
 
 
PERSVERKLARING 
donderdag 13 februari 2020 – 12.30 uur 
 
Op zondag 9 februari 2020 heeft een brand gewoed in een deel van het schoolgebouw van PCC 
Fabritius aan de Fabritiusstraat 1 te Alkmaar. De brandweer heeft door adequaat en vakkundig 
optreden snel het sein ‘brandmeester’ kunnen geven. De politie doet onderzoek naar de oorzaak 

van de brand.  
 
Na inventarisatie blijkt dat een deel van het gebouw (de aanbouw) als verloren moet worden 
beschouwd. Een deel van het hoofdgebouw (gevel en gangen hoofdgebouw) heeft aanzienlijke 
schade opgelopen en in leslokalen ontstond water, rook- en roetschade.  
De beschadigde gevel en gangen moeten worden hersteld. Het deel van het gebouw 
(OpenLeerCentrum) waar de brand ontstond, moet worden herbouwd. Een groot deel van het 

gebouw moet worden schoongemaakt. 
 
Het schoolgebouw kan vanwege de schadeomvang voorlopig niet worden ingezet voor de huisvesting 
van de leerlingen. De leerlingen hebben hierdoor deze week gedeeltelijk extra vrij gekregen. 
Volgende week is de voorjaarsvakantie. 
 
Tijdelijke huisvesting leerlingen 
De gemeente heeft vanuit haar wettelijke taak de zorgplicht voor de huisvesting van de leerlingen 
voor het voortgezet onderwijs. Nu het schoolgebouw door de schade niet kan worden gebruikt is, in 
gezamenlijk overleg met het schoolbestuur onderzoek gedaan naar het onderbrengen van de 
leerlingen in tijdelijke huisvesting. Het doel is om alle leerlingen zoveel mogelijk centraal na de 
voorjaarsvakantie een onderwijsplek te bieden. 
  
De 140 leerlingen die dit jaar examen doen zijn tijdelijk vanaf woensdag 12 februari jl. aan het 
werk gegaan in het gebouw van het ROC Horizon College aan de Kruseman van Eltenweg 4.  
Na de voorjaarsvakantie, vanaf 24 februari, kunnen alle 472 leerlingen tijdelijk worden 
ondergebracht in gebouw B van Hogeschool Inholland gevestigd aan de Bergerweg 200 in Alkmaar.  
Het streven is om op korte termijn met de herbouw te starten zodat het schoolgebouw van PCC 
Fabritius gereed is bij aanvang van schooljaar 2020/2021.  
 
Samenwerking 
Direct na het uitbreken van de brand is er een intensieve samenwerking ontstaan tussen het 
schoolbestuur PCC en de adviseurs gemeente Alkmaar. De constructieve samenwerking heeft ertoe 
geleid dat op korte termijn de schade is geïnventariseerd en de tijdelijke huisvesting voor de 
leerlingen van het PCC Fabritius is geregeld. 
 
Het bestuur van het PCC bedankt het Horizon College voor het gastvrij huisvesten deze afgelopen 
week van onze eindexamenkandidaten. Daarnaast spreekt het bestuur zijn dank uit richting de 
gemeente Alkmaar en Hogeschool Inholland Alkmaar, voor de hulp en ondersteuning bij het vinden 
van een tijdelijk onderdak voor de vestiging.  
 
Het team van PCC Fabritius kijkt ernaar uit om na de voorjaarsvakantie zijn leerlingen te 
introduceren tussen de hbo-studenten op de inspirerende locatie van Hogeschool Inholland aan de 
Bergerweg. 
 
 
(einde persverklaring) 
Voor meer informatie: Machteld Wiegmans (0651566890, m.wiegmans@pcc.nu) 
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