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Beste lezer,
 

Hierbij ontvang u het eerste magazine ‘Bouwen aan Coenecoop’. 

Tot het moment van ingebruikname van het gebouw, verschijnt dit 

magazine ongeveer iedere drie maanden. 

Dit magazine heeft als doel om u te informeren over de vorderingen 

van de bouw van het nieuwe Coenecoop College aan de Oude Dreef 

in Waddinxveen. Op een steenworp afstand van ons huidige gebouw 

verrijst ons nieuwe, ruime en moderne schoolgebouw. 

U krijgt zicht op het bouwproces vanuit de verschillende belanghebbenden. U kunt 

hierbij denken aan vertegenwoordigers van de gemeente en de architect, maar er komen 

vanzelfsprekend ook medewerkers en leerlingen aan het woord.

We nemen u op deze manier mee in de laatste periode van een lang proces. Tevens geven we u 

inzicht in de achterliggende onderwijskundige en pedagogische visie van het team. Want dat is 

natuurlijk voor de uiteindelijke gebruikers van het gebouw het allerbelangrijkst: waarom bouwen 

we de school zoals we deze bouwen?

Wij hebben duidelijke beelden over onderwijs en over de meest optimale leef- en 

leeromgeving voor de komende generaties leerlingen die komen leren en collega’s die komen 

werken op het Coenecoop. Ik ben er zeker van dat ons nieuwe gebouw die visie in faciliteiten, 

inrichting en sfeer optimaal ondersteunt.

Heeft u naar aanleiding van dit magazine vragen, schroomt u niet contact met mij  

op te nemen.

Veel leesplezier!

In dit nummer
Bouwen aan Coenecoop #1

IVOR BERGSMA - RECTOR
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Waar rector Ivor Bergsma met 
betrekking tot het nieuwe gebouw 
het meest naar uitkijkt? ‘Meer 
dynamiek in de school’, antwoordt 
hij vastbesloten. Naast een fysieke 
verhuizing staat de nieuwbouw 
symbool voor de overgang naar een 
nieuwe manier van onderwijs geven. 
‘We kunnen eindelijk meer maatwerk 
gaan leveren.’ 

‘Onze huidige school, met gangen en lokalen, 

is niet meer van deze tijd’, zegt Bergsma. ‘De 

inrichting is nog van het klassieke principe dat 

onderwijs altijd plaats vindt door samenkomst 

van de docent en de klas in een vastgestelde 

ruimte op een vastgesteld tijdstip. Dat lokaal 

gaat straks een minder grote rol spelen in ons 

onderwijs. Daarvoor in de plaats krijgen we 

afdelingen. Dat zijn leeromgevingen waar een 

‘ Ik kijk uit naar 
meer dynamiek 
in de school’
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vaste groep docenten en leerlingen een vaste plek krijgen en 

waar we een vorm van onderwijs kunnen geven met meer 

maatwerk. Er zijn zeker nog wel lokalen, maar ook een open 

ruimte die zich leent voor andere, meer flexibele vormen 

van onderwijs. In ons huidige gebouw bereiden we deze 

manier van werken al voor zodat we straks optimaal kunnen 

profiteren van de nieuwbouw.’

ZELF KIEZEN
Wat is daarvan het voordeel? ‘We kunnen keuzewerktijd 

echt een plek geven in ons onderwijs’, zegt Bergsma. ‘Dat 

zijn uren waarin een leerling zelf kan bepalen op welk vak 

of vaardigheid hij zich wil richten. Wie beter wil worden in 

Engels sluit aan bij de docent die op dat moment Engels 

geeft en wie extra aandacht nodig heeft bij Wiskunde zoekt 

de plek op waar Wiskunde wordt gegeven. Ons onderwijs 

wordt daardoor minder afhankelijk van roosters en lokalen. 

Leerlingen kunnen, uiteraard onder de juiste begeleiding, 

zelf kiezen waar ze meer nadruk op willen leggen.’

