
Op uitnodiging van Tom Versteeg, directeur 

Van der Capellen Campus, spreken we 

met directeur Wim de Goei en inrichtings-

specialist Rocco Hoogland van Presikhaaf School-

meubelen over de werking van twee zogenaamde 

Edu-Stations, die in het bestaande gebouw ge-

plaatst zijn. Tom: “We hebben op deze campus drie  

scholen en ook drie onderwijsconcepten. De Van 

der Capellen Scholengemeenschap bestaat al 150 

jaar en biedt tweetalig havo en vwo en sinds twee 

jaar ook tweetalig mavo aan. Daarnaast vind je hier 

het Michael College voor vrijeschoolonderwijs, ge-

ent op het Waldorfconcept, dat uitgaat van periode 

onderwijs, waarbij in zo’n periode bijvoorbeeld het 

sterrenstelsel centraal staat. Onze jongste loot is 

Onderwijsroute 10-14 die volledig gepersonaliseerd 

onderwijs voor de oudste PO-groepen en de eerste 

VO-groepen aanbiedt. Qua individuele onderwijs-

route durf ik te zeggen dat we tot de top van Neder-

land behoren en we zitten ook in de lande lijke 

Het gesprek over de slimme Edu-Stations ging vooral ook over onderwijsontwikkelingen en trends, 
de organisatie van het onderwijs en de noodzaak tot veranderen en de wijze waarop de inrichting 
daarin een belangrijke rol kan spelen. Een mooi gesprek met nieuwe inzichten.
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eigen tempo. Dat gaat zelfs al zover dat een leerling 

bepaalt of hij de les volgt, of met een ander vak aan 

de slag gaat, omdat hij de stof al beheerst. Een mooie 

bijvangst is dat we steeds meer zien dat leerlingen 

op een hoger niveau examen doen of vakken volgen. 

Mavo leerlingen  

volgen bijvoorbeeld vakken op de havo of op het 

Deltion College.”

ANDERS SAMENWERKEN
Tom verder: “We ontwikkelen ons dus naar een 

netwerkorganisatie en daar horen andere samenwer-

kingsmodellen bij. Voor de nieuwbouw werken we aan 

de voorkant met Presikhaaf Schoolmeubelen samen, 

om over de inrichting na te denken. Hoe komen we 

tot een moderne en adaptieve inrichting? We willen 

in de nieuwbouw kunnen variëren in de grootte van 

de groep. Dus minder lokalen, maar veel meer andere 

ruimten. Zoals de talen bij elkaar met leerpleinen 

tussen de lokalen, waar leerlingen individueel of 

in groepen van vier en acht kunnen werken. Die 

behoefte geven leerlingen zelf ook aan. We hebben 

in dit gebouw in de gang andere leerlingsetjes gezet, 

die de hele dag intensief gebruikt worden. Dat vraagt 

om een integrale inrichting van de ruimte, waarbij de 

grens tussen gebouw en omgeving ook vervaagt. Het 

nieuwe schoolplein willen we bijvoorbeeld ook als 

leerplein kunnen inzetten. Als je glashelder hebt wat 

het leerdoel is, kun je op verschillende manieren dat 

doel halen. De generatie leerlingen nu werkt ook veel 

op zaterdagavond; dan gaan de sociale media los. Ze 

delen dan ook dat er dinsdag een biologieproefwerk 

is en de leraar een filmpje online heeft staan dat ze 

dan samen bekijken. De scheiding in tijd en ruimte 

wordt steeds minder; voordat de eerste op de fiets zit 

hebben ze al van alles met elkaar gedeeld. De leerling 

moet dus invloed hebben op zijn leerproces, want 

iedereen doet het op zijn eigen manier. Die omslag 

kun je alleen realiseren via verandermanagement, 

waarbij docenten zich als ondernemer eigenaar van 

het onderwijsproces voelen, maar dat niet meer zelf 

directief vertalen, maar de samenwerking zoeken. Ik 

heb docenten die afhankelijk van de eigen compe-

tentie bij elkaar les geven. Onderwijs wordt veel meer 

een fluïde proces.”

FLEXBOX EDU-STATIONS
Tom: “Presikhaaf Schoolmeubelen haalt daar binnen 

een eigen netwerk weer bedrijven bij. Zo ontstaat een 

keten van inrichters, architect, bouwers en overige 

adviseurs die samenwerken. Je gaat af van de tradi-

tionele klant-leverancier relatie houding. We gaan 

samen die school inrichten en daar betrekken we ook 

ouders en leerlingen bij. Het ideale gebouw is adap-

tief, waarbij docenten en leerlingen meer samen-

werken. In dit gebouw wilde ik al aan de slag met als 

aanleiding de functionele staat en de noodzaak om 

kwartiermakers groep 10-14 onderwijs. Wanneer 

een leerling zich aanmeldt kijken we samen wat het 

beste bij hem of haar past. In totaal bedienen we 

ruim 1.300 leerlingen en we groeien komend jaar 

naar ongeveer 1.500 leerlingen. Door ons brede 

aanbod trekken we leerlingen uit de wijde regio en 

ik zie dat ze bereid zijn om te reizen. Dit gebouw 

is ruim 50 jaar oud en we zitten in een proces van 

nieuwbouw. Ik investeer dus niet meer zoveel in 

bestaande stenen, maar wel in het onderwijs, want 

dat blijft nodig. Ik belde Wim met de vraag of  

Presikhaaf Schoolmeubelen mee kon denken en 

het resultaat overtreft onze verwachtingen.” 

