
B O U W E N  A A N

P4  
INTERVIEW 

BRIGITTE LEFERINK

P10 
BOUWEN IS

BALANCEREN

P14 
HÉT VERHAAL

OP DE MUUR

N
R.

 2



3

 

Beste lezer,
 

Dit is alweer het tweede exemplaar van ons magazine  

‘Bouwen aan Coenecoop’. Ook in dit nummer komen weer 

verschillende belanghebbenden aan het woord. Ieder vertelt 

vanuit zijn/haar eigen rol iets over het belang van onze mooie 

nieuwe school en de plek van het Coenecoop College  

in Waddinxveen.

Vanaf deze plek – ik kijk letterlijk vanaf mijn huidige 

werkplek op de vorderingen van de bouw – kan ik zeggen 

dat de opleverdatum van onze school nog steeds vóór de 

zomervakantie is. Dit maakt dat we er in onze planningen 

vanuit gaan dat we het schooljaar 23-24 starten in ons 

nieuwe gebouw.

Tijdens onze Open dag op 27 januari konden we onze nieuwe 

leerlingen en hun ouders al een deel van de school laten 

zien. Een enorme plus om in dit stadium deze mogelijkheid 

te hebben, om zo al echt te laten zien hoe onze huidige 

onderwijsontwikkeling straks optimaal wordt gefaciliteerd 

door het gebouw. 

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 #2

IVOR BERGSMA - RECTOR
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Een nieuwe middelbare school bouwen is niet 

zomaar iets. Leferink: “Het kost natuurlijk heel veel 

geld. Toch is er niet veel politieke discussie geweest 

over het besluit om te kiezen voor nieuwbouw 

van het Coenecoop College. De wil om dit te doen 

was er al vrij snel. Het was dan ook niet zozeer de 

vraag óf er nieuwbouw moest komen maar meer 

wannéér. Een dergelijke uitgave moeten we als 

gemeente goed plannen, want we kunnen ons geld 

niet allemaal tegelijk uitgeven.”

LEKKER DICHTBIJ
In 2016 is begonnen met een huisvestingsplan voor 

het primair onderwijs, de basisscholen. Vervolgens 

was het de beurt aan het Coenecoop College. 

“Waddinxveen heeft al heel lang een middelbare 

school”, weet Leferink. “Dat past ook bij het 

voorzieningenniveau van een gemeente met onze 

omvang. 50 procent van de middelbare scholieren 

in Waddinxveen gaat naar het Coenecoop College. 

Het is heel fijn dat dit binnen de gemeentegrenzen 

kan, lekker dichtbij. Ik kan me eerlijk gezegd niet 

voorstellen hoe het zou zijn als we geen middelbare 

school zouden hebben.”

VISITEKAARTJE
De wethouder verwacht dat het nieuwe gebouw 

een impuls gaat geven aan het onderwijs én 

Waddinxveen. “Alleen maar klassikaal onderwijs, 

rijtjes stampen en huiswerk maken, is niet meer 

van deze tijd. Het huidige onderwijs kenmerkt zich 

door maatwerk en leerlingen die in kleine groepjes 

werken. Dat vraagt om een andere inrichting, die er 

in het nieuwe gebouw ook gaat komen. Daarnaast 

‘ Ik verwacht 
 blije en tevreden 
gezichten te zien’
Tijdens een eerdere termijn (2016-2018) als wethouder zette Brigitte 
Leferink haar handtekening onder het principebesluit voor de nieuwbouw 
van het Coenecoop College. Inmiddels is ze sinds 2020 terug in het 
gemeentehuis en wordt de nieuwe school ook daadwerkelijk gebouwd.

wordt het Coenecoop College meer 

zichtbaar dan nu het geval is. In de 

eerste plaats doordat er veel glas in 

het gebouw wordt verwerkt, maar ook 

door de verhuizing naar de straatkant. 

Het nieuwe gebouw wordt een mooi 

visitekaartje van Waddinxveen.”