Deze onderwijsvisie sluit aan bij het feit dat geen leerling 

hetzelfde is. Bergsma: ‘Extra werken aan de vakken waar 

je niet zo goed in bent. Maar ook: durven excelleren in de 

vakken die je leuk vindt. Het zou toch mooi zijn als jij de 

havo volgt, maar een vwo-examen kunt afleggen voor de 

vakken waarin je uitblinkt? Leerlingen krijgen, begeleid 

door ons team, meer verantwoordelijkheid over hun eigen 

ontwikkeling. We gaan elkaar op deze manier meer uitdagen. 

Met de open ruimtes zie je letterlijk werk in uitvoering 

ontstaan. Nu volgen we lessen met een dichte deur en is er 

alleen reuring als de bel gaat.’

WENNEN
Niemand hoeft bang te zijn dat het roer volledig om gaat. 

‘Nee hoor, de basis blijft hetzelfde. We behouden wat goed is 

en voegen vernieuwing toe die we nu al aan het ontwikkelen 

zijn op de vlakken waarin we het beter willen doen. Het 

zal best even wennen worden voor iedereen. Ondanks de 

coronaperiode die we achter de rug hebben, zijn we er toch in 

geslaagd om al een stevig fundament van keuzewerktijd neer 

te zetten. Ik heb veel waardering voor die voortvarende start. 

Het heeft energie gekost, maar ik ben ervan overtuigd dat het 

ons veel gaat opleveren.’

Tot slot stipt de rector ook alvast een aandachtspunt aan 

voor na de verhuizing. ‘Het gevaar is misschien wel dat we ons 

allemaal gaan terugtrekken op onze eigen afdeling. De kracht 

van deze school is juist dat iedereen met elkaar in contact 

staat, ongeacht niveau of leerjaar. Dat moeten we behouden. 

Voor leerlingen voorziet de Coenecoop Academie daarin 

doordat we activiteiten aanbieden die de niveaus en leerjaren 

overstijgen. Als team moeten we denk ik wat bewuster en 

actiever op zoek naar de onderlinge ontmoeting.’
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‘Er hoort in Waddinxveen een goede middelbare 

school te zijn waar iedereen terecht kan. Een 

school waar goed onderwijs wordt gegeven in 

een omgeving die inspireert en veilig is. Dat gun 

ik de leerlingen, maar ook de collega’s die hier 

werken. Dát is mijn drijfveer om me als bestuurder 

in te zetten voor de nieuwbouw. Het is belangrijk 

dat het nieuwe gebouw er komt. Zowel voor het 

Coenecoop College zelf als voor heel Waddinxveen. 

Een middelbare school is namelijk méér dan een 

plek waar je onderwijs krijgt. Het is een plek waar je 

het leven mag oefenen en een plek waar leerlingen 

volwassen worden.’

‘We zijn inmiddels aanbeland in de realisatiefase, 

maar daar is natuurlijk een jarenlang traject 

aan voorafgegaan. Ik denk dat de gemeente 

Waddinxveen er best trots op mag zijn dat we 

dit, in deze tijd, met z’n allen voor elkaar hebben 
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‘ Ik gun leerlingen  
en collega’s deze  
nieuwe school’

gekregen. Wij kunnen deze klus aan 

omdat we met elkaar over een goede 

organisatie beschikken. Naast mensen 

die onderwijs geven, hebben we ook 

collega’s met verstand van financiën 

en projectmanagement. Met een 

stuurgroep – met daarin bouwer 

HEVO, rector Ivor Bergsma, directeur 

bedrijfsvoering Eric Privee en ikzelf 

– bewaken we het gehele proces. We 

houden planning, budget én kwaliteit in 

de gaten.’

