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Voorwoord 

Mijn visie op de architectuur 

Voorgaande aan mijn studie architectuur aan de Technische Universiteit 
Eindhoven heb ik architectuur gestudeerd aan de Hogeschool Brabant te Tilburg. Mijn 
interesse ligt zowel bij technische als creatieve vakken. Vandaar dat ik voor 
architectuur koos, omdat het voor mij een combinatie is van creativiteit en techniek. 
Tevens vind ik dat de ontwerpen praktisch uitvoerbaar en leefbaar moet zijn. 

Net als aan de TU/e was deze studie aan de Hogeschool projectmatig 
opgezet. Met dit verschil, dat de projecten aan de Hogeschool meer gericht waren op 
stijlen uit verschillende stromingen uit bepaalde tijden. Hier heb ik veel van geleerd. 
De manier van ontwerpen op de TU/e is anders: de onderwerpen van de projecten 
zijn meer aan de praktijk ontleend. Hier kan ik mij beter in vinden. Uiteindelijk wil ik 
als architect ontwerpen maken voor de praktijk van deze tijd. 

Mijn voorkeur gaat niet uit naar een koel en strak gebouw. Deze bouwstijl 
vind ik wat onpersoonlijk. Een gebouw moet voor mij een bepaalde sfeer uitstralen. 
Dit is niet a Ileen met speciale materialen te bereiken, maar ook door het gebruik van 
licht en kleur. Tijdens mijn opleiding heb ik een aantal architecten bestudeerd, die 
licht als uitgangspunt nemen, zoals Le Corbusier, Luis Barragan, Ricardo Legoretta 
en Tadao Ando. Bij hun gebouwen is licht het belangrijkste. Dit spreekt mij sterk 
aan. Ik vind in combinatie met het licht de keuze van materialen belangrijk. Extreme 
keuzes in materialen en licht kunnen toch goed harmonieren. 

Allereerst bestudeer ik de omgeving, waarin het gebouw geplaatst gaat 
warden, zodat ik daar vervolgens rekening mee kan houden bij het ontwerpen. Twee 
van mijn vorige projecten hadden bijvoorbeeld water als een bepalend 
omgevingsaspect. Uiteraard moet het gebouw bouwtechnisch in orde zijn. Tekenen 
met de computer kan mij daar voor een groot deel in steunen. Ik vind het belangrijk 
om als architect duidelijk te laten zien aan opdrachtgevers hoe hun ontwerp eruit 
gaat zien en naar mijn mening gaat dat heel goed met computertechnieken. Hierbij 
maak ik graag gebruik van de 3D-studio en AutoCad. Het geeft een uitstekend beeld 
tot in de derde dimensie hoe je het gebouw kunt voorstellen. Je kunt het van alle 
kanten bekijken. Je kunt echt prachtige animaties samenstellen tot posters. Toch 
vind ik het prettig om het gebouw aan het einde van de ontwerpfase oak in de vorm 
van een maquette te tonen. Voor anderen geeft dit juist weer een beter beeld. 

Het lijkt mij leuk, als de opdrachtgever ideeen aanreikt. Aan de hand daarvan 
kan ik een ontwerp maken. Dit vereist natuurlijk wel verdieping in de achtergrond 
van mijn opdrachtgever en de situatie waar het gebouw zal komen te staan . Het 
ontwerp mag wel afwijken van de wensen van de opdrachtgever, als het maar 
verantwoord gebeurt. 

Mijn manier van werken: Ik kies een of meer uitgangspunten, die sterk te 
maken hebben met het onderwerp, waarbij de omgeving altijd een belangrijk aspect 
is. Hieruit komt de vorm tot stand. Er zit dus altijd een verhaal achter. Zodoende zal 
de vorm van elk gebouw verschillend zijn. Dit is duidelijk waarneembaar in de 
projecten, die ik uitgevoerd heb tijdens mijn opleiding aan de TU/e. 



Beschrijving van projecten, die ik in mijn opleiding verwezenlijkt heb. 
• Instapproject. Zwembad en klimhal voor de TU/e. Hier heb ik water van het 

zwembad en van de Dommel gebruikt als uitgangspunt voor het ontwerp. Het 
gebouw wordt omringd door water. Het water van het zwembad loopt visueel 
over in dat van de Dommel. Het water is vanuit de belangrijkste ruimten steeds 
waar te nemen . Het gebouw ligt achter een muur. Deze muur schermt van 
binnen uit het ontspannen af van studeren en stressen. 

• Het paviljoen. Het paviljoen bestaat uit een aantal wanden met een bepaalde 
kromming. Bij het ontwerpen ben ik uitgegaan van de vorm van een 
denkbeeldig kosmisch zwart gat. Net als bij een zwart gat word je in dit 
paviljoen naar binnen gezogen. Eenmaal binnen word je door het licht weer 
naar buiten gedreven. Nieuwsgierigheid vormt de kracht, die van buiten naar 
binnen is gericht. In mijn paviljoen word je als het ware naar binnen getrokken 
door nieuwsgierigheid. Je ervaart het paviljoen alsof je door het landschap 
loopt. Het gebouw bepaalt welk deel van het landschap de wandelaar tijdens 
zijn wandeling door het gebouw te zien krijgt. 

• Wonen op het water. Bij de waterwoningen heb ik bij het ontwerpen als 
uitgangspunt gezocht naar de verschillen in kenmerken van een waterwoning in 
vergelijking met een landwoning. Onder andere dat een drijvende waning twee 
even belangrijke ingangen kan hebben, maar ieder met een andere functie; een 
vanaf het land te bereiken en een vanaf het water. Vanuit dit vertrekpunt ben 
ik gaan ontwerpen. De zijkanten warden afgeschermd van het water door 
gebogen bui t enwanden. 