BUREN
Ook de blijvende samenwerking tussen 

het Coenecoop College en de Bouw- 

academie Groene Hart spreekt de 

wethouder aan. “Beide organisaties 

maken gebruik van elkaars kennis  

en kunde. Het is daarom belangrijk  

dat ze buren blijven. Straks allebei in 

een prachtig gebouw.” Het moment van 

oplevering van het nieuwe Coenecoop 

College komt nu steeds dichterbij. “Ik 

heb het project letterlijk en figuurlijk van 

de grond zien komen”, zegt Leferink. 

“Ik hoop vooral dat het nieuwe gebouw 

een fijne leer- en werkomgeving wordt 

voor zowel de leerlingen als de docenten 

en het ondersteunend personeel. 

Ik verwacht veel blije en tevreden 

gezichten te zien.”
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‘ Ik heb het project letterlijk en 
figuurlijk van de grond zien komen’



Verhuizen tijdens de zomervakantie en een frisse, 
nieuwe start als het nieuwe schooljaar begint. 
Dat is de planning waarop wordt gestuurd tijdens 
de bouw van het nieuwe Coenecoop College. De 
hamvraag: gaan we het halen?

Arjan Kraak, projectleider namens de aannemer 

Middelwateringbouw, en Sacha van ’t Hoff, opzichter namens 

adviesbureau HEVO, horen dé vraag diverse keren per 

week voorbij komen. “Eens per twee weken nemen we de 

complete stand van zaken van de bouw door”, vertelt Kraak. 

“Uiteraard brengen we dan ook in kaart hoe we ervoor staan 

met betrekking tot de planning. Tot nu toe liggen we goed 

op schema, maar dat biedt geen garantie. Het halen van een 

planning mag ook nooit ten koste gaan van de kwaliteit.”

AFSPRAAK IS AFSPRAAK
Dat vraagt om een nadere toelichting en die willen Kraak en Van 

’t Hoff graag geven. Kraak is als aannemer verantwoordelijk 

voor alles wat op de bouwplaats gebeurt. Van ’t Hoff houdt 

in de gaten of afspraken worden nagekomen, of er wordt 

gebouwd volgens de tekeningen en of er veilig wordt gewerkt. 

“Bij de bouw zijn diverse partijen betrokken en samenwerken is 

daarom enorm belangrijk”, zegt Van ’t Hoff. “We moeten eerlijk 

en transparant zijn, met respect voor elkaars positie. En er is 

één gouden regel: afspraak is afspraak.”

Normaal gesproken is het al een klus om alles goed op elkaar 

af te stemmen en dat is er de afgelopen twee jaar mede 

door de coronapandemie en de situatie in Oost-Europa 

niet eenvoudiger op geworden. Van ’t Hoff: “We hebben te 

Planning halen 
én kwaliteit leveren

maken met hogere prijzen, langere levertijden en krapte op de 

arbeidsmarkt. Daardoor wordt men gedwongen om proactief 

te zijn met de werkvoorbereiding en inkoop van zaken. Als er 

wijzigingen komen, kan dat een verstorende factor zijn in het 

bouwproces. De aannemers proberen dan zo te plannen dat we 

geen vertraging oplopen, maar dat is niet altijd mogelijk. Extra 

mensen inzetten, kan alleen als ze elkaar niet in de weg gaan 

lopen. Bepaalde bewerkingen hebben tevens een droogtijd 

voordat we verder kunnen. Enzovoort.”

HET KRITIEKE PAD
Tegenslag was er onder meer toen de vloeren niet konden 

worden geleverd. “De vloeren maken deel uit van wat wij het 

kritieke pad noemen”, vertelt Kraak. “Dat zijn fases tijdens de 

bouw die eerst moeten worden afgrond, voordat we aan een 

volgende fase kunnen beginnen. Uiteindelijk hebben we na veel 

inspanningen bij een andere leverancier de vloeren kunnen 

betrekken. Zoiets is cruciaal. Als aannemer zijn we blij met 

een intermediair als HEVO. Zij brengen de consequenties van 

bepaalde ontwikkelingen in kaart en bepalen vervolgens wat er 

wel of niet moet gebeuren. Dat werkt heel prettig.”

Over kwaliteit gesproken. 

