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Het beleid 

De visie 

Onze gebouwen moeten zo optimaal mogelijk zijn voor het geven onderwijs in de veelheid van 

beroepen waar we voor opleiden. Het moet prettig zijn in de gebouwen te vertoeven.  

De gebouwen moeten goed onderhouden worden en moeten liefst flexibel, duurzaam en circulair zijn. 

Er moet alle aandacht bestaan voor isolatie, verlichting, verwarming, luchtverversing, koeling, 

onderhoud, losmaakbaarheid, gezondheid, water, afval, biodiversiteit, energiebesparing, mobiliteit, 

catering, inkoop en de inrichting. 

De missie 

De missie is gebouwen voor onderwijs te realiseren waarin het onderwijsleerproces optimaal kan 

plaatsvinden in een duurzame, circulaire en flexibele omgeving waarin het goed toeven is.    

 

De situatie 

We hebben de volgende locaties 

    Eigendom Gehuurd Bedrijfsopleiding 

1. 
Locatie Vlijmenseweg Vlijmenseweg 
2 5223 GW 's-Hertogenbosch x     

2. 

Locatie Onderwijsboulevard, 
Onderwijsboulevard 3, 5223 DE ’s-
Hertogenbosch x     

3. 

Locatie Jacobvanmaerlantstraat, 
Jacob van Maerlantstraat 4. 5216 JL 
’s-Hertogenbosch   X   

4. 
Locatie Marathonloop, Marathonloop 
11, 5235 AA ’s-Hertogenbosch   X   

5. 

Locatie Rietveldenweg, 
Rietveldenweg 22, 5222 AR ’s-
Hertogenbosch   X   

6. 
Locatie Weidonklaan, Weidonklaan 
99-100, 5223 VL ’s-Hertogenbosch x     

7. 
Locatie Stadionlaan, Stadionlaan 53, 
5213 JJ ’s-Hertogenbosch   X   

8. 
Locatie Vriensstraat, Meester 
Vriensstraat 2. 5246 JS Rosmalen     X 

9. 
Locatie Bouwhuis, De Kleine Elst 11, 
5246 JK Rosmalen     X 

10. 
Locatie BEV Still, Beversestraat 20, 
5431 SH Cuijk    X   
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11. 
Locatie Cuijk, Jan van Cuijkstraat, Jan 
van Cuijkstraat 52, 5431 GC Cuijk  x     

12. 
Locatie Oss Euterpelaan, Euterpelaan 
100, 5344 CS Oss  x     

13. 
Locatie Oss Gasstraat Oost, Gasstraat 
Oost 12, 5349 AV Oss    X   

14. 

Locatie Oss, Nelson 
Mandelaboulevard, Nelson 
Mandelaboulevard 4, 5342 BT Oss    X   

15. 
Locatie Uden, Udenseweg, 
Udenseweg 2, 5405 PA Uden    X   

16. 
Locatie Veghel Muntelaar, Muntelaar 
10, 5467 HA Veghel  x     

17. 
Locatie Tilburhg, Ringbaan Oost, 
Ringbaan-Oost 8-17, 5013 CA Tilburg    X   

 

De eerste twee huisvesten 10.000 studenten. De overige 7.000.  

Voor het onderhoud van de gebouwen is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.  

Zo verduurzamen we stapje voor stapje en pakken telkens weer andere gebouwen of 

gebouwonderdelen aan.  

 

In 2021 hebben we de school op Onderwijsboulevard 3 uitgebreid met een bijna energie neutraal 

gebouw met duurzame bouwmaterialen en met aandacht voor circulariteit. In het gebouw zijn 

verschillende onderwijslandschappen gerealiseerd in een flexibele omgeving waarin we trots zijn op 

de techniek. Die is goed zichtbaar in de gebouwen waardoor we hopen dat meer studenten techniek 

gaan studeren en waarmee we studenten kunnen wijzen op welke verduurzamingsmaatregelen we 

genomen hebben. De luchtbehandelingskast staat in de etalage achter de receptie, de 

klimaatplafonds zijn goed zichtbaar, we hebben een ventilatiesysteem dat wordt geregeld op basis 

van CO2 concentraties in de lucht, vloerverwarming, drievoudig glas, een sedumdak, houtskeletbouw 

met cross laminated timber, een losmaakbare houten draagconstructie, sheddaken met 

zonnepanelen, warmtepompen in een biodiverse omgeving etc. 

