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Winters bouwt gewoon door 
tijdens de bouwvak 

TEAM 
BOUW- 
SERVICE

Winters voert grote verbouwing uit bij Parcours

INTERVIEW MET MIRIANNE GOVERS ,  D IRECTEUR PARCOURS

Govers schakelt daarvoor projectbureau Laride en  
Winters in. De verbouwing vindt plaats in de school-
vakantie. Govers: ‘De uitvoerder van Winters was  
onze steun en toeverlaat. Doordat je de hele vakantie 
dezelfde uitvoerder hebt, creëer je rust.’

Van twee locaties naar één
‘Onze school biedt nu de vmbo basis- en kaderopleiding 
en de leerroute Arbeid aan vanuit één locatie in plaats 
van twee, verspreid over Tilburg’, begint Govers. ‘Het 
samengaan van de twee leerroutes was noodzakelijk en 
heeft grote consequenties gehad: de verbouwing was  
er daar maar één van. Letterlijk niemand zit meer op  
dezelfde plek, de teams moesten worden samen-
gevoegd, leerlingen moesten naar een nieuwe locatie. 
Heel ingrijpend allemaal.’

Meer licht, sfeer en openheid
De jongeren die les krijgen op Parcours hebben extra 
ondersteuning en begeleiding nodig op het gebied  
van gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Op de nieuwe locatie behalen ze ofwel hun vmbo basis 
of kader- diploma of één of meer certificaten binnen de 
branches schoonmaak, veiligheid, keuken en bediening. 
Govers: ‘Een belangrijk doel van de verbouwing was om 
aan de binnenkant meer licht, sfeer en openheid te  
creëren. Daardoor ontstaat een prettiger en rustiger  
klimaat voor onze leerlingen en onze leerkrachten. Dat is 
heel goed gelukt.’

Nieuwe restaurant is blikvanger
Als Govers een rondleiding door het gebouw geeft, staat 
ze ongeveer om de tien passen stil. Om uitleg te geven 

Mirianne Govers is directeur van Parcours, een school voor Voortgezet 
Speciaal Onderwijs in Tilburg, onderdeel van stichting Biezonderwijs. 
Als de VSO-leerroutes van twee locaties worden samengevoegd in 
één gebouw met een dependance in dezelfde straat, is een grote 
verbouwing evident.

over de werkzaamheden die Winters heeft uitgevoerd  
en om aan te geven hoe gaaf en stoer ze het vernieuwde 
gebouw vindt. Vooral de restaurantruimte waar straks 
gasten en ouders kunnen komen eten is een blikvanger; 
deze ruimte maakt de verbinding met de wijk. Het restau-
rant heeft door de glazen pui veel lichtinval en er is  
openheid naar buiten; de donkere vloer houdt de ruimte 
strak. Om het restaurant te kunnen realiseren, heeft  
Winters een muur uit het bestaande gebouw verwijderd 
en vervolgens de aanbouw gerealiseerd. Govers:  
‘Een deel van de ruimte deed vroeger dienst als tech-
nieklokaal. Dat hebben we verplaatst naar elders in het 
gebouw. Beide ruimtes zijn prachtig geworden.’ 

Alles voor de transparantie
Govers: ‘De vroegere time-out ruimtes, met een negatief 
uitgangspunt en kille uitstraling, hebben we multifuncti-
oneel gemaakt. Winters heeft die ruimtes opengebroken 
en er ramen in geplaatst: de oude “strafruimtes” hebben 
nu een andere bestemming en zijn in eerste instantie 
gericht op samenwerking. De ramen aan de buitenzijde 
zijn doorgetrokken tot de grond voor meer lichtinval.  
En er zijn ramen aangebracht tussen de kantoren van  
de medewerkers en de leerwerkpleinen. Alles voor de 
transparantie.’

Legio werkzaamheden
Maar Winters heeft nog veel meer werk verricht. De 
donkere gangen van vroeger zijn omgetoverd tot goed 
verlichte corridors, twee theorielokalen zijn samenge-
voegd tot een nieuw praktijklokaal met een draaibank 
en een nieuwe vloer, bij drie lokalen zijn nieuwe ramen 
aangebracht en nieuwe verlichting, en het eens zo grijze 
schoolplein is nu een uitnodigende plaats waar leerlingen  
zodra de bel is gegaan meteen naar toe sprinten.  
Govers: ‘Winters heeft daar overkappingen op het 
schoolplein geplaatst, zodat onze leerlingen als het  
regent toch naar buiten kunnen.’ 

‘We willen jongeren niet wegstoppen’
Over de uitvoering niets dan lof. Govers: ‘Het gebouw  
is in nauwelijks twaalf weken tijd volledig getransfor-
meerd. Winters heeft een topprestatie geleverd en haar 
flexibiliteit getoond door in de bouwvak gewoon door  
te werken. Er is veel meer transparantie in het gebouw,  
dat past ook veel beter bij onze visie. We willen onze  
jongeren niet wegstoppen: ze mogen juist gezien  
worden. Bovendien kunnen we onze jongeren nu nog 
meer praktijkgerichte mogelijkheden bieden. En onze 
personeelsleden hebben recht op een goede en fijne 
werkplek. Die hebben ze nu.’


