
d e  a r c h i t e c t  a l s  h u i s v e s t i n g s a d v i s e u r  v o o r  u w  s c h o o l g e b o u w



G e fe l i c i te e rd ! 

U w  s c h o o l  i s  o p g e n o m e n  i n  h e t 

h u i s ve s t i n g s p l a n  v a n  u w 

g e m e e n te  vo o r  ( ve r ) n i e u w b o u w  o f  re n o v a t i e !

Een periode van dromen staat voor de deur 

maar ook een periode van veel uitdagingen en 

regelwerk en dit meestal naast het gewone werk 

van onderwijs(management). Grote kans dat een 

of meerdere van onderstaande vragen door uw 

hoofd schieten:

 Hoe begin ik en wie heb ik nodig?

 Wat zijn de mogelijkheden binnen het 

 budget en de locatie?

 Hoe zit het met planning?

 Is er naast (ver)nieuwbouw ook 

 onderwijsvernieuwing mogelijk?

 Hoe doe ik dit terwijl er ook nog lesgegeven 

 moet worden?

 Hoe kom ik aan/tot een Programma van 

 Eisen (PvE)?

Wat uw situatie ook is, renovatie/restauratie, 

uitbreiding (ver)nieuwbouw, BENG, Frisse school, 

mogelijkheden tot onderwijsvernieuwing op 

een in- of uitbreidingslocatie, ons team van 

specialisten staat klaar om u te helpen. bureau 

bos, is een integraal werkende architect die 

actief is in de totale levenscyclus van (ge)bouwen 

en al meer dan 55 jaar scholen ontwerpt en de 

volledige bouwbegeleiding verzorgd.

Graag laten wij u een slechts kleine greep uit 

onze projecten zien.



e e n  gre e p  u i t 

o n ze  re fe re n t i e s

 Naam: Het Sterrenlicht / Calvijnschool 

 Locatie:  Bunschoten 

 Functie:  Primair onderwijs, brede school, multifunctionele accommodatie

 Opdracht:  Nieuwbouw op inbreidingslocatie

 Meer lezen:  bureaubos.nl/projecten/mfa-bunschoten/

  bureaubos.nl/mfa-bunschoten-hoe-traditioneel-toch-modern-kan-zijn/

 Naam:  Johannes Fontanus College 

 Locatie:  Barneveld

 Functie:  Voortgezet Onderwijs

 Opdracht:  Renovatie en uitbreiding

 Meer lezen:  bureaubos.nl/projecten/johannes-fontanus-college-in-barneveld/

  bureaubos.nl/interview-met-architect-anet-meijer-over-ontwerp-jfc/

 Naam:  De Indon

 Locatie:  Bussum 

 Functie:  Speciaal basisonderwijs

 Opdracht:  Renovatie en uitbreiding

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/de-indon-school-voor-speciaal-basisonderwijs-in 

  -bussum/

Klik op de roze hyperlinks voor meer informatie.

https://www.bureaubos.nl/projecten/mfa-bunschoten/
https://www.bureaubos.nl/mfa-bunschoten-hoe-traditioneel-toch-modern-kan-zijn/ 
https://www.bureaubos.nl/projecten/johannes-fontanus-college-in-barneveld/
https://www.bureaubos.nl/interview-met-architect-anet-meijer-over-ontwerp-jfc/
https://www.bureaubos.nl/projecten/de-indon-school-voor-speciaal-basisonderwijs-in-bussum/
https://www.bureaubos.nl/projecten/de-indon-school-voor-speciaal-basisonderwijs-in-bussum/


 Naam:  ‘t Veense Hart

 Locatie:  Nijkerkerveen

 Functie: Multifunctioneel centrum waaronder: primair onderwijs, buurthuis en 

  bibliotheek

 Opdracht: Nieuwbouw, samenvoegen 2 scholen met MFA

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/voorzieningencluster-nijkerkerveen/

