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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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Ronald de Vrieze, 1 november 2019 

 
1. Een probleem is dat kaders voor scholenhuisvesting langdurig zijn vastgelegd in wet- en 

regelgeving, terwijl gebruikers juist behoefte hebben aan snel aanpasbare leeromgevingen.  

De grootste uitdaging voor ontwerpers van duurzame gezonde basisscholen is het (h)erkennen 

van de grote belangenverschillen tussen gebruikers en die van de gemeenschap. (dit 

proefschrift) > hsk 2 

 

2. De bouwwereld roept al jaren dat er meer ‘human factors’ nodig zijn in het bouwproces. 

Alleen een paradigmaverschuiving kan een noodzakelijke verandering in scholenbouw 

bewerkstelligen. Daarbij past een reflectieve attitude van actoren ten aanzien van hoe zij in 

hun streven hun eigen behoeften te vervullen de besluitvormingsprocessen beïnvloeden. (dit 

proefschrift). > hsk 2 

 

3. Eindgebruikers van basisscholen komen onvoldoende aan bod bij het ontwerpen van hun 

school. Zij zouden, om hun eisen beter in kaart te brengen, ondersteuning moeten krijgen van 

disciplines die juist hun belangen vertegenwoordigen (dit proefschrift). > hsk 3 

 

4. Een algemene opvatting over de huidige scholenbouw is dat tijdens de ontwerpfase nu 

eenmaal veel concessies gedaan moeten worden om aan alle belangen tegemoet te kunnen 

komen. Het ontwerpen van duurzame gezonde basisscholen betekent echter juist zoveel 

mogelijk de verschillende belangen te respecteren door deze fysiek te onderscheiden in 

belangen van eindgebruikers en maatschappelijke belangen (dit proefschrift). > hsk 3 

 

5. Technische, politieke, en financiële invloeden voeren nu de boventoon bij het ontwerpen 

van duurzame gezonde scholen, terwijl juist sociale, onderwijskundige, eigen visies op 

onderwijsruimten, en milieukundige waarden veel meer invloed zouden moeten krijgen. De 

bouwsector zou daarom disciplines zoals milieukunde en sociale wetenschappen moeten 

integreren in het bouwproces (dit proefschrift). > hsk 4 en hsk 5 

 

6. Er zou bij het ontwerpen van basisscholen meer rekening moeten worden gehouden met 

een nog niet bekende en geheel onvoorspelbare toekomst. (dit proefschrift). > hsk 5  

 

7. De opgelopen milieuschade van onlangs gebouwde ‘duurzame’ scholen gaat ons allen ooit 

nog een hoop geld kosten. 

 

8. Als de bouw meer belangstelling zou hebben voor positieve psychologie dan zou dit hun 

nog veel winst opleveren.  

 

9. Als een substantieel deel van de opgewekte energie uit windmolens op het land uitgekeerd 

wordt aan omwonenden dan wil (bijna) iedereen wel zo’n molen in de achtertuin.       

 


