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In Nederland zijn in de wederopbouwperiode veel lagere ambachtsscholen gebouwd; jongeren kozen 

toen vaak voor praktische vakken. De meeste technische scholen waren christelijk of katholiek. Door de 

bevolkings groei na de oorlog groeide het aantal nog, deels ook door vervangende nieuwbouw. Een pleidooi 

om zorgvuldig om te gaan met de laatste voorbeelden van deze schooltypen.

Lagere technische scholen 
straks uit het straatbeeld?

Maarten de Graad
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Leraar smeden de heer Gelens geeft onderricht aan een van de leerlingen op de LTS Don Bosco uit 1935 in Amsterdam, een ontwerp van K.T.  

Nolens en afgebroken in 2014. Foto omstreeks 1950.



december 2020   | 9

ca. veertig scholen werden in de jaren ’50 

driehoekige lichtstraten toegepast. Van de 

twintig exemplaren met sheddaken zijn de 

meeste geheel of gedeeltelijk gesloopt. In 

de jaren ’60 werden op de platte daken vaak 

lichtkoepels toegepast, een goedkopere vari-

ant. 

Na 1958 kregen alle nieuwbouwscholen 

platte daken en praktijkvleugels van één 

bouwlaag. Het zijn bijzondere voorbeelden 

van bouwkunst, uit een periode die betrek-

kelijk kort achter ons ligt. Het merendeel is 

echter gesloopt. Onder de resterende 34 zijn 

er slechts acht als monument beschermd! 

Verschillende typen
Bij de inventarisatie van de lagere ambachts - 

scholen of technische scholen onderschei-

den we de volgende typen. 

EÉN BOUWLAAG MET KAP 1948-1955

Deze scholen werden vooral gebouwd in het 

noorden, oosten en in Brabant. Het betreft 

27 complexen, waarvan twaalf zogenaamde  

H scholen, waarbij de parallel gelegen vleu-

gels verbonden waren met het hoofdgebouw, 

dat later met bouwlagen werd uitgebreid. Het 

complex in Wijchen uit 1952, een gemeen-

telijk monument, en dat in Oudenbosch uit 

1951 zijn nog over. Oudenbosch, gebouwd in 

twee fasen, wordt met sloop bedreigd.

TWEE BOUWLAGEN MET KAP 1951-1955

Dit is het meest gebouwde type. Tussen 

1951 en 1955 zijn er 37 gebouwd, vooral 

in de hierboven genoemde gebieden. Er 

restten slechts negen complete en redelijk 

gave voorbeelden met een eenlaags prak-

tijkvleugel. Het betreft een complex met 

meerdere bouwfasen in Vroomshoop uit 

en in materiaalgebruik herkenbaar. Vaak 

werden de hoofdgebouwen van een extra 

bouwlaag voorzien. Ze horen bij het ver-

nieuwd onderwijs; iets dat als argument zou 

moeten gelden voor bescherming en aan-

wijzing als monument. 

Complexen uit meerdere bouwfasen zijn nu 

zeldzaam. Veel zijn geheel of gedeeltelijk 

gesloopt. Voor zover bekend bestaan er uit 

de periode 1945-1958 nog maar zes exem-

plaren. Landelijk gezien zijn er uit deze bouw-

periode nog zestien grotendeels complete en 

onaangetaste complexen, waarvan slechts 

twee een monumentenstatus hebben.

In de jaren ’80 en ’90 werden scholen uit-

gebreid met praktijkvleugels, die meestal 

een plat dak hadden. Maar ook kwamen 

nieuwe hoofdgebouwen tot stand. 

