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door Johan van Grinsven

TILBURG – Tientallen miljoenen eu-
ro’s steken drie partijen samen in
de uitbreiding van onderwijscam-
pus Stappegoor in Tilburg-Zuid.
Zowel Fontys Hogescholen als On-
derwijsgroep Tilburg gaan daar
uitbreiden. Ze ondertekenen mor-
gen een overeenkomst met de ge-
meente Tilburg.
Voor Onderwijsgroep Tilburg
gaat het om nieuwbouw van Vak-
college Tilburg. Die school is een
fusie van de vmbo-scholen De
Vakschool en MBC Economie en
Groen in Tilburg-Noord. Nu zit
de school verspreid over twee lo-
caties, de Reitse Hoevenstraat en
de Gershwinstraat.
De nieuwbouw zit al jaren in het
vat. Twee jaar geleden reserveerde
de gemeente hiervoor 10 miljoen
euro; Onderwijsgroep Tilburg

steekt er 5 miljoen euro in.
De nieuwe huisvesting komt
naast ROC Tilburg, dat ook onder
Onderwijsgroep Tilburg valt. Op
één locatie verwacht het Vakcolle-
ge efficiënter te kunnen werken.
Ook moet de nabijheid van het
ROC de aansluiting van vmbo en
mbo vergemakkelijken. En de
scholen willen gebruik gaan ma-
ken van elkaars faciliteiten. Vol-
gens bestuursvoorzitter Fred van
der Westerlaken van Onderwijs-
groep Tilburg is het nieuwe pand
in augustus 2017 klaar.
Fontys bestudeerde enkele jaren
de mogelijkheden om van Stap-
pegoor te verhuizen naar de
Spoorzone in Tilburg. Dat ging
uiteindelijk niet door, tot grote te-
leurstelling van de gemeente. Hoe
Fontys gaat uitbreiden op Stap-
pegoor is nog niet helemaal duide-
lijk. Mogelijk komt er zowel

nieuwbouw als extra verdiepin-
gen op bestaande panden. Vol-
gens bestuurder Jan Welmers van
Fontys gaat het vermoedelijk om
een investering van enkele tiental-
len miljoenen euro’s, maar is het
nog te vroeg om dat exact aan te
geven.
De extra faciliteiten zijn nodig
voor de bestaande Fontys-oplei-
dingen in Tilburg, waar de instel-
ling zo’n 17.000 studenten heeft.
Dat aantal is te groot om alle op-
leidingen op Stappegoor te huis-
vesten. „We houden ook locaties
elders in de stad. Op Stappegoor
gaan we uitbreiden en de kwali-
teit van de voorzieningen verbete-
ren”, aldus Welmers. De eerste
aanpassingen moeten volgend
jaar klaar zijn.
Onderwijsgroep en Fontys willen
in de toekomst meer samenwer-
ken op Stappegoor en meer van
elkaars voorzieningen gebruik ma-
ken. Maar ze gaan eerst samen
met de gemeente onderzoeken of
alle uitbreidingen echt gereali-
seerd kunnen worden en wat de
gevolgen ervan zijn voor de be-
reikbaarheid - per bus, fiets en au-
to - van Stappegoor.

Twee
werelden

Fontys Hogescholen en Onderwijsgroep
Tilburg breiden uit op onderwijscampus
Stappegoor in Tilburg.

TILBURG – Berg en dal in Midden-Bra-
bant. De enorme afvalhoop van De
Spinder en de vernieuwde natuur van
landgoed Huis ter Heide komen in dit
vergezicht samen.
De Schotse Hooglanders op de voor-
grond bekommeren zich niet om de
welvaartsresten uit de huishoudens
van Brabantse burgers die hoog opge-
tast liggen. Zij grazen onbekommerd
het grasland af dat Natuurmonumen-
ten er toestaat, tussen jonge vennen
en oude bossen in. De meeuwen daar-
entegen pikken op de vuilnisberg
hun graantjes mee.
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