
Op de bouwplaats word ik opgewacht door 

projectleider Kees Thielen van de Stichting 

Fioretti Teylingen. We lopen door de nieuw-

bouw naar de kamer van rector Cees Slats, waar 

bedrijfsleider Toine van Beijsterveldt van BUKO en 

adviseur Jeffrey Dirks van BOAG Advies en Manage-

ment al zijn aangeschoven. BOAG is adviseur van 

de Stichting Fioretti Teylingen bij het project-

management van de aanbesteding tot uitvoering en 

oplevering. Cees: “We groeien sneller dan de prog-

noses. Vandaar dat we nu weer moesten uitbreiden, 

na een eerste uitbreiding in 2012. Dat leidde wel 

tot stevige gesprekken met de gemeente, omdat 

die groei niet echt voorzien was en de beschikbare 

middelen beperkt. We waren bereid om zelf ook 

mee te investeren en hebben de opgave breder 

opgepakt: we hebben het parkeerprobleem rond 

dit gebied met het naastgelegen congrescentrum 

opgelost, een tweelaagse fietsenstalling neergezet 

en ons sportveld verschoven. Mede daardoor kon-

den we op deze beperkte locatie uitbreiden en is 

het gebied logistiek beter ingevuld. Verder hebben 

we onze entree op een betere plek gelegd. Belang-

rijk; we hebben er een prachtig onderwijsdeel bij 

gekregen.” Kees lacht: “Ik heb vanuit de stichting al 

veel scholen ‘gedaan’, maar heb nog geen kloppen-

de prognose meegemaakt. Het beeld was dat het 

hier zou krimpen, maar nu trekt het in de dorpen 

ook weer aan.” Cees: “Leerlingen kiezen ook voor 

ons vanwege de sfeer, het sterke cultuurprofiel en 

het brede aanbod, waarbij we vanaf vmbo tl tot en 

met gymnasium aanbieden.”

POSITIEVE PUNTEN TERUGZIEN
Kees Thielen: “Puur praktisch moesten er lokalen bij 

en wilden we een akoestisch goede sportzaal. Ook 

wilden we de positieve punten van het hoofdgebouw 

terugzien in de uitbreiding; het moet in de beleving 

één gebouw zijn.” Cees vult aan: “Daarnaast willen 

we ook onderwijs anders faciliteren en doorbordu-

ren op de kwaliteiten van het hoofdgebouw, waar je 

variaties in didactiek kunt toepassen. Dat betekent 

dat de nieuwbouw uit drie panden of thuisbasissen 

bestaat met een vide, waarlangs geschakeld ruime 

lokalen met een leerplein liggen. De vide kent een 

doorlopende glazen gevel, omdat onze ervaring is 

dat de ruimte voor verschillende werkvormen anders 

te rumoerig wordt. Het wordt het nieuwe huis voor 

Na een periode van onstuimige groei moest het Teylingen College in Noordwijkerhout opnieuw uit-
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onze mavo, waarbij vakinhoudelijk nieuw is dat er 

een informatie- en designlab komt, waarin leerlingen 

kunnen programmeren en met design en vormgeven 

bezig zijn. Leerlingen vanuit havo en vwo kunnen er 

natuurlijk ook gebruik van maken.”

GOEDE AANSLUITING
Kees: “We wilden graag snelheid in het bouwproces. 

Het betrof een meervoudig onderhandse aanbe-

steding voor Design & Build, waarbij de aannemer 

het ontwerp op basis van het Programma van Eisen 

tot een uitvoering gereed ontwerp (UO) uit moest 

werken. BUKO heeft goed op die vraag ingespeeld, 

waarbij het ook de verantwoordelijkheid kreeg om 

het Technisch Programma van Eisen te verifiëren en 

valideren.” Kees: “Omdat wij de technische specifica-

ties goed hadden aangegeven, inclusief bijvoorbeeld 

de aansluiting van kozijnen en wanden, durfden 

wij een open contractvorm in te stappen. Modulair 

bouwen lag voor de hand, maar was geen noodzaak. 

Wel belangrijk was dat de aannemer aansluiting bij 

het bestaande hoofdgebouw moest zoeken, zonder 

dat het een kopie zou worden.” Toine knikt: “Dit ge-

bouw is modulair opgebouwd, maar heeft eerder een 

permanente uitstraling en kan zeker veertig jaar mee. 

Door de systeembouw met standaardafmetingen 

konden we snelheid maken, ook omdat we vanuit een 

vast stramien ruimten gemaakt en ingericht hebben. 

De totale bouwtijd was zeven maanden. Daarnaast 

hebben we veel zelf gemaakt en werken we met vaste 

ketenpartners, zoals de staalbouwer. De hele opbouw 

en buitengevels stond er binnen drie weken wind- en 

waterdicht. Daarna kun je al met de afbouw begin-

nen.” Kees: “Kenmerk van ons hoofdgebouw zijn de 

blauwe vlakken, afgewisseld met oranje banden. Het 

nieuwe deel oogt hetzelfde, maar de vlakken zijn 

toch net iets anders toegepast; het is een hele goede 

aanvulling op wat er stond.” 

OPEN CONTRACTVORM
Kees ten slotte: “Er is goed samengewerkt en BUKO 

heeft steeds goed meegedacht, ook in het vergunnin-

gentraject. Het is een duurzaam en toekomstbesten-

dig gebouw, dat makkelijk aanpasbaar is. Er is geko-

zen voor all electric met luchtwarmteopstelling en een 

warmtepomp op het dak. Het nieuwe deel wordt dus 

niet met fossiele brandstoffen gekoeld en verwarmd. 

Daarnaast liggen er zonnepanelen op het dak.” Toine 

knikt: “Je probeert er samen uit te komen. Dat kan 

alleen als je elkaar vertrouwt en regelmatig overlegt. 

We hebben per fase vanuit de vraagspecificatie een 

verificatie ingebouwd. Daar waar we het niet konden 

halen zijn eventuele afwijkingen vanaf de ontwerp-

fase vastgelegd. Hierdoor zijn we tijdens de uitvoering 

geen verrassingen tegengekomen.” 

Voor meer informatie: https:\\huisvesting.buko.nl/onderwijs/

“De hele 
opbouw 
inclusief 
buitengevels 
stond er 
binnen drie 
weken, 
wind- en 
waterdicht”
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