Wat vinden de twee 

bouwexperts van het ontwerp 

van het nieuwe Coenecoop College? “Er 

wordt opvallend veel glas verwerkt in dit gebouw”, 

zegt Kraak. “Dat heeft invloed op ons werk. In plaats van 

zwaarder geprofileerde kozijnen hebben we daardoor te 

maken met wat wij noemen slanke detaillering. Dat vraagt 

net iets meer aandacht.” Van ’t Hoff: “Ik denk dat er straks 

een prachtige school staat die qua isolatie, zonnepanelen en 

klimaatbeheersing helemaal up to date is. Met dit gebouw kan 

het Coenecoop College zeker weer de komende  

decennia vooruit.” 

‘ Er is één gouden 
regel: afspraak  
is afspraak’
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WEETJES over de bouw

8 9

NOVEMBER 
2022 
Hoogste punt

MAART 2022 
Bouwrijp  
opleveren

APRIL 2022 
Start bouw /  
eerste paal

FEBRUARI 2023
Start afbouw 
begane grond

MAART/APRIL 
2023
Gevel gereed

MAART 2023
Wind- en 
waterdicht

SEPTEMBER 2023 
Ingebruikname school 
/ eerste schooldag 
schooljaar 2023-2024

JUNI/JULI 2023
Start aanleg 
buitenterrein

JULI 2023 
Oplevering 
school

TIJDLIJN van de bouw

2022

2023

2023

DE OPPERVLAKTE VAN DE BEGANE  
GRONDVLOER BEDRAAGT 2.630 M2 

 

IN DE HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE IS MAAR  
LIEFST 323.000 KG STAAL VERWERKT 

 

DE BETONNEN TRAP IN DE AULA 
WEEGT 9.315 KG 
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Balansbewakers. Zo zou je de rol 
van Ruud Olsder en Eric Privee 
kunnen noemen met betrekking 
tot de nieuwbouw. De een houdt de 
praktische kant van de bouw in de 
gaten, de ander de financiële kant.

Facilitair manager Olsder is al 37 jaar verbonden 

aan het Coenecoop College. Hij weet inmiddels 

als geen ander wat de do’s en don’ts zijn bij de 

inrichting van een school. “Bij de nieuwbouw 

is het belangrijk dat er balans is tussen de 

tekeningen van de architect en de wensen 

van ons als toekomstige gebruikers. Ik word 

overal bij betrokken en probeer waar mogelijk 

invloed uit te oefenen. Bijvoorbeeld bij de 

aanbestedingen van het interieur en het 

meubilair, maar ook of de aansluitingen  

voor drinkwater wel op de juiste plekken 

worden aangebracht.”

10

Bouwen is
balanceren

ROERIGE TIJDEN
Privee is sinds drie jaar directeur bedrijfsvoering. 

“Projectmanagementbureau HEVO speelt een cruciale rol”, 

zegt hij. “Zij dragen het risico voor de bouwkosten en ik ben 

veelvuldig met hen in gesprek over de ontwikkelingen op dat 

gebied. Het zijn roerige tijden. Door de coronapandemie en de 

oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van bouwmaterialen omhoog 

geschoten en is er soms vertraging bij leveringen. We moeten 

constant monitoren wat dit betekent voor ons budget en de 

planning. We willen voldoende geld overhouden voor het 

interieur en het meubilair én we willen het liefst tijdens de 

zomervakantie verhuizen. Bij dit samenspel draait het om 

het vinden van de juiste balans.”

Ook Olsder is goed te spreken over de samenwerking 

met HEVO. “Ik ben in het verleden betrokken geweest bij 

renovaties en verhuizingen, maar nieuwbouw is echt van 

een heel ander kaliber.” Waar veel focus ligt op het nieuwe 

schoolgebouw, schenkt de facilitair manager ook nog veel 

aandacht aan het huidige onderkomen. “Ik moet ervoor zorgen 

dat het overeind blijft. Elk schroefje dat ik hier nog gebruik, 

kan niet in het nieuwe gebouw worden gestopt, bij wijze van 

spreken. Als mensen zeggen dat het huidige gebouw er nog 

aardig uitziet, beschouw ik dat als een compliment. Qua 

isolatie en klimaatbeheersing kan het echt niet meer en wordt 

het straks alleen maar beter.”

