. In onderstaande aanbevelingen adviseren we het Rijk en lokale partijen
hoe met deze randvoorwaarden om te gaan.
Aanbevelingen aan de minister van OCW
Leerwerklandschappen kunnen een inspirerende en aantrekkelijke leer- en
werkomgeving zijn voor vele tienduizenden studenten en docenten. Sinds de jaren
negentig valt de huisvesting van onderwijs niet langer onder de verantwoordelijkheid van de minister van OCW, maar onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen (bij mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs) of gemeenten (voor basisonderwijs, vmbo, havo en vwo). Hierdoor dreigt het gevaar dat de minister van
OCW en zijn departement onkundig blijven van belangrijke ontwikkelingen op dit
gebied of deze te laat signaleren. Vanuit deze optiek is het volgende van belang:
Aanbeveling 1
Houd als minister van OCW rekening met de gevolgen van
ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting voor
andere beleidsterreinen binnen het departement.
Omdat de ontwikkeling van onderwijsgebouwen op leerwerklandschappen
implicaties kan hebben voor beleidsthema’s waar de minister van OCW wel verantwoordelijkheid voor draagt, is monitoring van deze ontwikkelingen gewenst.
Een vertaling van de effecten van onderwijshuisvesting op programmering of
arbeidsomstandigheden (zoals de werkplek van leraren) kan plaatsvinden.
Omgekeerd hebben ook beleidsthema’s die op het ministerie spelen gevolgen
voor onderwijshuisvesting.
Aanbeveling 2
Bevorder als minister van OCW het uitwisselen van informatie,
ervaringen, inzichten met betrekking tot het concept van leerwerk
landschappen door onder meer het instellen van prijzen, wedstrijden,
subsidies voor onderzoek en een website.
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De website ’Onderwijspaleis’, die door het ministerie van OCW is gefinancieerd,
is een goed middel om voorbeelden van leerwerklandschappen te tonen en informatie over de projecten te verspreiden. Onderzoek welke mogelijkheden er zijn
om soortgelijke initiatieven in het mbo en hbo te ontplooien. De raden pleiten
voor het verstrekken van subsidies om onderzoek naar effectieve relaties in een
leerwerklandschap uit te kunnen voeren. Ook zou de Minister in het kader van
versterking van de beroepskolom ontwikkelsubsidies voor (virtuele) leerwerk
landschappen kunnen instellen.
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Aanbevelingen aan de bewindslieden van VROM en provincies
Leerwerklandschappen zijn grote projecten met lange ontwikkeltrajecten, die de
ruimte voor twintig tot dertig jaar vastleggen. Visies op onderwijs, technologische
inzichten en bedrijfsvoeringen kunnen in die tijd veranderen. Daarom vraagt de
ontwikkeling van leerwerklandschappen een sterke (ruimtelijke) flexibiliteit.
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Aanbeveling 3
Benut als bewindslieden van VROM en provincies de kansen van deze
nieuwe initiatieven door het meedenken, het doorgeven van ervarin
gen elders en het faciliteren van een optimaal gebruik van bestaande
wet- en regelgeving.
Vernieuwende concepten van leerwerklandschappen vragen om meedenken
door het Rijk, bijvoorbeeld wat betreft verkeer en vervoer. Daarnaast is inzicht in
ervaringen elders in Nederland of het buitenland nuttig. Wat betreft het faciliteren
van een optimaal gebruik (maatwerk) van bestaande wet- en regelgeving kan de
Interimwet stad-en-milieu als voorbeeld dienen.16 Te denken valt aan tijdelijke
functies/tijdelijk gebruik om braakligging te voorkomen in verband met de
lange planhorizon van tien tot twintig jaar en aan de categorie gemengde
onderwijswerk-functie in het bestemmingsplan.

16

De Interimwet stad-en-milieubenadering is sinds 1 februari 2006 van kracht. Dankzij de wet krijgen
gemeenten de mogelijkheid af te wijken van wettelijke normen voor bodem, geluid, lucht, stank en
ammoniak. Zij kunnen alleen een afwijkingsbesluit nemen als dit leidt tot zuinig en doelmatig
ruimtegebruik en een optimale leefomgevingskwaliteit. Provincies kunnen voor reconstructie
gebieden besluiten af te wijken van de ammoniakregels (onder goedkeuring van de ministers van
VROM en LNV). Verder bevat de Interimwet, anticiperend op de herziening van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, een procedure voor de coördinatie van vrijstellingen en vergunningen.
Hiermee kunnen gemeenten de uitvoering van projecten versnellen.