 Naam: J. H. Donnerschool

 Locatie: Hilversum

 Functie: Speciaal basisonderwijs

 Opdracht: Renovatie en uitbreiding

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/j-h-donnerschool-hilversum/

 Naam:  Oscar Romero College

 Locatie: Hoorn

 Functie: Topsport Talent School 

 Opdracht: Renovatie en uitbreiding, verduurzaming

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/oscar-romero-college-in-hoorn/

  bureaubos.nl/bureau-bos-realiseert-uitdagend-ontwerp-voor-topsport-

  talent-school/

Klik op de roze hyperlinks voor meer informatie.

https://www.bureaubos.nl/projecten/voorzieningencluster-nijkerkerveen/
https://www.bureaubos.nl/projecten/j-h-donnerschool-hilversum/
https://www.bureaubos.nl/projecten/oscar-romero-college-in-hoorn/
https://www.bureaubos.nl/bureau-bos-realiseert-uitdagend-ontwerp-voor-topsport-talent-school/ 
https://www.bureaubos.nl/bureau-bos-realiseert-uitdagend-ontwerp-voor-topsport-talent-school/ 
https://www.bureaubos.nl/bureau-bos-realiseert-uitdagend-ontwerp-voor-topsport-talent-school/ 


 Naam: De Hoeve

 Locatie: Hoevelaken

 Functie: Primair onderwijs

 Opdracht: Renovatie, uitbreiding en verduurzaming

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/jenaplanbasisschool-de-hoeve-hoevelaken/

  equitone.com/nl-nl/blog/93211/renovatie-schooldehoeve/

 Naam: Pieter Zeeman en De Meie

 Locatie: Zierikzee

 Functie: Multifunctionele accommodatie: Voortgezet onderwijs, Speciaal 

  onderwijs, bibliotheek en muziekschool

 Opdracht: Nieuwbouw

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/pieter-zeeman-de-meie-vitruvio-zierikzee/

 Overig:

  Ons co-creatie proces 

  Blog Vier tips om zonder nieuwbouw een oude school weer aansprekend te maken

  Nog meer onderwijs projecten 

  onze website bureau bos

Klik op de roze hyperlinks voor meer informatie.

https://www.bureaubos.nl/projecten/jenaplanbasisschool-de-hoeve-hoevelaken/
https://www.equitone.com/nl-nl/blog/93211/renovatie-schooldehoeve/
https://www.bureaubos.nl/projecten/pieter-zeeman-de-meie-vitruvio-zierikzee/
https://www.bureaubos.nl/co-creatie-voor-nieuw-onderwijsgebouw-bureau-bos-luistert-echt-naar-wat-je-zegt/
https://www.bureaubos.nl/vier-tips-om-zonder-nieuwbouw-een-oude-school-weer-aansprekend-te-maken/
https://www.bureaubos.nl/projecten/?_sft_segment=leren
https://www.bureaubos.nl/


H o e  w i j  u  h e l p e n ,

Wij ontwerpen bij voorkeur integraal. Dit levert 

betere gebouwen op, gebouwen waarbij alle 

onderdelen van het ontwerp naadloos op elkaar 

aansluiten. Er is aan alles gedacht en u heeft als 

opdrachtgever weloverwogen keuzes kunnen 

maken. Alles om u zorgen uit handen te nemen.

b u re a u  b o s  o n t zo rg t

Dit levert integraal ontwerpen u op: 

 U heeft één aanspreekpunt

 In elke fase overzicht over alle aspecten van 

 het ontwerp

 Geen ruis tussen uw adviseurs

 Geen ongewenste verrassingen

 Een compleet beeld van de kosten en de

 kwaliteit van het ontwerp

 Én van de gevolgen voor het 

 energieverbruik, het onderhoud en het 

 beheer

 U kunt volledig geïnformeerd de juiste 

 keuze maken

 Het haalbaarheidsonderzoek

 Opstellen van het huisvestingsconcept

 en programma van eisen

 Het architectonisch ontwerp:

 o Structuurontwerp 

 o Voorontwerp

 o Definitiefontwerp

 o Technisch ontwerp

 Installatieontwerp

 Constructieontwerp

 Interieurontwerp

 Advisering & toetsing bouwregelgeving en 

 bouwfysica

 Bouwmanagement en begeleiding

 Advies beheer en onderhoud

Afhankelijk van uw vraag voeren wij al deze diensten of een selectie hiervan voor u uit.  