De twee ingangen warden op verschillende manieren benadrukt. Bij de ene 
ingang wordt de gebogen buitenwand wat meer open gezet, hierdoor wordt 
deze ingang meer uitnodigend. Orn het toch prive te houden zijn de wanden 
van de voorgevel zelf gesloten naar de steiger toe. Bij de andere ingang warden 
mensen uitgenodigd via het water met een boot de waning te bereiken. 
Doordat de wanden meer naar elkaar toe staan wordt de ingang meer gesloten. 
Deze kant, die naar het water is gericht, is weidser door het gebruik van veel 
glas, waardoor er een ruim zicht op het water is. 

• A la Carte. Voor dit ontwerp heb ik als uitgangspunt het beg rip woningcluster 
genomen. Een woningcluster bestaat voor mij in principe uit losse woningen, 
die op een bepaalde manier geschakeld en gestapeld zijn, zodat zij samen toch 
een eenheid vormen; een cluster. Mijn cluster bestaat uit twee lagen woningen 
boven elkaar. Elke laag bestaat uit een samenstelling van de drie woningen die 
in elkaar geschoven zijn. Deze lagen zijn hierna op elkaar gestapeld. 
De woningen zijn zo gestapeld en geschakeld dat ze aan de parkzijde een 
vlakke wand vormen: een geheel. Dit was onder andere een van de eis van de 
gemeente Tilburg. Door speciaal materiaalgebruik spiegelt het park in deze 
wand. Aan de andere kant van het gebouw kun je zien dat het om verschillende 
woningen gaat. 



Samenvatting 
De nieuwbouw van vandaag moet voldoen aan de Onderwijskundige en 

maatschappelijke eisen van morgen. Zo is er momenteel vraag naar nieuwe 
gebouwen waarin naast de school ook andere voorzieningen zijn ondergebracht, 
zoals naschoolse opvang, buurtvoorzieningen of jeugdzorg. Deze scholen warden 
brede scholen genoemd. 

De kern is de basisschool. Hierbij warden andere voorzieningen betrokken, 
waaronder in dit geval: voor- en naschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een 
sporthal en andere buurtvoorzieningen als ruimten voor presentaties van 
kunstuitingen, een bibliotheek etc. 

Een belangrijke basis van een brede school is contact, een optimale 
samenwerking tussen personeel, ouders, kinderen en buurtbewoners. De school 
krijgt een bredere functie in de wijk, volledig ge·integreerd en open voor iedereen . 
Het is een plek waar de contacten van de wijk plaatsvinden. Bela ngrijk hierbij is dat 
de verschillende voorzieningen gebruik kunnen maken van elkaar, maar toch heeft 
ieder zijn eigen herkenbaarheid in het gebouw. 

Contact is de essentie van een brede school, het uitgangspunt van het 
ontwerp. In veel details zijn hiervan elementen terug te vinden. De bepalende 
elementen van het concept zijn het plein, de spiraalvorm en de opbouw van de 
gevels. 

Onderdeel van het plein 
Midden in het centrum van Meerhoven, een wijk van de gemeente Eindhoven, 

ligt een openbaar plein. Omdat de brede school fungeert als een belangrijke 
ontmoetingsplek is het gebouw deel geworden van het plein . Het gebouw wordt als 
het ware uit het plein opgetild. Het dak vormt een voortzetting van het bestaande 
plein en het schoolplein, zodoende krijgt het plein een belangrijke meerwaarde als 
ontmoetingsplek. 

Het gebouw zelf ligt als een transparante doos onder het plein, om de 
contacten tussen de kinderen en de buurt te vergroten. 

De spiraalvorm 
De vorm van het gebouw zelf volgt als een spiraal een route naar boven, die 

naar binnen draait tot in de gemeenschappelijke ruimten. Zo ontstaat een compact 
gebouw. De gemeenschappelijke ruimten, die een belangrijk element van een brede 
school vormen, staan gericht naar de wijk en zijn de kern van het gebouw. Vanaf 
deze centrale gemeenschappelijke ruimten zijn alle voorzieningen bereikbaar. 
De spiraalvorm is zowel op het dak als in het gebouw waar te nemen. De constructie, 
die van binnen in zicht is, loopt met de spiraalvorm mee. 

Van binnen is het een brede gang die eindigt in de kern. De gang is een 
essentieel element in het ontwerp. De verschillende functies zijn herkenbaar 
gemaakt door hoogteverschillen, gescheiden door glaswanden, zodat ze van binnen 
en van buiten goed waarneembaar zijn. 

Er is steeds meer behoefde aan aparte werkplekken die zich niet in het lokaal 
bevinden, vandaar de brede gang. Duidelijk wordt bij deze brede school afgeweken 
van de traditionele schoolopzet met een gang en klaslokalen. Niet meer het lokaal, 
maar de gang is het belangrijkste element. In die brede gang zijn per leeftijdsgroep 
werkplekken gemaakt. Binnen iedere werkplek bevinden zich thuisbasissen, veilig 
afgeschermde blokken. Deze blokken zijn, ieder op zich, op speciale wijze 
herkenbaar door kleur en materiaal als mede de stand ten opzichte van elkaar. Dit is 
afgestemd op de leeft:ijd van de betreffende groep kinderen, omdat de wijze van 
werken per groep verschillend is. 



De gevel 
De gevel, die de spiraalvorm van het gebouw volgt, bestaat geheel uit glas. 

De gevel wordt hoger, naarmate deze verder het gebouw indraait. Omdat het glas 
ook tot binnen door loopt is het gebouw in hoge mate transparant, wat de 
contactmogelijkheden weer vergroot. 

Vanaf de buitenkant moet goed te zien zijn waar de verschillende 
voorzieningen zich bevinden. Niet de gevel is beeldbepalend, maar juist de 
binnenruimte, de vloeren, de dakrand en de constructie. Door gebruik te maken van 
een superslanke staalconstructie van kabels, die als voorgespannen trekspanten 
dienen, zijn geen kozijnen nodig. Het glas wordt vastgehouden door quattro
knooppunten. 