‘Ik kijk uit naar het moment dat we 

het nieuwe gebouw in gebruik kunnen 

nemen. Het ontwerp past heel goed bij 

deze school. Waarom? Het is typisch 

voor het Coenecoop College om er 

voor iedereen te zijn en de verschillen 

tussen de leerlingen te waarderen. In 

onze missie staan we voor uitstekend 

onderwijs in veilige en fijne scholen waar 

we trots op zijn. Waar je plezier hebt en 

kunt onderzoeken wie je bent. Dat gaan 

we terugzien in het nieuwe gebouw. 

Hier kunnen we elkaar ontmoeten, 

met en van elkaar leren en genieten. In 

Waddinxveen moet het vanzelfsprekend 

zijn dat leerlingen naar het Coenecoop 

College gaan.’
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ZELF PLANNEN
Die basis is niet alleen dat de practicumlokalen meer zichtbaar 

zijn, maar ook dat ze zo zijn ingericht dat er beter onderwijs 

kan worden gegeven. ‘Het wordt mogelijk om acht weken 

lang aan een project naar keuze te werken’, zegt Grimbergen. 

‘Nu hebben we die ruimte niet. We kunnen straks werkstukken 

laten staan en leerlingen kunnen zelf bepalen wanneer ze er 

verder aan willen werken. Dat kunnen ze zelf inplannen bij 

de Technisch Onderwijs Assistent.’ Muit: ‘We maken ook 

een inhaalslag wat betreft onze materialen. In deze snel 

veranderende wereld is het goed om te moderniseren.’ 

‘Het heeft veel voordelen dat we met de exacte vakken 

bij elkaar komen te zitten’, vervolgt Grimbergen. ‘Als één 

van de docenten lesgeeft aan een grote groep en er zijn veel 

leerlingen die tegelijkertijd hulp nodig hebben, kan er een 

andere docent bijspringen. We kunnen makkelijker bij elkaar 

in de les kijken. We kunnen ook eenvoudiger van elkaars 

materialen gebruikmaken. Dat is niet alleen efficiënt, de 

leerlingen leren ook herkennen dat er verbanden zijn tussen 

de exacte vakken. Ik zie het ook als een voordeel dat we 

vooraan op de begane grond komen te zitten. Dat maakt het 

makkelijker om voor een bepaalde les naar buiten te gaan. Het 

nieuwe gebouw gaat ons echt vooruit helpen.’
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 SUZANNE GRIMBERGEN - BIOLOGIE
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De nieuwe school is in aanbouw, maar wat vinden 
de toekomstige bewoners er eigenlijk van? We 
vroegen het de docenten Suzanne Grimbergen 
(Biologie) en Jan Muit (Natuurkunde).

‘We kunnen straks weer daglicht zien’, lacht Muit. Hij vertelt 

dat de practicumlokalen zich momenteel achterin de school 

bevinden, onder meer in een ruimte die vroeger werd gebruikt 

als (donker) theater. ‘Daardoor zijn we het best bewaarde 

geheim van deze school. We willen heel graag laten zien wat 

we doen, maar dat is nu heel lastig. We hebben een beleid met 

open deuren, maar nu nog in het verkeerde schoolgebouw.’

WITTE JASSEN
Daar komt na de verhuizing verandering in. In de nieuwe school 

komen de practicumlokalen vol in de spotlights te staan. 

Beneden aan de voorkant van de school, met ramen van de 

grond tot aan het plafond. Muit: ‘Je ziet straks van buitenaf de 

witte jassen, de opgezette dieren en de robotica. Ik heb me er 

hard voor gemaakt dat we met de exacte vakken onze eigen 

hoek krijgen. Ik houd er wel van om het vak Natuurkunde 

goed in beeld te brengen.’

De docenten werden uitgenodigd om mee te denken over hun 

nieuwe ruimte in de school. ‘In eerste instantie werden we 

helemaal vrijgelaten en konden we ons ideaalbeeld schetsen’, 

vertelt Grimbergen. ‘Het was leuk om weer eens uitgebreid na 

te denken over ons vak en de manier van lesgeven. In de tweede 

ronde moesten we meer rekening houden met het beschikbare 

geld en hebben we onze ideeën enigszins moeten aanpassen.’ 

