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Betreft: Tevredenheidsverklaring Renovatie BETA-vleugel Rijnlands Lyceum Sassenheim 

Datum:  1 april 2016 

 

 

Geachte heer Versluis, 

 

Hierbij doen wij u namens het Rijnlands Lyceum Sassenheim de tevredenheidsverklaring toekomen 

inzake de door u gerealiseerde werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de BETA-

vleugel. U coördineerde samen met uw collega’s en geheel risicodragend zowel de voorbereiding, 

het ontwerp als de uitvoering.  

 

Eind 2013 hebben wij u  benaderd om ons te adviseren ten behoeve van de renovatie van de 

BETA-vleugel. Een ingrijpende verbouwing was noodzakelijk om de huisvesting te laten aansluiten 

bij de nieuwe onderwijsvisie op de afdeling BINASK.  Om te blijven concurreren met andere 

scholen in de Duin- en Bollenstreek, hebben wij gekozen voor een duidelijke visie: Ruimte voor 

verschillen,  zelfstandige werkplekken voor de leerlingen, toezicht daarop door leraren en 

onderwijsassistenten, transparantie in de lokalen en daglicht op de gang. De totale projectkosten 

zijn gedurende de voorbereiden toegenomen. Door de korte voorbereidingstijd stonden niet de 

budgetkaders, maar de kwaliteit van het ontwerp centraal.  

 

Vanwege de korte voorbereidings- en uitvoeringsperiode heeft u zowel de voorbereiding als 

uitvoering in eigen beheer ingekocht en aangestuurd. Zo is het ontwerp uitgedacht door Van 

Egmond Architecten uit Noordwijk en door u verder uitgewerkt in een bestek en werktekeningen. 

De uitvoering is door u aanbesteed en na grondig vergelijk in samenspraak met ons door u zelf 

ingekocht bij aannemersbedrijf Ouwehand uit Katwijk. U heeft daarnaast meerdere adviseurs 

gecontracteerd, wij noemen er één: Marijke van Loon, kleurenspecialist.  

 

Wij kijken terug op een zeer geslaagd project. Het BETA-plein als centraal ontmoetingspunt, 

volledig transparant, was en is de eye-cather van de gehele afdeling. De plek waar leerlingen 

zelfstandig kunnen werken, onder direct toeziend van de leraren (lerarenkamers samengevoegd) 

en de onderwijsassistenten (TOA-ruimten samengevoegd). De samenvoeging van de verschillende 

afdelingen Biologie, Natuurkunde en Scheikunde is een doorslaggevend succes gebleken. We 

hadden voorheen een gesloten systeem, ieder voor zich, maar nu wordt er samengewerkt en vindt 

er kruisbestuiving plaats. 



 

 

U heeft een belangrijke meerwaarde geleverd door het aantrekken van een kleurenspecialist. Met 

minimale middelen heeft u zowel de gangzone als ook de buitengevel aan de voorzijde een geheel 

eigentijdse en frisse uitstraling gegeven. U heeft harmonie in de kleuren gebracht, waardoor het 

welbevinden bij leerlingen, leraren en assistenten is toegenomen. Die positieve energie is nog 

steeds merkbaar. U heeft daarbij niet alleen gekeken naar het perceel wat aan u in opdracht is 

gegeven, maar heeft ons geadviseerd met een kleurenvisie voor de hele school. Dit met het oog op 

de langere termijn. 

 

Wij kijken terug op een zeer plezierige en succesvolle samenwerking en zijn graag bereid om deze 

verklaring mondeling toe te lichten. 

 

 

Ilse Tacken 

Conrector Rijnlands Lyceum Sassenheim 

 

 

  



 

U heeft de werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd in een extreem korte periode van 7 maanden. 

Voor ons is dit een huzarenstukje! Het formuleren van uitgangspunten, het programma van eisen, 

ontwerp, commitment op de afdeling, uitwerking in bestek en werktekeningen, het selecteren en 

contracteren van aannemers en installateurs, en de voorbereiding en uitvoering van het werk, en dat 

in de zomervakantie! U heeft bewezen hierin een zeer betrouwbare partner te zijn, die zijn afspraken 

nakomt en waarmaakt.  

 

Terugkijkend op het project kunnen wij niet anders stellen dan dat wij buitengewoon tevreden zijn 

met het resultaat. U heeft het project professioneel en binnen de mogelijkheden optimaal 

aangestuurd en wist zowel het overzicht als het werkplezier te behouden en dat maakt u tot een heel 

prettige partner. 

 

Ondergetekende verklaart dat wij met Versluis zeer plezierige hebben samengewerkt en dat Versluis 

gezien de korte bouwtijd  een geweldige prestatie heeft geleverd met een prachtig resultaat. 

 

In geval van vragen van toekomstige partners is ondergetekende bereid om ook telefonisch en/of 

een persoonlijke toelichting te geven. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ilse Tacken 

 

 