Door gebruik te maken van een klimaatgevel, bestaande uit twee glasbladen 
met daartussen een spouw ontstaat een brede wand waarin alle voorzieningen voor 
constructie en installaties kunnen worden weggewerkt. Via de spouw wordt de 
afgewerkte binnenlucht mechanisch afgezogen, waardoor stralingsverliezen tot een 
minimum beperkt worden. 

Conclusie 
Deze brede school wordt dus een plein als plek voor iedereen. 
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Inleiding 
Schoolgebouwen warden regelmatig aangepast aan de manier van onderwijs 

geven. Een belangrijke reden is dat het onderwijs voortdurend aan maatschappelijke 
veranderingen onderhevig is. Schoolgebouwen zijn erg belangrijk, ieder mens brengt 
in zijn leven vele jaren door in een schoolgebouw. Iedereen heeft nag wel 
herinneringen aan zijn schooltijd en weet zich nag allerlei dingen voor de geest te 
halen. Zo kan ik mij van mijn basisschool goed herinneren dat zich midden in het 
schoolgebouw een gemeenschappelijke ruimte met een kuil bevond en een podium. 
Hieromheen waren de klaslokalen gesitueerd. Op het podium werden aan het eind 
van de week weeksluitingen gehouden met uitvoeringen die de kinderen zelf bedacht 
hadden. 

Schoolgebouwen zijn vaak gebouwd in een stijl die typerend is voor die tijd. 
Aan de bouw herken je niet a Ileen de architectonische smaak uit de jaren. Je kunt er 
oak iets in zien van de tijdgebonden opvattingen over leren en onderwijzen. 
Bovendien speelt mee hoeveel geld men over heeft voor een gebouw. Door de jaren 
heen is de nieuwbouw van scholen veranderd van strakke, soms wat eentonige en 
sombere gebouwen, in meer open, kleurrijke en vriendelijke onderkomens. Een 
schoolgebouw moet een prettige omgeving zijn voor alle gebruikers. Het moet 
uitnodigen om er te leren en te werken, maar oak om er te 'leven'. Je moet jeer 
veilig en prettig voelen. 

De nieuwbouw van vandaag moet voldoen aan de onderwijskundige en 
maatschappelijke eisen van morgen. Zo is er momenteel vraag naar nieuwe 
gebouwen waarin naast de school oak andere voorzieningen zijn ondergebracht, 
zoals naschoolse opvang, buurvoorzieningen of jeugdzorg. Deze scholen warden 
brede scholen genoemd. 

Er zijn oak schoolgebouwen, die tijdens de nieuwbouw al voorbereid warden op 
een tweede leven, als appartementen complex bijvoorbeeld. 

Waarom een brede school? 
Het lijkt mij uitdagend en zinvol om een bepaalde nieuwe maatschappelijke 

ontwikkeling als leidraad voor mijn afstuderen te kiezen. In het onderwijs staat de 
brede school op dit ogenblik erg in de belangstelling. Nederland ontwikkelt op grate 
schaal brede scholen. Het is de school van de toekomst, daarom is het voor mij een 
uitdaging om als opdracht een brede school te ontwerpen. 

Een citaat uit de Volkskrant van 14 juli 2001. 
De brede school is aan een snel/e opmars bezig. In 2010 zal een op de tien 
basisscholen dee/ uitmaken van een breed netwerk van wijkvoorzieningen. Van de 
500 gemeenten zijn er 350 serieus bezig met de oprichting van een of meer brede 
scholen. Uit peiling blijkt ook dat 70 procent van de lokale po/itici vindt dat op de 
/ange termijn a/le scho/en breed moeten warden. 



Daarnaast vind ik het interessant dat een dergelijke instelling een 
verzameling is van een aantal voorzieningen onder een dak. 
De vraag die hierbij vaak gesteld wordt, is: werkt een brede school beter dan de 
'gewone' scholen? Uit de hieronder genoemde citaten uit artikelen uit tijdschriften en 
kranten blijkt dat de meningen over de brede school verdeeld zijn. 

Volkskrant 14-07-2001. 
Het ministerie van onderwijs juicht de ontwikkeling van brede scholen toe. Maar in 
het parlement is er oak huiver voor de 'Brinta-scholen ~ zoals de WD-fractie ze 
noemt. De angst is dat de school de leefwereld van het kind te veel gaat domineren 
en dat de school verantwoordelijkheden van de ouders ovemeemt. 

Tijdschrift 'de wereld van het jonge kind', februari 2001. 
Afstemming tussen kinderopvang en onderwijs, al of niet in een gebouw, heeft 
minstens twee voordelen. Het verlost ouders van een hoop geregel en vervoeren. 
Oat geeft niet al/een ouders maar oak kinderen rust en vertrouwen. Bovendien is 
opvang betere opvang a/s er een pedagogische en organisatorische /ijn is met andere 
voorzieningen: onderwijs, welzijn en andere partners hebben daarmee oak 
inhoudelijk profijt van de samenwerking in bredeschoolverband. 

Tijdschrift 'de wereld van het jonge kind', februari 2001. 
De samenwerking bevordert het vertrouwen van ouders en de binding met hen en 
hun kinderen. Naast de opvoedingsondersteuning die ouders geboden wordt, kunnen 
zij oak geactiveerd warden door participatie aan taal- en vrijetijdscursussen. 

Mijn mening 

Ik vind dat een brede school voordeel biedt. Veel instellingen houden zich 
namelijk bezig met de ontwikkeling van kinderen. Door een goede samenwerking 
van de verschillende voorzieningen kunnen de activiteiten op elkaar warden 
afgestemd en beter tegemoet warden gekomen aan de wensen van kinderen en 
ouders; het versoepelt verder de overgang van leren naar ontspanning. 
Veel ouders maken nu al gebruik van kinderopvang en van bepaalde vormen van 
sport en ontspanning voor hun kinderen. Het voordeel is dat de kinderen niet 



gehaald en gebracht hoeven te warden; kinderen kunnen zelf komen omdat het nu 
ender een dak plaats vindt. 