Muit: ‘Maar de basis van het plan staat nog overeind!’

‘ We willen heel  
graag laten zien  
wat we doen’

JAN MUIT - NATUURKUNDE
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projectbureau HEVO voor 
realisatie nieuwbouw obv RPM

JUNI 2020
Gunning 
ontwerpende 
partijen

OKTOBER 
2020 
Vaststellen 
Voorontwerp (VO)

NOVEMBER 
2022 
Hoogste punt

FEBRUARI 2023 
Wind- en  
waterdicht

JULI 2023 
Oplevering  
school

SEPTEMBER 2023 
Ingebruikname school 
/ eerste schooldag 
schooljaar 2023-2024

2019

2020

2023

TIJDLIJN van de bouw
JUNI 2016 
(financieel) haalbaarheids-
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2016 2017

2021
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‘Het gaat ineens snel! We horen als 

ouders natuurlijk al jarenlang dat er 

een nieuw gebouw gaat komen, maar 

nu begint het wel echt te leven. Ineens 

was er beeldmateriaal en werd er 

begonnen met de bouw. Het verloopt 

nu allemaal in sneltreinvaart. Dat is 

fijn, want het is hard nodig dat er een 

nieuw gebouw komt. Afgelopen zomer 

klaagden mijn kinderen bijvoorbeeld 

dat het zo ontzettend warm was op 

school. Dat is natuurlijk niet ideaal 

om je goed te kunnen concentreren. 

Daarnaast heeft het Coenecoop 

College een nieuwe onderwijsvisie, 

die niet goed kon worden gerealiseerd 

binnen het huidige pand. Ik hoop dat 

straks kan worden doorgepakt op 

die visie met meer keuzevrijheid en 

maatwerk voor leerlingen, want daar 

sta ik volledig achter.’

‘Als Ouderadviesraad hebben wij een 

bescheiden rol met betrekking tot de 

nieuwe school, wij fungeren in dit geval 

In het jarenlange proces dat voorafging aan de 

nieuwbouwplannen hebben leerlingen diverse keren 

kunnen meepraten. De komende periode staan 

er nog twee thema’s op het programma waarbij 

opnieuw om de mening van leerlingen zal worden 

gevraagd: de inrichting van de buitenruimte en een 

kunstwerk waarmee het interieur van de nieuwe 

school zal worden verfraaid.

ZONDER HEKKEN
Net zoals een school tegenwoordig niet meer 

bestaat uit gangen en lokalen, zo is eigenlijk ook 

geen sprake meer van een klassiek schoolplein. 

De buitenruimte om het nieuwe gebouw wordt 

niet langer afgesloten door hekken. Het moet een 

plek worden waar ook mensen van buiten de school 

kunnen verblijven en die ook toegankelijk is buiten 

de schooltijden. Maar hoe ziet dat er dan uit? Hoe 

maak je die plek zo interessant mogelijk? Daar 

kunnen leerlingen binnenkort over meepraten.

WANDCOLLAGE
Hetzelfde geldt voor de samenwerking die het 

Coenecoop College aangaat met ARTvertisement. 

Dit is een bedrijf dat prachtige wandcollages 

verzorgt. Diverse kantoren, en ook scholen, 

hebben al een dergelijk kunstwerk op hun muren. 

Het idee is dat er ook één komt bij de entree van 

de school en dat details van dit kunstwerk een 

plek krijgen elders in het nieuwe gebouw. Maar 

hoe moet dat kunstwerk er dan uitzien? Wat is 

kenmerkend voor het Coenecoop College en  

ook Waddinxveen? Ook daar mogen leerlingen 

over meepraten.

