
Omgevingsdialoog

Nieuwbouw
Sint-Joriscollege & 
Helder havo/vwo

10 februari 2022



• Doel van de bijeenkomst is informeren en informatie ophalen
• Vragen via de chatfunctie
• Achteraf wordt samenvatting toegestuurd



Programma
• Welkom 
• Kaders 
• Visie op opgave 
• Visie op terrein 
• Processtappen
• Vervolg



Welkom!
Peter van der Eijnde

Directeur Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo



Inhoud

• Wie zijn wij? Helder havo/vwo
• Wie zijn wij? Sint-Joriscollege

• Overkoepelend: Parmant Scholen
• Waarom nieuwbouw?



Huidige locaties



Wie zijn wij?

• Helder havo/vwo is een havo-vwo-school voor kinderen met 
autisme, AD(H)D en/of een vergelijkbare
ondersteuningsbehoefte. Niet speciaal, maar wel bijzonder.

• 'Wij zijn druk bezig met rust'

• Kernwaarden
o Kleinschaligheid
o Structuur
o Duidelijkheid
o Deskundige ondersteuning

• 190 leerlingen



Wie zijn wij?

• Sint-Joriscollege is een school voor mavo, havo en vwo

• 'Ontdek jezelf en de wereld'

• Profilering
o Topsport, Sportklas
o Kunst & cultuur
o Wetenschapsoriëntatie (WON)

• 1530 leerlingen



Overkoepelend: Parmant Scholen

Vestigingen
• Aloysius de Roosten
• Vakcollege Eindhoven
• Antoon Schellenscollege
• Praktijkschool Eindhoven
• Helder havo/vwo
• Sint-Joriscollege

Profilering
• 'Jij maakt morgen mooi'
• Kansrijk, diversiteit en bijdragen(d)

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
• Vereniging van 66 scholen in Brabant
• 'Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen'



Waarom nieuwbouw?
• Huidige gebouw Sint-Joriscollege is te klein en verouderd.

• Huidige gebouw Helder is verouderd én door nieuwe 
ontwikkelingen op Eikenburg moet Helder uit het gebouw weg.

• Huidige gebouwen voldoen niet aan de hedendaagse eisen 
op het gebied van:

o lucht
o geluid
o energie
o duurzaamheid

• Nieuwe onderwijsvisie: aansluiten op ontwikkelingen in 
de maatschappij en de leerlingen

• Versterken samenwerking Helder havo/vwo en Sint-
Joriscollege, met behoud van eigen identiteit van beide 
scholen



Kaders
Linda Kröse

Projectmanager HEVO



Opgave tot nieuwbouw:

• maart 2019: overeenkomst gemeente en VO-scholen over alle 
nieuwbouwscholen in Eindhoven

• april 2019: raadsbesluit (inclusief uitvoeringsprogramma en de 
financiering nieuwbouw)



Kaders en uitgangspunten opgave:

• Nieuwbouw onderwijs (inclusief sport)
• 1.720 leerlingen (1.530 leerlingen Sint-Joriscollege en 190 leerlingen 

Helder havo/vwo)
• Grootte van school: 11.306 m² BVO 
• En 4 gymzalen
• 3 verdiepingen 
• Budget nieuwbouw: € 27 miljoen



Kaders en uitgangspunten opgave:

• Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen
• Technische eisen conform RKO (Richtlijn Kwaliteit Onderwijs) en 

bouwbesluit
• Kwaliteit duurzaamheid (minimaal): Bijna Energie Neutraal Gebouw 

(BENG), gasloos en waterberging op eigen terrein
• Locatie op eigen terrein Sint-Joriscollege (achter huidig gebouw)
• Geen tijdelijke huisvesting voor leerlingen tijdens bouw
• Ruimtelijk kader



Visie op opgave
Mira van Beek

Architect atelier PRO



Visie op terrein
Marian de Vries

Landschapsarchitect buro Lubbers



Processtappen



Proces

januari ‘22 mei ‘22 oktober ‘22 sept ‘23 augustus ‘26

1e dialoog: visie
2e dialoog: ruimtelijk en landschappelijk plan, mobiliteit, 

proces bestemmingsplanwijziging

3e dialoog: omgevingsvergunning
4e dialoog: technische uitwerking

5e dialoog: bouwwerkzaamheden

juni ‘25

omgevingsmanager aannemer



Proces: inspraaktraject

mei ‘22 oktober ‘22

Inspraak: bestemmingsplanwijziging

Inspraak: omgevingsvergunning



Vervolg…



Vervolgacties

• Het ontwerpteam werkt aan het Voorontwerp gebouw en terrein

• Samenvatting van deze avond wordt met u gedeeld
• Vragen stellen via jorishelder-nieuwbouw@parmantscholen.nl
• Meld u aan voor de digitale mailinglist via:

jorishelder-nieuwbouw@parmantscholen.nl

We zien u graag op de eerstvolgende omgevingsdialoog binnenkort!



Vragen?
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