SAAMHORIGHEID
Op de vraag wat Olsder met al zijn dienstjaren gaat missen 

aan de oude school, heeft hij een kort en bondig antwoord: 

“Helemaal niets. Wel hoop ik dat we de onderlinge 

saamhorigheid met collega’s kunnen meenemen naar het 

nieuwe gebouw. We gaan daar heel anders werken. Waar de 

leerlingen nu min of meer te gast zijn in het lokaal van een 

docent, wordt dit straks bijna omgekeerd. Dan zijn de docenten 

te gast op de afdeling van de leerlingen. Ik hoop dat de wijze 

waarop alles is uitgedacht ook echt zo uitpakt in de praktijk en 

dat de sfeer behouden blijft. Dat zou fantastisch zijn.”

Daar sluit Privee zich bij aan. “Ik kan me voorstellen dat het 

even wennen wordt. Het kruip-door-sluip-door-gevoel in het 

huidige gebouw heeft wel iets charmants. Dat ruilen we in voor 

een heel modern gebouw. Het wordt ruimer en meer open. Ik 

hoop niet dat het ook afstandelijker wordt. Een moderne, frisse 

school, maar wel met een warme, welkome sfeer. Ik heb goede 

hoop dat het een enorm succes wordt.”
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‘ Beter inspelen  
op behoeftes  
van leerlingen’

De nieuwe school is in aanbouw, maar wat vinden 
de toekomstige bewoners er eigenlijk van? We 
vroegen het aan Jolanda van der Gaag en Marijke 
Jansen, docenten van het profiel Zorg en Welzijn.

Zorg en Welzijn wordt gegeven in alle leerjaren van het vmbo. 

Het profiel geldt als voorbereiding op een vervolgopleiding in 

de sector Zorg en Welzijn. Denk aan werk in de kinderopvang, 

ouderenzorg, ziekenhuis, schoonmaak of als pedagogisch 

medewerker. “We behandelen theorie, maar verzorgen 

uiteraard ook praktijklessen. Hiervoor beschikken we 

over onder meer een keuken, een hoog-laagbed en een 

restaurantgedeelte”, vertelt Marijke Jansen.

BELEVING
“We doen het met wat we hebben, maar je weet dat het beter 

kan”, zegt Marijke Jansen over de huidige faciliteiten. Wat 

dat betreft kijkt ze uit naar de nieuwbouw. “Meer licht en 

ruimte, alleen dat doet al iets met een mens. Onze huidige 

leeromgeving is erg hokkerig. Dat betekent dat het lastig is 

om in groepjes te werken en dat je als docent niet altijd goed 

overzicht hebt wat er op de afdeling gebeurt. Dat wordt straks 

gelukkig anders. Ik denk dat de beleving van onze lessen voor 

leerlingen heel anders wordt.”

Die verwachting heeft Jolanda van der Gaag ook. “We hebben 

volledig kunnen meedenken over de nieuwe leeromgeving, tot 

aan de kleur van de frontjes in de keuken aan toe. Desondanks 

vind ik het nog moeilijk om in te schatten hoe het straks in 

de praktijk gaat zijn, maar ik ben erg hoopvol dat we stappen 

kunnen maken. In een grote ruimte met verschillende 

mogelijkheden kunnen we ons onderwijs doorontwikkelen en 

beter laten aansluiten op de vervolgopleidingen. Doordat we 

eenvoudiger in groepjes kunnen werken, kunnen we ook beter 

inspelen op de behoeftes van de leerlingen.”

PRIKKELS
“We zullen opnieuw moeten uitvinden welke manier van 

lesgeven het beste werkt”, zegt Marijke Jansen. “In een 

grote ruimte zullen voor leerlingen meer prikkels zijn, dus dat 

zullen we goed moeten managen. Aan de andere kant: in de 

sector Zorg en Welzijn moet je ook vaak werken met veel 

afleiding om je heen, dus dat sluit goed aan op de praktijk. 