LEERDOELEN CENTRAAL
“Ons beleid steunt dus op twee pijlers: leerlingen meer 

eigenaar van hun leerproces maken, door te kijken wat 

ze echt nodig hebben. Daar is ander gedrag door do-

centen voor nodig en daarom willen we dat docenten 

echt eigenaar van het onderwijsproces worden en zeg-

genschap hebben over hoe ze het onderwijs vormge-

ven. Belangrijke trend is dat we niet meer sec vanuit de 

methode werken, maar veel meer aanbieden op basis 

van leerdoelen. En als je al die leerdoelen onder elkaar 

zet krijg je vanzelf de modulen, die leerlingen afwer-

ken. Dat betekent ook dat het jaarklassen systeem  

eigenlijk niet meer nodig is en ik verwacht dan ook 

dat over een paar jaar bijna geen leerlingen meer 

blijven zitten. Een belangrijke factor daarbij is de  

digitalisering, waarbij we ICT vooral inzetten waar 

het meerwaarde heeft. Je ziet dus dat leerjaren 

ver vagen, maar de wetgeving nog niet zover is. 

Leerlingen maken steeds actiever zelf keuzen over 

de verwerking van de lesstof. Iedereen doet dat op 

zijn eigen manier, op zijn eigen niveau en in zijn 

“Het is alles in 
één; meubel, 
werkplek, 
didactisch 
concept en 
duurzaam 
vanuit het 
oogpunt van 
circulariteit” 
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twee, drie jaar of desgewenst langer. Het staat in een 

halve dag en we noemen het Furniture as a Service 

(FaaS).”

ADAPTIEF
Tom knikt: “Ik zocht een ruimte in een ruimte als 

samenwerkingsplek voor docenten, waarbij er ook 

toezicht is op het leerplein. Vanuit het onderwijs 

moet het transparant zijn, want ik wil niet meer dat 

docenten met een leerling achteraf in een kamertje 

overleg hebben. Transparantie is belangrijk voor het 

onderwijsproces. De Flexbox Edu-Stations bieden 

ook een professionele uitstraling als je het vergelijkt 

met de rest van het gebouw. Als we naar de techniek 

kijken is iedereen verbluft over de uitstraling en voor-

al de akoestiek. En je kunt hem makkelijk aanpassen, 

hij is helemaal adaptief. Sinds we vanuit die co- 

creatie denken is de kwaliteit van de sectorwerkstuk-

ken bijvoorbeeld veel hoger geworden. Leerlingen 

kiezen zelf hoe ze met elkaar samenwerken en daar 

worden de ‘Edu-Huizen’ ook voor gebruikt. Het gaat 

erom leren zichtbaar te maken.”

Kijk voor meer informatie op schoolmeubelen.com.

onderwijskundig te ontwikkelen. Ik zocht een  

tijdelijke oplossing voor wat vrije ruimten in de 

school. We kennen de containers van verschillende 

aanbieders en dat wilden we zeker niet. Presikhaaf 

stelde voor hier twee Flexbox Edu-Stations neer te 

zetten, die de hele dag door docenten en leerlingen 

gebruikt kunnen worden.” Wim: “Deze Edu-Stations 

van 3.20 bij 3.20 meter bieden oplossingen voor een 

specifieke aanleiding. Dat kan de behoefte aan een 

tijdelijke leer- of overlegruimte zijn, een ruimte om 

te scrummen of een flexibel kantoor. We hebben de 

Flexbox van Ahrend zodanig aangepast dat hij onder-

wijsproof is, met glas, akoestiek, vloerbedekking, 

mooi ingericht en met panelen aan de buitenzijde, 

die te beschrijven zijn.” Tom knikt: “Het is het groot-

ste whiteboard dat we in huis hebben en we gaan  

er komend jaar ook onderwijs op geven.” Rocco 

Hoogland vult aan: “Het is alles in één; meubel, 

werkplek, didactisch concept en duurzaam vanuit het 

oogpunt van circulariteit. Je haalt de onderdelen uit 

elkaar en je kunt ze weer hergebruiken, waardoor de 

restwaarde hoog is en de huur aantrekkelijk. Zeker als 

je het afzet tegen renovatie of nieuwbouw. We werken 

met full operational lease voor een periode van een, 
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