Klik op de roze hyperlinks voor meer informatie.

Meer lezen over ons integraal ontwerpproces:

https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/haalbaarheidsonderzoek/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/gezamenlijke-ontwikkeling-van-een-huisvestingsconcept/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/het-programma-van-eisen/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/een-architectonisch-ontwerp/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/het-ontwerp-van-de-installaties/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/het-ontwerp-van-de-constructie/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/interieurontwerp/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/advisering-bouwregelgeving-en-bouwfysica/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/advisering-bouwregelgeving-en-bouwfysica/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/bouwmanagement-en-begeleiding/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/advies-beheer-en-onderhoud/


Ons leidraad: het Programma van Eisen (PVE)

Als uw huisvestingsadviseur adviseren wij sterk 

om te komen tot een PVE. In het PVE zijn de 

verwachtingen opgenomen die meegeven 

zijn aan de ontwerpers. Het PVE is daarmee 

één van de belangrijkste documenten in het 

bouwproces. Het is het document waaraan 

elke volgende ontwerpfase getoetst wordt. 

Het is een dynamisch document, waarin ook 

voortschrijdend inzicht, dat ontstaat tijdens 

het ontwerp, een plaats kan krijgen. Onmisbaar 

om te krijgen wat u verwacht binnen gestelde 

planning en budget.

Samen met u ontwerpen via co-creatie

Ver- of nieuwbouw start vanuit een visie op 

de huisvesting, het huisvestingsconcept. Wij 

kunnen u helpen deze visie te formuleren 

vanuit uw identiteit. Wat is uw kracht en 

onderscheidend vermogen? En hoe vertalen 

we dit naar de huisvesting? Deze inhoudelijke 

afstemming tussen uw onderwijsinstelling en 

haar huisvesting is een onmisbare eerste stap 

voor de bouwplannen. Wij doen dit het liefst 

met door middel van een co-creatieproces 

omdat bij ons ontwerpen niet begint met 

tekenen maar met luisteren. 



Het ontwerpen van een nieuwe school, een 

uitbreiding en/of renovatie is vaak onderdeel 

van een organisatorisch veranderproces. 

Door samen uw droomgebouw te (her)

ontwerpen, leggen we het fundament onder dit 

veranderproces. 

Pluspunten co-creatie

 het vergroten van kwaliteit, begrip, binding 

 en draagvlak

 de uitgangspunten voor het ontwerp 

 worden zeer duidelijk

 er ontstaat op natuurlijke wijze draagvlak 

 voor het ontwerp

 men maakt nader kennis met elkaar

 men kan kijken in de keuken van een ander

 men kan zijn visie op samenwerking 

 formuleren

Dit proces sluiten we deze af met een getekend 

programma van eisen (PVE) waarna het 

ontwerpen kan beginnen.

We organiseren vier co-creatie bijeenkomsten: 

 het kader, 

 het verhaal, 

 het gebouw 

 de spiegel. 

Een zeer diverse groep gebruikers wordt 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Op 

deze wijze krijgen we veel informatie boven 

tafel. Over zowel de functionele aspecten van 

de organisatie als de beleving van de gebruikers. 

Misschien nog wel belangrijker: we zorgen 

ervoor dat ons ontwerp draagvlak krijgt. 
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b u re a u  b o s

s a m e n  c re ë e r  j e  m e e r
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