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Breed draagvlak voor 
prachtige nieuwe campus

“Wij hebben hier de tweede economie van het 

land en zijn dé kenniseconomie van de toekomst”, 

zegt Depla op het moment dat de offi ciële gun-

ning voor de bouw van de campus aan het con-

sortium Van Straten/Complan is afgerond. Als 

we willen dat kenniswerkers uit de hele wereld 

naar onze regio komen, moeten we er ook voor 

zorgen dat de infrastructuur optimaal is.” Tot die 

infrastructuur hoort volgens Depla ook een goe-

de internationale school. “Voor kenniswerkers is 

de aanwezigheid van goed internationaal onder-

wijs voor hun kinderen een belangrijk keuzemo-

tief”, zo blijkt uit onderzoek. “Dat goede onder-

wijs is er in het aanbod van de Internationale 

School Eindhoven, maar de campus zoals die ge-

realiseerd gaat worden kan straks uitgroeien tot 

een volwaardige ontmoetingsplaats voor de in-

ternationale gemeenschap”, voegt hij er direct 

Wie de tekeningen en artist-impressions heeft gezien is zonder twijfel 
enthousiast. Het nieuwe onderkomen van de Internationale School 
Eindhoven aan de Oirschotsedijk wordt veel meer dan een schoolgebouw. 
Temidden van een prachtige, groene campusomgeving komt een modern 
complex met als grote blikvangers een deels onder het maaiveld gesitu-
eerde open leeromgeving en natuurlijk de volledig in stijl gerestaureerde 
Boostkazerne, die we kennen als de Constant Rebecque. De campus wordt 
een nieuw visitekaartje voor het internationale karakter van de Brainport-
regio. Geen wonder dat de Eindhovense wethouder Staf Depla blij is dat de 
bouw binnenkort van start gaat.
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aan toe. “Dit is niet zomaar een schoolcampus, 

dit is veel meer.”

Alle onderwijsvormen bijeen
Depla is ook verheugd over het brede draagvlak 

voor de ontwikkeling van de campus. “Niet al-

leen Eindhoven, maar ook omliggende campus-

gemeenten Helmond, Best en Veldhoven doen 

actief en fi nancieel mee. Daarbij krijgen we steun 

van zowel het rijk als de provincie en het SRE, en 

ook het bedrijfsleven draagt substantieel bij. Ie-

dereen ziet het belang van deze voorziening dus 

in.”

Op het terrein van de voormalige kazerne wor-

den de nu nog verspreid in Eindhoven aangebo-

den onderwijsvormen bijeengebracht. Zowel 

basis- als voortgezet onderwijs krijgen er dus een 

plaats, waarbij de jonge kinderen kunnen reke-

nen op een eigen, meer beschermde omgeving.

Ook zullen op de Campus diverse vormen van 

kinderopvang worden gerealiseerd. 

Veel ruimte is er daarnaast voor het thema ‘ont-

moeten’, zowel voor de leerlingen als voor de ou-

ders van de internationale gemeenschap van 

Brainport. Op het terrein komen ook sportvoor-

zieningen.

Als de bouwplanning gehaald wordt kan begin 

2012 worden begonnen met de bouw. Het ligt in 

de bedoeling dat de school in september 2013 in  

gebruik wordt genomen.

Ontmoeten centraal
Ontmoeten staat centraal in de plannen die het 

Eindhovense consortium Van Straten/Complan 

in opdracht heeft ontwikkeld. Omdat de Boost-

kazerne, een ontwerp van kapitein der genie, 

A.G. Boost, een Rijksmonument is, blijft het 

gebouw een belangrijke functie in het geheel 

vervullen als ontmoetingscentrum. De andere 

gebouwen vormen met de kazerne en de groene 

ruimte eromheen een fraai geheel. Depla toont 

zich onder de indruk van de plannen. “Vooral de 

integraliteit spreekt me aan”, zegt hij. “Het ter-

rein wordt een internationaal gemeenschaps-

centrum voor kenniswerkers en hun kinderen.” 

Langgekoesterde wens
Met de komst van de nieuwbouw gaat voor de 

Internationale School Eindhoven een langge-

koesterde wens in vervulling. Eindelijk kan de 

school de verschillende afdelingen samenvoe-

gen, eindelijk komen alle medewerkers binnen 

één campusterrein te werken.

En werk is er in de komende jaren genoeg, zo la-

ten de cijfers zien. Tot 2020 komt er jaarlijks een 

groot aantal kenniswerkers uit de hele wereld 

naar de Brainportregio, zo is de verwachting. Die 

mensen zoeken op de eerste plaats een uitda-

gende en boeiende werkplek, maar willen ook 

een goed woon- en leefklimaat. Staf Depla: “Wat 

dat betreft heeft onze regio natuurlijk al veel te 

bieden. Kijk naar de woningbouwprojecten in 

Eindhoven en omgeving, kijk naar het culturele 

aanbod. Maar kijk ook naar de verkeerskundige 

infrastructuur met een vliegveld en een goed 

openbaar vervoernetwerk. We zijn straks hele-

maal ingericht op het ontvangen van die groei-

ende internationale gemeenschap.” 

Depla denkt dat er met de komst van de diverse

faciliteiten op de campus nog vele verbindingen

te leggen zijn binnen de internationale gemeen-

schap, maar ook met de Nederlandse bewoners 

van de regio. “De een-tweetjes liggen voor het 

oprapen”, zo brengt hij het gesprek op het thema 

‘sport .́ “Er komt een mooie atletiekbaan, PSV 

participeert, omdat zij de meerwaarde zien voor 

de talenten die ze in het buitenland scouten. Er 

liggen allerlei samenwerkingsmogelijkheden, op 

cultureel gebied maar zeker ook voor het be-

drijfsleven. Die mogelijkheden zullen de komen-

de jaren ongetwijfeld handen en voeten krij-

gen.” 
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Het monumentale poortgebouw van de De Constant Rebeque Kazerne blijft bestaan
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