
TIJDELIJKE HUISVESTING IN 
EEN STEDELIJKE OMGEVING
Uitbreiding OBS De Blijberg in Rotterdam
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Sommige complexe vraagstukken 
vragen om maatwerk. De OBS De 
Blijberg bestond uit drie afdelingen; 
per 1 augustus 2019 zijn de inter-
nationale en de tweetalige afdeling 
van De Blijberg verder gegaan 
onder een nieuwe naam: Harbour 
IBSR. De Nederlandse afdeling van 
De Blijberg is een Jenaplanschool 
met een eigen profiel. Groei van 
met name de tweetalige afdeling 
maakte tijdelijke huisvesting nodig.

UITBREIDING BESTAANDE SCHOOL VOOR OPENBAAR TWEETALIG ONDERWIJS STICHTING BOOR 

Opdrachtgever
Stichting BOOR in 
samenwerking met 
Gemeente Rotterdam

Bijzonderheid
Gemeente Rotterdam 
huurt de tijdelijke 
huisvesting van BUKO
Procesmanagement
BOAG Advies en 
Management

Adviseurs
BUKO, adviesbureau De 
Blaay–Van den Bogaard 
Raadgevende Ingenieurs
BVO
500 m2

Stichtingskosten 
€ 1,1 miljoen excl. btw
Ingebruikname
Augustus 2019

KENMERKEN 

“O
nze sectorspecialisten zijn op de 
hoogte van de financiën, ontwikke-
lingen in wet- en regelgeving, kennen 
de politieke belangen en weten 
welke innovaties er zijn.” Patricia van 

Hest-Osseweijer is bij BOAG één van de experts in dit werk-
gebied. “In iedere onderwijsomgeving, ongeacht of dat voor 
primair, voortgezet, beroepsonderwijs, hoger onderwijs of 
wetenschappelijk onderwijs is, staan de gebruikers centraal. 
Net als dat het geval is bij kindcentra, waar het draait om 
optimaal ruimtegebruik door de leerkrachten, leiders en 
uiteraard de kinderen”, licht Patricia toe. “Het uitgangspunt 
is de ontwikkeling, kennisdeling en ontmoeting van álle 
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“UNIEK IS DAT DEZE 
UNITS ESTHETISCH 
GOED PASSEN IN 
DE OMGEVING EN 
OOK NOG EENS 
VOLDOEN AAN DE 
PRINCIPES VAN DE 
FRISSE SCHOLEN 
KLASSE B”

Voor het lesjaar 2018/2019 waren er nog voldoende lokalen 
op de locatie Coolhavenstraat, maar in de lesjaren daarna 
ontstond al snel een tekort tot zes lokalen bij een volledige 
tweestroomschool. Op korte termijn was dus uitbreiding 
van het aantal klaslokalen nodig. De vraag was hoe op korte 
termijn zes lokalen gerealiseerd zouden kunnen worden 
op de locatie Coolhavenstraat 29 in Rotterdam; de school 
ligt namelijk midden in een woonwijk, waardoor de ruimte 
schaars is. Patricia: “Samen met de gemeente Rotterdam heeft 
BOAG de haalbaarheid van het uitbreiden van zes lokalen 
voor De Blijberg onderzocht. We hebben eerst samen met het 
team een globaal programma van eisen voor de komende vijf 
à zes jaar opgesteld, met een onderbouwing van de groei van 
de school en de behoefte aan schoollokalen. Het programma 
hebben we vervolgens uitgewerkt in een ruimtelijke verken-
ning en een aantal schetsen van de uitbreidingsmogelijk-
heden. Verder hebben we de opties verkend en gezorgd voor 
een financiële onderbouwing van de mogelijkheden. En 
uiteraard was er tussentijds regelmatig afstemming met de 
directie van de Harbour IBSR; voorheen De Blijberg.”

SEMIPERMANENTE HUISVESTING
BOAG opperde een semipermanente huisvesting, die in elk 
geval voor de komende jaren ingezet kon worden voor de 
tweetalige afdeling. “Klaslokalen van uitstekende kwaliteit, 
met een perfect binnenklimaat, flexibel indeelbaar én 
herbruikbaar. Met de gemeente hebben we besproken dat 
de uitbreiding kon worden opgelost door tijdelijke units aan 

gebruikers. Huisvesting sluit idealiter aan bij de onderwijsvisie 
en versterkt het overdragen van kennis op een inspirerende 
manier. Wij adviseren vanaf het eerste idee tot en met het 
gebruik van een schoolgebouw.”