Aanbevelingen aan lokale partijen: gemeenten, Colleges van Bestuur van
onderwijsinstellingen en bedrijven.
Met name lokale partijen (gemeenten, Colleges van Bestuur van onderwijs
instellingen, bedrijven) hebben een verantwoordelijkheid om de onderwijskundige,
economische en ruimtelijke implicaties bij de ontwikkeling van leerwerklandschappen
te betrekken. Lokale partijen moeten de kansen en bedreigingen nadrukkelijk
meenemen in de afweging om al dan niet een leerwerklandschap te ontwikkelen.
Dit geldt ook voor de uitwerking van de plannen voor een leerwerklandschap.
Aanbeveling 4
Participeer als onderwijspartij alleen in een leerwerklandschap
wanneer de kansen op verbetering op onderwijskwaliteit duidelijk
a antoonbaar zijn.
Ontwikkel leerwerklandschappen met als doel om het leren voor de studenten te
optimaliseren. Waarborg als onderwijspartij ten alle tijden de onderwijsfunctie bij
leerwerklandschappen. Het belang voor het onderwijs moet leidend zijn bij de
ontwikkeling. Monitor de onderwijsdoelstellingen nauwkeurig.
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Aanbeveling 5
Waarborg als onderwijspartij en ondernemingen een structurele
samenwerking tussen onderwijs en bedrijven in een leerwerk
landschap.
Lokale partijen doen er verstandig aan deze beoogde samenwerking en netwerken voortdurend voor ogen te houden. Sluit als onderwijspartij kenniscontracten
af met bedrijven (omliggende bedrijven én bedrijven in de regio). Voorkom op
deze manier dat de concentratie van gebouwen in plaats van de samenwerking
tussen partijen het belangrijkste kenmerk van leerwerklandschappen wordt.
Overweeg ook de voor- en nadelen van ‘virtuele campussen’ in plaats van fysieke
leerwerklandschappen.
Aanbeveling 6
Ontwikkel als gemeente (plannen voor) een leerwerklandschap van
uit een langetermijnvisie op het gebied, de stad en de regio in zijn
geheel.
Kijk bij de ontwikkeling van leerwerklandschappen ook naar het effect op de
omgeving en andere buurten (waterbedeffect) op korte en lange termijn. Het ontstaan van nieuwe, geïsoleerde eilandjes binnen het stedelijk gebied en verschraling

van het onderwijs in gebieden elders moeten worden voorkomen. Waarborg als
gemeente de robuustheid van het terrein door een flexibel ontwerp. Beschouw een
leerwerklandschap als een samenstel van kleinere eenheden. Waarborg op deze
wijze de menselijke maat, indien een leerwerklandschap grootschalig wordt georganiseerd.
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De belangen van de gemeente reiken verder dan het leerwerklandschap alleen.
Stem daarom de wensen van verschillende partijen op elkaar af en legitimeer de
vooraf besproken doelstellingen. Kijk als gemeente en schoolbestuur of het voor
de goede ontwikkeling van leerwerklandschappen raadzaam is onderwijshuis
vesting door te decentraliseren naar schoolbesturen (voortgezet onderwijs, dus
vmbo, havo en vwo) of bij de gemeente te houden.
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Deelnemers Expertmeeting Duurzame Onderwijswerklandschappen
mevrouw M. Arts, VO-raad
mevrouw L. Blok, IVN Consultschap Groningen
de heer B. Bomas, Provincie Zuid-Holland
de heer J. Doorakkers, Etin Adviseurs
de heer P. Duijsings, AOC Oost
de heer J. Grin, Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Politicologie
de heer A. Heideveld, SenterNovem Expertisecentrum Duurzame Ontwikkeling
de heer R. Houtman, Gemeente Dordrecht, Bureau Leerpark
de heer R. van Kalmthout, Proper Stok
de heer D. Joustra, SenterNovem
de heer P. van Leeuwen, OBS De Sokkerwei
de heer P. van Meeuwen, Wartburgcollege locatie Marnix
mevrouw R. van Oosterhout, Stadshavens Rotterdam
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Gesprekspartners Zorgleerpark Sterckwijck Boxmeer
de heer K. van Soest, Burgemeester gemeente Boxmeer
de heer E. Hesselink, projectbureau / gemeente Boxmeer
de heer H. Bens, gemeente Boxmeer
de heer F. Schatorjé, ROC Land van Cuijck
de heer T. Kessels, Maasziekenhuis Pantein
de heer R. Verreusel, Maasziekenhuis Pantein
Gesprekspartners RDM campus Stadshavens Rotterdam
de heer C. van Asch, Havenbedrijf Rotterdam N.V.
de heer A. Dekker, Arcadis
de heer B. Hooijer, Ribacs Rotterdam
de heer F. van der Kemp, Woonbron
mevrouw R. van Oosterhout, City Ports Academy Rotterdam
de heer B. van Pelt, Albeda College
de heer F. Rieck, Hogeschool Rotterdam
de heer E. Rietveld, Formula Zero
de heer A. Westerbeek, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Gesprekspartners Lansinkveld Hart van Zuid Hengelo
de heer W. Bohnen, Projectbureau Hart van Zuid
de heer W. Habers, ROC van Twente
Gesprekspartner Leerpark Dordrecht
de heer R. Houtman, Gemeente Dordrecht, Bureau Leerpark
Gesprekspartner Campus Nieuw West Amsterdam
de heer D. Roos, directeur
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Bijlage 2
Samenstelling adviesraden
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Samenstelling Onderwijsraad
prof. dr. A.M.L. van Wieringen, voorzitter
prof.dr. R.J. Bosker
prof.dr. J.A. Bruijn
mevr. L.E. Callender
mevr. prof.dr. G.Th.M. ten Dam
drs. A.T. Kamsteeg
mevr. prof.dr. H. Maassen van den Brink
mevr. Y. Moerman-van Heel
mevr. drs. A.S. Roeters
mevr. C.J.W.B. Slee-Straathof
de heer J. van der Tak
prof.mr.drs. B.P. Vermeulen
mevr. dr. B.E. van Vucht Tijssen
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Secretaris
drs. A. van der Rest
Samenstelling VROM-raad
mr. H.M. Meijdam, voorzitter
prof.dr. Ch.W. Backes
prof.dr. P.J. Boelhouwer
mevr. drs. C.F. van Dreven
prof.dr. M.A. Hajer
mevr. prof.dr. M.W. Hofkes
prof.dr.ir. J.T. Mommaas
prof. ir. A. Reijndorp
mevr. drs. A. Rijckenberg
mr. H.C.F. Smeets
mev. M.A.J. van der Tas
ir. S. Thijsen
prof.dr. P.P. Tordoir
mev. drs. P.J.L. Verbugt
prof.dr.ir. B.C.J. Zoeteman