Mijn verlangen is dat we ons leergebied in de toekomst 

breder kunnen trekken dan alleen het vmbo. Ook voor andere 

leerniveaus is het goed om kennis te maken met Zorg en 

Welzijn. In Amerika noemen ze dat On your own, voor jezelf 

kunnen zorgen. Het lijkt me een uitdaging om dit ook binnen 

ons onderwijs vorm te geven.”

‘We hebben volledig 
kunnen meedenken 

over de nieuwe 
leeromgeving’M
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Onder de naam ARTvertisements maken Barbara van Druten 

en Niki Koutouras digitale collages. Deze collages zijn 

opgebouwd uit bestaande foto’s en worden op zo’n manier met 

elkaar verweven dat ze samen één geheel vormen. In het geval 

van het Coenecoop College ontstaat een kunstwerk dat van 

beneden naar boven maar liefst drie verdiepingen beslaat. Wat 

erop komt te staan? Hét verhaal van het Coenecoop College.

INPUT OPHALEN
Tijdens twee sessies hebben Van Druten en Koutouras digitaal 

input opgehaald bij een werkgroepje, bestaande uit leerlingen, 

docenten en medewerkers van de school. “We zijn begonnen 

met woorden en begrippen te benoemen die kenmerkend zijn 

voor het Coenecoop College en Waddinxveen”, vertelt  

Van Druten. “Denk aan ‘ontmoeten’ en ‘ontwikkeling’.  

Vervolgens zijn we daar samen afbeeldingen bij gaan  

zoeken. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want hoe beeld 

 je bijvoorbeeld ‘ontwikkeling’ uit?”

“Het allerbelangrijkste vinden wij dat een collage identiteit 

en inspiratie uitstraalt”, zegt Koutouras. “Je moet je kunnen 

verwonderen over wat je ziet, maar tegelijkertijd moet je er ook 

het Coenecoop College in kunnen herkennen. Aan de hand van 

de sessie brengen we de wensen in kaart en vervolgens gaan 

we trechteren welke afbeeldingen we kunnen gebruiken.” Het 

is een enorme puzzel. Van Druten: “Zo’n collage bestaat soms 

wel uit honderden lagen, die qua kleur en vorm tot één geheel 

moeten worden gesmeed.”

Hét verhaal
op de muur
Het atrium wordt een belangrijke plek binnen de nieuwbouw van het Coenecoop 
College. Op een van de muren wordt een groot kunstwerk aangebracht. Zo eentje 
waar je niet op uitgekeken raakt. Laat dat maar aan ARTvertisements over.

PASTELKLEUREN
Amélie, leerling 4 vwo, was deelnemer aan de sessie waarbij 

input werd opgehaald. “Dat was heel leuk om te doen. Een 

aantal leerlingen stelde voor om er een rustig kunstwerk van 

te maken met pastelkleuren, het is in de school namelijk al druk 

genoeg. Het was daarnaast wel grappig dat docenten hun eigen 

vak erin probeerden te krijgen. Ik ben erg benieuwd hoe het 

kunstwerk er straks uitziet en vind het erg leuk om op  

deze manier een steentje bij te dragen aan de sfeer in het 

nieuwe gebouw.” Van Druten en Koutouras betrekken de 

werkgroep bij de vorderingen van hun werk. Hebben ze al enig 

idee welke kant het creatieve proces opgaat? Van Druten: “Ik 

heb het Coenecoop College leren kennen als een hechte en 

warme community. Dat zal zeker in de collage terugkomen, 

in combinatie met bijvoorbeeld de geschiedenis, de locatie, 

educatie en maatschappelijke kwesties. Maar het kunstwerk 

mag ook uitstralen ‘Wij zijn de toekomst!’. Het zijn nu nog veel 

losse ideeën, maar het is mooi hoe straks alles samenkomt.”
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NIKI KOUTOURAS EN BARBARA VAN DRUTEN - ARTVERTISEMENTS
AMÉLIE - LEERLING 4 VWO
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Contact beide locaties:
T  0182 – 616 055
administratie@coenecoopcollege.nl
coenecoopcollege.nl

Waddinxveen
Oude Dreef 6

Boskoop
Torenpad 102


