
ROC Ter AA is een regionaal opleidingencentrum in Helmond 
waar zo’n 5000 jongeren én volwassenen actief en zelfstandig 
kennis en vaardigheden kunnen verwerven die nodig zijn in 
beroep en maatschappij. De instelling heeft beroepsopleidingen 
op alle mbo-niveaus in de gebieden Bedrijf & Ondernemen, 
Mens & Maatschappij en Techniek & Technologie. Daarnaast 
biedt een afdeling Loopbaancentrum & Educatie een groot 
aantal cursussen en opleidingen voor volwassenen.

Knellende huisvesting belemmert onderwijsvernieuwing
Vernieuwend onderwijs is een van de peilers in de visie van 
de school. Zij sluit daarbij aan op het competentiegericht 
leren dat in 2010 een feit moet zijn. Het grootste deel van de 
opleidingen wordt gegeven op de hoofdlocatie in Helmond. 
De opleidingen van Mens & Maatschappij worden verzorgd op 
een kleinere locatie, eveneens in Helmond. De huisvesting van 
deze sublocatie wordt als ‘knellend’ ervaren en er is op brede 
schaal behoefte aan aanpassing van de leer- en werkomgeving 
van studenten én docenten. De oorzaak hiervan zijn veranderde 
inzichten in de manier waarop studenten leren en docenten 
kennis en vaardigheden overdragen. 

ROC Ter AA heeft Hevo ingeschakeld om het proces van 
herontwerp van de bestaande huisvesting te begeleiden. 

In een herontwerp wordt de gebouwindeling aangepast aan 
actuele onderwijskundige /organisatorische inzichten. De door 
Hevo toegepaste methodiek om tot herontwerp te komen, 
kenmerkt zich door een interactieve aanpak met betrokkenheid 
van onderwijsteams, waardoor een breed draagvlak ontstaat.  
De aanpak is efficiënt en heeft daardoor een beperkte 
doorlooptijd en resulteert in een concreet resultaat dat geschikt 
is voor besluitvorming. 

Inpassingsstudie bepaalt ruimtebehoefte
De herontwerpmethodiek is toegepast bij een diversiteit 
aan opleidingen binnen Mens & Maatschappij, Bedrijf & 
Ondernemen en ICT. Wietske Piek is afdelingsdirecteur van 
Mens & Maatschappij. Zij licht toe dat de situatie bij haar 
onderwijsafdeling vrij gecompliceerd was: “Naast actuele 
onderwijsontwikkelingen was er ook sprake van een sterke 
stijging van het aantal studenten. De huisvesting werd daardoor 
dagelijks als buitengewoon knellend ervaren. 
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Bij ROC Ter AA was bij een aantal opleidingen 

sprake van ‘knellende’ huisvesting, die niet meer 

paste bij het eigentijdse, vernieuwende onderwijs 

dat men de studenten wil bieden. ROC Ter AA heeft 

Hevo ingeschakeld om samen met de betrokken 

onderwijsteams in een kort en efficiënt traject te 

komen tot een herontwerp van de huisvesting, dat 

de onderwijsprocessen optimaal faciliteert. Drie 

maanden na de start van het heronwerptraject 

kon de school reeds een weloverwogen besluit tot 

aanpassing nemen.
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van knellende naar passende huisvesting



De docenten moesten steeds improviseren om het 
geplande onderwijsaanbod te kunnen verzorgen”. 
Lilianne Heemels, huisvestingsadviseur bij Hevo, 
die het herontwerptraject begeleidde, vult aan: “We 
hebben eerst onderzocht of de benodigde ruimte wel 
paste in de totaal beschikbare ruimte, een zogeheten 
inpassingsstudie.  Hierbij is een inpassingsscenario 
voor de gehele locatie ontwikkeld op basis van de 
studentenprognoses, de ‘normatieve’ ruimtebehoefte, 
hoofdpunten uit de onderwijskundige visie, de 
visie op docentenwerkplekken én organisatorische 
uitgangspunten. Dit scenario is visueel vertaald in 
een globale layout (vlekkenplan) van het gebouw.” 
Het vastgestelde inpassingsscenario werd vervolgens 
het kader voor de uitvoering van het herontwerp.