‘ School moet  
geen saaie  
plek zijn’

Ingmar Waller,  
voorzitter Ouderadviesraad 

‘ Het begint nu 
wel echt  
te leven’

meer als klankbord van de directie. Er 

zijn wel een aantal aandachtspunten 

die we in de gaten houden. Eén ervan is 

bijvoorbeeld de nieuwe gymlocatie. De 

oude sporthal naast het schoolterrein 

gaat tegen de vlakte en leerlingen 

moeten straks op de fiets naar 

de gymlessen. Dat is slechts tien 

minuten, maar het betekent wel extra 

bewegingen van en naar de gymlocatie. 

Tevens zijn we benieuwd hoe de nieuwe 

indeling van de school in de praktijk 

gaat werken, zeker als het gaat om rust 

en regelmaat in de open ruimtes van 

elke afdeling.’

‘Daarnaast ben ik als ouder benieuwd 

hoe de concentratie van leerlingen 

per afdeling gaat uitpakken, waarbij ik 

het belangrijk vind dat de Coenecoop 

Academie de verbindende factor blijft 

tussen de verschillende leerjaren. De 

toegankelijkheid van het Coenecoop 

College voor alle leeftijden en niveaus 

is nu juist de kracht van de school en 

een belangrijk goed om te houden. 

Ik ben ook erg blij met dit magazine. 

Leerlingen, ouders en docenten worden 

op deze manier goed geïnformeerd 

over de nieuwbouw. Hoewel één van 

mijn twee kinderen het nieuwe gebouw 

niet meer gaat meemaken, kijk ik toch 

erg uit naar deze frisse start.’
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De nieuwe school is in aanbouw, maar wat vinden de toekomstige 
bewoners er eigenlijk van? We vroegen het enkele leerlingen van 
het tweede leerjaar.



‘ Ik vind het juist wel leuk om nu 
veel door de school te lopen, dus 
misschien ga ik dat missen op een 
vaste afdeling. Ik kijk wel uit naar 
nieuwe lokalen en vooral nieuwe 
schoolborden. Deze zijn gaar, man. 
Als ik achterin de klas zit, kan ik soms 
niet lezen wat erop staat. Ik hoop 
dat de sfeer meeverhuist naar het 
nieuwe gebouw. Gewoon gezellig 
met vrienden, dat moet blijven.’

AMIN - 2 KADER

14

‘ Ik vind de huidige school 
erg groot, veel groter dan ik 
gewend was. Als het goed is, 
komen in de nieuwe school de 
plekken en lokalen waar we 
moeten zijn, dichter bij elkaar 
te liggen. Dat zou ik wel fijn 
vinden. De ontwerpen die ik 
heb gezien, vond ik er cool 
uitzien. Dus ik heb er wel zin 
in om te verhuizen.’

‘ Ik heb gehoord dat we straks vooral 
les krijgen op een vaste afdeling 
en dat de verschillende plekken 
worden aangegeven met vlaggen 
en kleuren. Dat lijkt mij wel prettig, 
want nu moet je soms door de hele 
school heen lopen van het ene naar 
het andere lokaal. Ik hoop dat die 
afdelingen fijne plekken worden met 
een goede sfeer, waarin je makkelijk 
je vrienden ontmoet.’

‘ Ik ben op zich best wel nieuwsgierig naar het nieuwe gebouw. Ik 
hoop vooral dat de aula een stuk groter wordt. Nu zit het in de 
pauzes vaak heel snel vol. Verder maakt het mij eigenlijk niet zo 
heel veel uit. School moet in ieder geval geen saaie plek zijn.’
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Hoe bouw je  
eigenlijk  
een school?
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Wat zien we als we over een jaar 

door de nieuwe school lopen? Dat is 

waarschijnlijk voor velen – leerlingen, 

ouders en medewerkers – de vraag die 

hen het meest bezighoudt. Architect 

Van Stralen vertelt: ‘Het gebouw 

wordt veel compacter dan dat het 

nu is. De centrale aula wordt het 

kloppende hart, de plek waar iedereen 

binnenkomt. Zowel links als rechts van 

de aula bevinden zich drie bouwlagen, 

die bij elkaar zes afdelingen vormen. 