DUURZAME OPLOSSINGEN
Patricia verder: “Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen 
wij concepten die passen bij het specifieke onderwijsvraag-
stuk. Onze dienstverlening verschilt per opdrachtgever; die 
kan uiteen lopen van haalbaarheidsanalyses, kostenramingen 
en huisvestingsadvies tot en met het volledige ontwikkel-
management, bouwmanagement of projectmanagement. En 
ook in het beheer, onderhoud en zelfs bij verkoop van onder-
wijsvastgoed kunnen we adviseren.” Is vervangende of aanvul-
lende nieuwbouw de beste optie of is renovatie interessanter? 
Een mooi voorbeeld van een goede huisvestingsoplossing bij 
een complex onderwijsvraagstuk is de uitbreiding van OBS De 
Blijberg in Rotterdam.”

BIJZONDERE OPGAVE
De tweetalige afdeling, Harbour Bilingual, is onderdeel van 
Stichting BOOR en maakt deel uit van de achtjarige pilot 
‘Tweetalig onderwijs’ van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen. Door het karakter van de pilot 
groeit Harbour Bilingual met twee groepen per jaar tot een 
volledige tweestroomschool. Uiteindelijk is het doel om de 
Harbour International School en Harbour Bilingual bij elkaar 
te huisvesten en een internationale campus te ontwikkelen. 
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de pleinzijde van de school te plaatsen”, vervolgt Patricia. 
“Een oplossing die ook de gemeente Rotterdam enthousiast 
onthaalde, mede vanwege het duurzame karakter; de huis-
vestingsunits kunnen na gebruik eenvoudig elders worden 
ingezet.”

MODULAIRE HUISVESTINGSUNITS
“Deze locatie ligt aan een hof dat door woningen is omgeven. 
Omdat we de buren graag tevreden wilden houden, hebben 
we vanaf het begin extra aandacht gehad voor het proces en 
het ontwerp van de tijdelijke huisvesting. Zo was het belang-
rijk dat er voldoende speelruimte voor kinderen beschikbaar 
zou blijven tijdens de bouw. De speelruimte aan de voorzijde 
van het gebouw wordt nu tijdelijk ook gebruikt voor de oudere 
kinderen. Een mooie puzzel!”, stelt Patricia. BOAG werkte de 
oplossing voor tijdelijke huisvesting verder uit: zes modulaire 
huisvestingsunits konden dienen als semipermanente loka-
len. Uniek is dat deze units niet alleen esthetisch goed passen 
in de omgeving, maar ook nog eens – als eerste in de regio 

Rotterdam - voldoen aan de principes van de Frisse Scholen 
klasse B. Ook tijdelijke huisvesting kán dus duurzaam worden 
gerealiseerd.

DE GROTICK-PRINCIPES
Stichting BOOR vroeg vervolgens ondersteuning bij het 
selecteren van een leverancier van de semipermanente units, 
de coördinatie van de vergunningaanvragen en ondersteuning 
bij de noodzakelijke aanpassingen die aan het bestaande 
school gebouw gedaan moesten worden. In een meervoudig 
onderhandse procedure begeleidde BOAG de selectie van de 
leverancier van de semipermanente units. Met BUKO - de 
geselecteerde leverancier – en de diverse adviseurs is het 
definitief ontwerp van de units afgestemd. Voor de aanpassin-
gen aan het bestaande gebouw werkte BOAG in nauw overleg 
met adviesbureau De Blaay – Van den Bogaard, Raadgevende 
Ingenieurs de technische omschrijving uit en begeleidde 
vervolgens de aannemersselectie. Ook bij de aanpassingen en 
de plaatsing van de units had BOAG een rol. “Onze project-
manager, directievoerder en toezichthouder werken op basis 
van de GROTICK-principes. Zij bewaakten de uitvoering 
volgens deze methode integraal op de aspecten Geld, Risico, 
Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit.” 
Tot slot was BOAG nauw betrokken bij de oplevering van de 
aanpassingen aan het gebouw, de oplevering van de tijdelijke 
units inclusief de afwikkeling van restpunten en uiteindelijk de 
overdracht aan Stichting BOOR.

ONDERSCHEIDEND EINDRESULTAAT
De realisatie van de semipermanente huisvesting van Harbour 
Bilingual in Rotterdam is een bijzonder project, zowel voor 
Stichting BOOR en de gemeente Rotterdam als voor BOAG. 
Alle betrokken partijen zijn trots op het resultaat van de 
uitstekende onderlinge samenwerking: units die zo’n vijf jaar 
kunnen blijven staan, passen in en geaccepteerd zijn door de 
omgeving én ook nog vallen in de Frisse Scholen klasse B! De 
opdrachtgever Stichting Boor is tevreden: “We zijn er met 
elkaar in geslaagd een prettig gebouw voor de tijdelijke 
huisvesting te maken in een stedelijke omgeving.”

PROGRAMMA BEGANE GROND
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