Herontwerp in 10 stappen
Om te komen tot een herontwerp heeft Hevo een 
methodiek ontwikkeld in de vorm van een 10-
stappenplan. Onderwijsteams hebben daarbij zelf 
grote invloed op de vormgeving van hun onderwijs-
gebied, zonder dat ze daarvoor veel tijd hoeven te 
investeren. 

De aanpak voorziet daarom in twee vormen van 
overleg per team:
■  overleg met een kleine vertegenwoordiging per 

team (ca. 3 personen)

■  een workshop en eindpresentatie aan het hele 
team. Dit levert betrokkenheid en draagvlak op en 
inzicht in de oplossing in een kort tijdsbestek.

Met de onderwijsteams binnen Mens & Maatschappij 
heeft Hevo het 10-stappenplan doorlopen. Wietske 
Piek vertelt daarover het volgende: “De trajecten met 
de verschillende onderwijsteams verliepen groten-
deels parallel aan elkaar. Dat had als voordeel dat 
synergiemogelijkheden snel inzichtelijk werden.  
In de oude situatie waren er veel generieke lokalen 
die gebruikt werden door meerdere onderwijsteams 
en was er een beperkt aantal specifieke lokalen 
toegewezen aan één of twee teams. Bij het 
herontwerp kreeg elk onderwijsteam een eigen 
onderwijsdomein toegewezen dat het team zelf kon 
indelen. Hiermee willen wij beter inspelen op de 
behoefte aan kleinschaligheid en de persoonlijke 
betrokkenheid van studenten bij hun opleiding.  
Op basis van (tussen)resultaten werd inzichtelijk 
welke ruimten toch beter gezamenlijk gebruikt 
konden worden, zoals een collegezaal.” 

Op basis van het overleg met een kleine vertegen-
woordiging en een workshop waarin veel over de 
onderwijskundige visie en activiteiten gesproken is, 
zijn een verfijnde ruimtebehoefteberekening en een 
ruimteprogramma opgesteld. 

Een rondgang door het bestaande gebouw gaf inzicht 
in de technische mogelijkheden voor aanpassing en 
een globale indruk van de financiële consequenties 
daarvan. Het herontwerp dat hieruit ontstond, werd 
gepresenteerd in de vorm van een layout (plattegrond). 
Hierdoor werden de consequenties van gemaakte 
keuzes inzichtelijk en kon het team beoordelen of 
de plattegrond voldeed aan hun eisen en wensen.  

“In het algemeen”, zegt Lilianne Heemels, “worden de 
nieuwe indelingen gekenmerkt door de aanwezigheid 
van grotere, open leergebieden, meer variatie in 
soorten en omvang van ruimten, meer transparantie, 
medewerkers(flex)plekken met een balie en minder 
‘traditionele’ instructielokalen”. 

Concreet resultaat in drie maanden
Binnen een tijdsbestek van drie maanden kon een 
herontwerptraject van meerdere teams parallel 
doorlopen worden. ROC Ter AA heeft ervoor gekozen 
om de aanpassingen gefaseerd door te voeren, daar 
waar mogelijk in de zomervakantie. Zo kon men 
het nieuwe schooljaar starten met huisvesting die 
optimaal afgestemd was op het onderwijs. 

Wietske Piek: “Op een paar kleine punten na is de 
uitvoering op schema verlopen. Al met al heb ik veel 
positieve reacties ontvangen. 

Ik constateer wel dat de doorvoering van de geplande 
onderwijsvernieuwing op organisatorisch vlak hier 
en daar extra aandacht behoeft. De aangepaste 
huisvesting dwingt een andere manier van leren en 
werken af. Voor sommige docenten is dat nog even 
wennen. Daar gaan we de komende weken aan 
werken.”«
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‘Op basis van 
(tussen)resultaten werd 

inzichtelijk welke ruimten 
toch beter gezamenlijk 

gebruikt konden worden, 
zoals een collegezaal’