Waarnemers
prof.dr. W. Derksen, namens het Ruimtelijk Planbureau
mevr. dr. M.A.J. Kuijpers-Linde, namens het Milieu en Natuur Planbureau
drs. V.R. Okker, namens het Centraal Planbureau
dr. V. Veldheer, namens het Sociaal en Cultureel Planbureau
Algemeen secretaris
drs. A.F. van de Klundert
Bij dit advies betrokken medewerkers secretariaat
mevr. dr. L.B.J. van Duinen, projectleider VROM-raad
dr. P.J. Gramberg, projectleider Onderwijsraad
mevr. drs. M.P. Hoogbergen, VROM-raad
mevr. C.I.A. de Vries, VROM-raad
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Fotoverantwoording
Omslag
afbeelding omslag:
				

ROC Twente in Hengelo			
IAA Architecten, in opdracht van ROC van Twente

Samenvatting
afbeelding pagina 6
ROC Nijmegen
				AGS Architecten & Planners B.V., in opdracht van
ROC Nijmegen
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Hoofdstuk 1
afbeelding pagina 10
Leerpark Dordrecht
				
Mecanoo Architecten
pagina 14		
Mecanoo Architecten
pagina 15 (links)		
Campus Nieuw West
pagina 15 (rechts)	Rau Architecten, in opdracht van Community College
Leiden BV
pagina 18		
Campus Nieuw West
pagina 19 (links)		
L. van Duinen – VROM-raad
pagina 19 (rechts)	AGS Architecten & Planners B.V., in opdracht van
ROC Nijmegen
Hoofdstuk 2
afbeelding pagina 22
				

ROC van Twente in Hengelo
IAA Architecten, in opdracht van ROC van Twente

RDM Campus – Stadshavens Rotterdam
pagina 26		Stadshavens Rotterdam, ontwerp KCAP Architects &
Planners
pagina 27 (links)		
L. van Duinen – VROM-raad
pagina 27 (rechts)
Stadshavens Rotterdam

Lansinkveld – Hart van Zuid Hengelo
pagina 32		Dolte stedenbouwkundig ontwerp & advies,
in opdracht van gemeente Hengelo
pagina 33 (links)		
A. Brokers – ROC van Twente
pagina 33 (rechts)
A. Brokers – ROC van Twente
pagina 37 (links)		
IAA Architecten, in opdracht van ROC van Twente
pagina 37 (rechts)
A. Brokers – ROC van Twente
Zorgleerpark – Sterckwijck Boxmeer
pagina 38 + 39		Bonnema Architecten, in opdracht van gemeente
Boxmeer
Leerpark Dordrecht
pagina 44 + 45
pagina 48 (links)		
pagina 48 (rechts)
pagina 49 (links)		
pagina 49 (rechts)

Mecanoo Architecten
Mecanoo Architecten
C. Rouwhorst – Onderwijsraad
Mecanoo Architecten
C. Rouwhorst – Onderwijsraad
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Campus Nieuw West – Amsterdam
pagina 50		
Campus Nieuw West
pagina 51 (links)		
Campus Nieuw West
pagina 51 (rechts)
Campus Nieuw West (foto Estella Snellen)
Hoofdstuk 3
pagina 54		Rau Architecten, in opdracht van Community College
Leiden BV
pagina 59		
Agripark Dronten
pagina 60		
L. van Duinen – VROM-raad
pagina 64		
Campus Nieuw West
pagina 65 (links)		AGS Architecten & Planners B.V., in opdracht van
ROC Nijmegen
pagina 65 (rechts)
AGS Architecten & Planners B.V.
pagina 69		
IAA Architecten, in opdracht van ROC van Twente
pagina 69		
IAA Architecten, in opdracht van ROC van Twente
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