Nu is de naschoolse opvang voornamelijk gericht op kinderen voor werkende 
ouders. Door de brede school warden ook voor de kinderen van niet werkende 
ouders na school activiteiten georganiseerd. Bovendien warden bij de brede school 
de voorzieningen in principe toegankelijk voor alle inkomensgroepen. Enerzijds 
kunnen hierdoor ouders gaan werken; maar anderzijds wil de brede school door zijn 
opzet alle ouders er juist nadrukkelijker bij betrekken. 

Mijn opdracht 

Orn te beginnen heb ik gezocht in mijn omgeving naar instellingen, die al een 
start gemaakt hebben met de brede school. Ik heb twee bestaande plannen bekeken 
van basisscholen in Eindhoven, die bezig zijn om een brede school op te zetten. Ze 
zijn beiden nog in de planfase. 

Het eerste plan ligt in een bestaande achterstandswijk Tivoli. Deze school is al 
aardig gevorderd met een visie over de brede school. Zij willen echter een nieuw 
gebouw met meer mogelijkheden. Aangezien de meeste brede scholen die nu reeds 
bestaan, ontstaan zijn in achterstandswijken, voel ik meer voor het tweede plan. 
Deze school, voorlopig in een noodlokaal gehuisvest, ligt in een nieuwbouwwijk, 
Meerhoven. Er zijn in deze wijk nog geen voorzieningen aanwezig, zodat deze locatie 
heel geschikt is voor het opzetten van een nieuwe brede school. Het programma van 
eisen en de situatie hiervan zijn al gedeeltelijk bekend, zodat ik die mee kan nemen 
in mijn ontwerp. Als de brede school het nieuwe schooltype wordt, meet de school 
ook in nieuwbouwwijken opgezet kunnen warden. Deze nieuwe ontwikkeling geeft: 
meer uitdaging voor mij. 



Het vooronderzoek, de ontwikkeling 
Orn tot een goed concept te komen heb ik eerst een vooronderzoek gedaan, 

waarbij ik een aantal vragen heb geformuleerd. 

• Wat is de essentie van de school? 
• Wat is de essentie van de brede school? 
• Op welke manier willen we in de toekomst gaan lesgeven? 
• Welke voorzieningen dienen in dit gebouw te komen en wat zijn daarvan de 

kenmerken? 
• Wat zijn de kenmerken van de locatie voor het gebouw? 
• Hoe kan je bereiken, dat bij een samenwerking tussen verschillende 

voorzieningen toch verschillende sferen en ruimten gecreeerd kunnen 
worden, zonder dat ze hun identiteit verliezen? 

• Wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van alle disciplines en waar 
verschillen ze in? 

• Welke ruimten worden wanneer gebruikt en kunnen deze voor verschillende 
doeleinden worden benut; hoe kunnen multifunctionele ruimten een eenheid 
vormen? 

Mijn antwoorden op deze vragen van het vooronderzoek behandel ik verderop in 
het verslag. 

Geschiedenis van het onderwijs en daarbij behorende schoolgebouwen 

De mens heeft altijd al zijn kennis willen overdragen . In eerste instantie om te 
leren overleven. De eerste vormen van lesgeven gebeurden onder een boom: de 
verteller zit onder een boom; wie iets wil leren komt luisteren. De overdracht van 
informatie gaat van leermeester naar leerling. De leermeester heeft iets wat hij wil 
vertellen en overdragen, de leerling heeft de wil om iets te weten te komen, te leren . 
Dit is de rode draad bij de geschiedenis van de scholenbouw. 

De oosterse culturen lieten hun kinderen teksten citeren. De Grieken en later 
ook de Romeinen waren de eersten die hun kinderen letters leerden. 

V66r de 1 Bde eeuw 

Het schoolgebouw is een willekeuriqe ruimte. 
V66r de 18de eeuw werden bijna geen eisen gesteld aan een schoolgebouw. 

Vaak werd er onderwijs gegeven in de meest vreemde ruimten, zoals een zijkamer 
van een huis, een pakhuis. Leerlingen kregen individueel onderwijs bij de katheder, 
de zitplaats van de leermeester (hoofdelijk onderwijs). De rest van de schooltijd 
maakte de leerling op eigen houtje de lessen, daarbij vaak hardop lezend. Onderwijs 
was a Ileen voor bevoorrechten. Voor de onderwijshervormers stond het hoofdelijk 
onderwijs gelijk aan wanorde. Pas na 1800 vond men in Nederland dat onderwijs 
voor iedereen moest zijn. 



.. ~· Afb. 2 : de wanorde van de 11"• eeuw, een schilderij van Jan Steen. 

In de 19de eeuw ontwikkelde men het inzicht dat onderwijs in de daarvoor 
geschikte ruimte moest warden gegeven. Ook werden er eisen gesteld aan een 
schoolgebouw op het gebied van gezondheid en onderwijs. Onderwijs werd steeds 
meer gezien als een middel om het volk te verheffen uit armoede en onwetendheid. 

De periode van 1800-1940 

Van een schoolgebouw uit een lokaal naar de gangschool. 
In deze periode ontstond het klassikaal onderwijs. Een voorwaarde voor 

klassikaal onderwijs vormde 'stilte' in de school en het zorgen van 'goede orde'. Het 
klassikaal onderwijs gaf de onderwijzer de mogelijkheid tot permanent toezicht op 
zijn leerlingen en het bood de gelegenheid om grate groepen tegelijk les te geven. 
Doordat bezuinigingen werden opgelegd door de landelijke overheid werd het relatief 
goedkopere klassikale systeem nag meer verankerd in het Nederlandse 
schoo lsysteem . 
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Afb. 3 : modelontwerp voor de /agere school (klassikaal onderwijs), 1825. 

Het schoolgebouw aan het beg in van de 19de eeuw was een langwerpig vertrek 
waar kinderen van alle leeftijden samen les kregen. In dit vertrek werd een 
onderverdeling aangebracht in 'classen' of 'afdelingen'. Aan het eind van de 19de 
eeuw ontstond de scheiding van leeftijden in klassen . En kinderen moesten oak de 
gelegenheid hebben tot ontspanning (buitenspeelplaats) . Een gevolg hiervan was dat 
het traditionele Nederlandse schoolgebouw tot stand kwam, de zogenaamde 
gangschool. De gangschool ontwikkelde zich in de periode van 1900 tot 1940 tot een 
monumentaal element in het stadsbeeld . Hierin werd klassikaal onderwijs gegeven. 



