
Q & A over de nieuwbouw en onze onderwijsontwikkeling 
 

Waarom heeft het Leonardo College een nieuw schoolgebouw nodig? 
Het huidige schoolgebouw aan de Noachstraat is een relatief oud en op onderdelen 

achterhaald schoolgebouw. Dit gebouw heeft gangen en lokalen en staat daarmee 

onderwijsvernieuwing in de weg. Vandaar dat wij ontzettend blij zijn met onze nieuwe 

school die we per 1 augustus aanstaande in gebruik gaan nemen. Een school die veel meer 

mogelijkheden biedt om eigentijds onderwijs vorm te geven en die uitnodigt om ook na 

schooltijd te blijven werken, overleggen en leren. Dit zowel voor onze leerlingen als onze 

medewerkers. 

Wat zijn de verschillen met het huidige gebouw? 
Het huidige gebouw heeft (standaard) lokalen en grote open gangen. Het nieuwe gebouw 

heeft geen standaard lokalen maar lokalen van verschillende grootte. Daarnaast heeft het: 

• Een collegezaal (instructie aan meerdere groepen leerlingen); 

• Een wereldoriëntatie lokaal (projectruimte); 

• Een bèta-laboratorium (voor langdurig onderzoek en proeven); 

• Een buitenlokaal (voor ander onderwijs, brainstrom in open ruimte); 

• Een uitnodigende aula om over te blijven (voor pauzes, tussenuren en bijv. diploma-

uitreikingen); 

• Een overdekte fietsenstalling en voor het eerst een uitnodigende buitenruimte 

(plein), ontworpen door onze leerlingen; 

• Werkplekken voor leerlingen (individueel en groepen). 

Wat betekent dit voor het onderwijs? 
Dit betekent dat we ons onderwijs anders kunnen organiseren en aanpassen aan het leren 

van onze leerlingen. Bijvoorbeeld korte instructies in de collegezaal (30 minuten), verwerken 

van de stof, oefenen, werken aan opdrachten onder begeleiding van de docent (60 minuten) 

en grotere practica, bewegingsonderwijs, tekenen in langere tijd (90 minuten). Op termijn 

willen we hier een gedeeltelijke keuzevrijheid voor leerlingen aan koppelen: als je de stof 

beheerst mag je in plaats van dat vak werken aan verdieping of aan een vak waar je meer 

tijd voor nodig hebt. 

Wat verandert er volgend schooljaar (al)? 
We hadden dit schooljaar willen experimenteren met deze nieuwe opzet van ons onderwijs. 

Echter, in verband met Covid-19 zijn deze pilotweken niet doorgegaan. We vonden het niet 

verantwoord om nu te experimenteren: onze huidige leerlingen hebben de lessen hard 

nodig. Dit betekent dat we de volgend jaar wellicht nog weinig veranderingen doorvoeren 

maar volgend jaar gebruiken om ervaring op te doen. Maar ook nu is dit met een slag om de 

arm: covid-19 blijft een claim op ons onderwijs leggen. Wel is duidelijk dat wij 

experimenteren met ons onderwijs. Niet met onze leerlingen! We zullen kijken wat kan, 

mogelijk en verantwoord is.  