Inventarisatie
Tussen 1945-1958 kwamen ca. negentig 

schoolcomplexen tot stand, in de tien jaar 

daarna een zelfde aantal. Bij de schoolge-

bouwen gebouwd voor 1958 hadden alle 

prijkvleugels slechts één bouwlaag en ston-

den haaks op het hoofdgebouw, dat meer-

dere verdiepingen telde met een kap. Bij 

Landelijk gezien zijn tussen 1954 en 1968 

de meeste scholen in de dichtbevolkte pro-

vincies Noord- en Zuid-Holland gebouwd, 

waar al veel ambachtsscholen uit 1890-

1940 stonden. Deels ging het om vervan-

gende nieuwbouw van scholen van rond 

1900. In de provincies Groningen en Over-

ijssel waren tot 1940 minder ambachts-

scholen gebouwd; hier zijn dan ook de 

meeste scholen gebouwd in de periode na 

de Tweede Wereldoorlog. 

Vanaf midden jaren ’60 kwamen veel 

ambachtsscholen leeg te staan. De in de 

jaren ’50 verbouwde en uitgebreide scholen 

voldeden niet meer aan de eisen van de tijd 

en het onderwijsprogramma. Tussen 1964-

1980 zijn hierdoor dan ook veel ambachts-

scholen gesloopt. Nieuwe scholen waren 

nodig en deze werden voornamelijk in 

nieuwbouwwijken gebouwd. 

Complete en redelijk gave technische scho-

len uit de periode 1945-1968 worden nu 

zeldzaam. Het brede palet aan tussen 1890 

en 1968 ontwikkelde gebouwtypen is niet 

meer zichtbaar. Vanuit bouwhistorisch per-

spectief is dit een zorgelijke ontwikkeling. 

Het ontbreekt aan beleid op rijksniveau en 

de complexen zijn vaak te groot en te kost-

baar voor gemeentelijk monumentenbeleid.

Onderwijsvernieuwing en bouwfasen
In het technisch onderwijs kwam na de oor-

log meer aandacht voor Algemeen Vormend 

Onderwijs (AVO). Ook andere ontwikkelin-

gen hadden invloed op de vormgeving van 

de scholen. Regelmatig vonden verbouwin-

gen en uitbreidingen plaats, architectonisch 
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De LTS in Oudenbosch.

De LTS in Vroomshoop.
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Voorbeelden van relatief gave en represen-

tatieve gebouwtypen met een lage prak-

tijkvleugel zijn de LTS aan de Piuslaan in 

Eindhoven uit 1953, Steenwijk uit 1963 en 

Meppel uit 1966. Deze complexen zijn dan 

ook beschermd of gedeeltelijk beschermd 

als monument. De school in Tiel uit 1965 

wordt echter met sloop bedreigd.

VIJF BOUWLAGEN 1964-1968

De helft van de ambachtsscholen uit de 

periode 1945-1958 is al gesloopt, in de 

meeste gevallen om plaats te maken voor 

woningbouw. Het waren er zes, waarvan 

er twee resteren.  Dat zijn de Chr. Techni-

sche school Patrimonium in Amsterdam, 

een rijksmonument, en de LTS aan de 

Hoefsmidlaan in Hoogvliet, herbestemt tot 

bedrijfsverzamelcomplex.

Sloopdreiging en herbestemming
Het is dus zaak, dat men met de zestien 

overgebleven complexen zorgvuldig omgaat. 

De meeste hebben gelukkig nog een onder-

wijsfunctie, maar die verdwijnt steeds meer 

door nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, 

fusies en het afnemend aantal VMBO leerlin-

gen. Voor meerdere technische scholen geldt 

een acute sloopdreiging. Toch is gepaste en 

zinvolle herbestemming wel degelijk mogelijk. 

Sommige scholen kregen een woonbestem-

ming zoals in Groningen, Roosendaal en Hui-

zen. Andere herbergen nu culturele functies 

zoals die in Leeuwarden, 1959, Amsterdam, 

1966 en Zaltbommel uit 1968.  

De conclusie van de inventarisatie en het 

onderzoek is, dat van de 185 gebouwde 

lagere technische scholen er maar 55 als 

zodanig herkenbaar zijn. Slechts tien heb-

ben een beschermde status. Dat is zorg-

wekkend,  want deze schoolbouw met zijn 

bijzondere en typische kenmerken maakt 

dat ze cultuurhistorisch waardevol zijn. 