De school bestond uit ordelijke rijen hoge ramen en hoge lokalen met banken 
op het schoolbord gericht, strak in het gelid. De gangschool bestond uit lokalen die 
verbonden werden door middel van een gang. In deze gang bevonden zich de 
toiletten, de kapstokken en de toegang tot de school. In de schoolgebouwen werd 
nog geen rekening gehouden met de belevingswereld van het kind. 

Voor de onderwijshervormers van de 19de eeuw was de gangschool het symbool 
van vooruitgang, de plaats voor ordelijk en gefaseerd onderwijs in een hygienische 
omgeving. Maar voor velen werd de klassieke gangschool een school van een 
statisch onderwijssysteem, waarin alleen plaats was voor stilzitten en luisteren. Het 
voordeel was dat het regelmatig schoolbezoek van leerlingen groot was. Leerlingen 
werden door hun leraren zowel opgevoed als onderwezen. Dit type onderwijs kreeg 
aan het einde van de 19de eeuw veel kritiek, maar dit had pas na de tweede 
Wereldoorlog effect. 

Afb. 4: de klassieke gangenschool. 

Bij de scholenbouw stond vanaf het begin de geestelijke en lichamelijke 
gezondheid van de leerlingen centraal. De nadruk werd gelegd op voldoende licht, 
lucht en ruimte. Er kwamen steeds nieuwe wetten en regels om de scholenbouw te 
verbeteren. Zo werden aan het eind van de 19de eeuw algemene maatregelen 
gesteld aan het schoolgebouw en de inrichting, zowel in het belang van de 
gezondheid als van het onderwijs. 

Het klassikale onderwijs heeft zich heel lang gehandhaafd en heeft een 
belangrijk stempel gedrukt op het Nederlandse onderwijs . Voor velen van ons is de 
gangschool uitgegroeid tot het beeld van het schoolgebouw. 

1857 
1857-1900 

1901 

Eerste wet voor lagere school, slechts beperkte consequenties. 
De overheid had eerder eisen over hygiene, licht- en 

luchttoetreding, oppervlaktematen, zicht- en hoorafstanden, dan over 
orientatie en ruimtelijke organisatie van de school. Hierdoor had men 
niet veel keus bij het ontwerpen van een schoolgebouw. 

De leerplichtwet. Dit was het einde van het analfabetisme. De 
klassen waren tenminste de helft kleiner (50 in plaats van 100 
leerlingen), de onderwijzers werden beter opgeleid en gesalarieerd en 
ook de leermiddelen werden verbeterd. 



1911 Voor de lagere school kwam in 1911 een modelontwerp, de 
zogenaamde gangschool. Dit modelontwerp schiep de definitieve norm 
voor het schoolgebouw voor het lager onderwijs in de periode 1900-
1958. Dit model bestond uit een school met drie lokalen, die 
verbonden werden door middel van een gang waar de kapstokken, 
toiletten en de toegang tot de school zich bevonden . Het 
modelontwerp was hoofdzakelijk bedoeld om onvolkomenheden te 
voorkomen, zoals ondoelmatig bouwen. 

1900- 1950 Architecten lieten zich meer leiden door het bouwbesluit of eigen 
architectonische voorkeuren, dan door pedagogische overwegingen. 
Met de opkomst van het nieuwe bouwen in de jaren dertig waren 
opnieuw de bepalingen van licht en lucht de uitgangspunten, die de 
architecten inspireerden bij het ontwerpen. De aandacht voor flexibele 
interne organisatie ging vaak ten koste van de architectonische 
expressie. 

Afb. 5 : de openluchtschool van J. Duiker, 1930. 

1937 Beperking van de hoeveelheid leerstof. 

De periode van 1945 tot heden 
Verschi llende type schoolgebouwen : halschool. paviljoenschool, enz. 

In deze periode werd het klassikale onderwijs bekritiseerd en aangepast aan 
nieuwe onderwijs vormen. Klassikaal onderwijs (luisterscholen, passief) boden te 
weinig voor initiatief en zelfstandig werken van leerlingen. Er werden nieuwe 
werkvormen ontwikkeld, die de starre houdingen in de klas moesten doorbreken en 
de leerl ing meer tot zelfstandig werken aanzette . Deze veranderende eisen vroegen 
om andere typen schoolgebouwen. Naast de gangscholen ontstonden gangloze 
modellen zoals paviljoenscholen en de school met portiekontsluitingen. Het 
verschijnsel van de hal of aula dook op verschillende momenten in de tijd op. Dit 
type werd de halschool genoemd. 

Voor de tweede wereldoorlog werden kinderen zowel opgevoed als onderwezen. 
In de loop van de 19de en 20st

e eeuw kwam het accent steeds meer op het 
intellectualistische aspect van het onderwijs te liggen, de opvoedende taak verdween 
naar de achtergrond en werd meer en meer aan de ouders of verzorgers 
overgelaten. Ook probeerde men de ruimteverslindende gangen als aanvullende 
onderwijsruimte te gebruiken. In de klas en daarbuiten kwamen a pa rte werkplekken 
voor verschillende vormen van zelfstandig werken . Een overvloed aan werkvormen 
zou in het verdere verloop van de 20st

e eeuw het klassikale systeem van karakter 



doen veranderen. De klas bleef weliswaar de organisatorische basis van het 
onderwijs, maar de onderwijskundige ontwikkeling zou de starre verhouding tussen 
docent en leerlingen doorbreken. 