‘Het nieuwe  
gebouw kenmerkt 

zich door veel open 
ruimtes. Dat zijn 
de plekken waar 

iedereen  
elkaar kan  

ontmoeten’

Twee praktijkafdelingen op de begane 

grond, twee onderbouwafdelingen 

op de eerste verdieping en twee 

bovenbouwafdelingen op de tweede. 

Leerlingen en docenten blijven in principe 

de hele dag op hun eigen afdeling. 

Leerlingen hoeven niet meer kriskras 

door de school heen op zoek naar de 

juiste lokalen. Het wordt als het ware 

hun huiskamer binnen de school.’

OVER GRENZEN HEEN
Hoewel leerlingen meer op één plek 

verblijven, spreekt de architect toch over 

meer dynamiek dan nu het geval is. ‘Het 

nieuwe gebouw kenmerkt zich door 

veel open ruimtes. Dat zijn de plekken 

waar iedereen elkaar kan ontmoeten. 

De school wordt veel meer open, je kunt 

zien wat er op de diverse afdelingen 

gebeurt. Zien studeren, doet studeren. 

Als jij ziet dat ze op een bepaalde afdeling 

aan een gaaf project werken, wil je dat 

óók. De indeling in afdelingen werkt 

eigenlijk op twee manieren: we creëren 

plekken waar leerlingen zich thuis voelen, 

maar vanwege de openheid stimuleren 

we dat ze ook bij de buren kunnen kijken. 

Je wilt dat kinderen over grenzen heen 

stappen.’

Wat worden volgens de architect de 

blikvangers in het nieuwe gebouw? 

‘Naast de aula – een hoge, lichte ruimte 

met houten kolommen en bijzondere 

trappen – worden dat denk ik de 

praktijkruimtes. Die bevinden zich 

17

Het geraamte van het nieuwe 
Coenecoop College is inmiddels 
voor iedereen zichtbaar. 
Voordat de eerste paal kon 
worden geslagen, is echter een 
heel ontwerptraject doorlopen. 
Waar moet je allemaal rekening 
mee houden als je een school 
gaat bouwen? Welke keuzes 
zijn er gemaakt? Hoe komt 
het nieuwe gebouw er uit te 
zien? We vroegen het Sander 
Barentsz, projectmanager 
bij HEVO, en Job van Stralen, 
architect bij architectenbureau 
cepezed.

‘ Zien  
studeren,  
doet  
studeren’
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aan de voorkant van de school op de 

begane grond. Met ramen tot aan de 

plint worden dat interessante ruimtes 

om naar binnen te kijken. Bijna letterlijk 

een etalage waar je kunt zien hoe er aan 

creatieve en technische projecten wordt 

gewerkt. Ook hiervoor geldt weer dat je 

als leerling geprikkeld wordt om zelf in 

die ruimtes te komen leren.’

GEEN ALLEDAAGSE KLUS
De indeling van het nieuwe gebouw 

is niet zomaar bedacht, daar is een 

intensief proces aan voorafgegaan. 

Omdat het geen alledaagse klus is 

om een school te bouwen, heeft het 

Coenecoop College specialistische 

kennis ingehuurd. Adviesbureau HEVO 

is de partij die het project begeleidt. Zij 

houden in de gaten of de juiste keuzes 

worden gemaakt, of alles volgens 

planning verloopt en of de kosten 

binnen de perken blijven.

