
Groen licht voor nieuwbouw Praktijkschool de Linie en het Hoofdvaart 
College  
 
In december stemde de gemeenteraad Haarlemmermeer in met een Integraal Huisvestingsplan 
(IHP) voor onderwijsvoorzieningen. Dit plan is in intensieve en jarenlange samenwerking met de 
schoolbesturen vo, po en so tot stand gekomen en wordt nu samen met de schoolbesturen verder 
uitgewerkt en tot uitvoering gebracht. Belangrijk onderdeel van het plan is de nieuwbouw voor 
Praktijkschool de Linie en het Hoofdvaart College op één locatie. 
 
Jan Rath, lid van het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep is trots dat er nu een 
meerjaren perspectief is en dat er nu concrete plannen liggen waar alle betrokken partijen volledig 
mee instemmen. ‘Concreet betekent dit voor Praktijkschool de Linie en het Hoofdvaart College dat 
we de komende periode in samenspraak met de gemeente verder naar de meest geschikte locatie 
voor beide scholen zoeken. Parallel daaraan stellen we een plan van eisen op, evenals een strategie 
voor de aanbesteding. Naar verwachting zullen beide scholen in 2019 hun leerlingen in de nieuwe 
schoolgebouwen kunnen verwelkomen’.  
 
Ook directeuren Sylvana Halkers van Praktijkschool De Linie en Ronald Smink van het Hoofdvaart 
College zijn enorm blij met het groene licht van de gemeenteraad. ‘De huidige gebouwen van het 
Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie zijn echt aan vervanging toe. Wij  streven naar 
integrale huisvesting die beter past bij de huidige eisen van het onderwijs. Voor beide scholen 
voorziet het IHP in een nieuwe eigentijdse en duurzame voorziening op een locatie, inclusief extra 
ruimte voor bewegingsonderwijs’, aldus Ronald Smink. Sylvana Halkers vult aan: ‘Een prettige en 
veilige leeromgeving is belangrijk, zowel voor de leerlingen als de mensen die er werken. Gebouwen 
waar leerlingen zich thuis voelen en die hen inspireren tot maximale talentontwikkeling’.  

 
Minder uitstroom 
Binnen de gemeente Haarlemmermeer is de verwachting dat in het voortgezet onderwijs de 
aantallen leerlingen de komende jaren nog toenemen, waarna ze na 2020 gaan dalen. Jan Rath: ‘We 
zien dat Haarlemmermeerse jongeren ook een school buiten de polder kiezen. Met een rijk, 
gevarieerd en compleet aanbod in de gemeente, willen de vo-besturen bereiken dat meer leerlingen 
binnen de gemeente naar school gaan. Waarbij er voor ouders en leerlingen echt wat te kiezen is 
tussen de scholen met een onderscheidend profiel’. In het IHP beschrijven de gezamenlijke 
schoolbesturen i.s.m. de gemeente bovendien onder andere de uitgangspunten:  

• Laagdrempelige toegang voor alle doelgroepen. 
• Efficiënt gebruikmaken van beschikbare ruimte waarbij leegstand zoveel mogelijk vermeden 

wordt. 
• Duurzame, inspirerende en functionele schoolgebouwen met een goed binnenklimaat. 
• Gebouwen die voor alle partijen binnen de beschikbare middelen te exploiteren zijn. 
• Multifunctionele gebouwen die een brede rol van de school in de wijk, buurt of kern mogelijk 

maken.  
 
Over de scholen: 
Praktijkschool de Linie is een openbare school voor praktijkonderwijs. In het schooljaar 2017-18 
volgen 180 leerlingen het onderwijsprogramma. Het Hoofdvaart College is een brede vmbo-school 
met een basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg.  