Doelmatigheid, soberheid, de optimale toetreding van licht en lucht vormden in 
het begin nog steeds de terugkerende motieven van de overheid bij het be·,nvloeden 
van de scholenbouw. Oat wil niet zeggen dater geen oog was voor een aangename 
en prettige omgeving voor het kind. De veronderstelling was alleen dat de 
doelmatige omgeving vanzelf ook een aangename omgeving voor de leerling zou 
opleveren. 

De monumentale school veranderde in de jaren zeventig in een introvert 
gebouw in een groenstrook aan de rand van een nieuwbouwwijk. 

In de laatste jaren is de doorbreking van het klassikale onderwijs blijven 
bestaan en de aandacht voor de architectonische expressie is toegenomen. De 
aandacht verschuift van onderwijzen naar zelfstandig leren, van klassikaal 
aangeboden leerstof naar taakopdrachten. In de hoofdstroom van het onderwijs blijft 
het klassenverband als organisatorische basis gehandhaafd, maar de leerling wordt 
door middel van een veelheid aan nieuwe werkvormen in een meer actieve rol bij het 
onderwijs betrokken. lndividualisering en flexibele groepsvorming vragen om een 
flexibele ruimtelijke organisatie. Trefwoorden zijn: veranderbaarheid, openheid, 
overlapping en meervoudig of multifunctioneel gebruik. 

1953 Rapport van de Verenging Nederlandse Gemeenten werd opgesteld. 
Hierin stond dat de klassikale lessen zo kort mogelijk gehouden 
moesten worden om de leerlingen na enige instructie met opdrachten 
aan het werk te zetten. In de school moest plaats gemaakt worden 
voor groepswerk van leerlingen. Er kwamen meer ruimten zoals 
handarbeidlokaal en gemeenschapsruimte. Vernieuwend was de 
gemeenschapsvorming, leerlingen moesten opgeleid worden tot 
deelnemers aan de maatschappij. Hieruit kwamen verschillende type 
schoolgebouwen. 

1960-1970 Dit was de periode dat scholen aan de rand van de stad 
terechtkwamen, sombere bouw, versoberde elementenbouw. De 
onderwijsvernieuwing, die na de tweede wereldoorlog snel ging, 
beperkte zich op het bouwkundige vlak tot de organisatie van de 



ruimten en meestal was er geen aandacht voor de architectonische 
uitstraling daarvan. 

De rijtjes lokalen met een gang bleef, maar de gang werd meer dan 
alleen verkeersruimte. Dit werd een belangrijk uitgangspunt bij het 
ontwerp. De gangen waren ruimte verslindend. Zodoende werden ze 
als aanvullende onderwijsruimte benut. In de afzonderlijke lokalen 
werd instructie gegeven terwijl onder andere de gemeenschapsruimte 
gelegenheid tot verwerking bood. 

1970 Het idee van de school als gemeenschap werd in de praktijk 
gebracht. Een gemeenschappelijke ruimte werd als plaats van 
samenkomst en gezamenlijke beleving voor leraren en leerlingen 
gezien. De centrale hal, schoolzaal of aula heeft geen directe 
onderwijskundige functie, maar is bedoeld als ruimte voor 
bijeenkomsten, oak voor ouders en wijkbewoners. De nieuwe 
halschool is in veel opzichten een gebouwd organisatieschema 
geworden. Hier waren oak vele nadelen aan verbonden. Vanwege 
geluidsoverlast vanuit de gemeenschapsruimte naar de aangrenzende 
lokalen werd deze ruimte minder intensief gebruikt dan de bedoeling 
was. Het type halschool paste goed bij die vormen van onderwijs waar 
het klassikale onderwijs een ondergeschikte rol speelde, zoals het 
Montessorionderwijs en het Jenaplanonderwijs. Bij het 
Jenaplanonderwijs staat de gemeenschapsgedachte centraal. 
Een voorbeeld hiervan is de school van Herman Hertzberger. 

Afb. 7: montessorischool in Delft van Herman Hertzberger. 

In deze school sluiten de architectonische en onderwijskundige 
opvattingen bijna naadloos aan. Voorwerpen, bouwdelen en ruimten 
zijn volgens Hertzberger de katalysator voor het gebruik. Ze warden 
dus niet gemaakt voor een doel of een functie. In zijn school in Delft 
bevindt zich midden in de halruimte een groat gemetseld blok, bedoeld 
als onopzettelijk beginpunt van vele activiteiten. Zijn diagonale 
ruimteopbouw en de split-levelopstelling van de klaslokalen zijn 
bedoeld als uitnodiging voor een creatieve organisatie van klassen
activiteiten. 

1985 Met de invoering van de wet op het basisonderwijs 1985 warden 
veel van de knellende regels afgeschaft. Zoals de bestaande 
voorschriften die nag afgestemd waren op het klassikale onderwijs. 
Tevens warden de kleuters bij de lagere school betrokken, zodat de 
kleuterschool en de lagere school voortaan de basisschool heet. Het 
afschaffen van de regels geven aan de opdrachtgevers in principe de 



vrijheid om in samenspraak met de ontwerpers de school te bouwen 
die bij hun onderwijsopvattingen past. 

1992 Orn de architectonische uitstraling te stimuleren werd in 1992 het 
initiatief genomen om de scholenbouwprijs in te stellen. Deze prijs 
wordt nag steeds eens per twee jaar toegekend aan opdrachtgevers in 
de scholenbouw. Het gevolg hiervan is dat de versoberde 
elementenbouw lijkt te zijn verlaten. Maar de zware druk van de 
regelgeving, het altijd beperkte budget en het grate aantal procedures 
vragen nogal wat van scholen die met bouwen, dan wel verbouwen 
bezig zijn. 

Bij de genomineerde projecten blijkt functionaliteit nag steeds de 
stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit te overheersen. Aan 
de randen van de stad of dorp verschenen introverte schoolgebouwen 
zonder relatie met de directe omgeving.Toch wordt langzamerhand 
duidelijk dat schoolleiders en architecten slagen onderlinge raakpunten 
te vinden zodat er in architectonisch en onderwijskundig opzicht betere 
gebouwen ontstaan. 
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Afb. 8: prijswinnaar scholenbouwprijs 2000, de vensterschool in Groningen. 