Heemschut pleit dan ook voor beleid opdat 

een aantal van deze complexen in het 

straatbeeld behouden blijft. 

Maarten de Graad is bouwhistoricus en 

architectuurfotograaf

en de gedeeltelijk gesloopte, maar nog wel 

herkenbare, LTS uit 1957 aan de Goffert-

weg in Nijmegen. De LTS in Doetinchem uit 

1955 en Roosendaal uit 1949 zijn voorzien 

van tweelaags praktijkvleugels. 

DRIE BOUWLAGEN 1958-1968

Het meest kwamen technische scholen 

met drie bouwlagen voor,  voornamelijk in 

Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Bra-

bant. Voor zover bekend 37 stuks, waarvan 

er zeventien nog als geheel te herkennen 

zijn. Ook hier is sprake van verschillende 

type daken. De scholen in Hoorn en Den 

Haag zijn beschermd als monument. De 

overige niet, ze zijn feitelijk vogelvrij en een 

voortbestaan - laat staan ongeschonden - 

is onzeker. Het complex van de technische 

school in Schoonhoven verdient als een van 

de meest gave en herkenbare voorbeel-

den absoluut de monumentenstatus. Het 

schoolcomplex in Harreveld wordt ook met 

sloop bedreigd. Dit complex met stalen ven-

sters is nog behoorlijk gaaf en herkenbaar. 

VIER BOUWLAGEN

Er is in Nederland slecht één school ge bouwd 

met vier bouwlagen en kap. Het betreft de 

4e Technische School uit 1953 aan de Huis-

manstraat in Rotterdam. Helaas moest de 

eenlaags praktijkvleugel met schaaldaken 

plaats maken voor woningen. 

Na 1955 zijn 24 technische scholen met 

vier bouwlagen gebouwd, de meeste in 

Noord- en Zuid-Holland, Brabant en Lim-

burg. Zes zijn er nog herkenbaar als techni-

sche school, waarvan drie nog redelijk gaaf. 

De overige twaalf zijn gesloopt.

1952 en een in Echt uit 1953. Een ver-

gelijkbaar exemplaar in Zevenaar uit 1952 

verloor de onderwijsfunctie; de toekomst is 

onzeker. Het zou mooi zijn als dit gebouw 

als cultuur-historisch bouwwerk uit deze tijd 

te behouden is. 

In deze periode zijn ook vier technische 

scholen gebouwd met een tweelaags prak-

tijkvleugel. Hiervan resteren alleen de scho-

len in Someren uit 1953 en Den Bosch uit 

1954. Hun voortbestaan is echter onzeker. 

Bijzonder is dat het complex in Den Bosch 

werd ontworpen door de architecten Ber-

nard Bijvoet en G.M. Holt.

TWEE BOUWLAGEN 1954-1964

De praktijkvleugels van deze complexen 

hadden sheddaken, zadeldaken, maar ook 

gewone vierkante lichtkappen. Er is eigen-

lijk geen duidelijke lijn meer zichtbaar. Lan-

delijk werden er 21 gebouwd, zonder een 

duidelijke regionale concentratie. Tien heb-

ben nog een herkenbare praktijkvleugel. 

Enkele voorbeelden zijn: Kollum (1957), 

Oud Beijerland (1954) en Emmen (1960). 

De Chr. LTS in Leeuwarden en Panningen 

zijn later met een verdieping verhoogd.

DRIE BOUWLAGEN MET KAP 1955-1957 

Van dit type werden er ongeveer veertien 

gebouwd met veelal eenlaags praktijkvleu-

gels. Ze vormen een overgangsmodel naar 

scholen met alleen platte daken. Slechts 

vier zijn nog herkenbaar als technische 

school. De meeste zijn gebouwd in noord-

oost Nederland. Het betreft onder andere 

de Chr. LTS aan de Heinsiuslaan in Gronin-

gen, een gemeentelijk monument uit 1956 

De LTS in Schoonhoven is een van de weinige nog complete complexen in Zuid-Holland.


