
Hogeschool Windesheim is sinds 2010 in  

Almere gevestigd op meerdere (huur)locaties. 

De strategische koers en de groeiende  

studentenpopulatie geven aanleiding tot realisatie 

van een nieuwe campus in de binnenstad van  

Almere. De onderwijsambities zijn centraal gesteld 

bij de definitie van de huisvestingsvraag. Eén van 

deze thema’s is de verbinding met de stad. Hasib 

Moukaddim, directeur Onderwijs Windesheim 

Almere vertelt: “De hogeschool zet zich in om actief 

bij te dragen aan een inclusieve en duurzame 

samenleving. Vanuit het onderwijs en onderzoek 

wordt er een nadrukkelijke verbinding gezocht met 

(sociaal)ondernemers en de inwoners van de stad. 

We zetten ons in om kansenongelijkheid aan te 

pakken en studeren voor zoveel mogelijk mensen 

toegankelijk te maken. De nieuwe campus draagt 

hier aan bij. In het nieuwe gebouw moet iedereen 

zich welkom voelen, het hart wordt een dynami-

sche plek waar verbindingen ontstaan met de stad, 

student, medewerker én het regionale bedrijfs-

leven.” 

ONDERWIJS EN ONDERZOEK ALS BASIS VOOR  
HET ONTWERP
Huisvesting speelt een belangrijke rol in het  

realiseren van de onderwijsambities. Maarten de 

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben impact op het onderwijs van de 21e eeuw. Leren doe je 
overal en leerlingen en studenten komen al op jonge leeftijd in contact met de wereld om hen heen. 
Verbinding en samenwerking met onderwijs- en werkveldpartners nemen inmiddels een prominente 
plek in ons onderwijs in. Dat zien we terug in het PO, VO, MBO, HBO en WO. Maar hoe stimuleer je de 
gewenste samenwerking en hoe faciliteer je de ontmoeting? De locatiekeuze en inrichting van het 
gebouw zijn daarin van grote meerwaarde.

Onderwijsambities en 
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Maarten de Vries, projectmanager Huisvesting & Vastgoedbeheer 

Windesheim en Sytske Ypma, huisvestingsadviseur bij abcnova
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Vries, projectmanager Huisvesting & Vastgoedbeheer 

Windesheim legt uit: “Samenwerking ontstaat vaak 

organisch, maar huisvesting kan hierin als kataly-

sator fungeren. Maar hoe dit te faciliteren, dat is de 

uit daging. abcnova heeft ons geholpen bij het scherp 

krijgen en concreet maken van onze onderwijs-

ambities en de vertaling ervan naar een uitdagend 

Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwbouw.  

We hebben veel vertrouwen dat we met de nieuwe 

huisvesting een volgende stap gaan zetten in het 

realiseren van onze ambities.” 

PROGRAMMA VAN EISEN
Kwaliteit van onderwijs vertalen wij naar kwaliteit 

van schoolgebouwen. Windesheim biedt in Almere 

onderwijs in drie hoofdstromen: Welzijn, Zorg & 

Educatie, IT & Techniek en Economie. Sytske Ypma, 

huisvestingsadviseur bij abcnova: “Ik vind het mooi 

om te zien dat het PvE écht aansluit bij de thematiek 

uit het onderwijs. Zo is er veel aandacht voor het wel-

bevinden van student en medewerker en wordt volop 

ingezet op innovatie door het creëren van diverse 

labs.” In de vertaling naar huisvesting betekent wel-

bevinden onder andere het stimuleren van gezond-

heid en beweging. Dit kan bijvoorbeeld door trappen 

een prominente plek te geven in het ontwerp en deze 

goed beloopbaar te maken, maar ook door aandacht 

te hebben voor de mentale gezondheid. In het geval 

van Windesheim door het creëren van een stilte-

centrum gekoppeld aan het studiesucces centrum 

voor individuele studentenbegeleiding. 

Het PvE kwam tot stand in een periode waarin we 

geen fysieke ontmoetingen konden organiseren, we 

vertaalden onze aanpak daarom naar een digitale 

reeks met werksessies. Een vertegenwoordiging van 

de gebruikers leverde stapsgewijs input met behulp 

van een virtueel whiteboard, waardoor we toch elkaar 

konden inspireren en samen brainstormen. Yvonne 

de Boer, procesmanager bij abcnova: “De corona-

pandemie leerde ons hoe belangrijk het is om te wer-

ken met een heldere structuur en stappenplan, zowel 

voor onszelf als voor de betrokkenen. Door goed te 

luisteren, elkaar uit te dagen en te inspireren ontstaat 

een prettige, stimulerende en resultaat gerichte 

dynamiek.” Bijzonder in het proces was de welwil-

lendheid van gebruikers om te zoeken naar generieke 

oplossingen zodat het gebouw ook naar de toekomst 

flexibel en aanpasbaar is voor het onderwijs.

PLEK VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 
De hogeschool is niet alleen een plek voor onder-

wijs, er wordt ook praktijkgericht onderzoek ver-

richt. Windesheim wil het onderzoek dichter bij de 

samenleving brengen. Josephine Lappia, directeur 

Kenniscentrum Flevoland licht toe: “De vraag die aan 

al het onderzoek ten grondslag ligt, komt voort uit de 

dagelijkse praktijk van organisaties en professionals. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd sámen met partners 

uit de praktijk.” Windesheim richt zich op maat-

schappelijke innovaties die in het veld plaatsvinden, 

waarbij studenten daadwerkelijk de wijk ingaan. Dit 

wordt georganiseerd met behulp van zogenaamde 

FieldLabs. Omdat de lectoraten zowel een externe als 

interne focus hebben worden deze in de etalage van 

het toekomstige gebouw gepositioneerd. Zichtbaar 

én in de nabijheid van centrale studieplekken, project- 

en overlegruimtes zodat deze door studenten en 

samenwerkingspartners gebruikt kunnen worden als 

plek om samen te werken en elkaar te ontmoeten.

CIRCULAIRE CAMPUS
Gezamenlijk dragen we de verantwoordelijkheid om 

verantwoord met bouw- en grondstoffen om te gaan. 

Windesheim heeft voor zichzelf als ambitie gesteld 

dat al haar onderwijsgebouwen zoveel als mogelijk 

circulair gebouwd worden. Binnenkort wordt de  

architect geselecteerd voor dit project, parallel worden 

de circulaire doelstellingen concreet gemaakt.  

Maarten de Vries: “Enerzijds gaat het om circulair 

materiaalgebruik, maar daarnaast gaat het ook over 

circulair ontwerpen: toekomstbestendig, optimaal 

beheer en onderhoud, herbruikwaarde en een ontwerp 

voor meerdere levenscycli, ook wel adaptiviteit  

genoemd”. Hier komen alle disciplines bij elkaar, 

want ook vanuit het onderwijs en onderzoek is  

er binnen Windesheim volop aandacht voor de  

circulaire economie.

Kijk voor meer informatie op www.abcnova.nl. 
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