1997 Sinds 1 januari 1997 is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid 

Toekomst 

op het terrein van de onderwijshuisvesting gedecentraliseerd en 
overgedragen aan de gemeenten. Nieuwbouw, uitbreiding en 
aanpassing van schoolgebouwen zijn daarmee een lokale 
aangelegenheid geworden; een zaak van gemeenten en 
schoolbesturen. De decentralisatie geeft gemeentebesturen en 
schoolbesturen kansen om architectonisch en onderwijskundig 
interessante schoolgebouwen te realiseren. 

De uitdaging van de toekomst is volgens mij: een inspirerende uitwisseling van 
onderwijskundige en architectonische uitgangspunten. Het schoolgebouw ontwikkelt 
zich van een gebouw zonder kenmerkende eigenschappen tot een afzonderlijk 
gebouwtype passend en behorend bij zijn omgeving en zijn onderwijsvisie. 

Voor mij is in vijftig jaar tijd 'de klas' van de lagere school veranderd in 'een 
graep' en 'het lokaal' verandert in 'de thuisbasis' van de basisschool. Het lokaal van 
vraeger gaf toezicht en geborgenheid weer. Oat van de thuisbasis eveneens, maar 
van hieruit kunnen de kinderen naar andere ruimten om zelfstandig te werken. De 
klas is niet langer het onderwijskundig keurslijf van voorheen. Het onderwijs richt 
zich niet meer alleen op de groep, maar steeds meer op het individu. De kinderen 
leren in de thuisbasis hoe ze zelfstandig moeten werken. De bewegingen rand de 
thuisbasis warden steeds grater. School is niet uitsluitend een plek om te leren, maar 



oak een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Kinderen leren omgaan met 
waarden en normen en doen kennis en vaardigheden op. 

Ik vind dat de traditie van scholenbouw doorbroken moet warden. Het 
gebouw hoeft niet als school te ogen. Van binnen moet het een avontuurlijk en 
uitdagend gebouw zijn met veel verschillende ruimten in plaats van standaard 
lokalen. 

Het programma van Henk Bontekoe sprak mij erg aan. Henk Bontekoe is 
onderwijskundige. Hij gaat in zin visie op de basisschool uit van de dualiteit van de 
thuisbasis en het doorbroken klassenverband. Opvoeding tot zelfstandigheid, een 
van de kerndoelen van het huidige basisonderwijs, vraagt om een geleidelijke 
overgang van onder toezicht staan, via het onder toezicht zelfstandig werken, naar 
het zelfstandig werken zonder toezicht. Ruimtelijk ontstaat hieruit het beeld van een 
school met groepsruimten en een stelsel aanvullende ruimten, dat naar gelang van 
de activiteit dichtbij die groepsruimte grenst (bijschakelruimte). Wat de leerling in de 
bijschakelruimte onder toezicht heeft geleerd, brengt hij vervolgens in het 
documentatiecentrum zelfstandig of met enkele medeleerlingen in praktijk. De 
gemeenschapsruimte dient niet centraal, maar juist ietwat afzijdig te warden 
gesitueerd. Met dit programma zou de ideale basisschool te bouwen moeten zijn. 

Het Nederlands onderwijssysteem 

Nederland kent het openbaar en het bijzonder onderwijs. Voorbeelden van 
bijzonder onderwijs zijn het rooms-katholiek-, protestants-christelijk-, bijzonder 
neutraal-onderwijs; onderwijsvormen op maatschappelijk en/of 
levensbeschouwelijke grondslagen. Openbaar onderwijs wordt geregeld vanuit de 
gemeente. Elke school mag binnen bepaalde grenzen zijn eigen visie hebben. De 
meeste van deze visies zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs . Voorbeelden 
zijn: Vrije scholen, Jenanplanscholen, Freinetscholen, Daltonscholen, 
Montessorischolen, ervaringsgerichte scholen en basisontwikkelings-scholen. 

De voormalige kleuterschool en lagere school heten sinds 1985 samen de 
basisschool. Kinderen gaan in Nederland vanaf hun vierde jaar naar school. De 
basisschool telt acht groepen. Na groep acht gaan kinderen naar het voortgezet 
onderwijs. 

De verschillende onderwijsvormen en de bijbehorende onderwijskundige 
uitgangspunten kunnen van invloed zijn op architectonische uitwerking van het 
schoolgebouw. Elke onderwijsvorm heeft eigen sterke punten . In meer of mindere 
mate besteden al deze onderwijsvormen aandacht aan de ontwikkeling van de 
zelfstandigheid van het kind. 

Mijn ideeen voor een brede school passen het beste bij het Jenaplan onderwijs, 
vandaar dat ik een aantal uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs wil 
benadrukken. 



Jenaplan gedachte 
Het Jenaplanonderwijs is een tegenhanger van het klassikaal onderwijs. De 

instructie gaat uit van het kind, maar de gezamenlijke groepsactiviteiten zijn 
daarbuiten heel belangrijk. Dit vraagt om een aangepast schoolgebouw. De nauwe 
samenwerking tussen school en gezin is hier essentieel. Belangrijk is de relatie 
tussen kind en de samenleving. Kinderen moeten een deel zijn van de maatschappij. 
De wereldorientatie, het aangaan van relaties met de wereld is het hart van het 
onderwijs, metals basisvaardigheden: ervaren, ontdekken en onderzoeken. 

Kinderen hebben persoonlijke relaties nodig voor de ontwikkeling van hun eigen 
identiteit. Kind staat centraal en wordt in contact gebracht met allerlei facetten van 
het leven. Er bestaan vier verschillende werkvormen: gesprek, werk, spel en viering. 
Deze wisselen elkaar ritmisch in een weekplan af. Alles speelt zich af in de 
groepsruimten en gemeenschappelijke ruimten. In de groepsruimte van de school is 
plaats voor het werken in niveaugroepen, waar het onderwijs is afgestemd op het 
vorderingsniveau van de leerlingen, zogenaamde instructiegroepen. En de 
gemeenschappelijke ruimte is bedoeld om vieringen te houden. Liefst in een zo open 
mogelijke schakeling, zodat kinderen gemakkelijk zelf kunnen ontdekken wat er 
allemaal op de school gaande is. De omgeving en gebouw zijn dus ingericht als 
leerla ndschap. 