De oude gebouwen zijn niet afgebroken maar we hebben er een goed geïsoleerde schil omheen 

gebouwd. Zo konden alle materialen behouden blijven. Door het toepassen van veel hout hebben we 

het gebruik van (energievretend) beton zoveel mogelijk vermeden.  

Op de Vlijmenseweg staan zo’n 15 gebouwonderdelen waarvan een groot deel nog stamt uit 1939.  

Het is een oud kazernecomplex. Voor de verwarming moesten de gasbranders vernieuwd worden 

maar in 2021 hebben we ervoor gekozen om daarvoor in de plaats over te gaan op warmtepompen.  

Uit de schoorstenen zal nu nooit meer rook komen. De eerste set warmtepompen maakt water van 40 

graden. Dat is genoeg voor de nieuwste gebouwen die vloerverwarming hebben. Vervolgens gaat het 

water van 40 graden naar een tweede set van warmtepompen die er 80 graden van maken. Dat is 

nodig voor de radiatoren die zich in de oude gebouwen bevinden. De oude gebouwen hebben heel 

veel kleine raampjes maar die zijn we uit aan het rusten met dubbel glas. Ieder jaar wordt weer een 

gebouwdeel aangepakt. In alle klaslokalen is nu een luchtverversingssysteem aangebracht op basis 

van CO2 sensoren. Ons gebouwenbeheerssysteem houdt alles in de gaten.  
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De duurzame, circulaire, flexiebele nieuwbouw met grasdaken, zonnepanelen, sheddaken, 
klimaatplafonds, vloerverwarming etc.   

 
De SDG inspiration bubble 

 
Techniek in de etalage. 
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Met hergebruik van de oude gebouwen in een schil met sheddaken met zonnepanelen. 

 
Meer dan duizend zonnepanelen. 

 
Groen dak. 

 
Drievoudig glas in de oude gebouwen die niet inpandig zijn geworden. 

 
Meer aandacht voor groen en alle ruitjes dubbel glas. 
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Ook de kleine ruitjes 

 
Duurzame waterbesparende toiletten met sensoren. 

 
Lucht-water warmtepompen met groot buffervat voor veertig graden 
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Water-water warmtepompen voor tachtig graden wat 350.000 kuub gas bespaart - 3000 
woningen 

 

CO2 gestuurde luchtventilatie met warmteterugwinning in alle lokalen met een geavanceerd 
gebouwenbeheerssysteem. 

| 
Het gebouwenbeheerssysteem waarop we alles op afstand kunnen regelen en storingen meteen 
zichtbaar zijn. 

Op alle andere locaties worden ook verduurzamingsmaatregelen genomen maar het voert te ver om 

daarop in te gaan. Onderwijsboulevard 3 en Vlijmenseweg 2 zijn verreweg de grootste locaties.   

Via dit beleidsplan verbeteren en vernieuwen we continu omdat we (onderhouds)plannen maken  

(plan) waaruit het actieplan voortvloeit (do). Via sterkte en zwakte onderzoek, jaarverslagen, 

maatregelen en tevredenheidsonderzoek wordt bekeken hoe het beleid op het gebied van de 

gebouwen kan worden verbeterd (check) Via daaruit voortvloeiende nieuwe doelstellingen worden de 

verbeterpunten in gang gezet (act) en is de cirkel rond. Daarnaast trachten we ook direct in te spelen 

op veranderingen en aanbevelingen om slagvaardig en efficiënt te kunnen handelen.  


