
I            n Hilversum gaan we een unieke schoolcam-

pus voor zorg en onderwijs realiseren. Met de 

campus gaan De Kleine Prins en Merem samen 

de ontwikkeling van kinderen en jongeren verder 

versterken. De Kleine Prins biedt speciaal onderwijs 

en dienstverlening aan leerlingen met een (meer-

voudige) beperking of aan leerlingen die chronisch 

ziek zijn. Daarbij werken we al zo’n zestig jaar nauw 

samen met Merem (en diens rechtsvoorgangers), dat 

specialistische revalidatie biedt.

Op de campus komt een geheel nieuwe school voor 

speciaal onderwijs voor leerlingen van vier tot twintig 

jaar, waardoor mytylschool De Trappenberg uit 

Huizen vertrekt. Bij de nieuwe school voor speciaal 

onderwijs komt een behandelcentrum en verwarmd 

zwembad voor kinderen met een (meervoudige) 

beperking of chronische ziekte. De bedoeling is dat 

kort daarna een reguliere school volgt, aangeboden 

door de International Primary School Hilversum.

De aanleiding voor de nieuwbouw is tweeledig. Na 

veertig jaar was de mytylschool in Huizen afgeschre-

ven, en verhuisde Merem naar Hilversum. We zijn 

onlosmakelijk verbonden aan het revalidatiecentrum; 

kinderen twintig kilometer heen en weer laten rijden 

voor een revalidatiebehandeling is geen optie.

Goede contacten bij gemeente
De verhuizing van Huizen naar Hilversum had wel 

wat voeten in de aarde. De toenmalige wethouder 

zei: ‘Jullie zijn van harte welkom, maar ik ga er niet 

voor betalen.’ VBS-adviseurs Ben Mom en Peter Warn-

ders zetten mij op het spoor van een verplaatsing 

van een soortgelijke school vanwege de verbonden-

heid aan het revalidatiecentrum. In 2010 heb ik een 

verzoek om verplaatsing gericht aan het ministerie 

van Onderwijs en dit is gehonoreerd. Daarna kon de 

gemeente Hilversum er niet meer onderuit en is de 

nieuwe school voor speciaal onderwijs in 2014  

opgenomen in het huisvestingsprogramma.

Het is van belang goede contacten te hebben bij de 

gemeente, want puur ambtelijk en formeel zijn er 

weinig mogelijkheden. Het gaat om ondernemerszin 

en kansen pakken, om te zien wat je kunt betekenen 

voor jongeren die uitvallen in het reguliere onderwijs. 

Wethouder Eric van de Want is een goede, meeden-

kende onderwijswethouder. Hij zag de winst voor 

Hilversum om naast mediastad ook onderwijsstad te 

worden en meerwaarde te creëren door onderwijs en 

zorg te combineren. 

Bijzondere vraagstukken
Het bouwproces is een andere kwestie. Afgesproken 

is dat Merem de school bouwt, De Kleine Prins is huur-

der en de gemeente betaalt de huur. Dat scheelt in de 

bouwkosten doordat je één architect en één aanbeste-

ding hebt. Het is alleen niet ideaal dat je als huurder 

geen partner in het bouwoverleg bent. Dat Merem de 

school bouwt, brengt bijzondere vraagstukken met 

zich mee: Denk aan hoe je het onderhoud voor de 

komende twintig jaar tussen beide partijen regelt.

Een tegenvaller is dat het traject langer duurt dan  

gehoopt. We hadden zes, zeven jaar geleden de  

nieuwe school willen openen. Uitstel is in de interne 

communicatie naar leerlingen, ouders en mede-

werkers lastig. Leerlingen, jongeren en ouders die 

meedachten over het ontwerp zullen de nieuwe school 

niet bezoeken. Maar uiteindelijk telt het resultaat.  

De bouw is in september 2017 gestart en de verhui-

zing is gepland rond de kerstvakantie 2018.  

We krijgen een prachtige schoolcampus, die veel  

meer biedt dan de optelsom van twee scholen en  

een revalidatiecentrum! n
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