‘Het proces begon met de vraag of de 

school kon worden gerenoveerd of dat 

er een nieuw gebouw moet komen’, 

zegt Sander Barentsz. ‘Daar was weinig 

twijfel over. Het pand is verouderd 

en enorm uitgestrekt. Dat is in de 

eerste plaats, qua energieverbruik, 

niet erg duurzaam, maar belangrijker 

nog is dat er niet het soort onderwijs 

kan worden gegeven dat de school 

zou willen. Een nieuw gebouw kan 

helemaal op maat worden gemaakt. 

Met een haalbaarheidsstudie wordt 

gekeken naar een nieuwe locatie, het 

soort onderwijs dat moet worden 

gegeven, het aantal leerlingen dat 

naar de school komt en het geld dat 

beschikbaar is.’
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KWALITEIT TOEVOEGEN
‘Het uitgangspunt is dat we met 

een nieuw gebouw kwaliteit willen 

toevoegen aan een school, maar wel zo 

efficiënt mogelijk qua kosten’, vervolgt 

de projectmanager. ‘De ambitie is groot. 

In de eerste plaats moet een school 

een behaaglijke en veilige plek zijn. Er 

wordt geïnvesteerd in het klimaat en 

school wordt vrijwel energieneutraal. 

De grootste uitdaging voor het 

ontwerp is dat het gebouw moet 

aansluiten op de manier van lesgeven, 

nu én in de toekomst.’ Architect Van 

Stralen: ‘Er is goed gekeken naar de 

onderwijsvisie van het Coenecoop 

College en we hebben input opgehaald 

bij medewerkers en leerlingen. Dat 

was vanwege de coronamaatregelen 

wat lastiger dan normaal, maar het is 

toch gelukt om hen bij het ontwerp te 

betrekken.’

Ook belangrijke vragen: komt alles op 

tijd af en wordt de nieuwe school niet 

te duur? Projectmanager Barentsz: 

‘Vanwege de coronacrisis en oorlog 

in Oekraïne zijn het spannende tijden 

met stijgende prijzen en oplopende 

levertijden. Dat zijn factoren waar 

we geen invloed op hebben. Over 

de kosten hoeven de gemeente 

Waddinxveen en het Coenecoop 

College zich in ieder geval geen zorgen 

te maken. Het risico dat het project 

duurder uitvalt is voor rekening van 

HEVO. Met een strakke planning 

streven we er nog steeds naar om de 

nieuwe school in juni 2023 op te leveren. 

Dat wordt best een uitdaging.’

WELKOM
Het laatste woord is voor de 

architect. ‘De bouw van het nieuwe 

Coenecoop College is vanuit het 

huidige schoolgebouw goed zichtbaar. 

Daardoor begint de nieuwbouw al echt 

te leven bij de leerlingen en docenten. 

Om na het intensieve ontwerptraject 

de bouw dagelijks zo te kunnen volgen 

maakt dat iedereen inmiddels wel zit 

te wachten om de frisse, duurzame, 

nieuwe school in gebruik te nemen. 

Het Coenecoop College kan met dit 

gebouw weer jaren vooruit. Ik hoop 

vooral dat iedereen zich welkom gaat 

voelen in de nieuwe school, want dat 

is de rode draad geweest waaraan we 

steeds hebben vastgehouden.’
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+ Lokalen en studieruimtes

+ Vaste afdelingen

+ Energieneutraal

+ Open, ruim en licht, speels

+ Meerdere etages met afdelingen

+ Onderdeel stedelijke omgeving

+ Leren kan op meerdere plekken

+ Geïntegreerd met open space

+ Alleen lokalen

+ Vaklokalen

+ Energiekosten

+ Ruimtelijk met brede gangen, zakelijk

+ Laagbouw breed opgezet

+ Ietwat geïsoleerde ligging

+ Leren vindt plaats in lokalen

+ Afgesloten middels hek

Contact beide locaties:
T  0182 – 616 055
administratie@coenecoopcollege.nl
coenecoopcollege.nl

Waddinxveen
Oude Dreef 6

Boskoop
Torenpad 102

Nieuw Oud