Een bepaald dagdeel warden kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar 
geplaatst de zogenaamde stamgroepen (heterogene groepen), dit stimuleert 
onderlinge hulp. De relatie aangaan met ouderen kinderen binnen de school is 
belangrijk. Jongere leren als vanzelf van ouderen, terwijl ouderen leren van de 
verantwoordelijkheden die ze voor de jongeren hebben. Er wordt gebroken met het 
systeem van de relatief homogene jaarklas die in het traditionele basisonderwijs 
vooral wordt toegepast. Elke groep beschikt over een eigen lokaal dat is ingericht als 
een woon- en verblijfvertrek. Belangrijk is het sociaal leren en samenwerken in 
groepen. In de loop van de basisschool wordt het kind steeds meer betrokken bij een 
oordeel over zijn ontwikkeling en deelname aan het schoolleven. 

In tegenstelling tot het traditionele rooster van vakken en uren zijn er hier 
werkvormen en perioden . In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in 
pedagogische situaties en met pedagogische middelen. Onderwijs wordt vorm 
gegeven door een ritmische afwisseling van gesprek, spel, werk en viering. 
Zelfstandig spelen en leren wordt afgewisseld en aangevuld door gestuurd en 
begeleid leren. Het laatste is gericht op niveauverhoging. Het leren stellen van 
vragen en op zoek gaan naar antwoorden is belangrijker dan het leren van gegeven 
antwoorden. 

De omgeving van het kind dient zodanig te zijn dat het wordt geprikkeld tot 
allerlei activiteiten (ontdekhoeken). Op de jenaplanschool streeft men naar 
zelfstandig werk van de leerling, dus een eigen verwerking van de leerstof. Er wordt 
vaak gebruik gemaakt van projecten. Het doel van projectonderwijs is om kinderen 
eigen ervaringen te laten opdoen, dus hogere betrokkenheid creeren en niet alleen 
maar te laten leren uit een boek. 

In de ontwikkeling van het kind zijn verschillende perioden te onderscheiden, 
waarin het contact met de omgeving steeds anders is. In groep 1 t/m 4 leert het 
kind de basisvaardigheden en van groep 5 t/m 8 lee rt het zelfstandig werken. In de 
eerste periode leeft het kind in een besloten kring, veilige omgeving. Hier ontstaat 
het eerste sociale contact; de relatie met de omgeving is vooral 'concreet zintuiglijk' 
en 'opnemend'. De tweede periode loopt van het zevende tot het twaalfde 
levensjaar. Er zijn nu sociale orientaties. Er is een duidelijke groei van het intellect 
en van de moraal, er is meer gevoel voor abstractie en het kind zoekt naar grotere 
intellectuele verbanden. Het gaat zich op de buitenwereld richten. 



Belangrijke elementen van het Jenaplanonderwijs zijn voor mij dus samengevat de 
volgende: 

• Relatie tussen kind en samenleving. 
• De wereldorientatie metals basisvaardigheden: ervaren, ontdekken en 

onderzoeken . 
• Ruimten in een zo open mogelijke schakeling , zodat kinderen gemakkelijk zelf 

kunnen ontdekken . 
• Heterogene groepen, dit stimuleert onderlinge hulp. 
• Een ritmische afwisseling van: gesprek, spel , werk en viering. 
• Zelfstandig spelen en leren wordt afgewisseld en aangevuld door gestuurd en 

begeleid leren. Kinderen warden zelfstandiger naarmate ze ouder warden. 
• Kinderen moeten geprikkeld warden tot activiteiten. 
• In de ontwikkeling van het kind zijn verschillende perioden te onderscheiden, 

waarin het contact met de omgeving steeds anders is. 

De essentie van school 

Het wezenlijke van een school vind ik contacten, samen de weg vinden naar 
zelfstandigheid, waarbij kennisoverdracht vanzelfsprekend is. Dit kan alleen plaats 
vinden als kinderen nieuwsgierig warden gemaakt, betrokken raken. Kinderen 
moeten met plezier willen leren, je moet ze uitdagen en prikkelen . Hierin heeft: de 
leerkracht een groot aandeel. Maar belangrijk is dat kinderen ook veel van elkaar 
leren . De scholing en opvoeding wordt be"invloed door de omgeving, ondersteund 
door de leraar samen met ouders of verzorgers, maar bewerkstelligd door de 
activiteiten van de leerling zelf. 

Het is een voorbereiding op de toekomst om deel te kunnen nemen in de 
maatschappij. Daarom moeten ze vroeg op verschillende manieren met deze 
gemeenschap geconfronteerd warden. Kinderen moeten begeleid warden in hun 
ontwikkeling naar volwassenheid en zelfstandigheid. 

Naar de school gaan is de eerste grote stap naar zelfstandigheid, de eerste stap 
in de samenleving los van vaders en moeders hand, zonder vertrouwde personen en 
herkenbare omgeving . Het gebouw moet het gevoel van veiligheid en geborgenheid 
terug geven dat nodig is om die stap te kunnen maken. En het moet de ruimte 
verschaffen om de weg naar volwassenheid gaandeweg zelf te vinden. Het komt 
steeds opener naa r de wereld toe te staan. De wereld van het jonge kind is dichtbij, 
het oudere kind staat meer open naar de buitenwereld. Kinderen leren onafhankelijk 
te zijn van hun ouders. 

Ik vind dat de ruimte zo moet aangepast zijn, dater de mogelijkheid is om die 
specifieke vormen van onderwijs te kunnen uitvoeren. Vroeger werd er hoofdzakelijk 
klassikaal gewerkt. Hier waren de kinderen allemaal tegelijk met hetzelfde bezig, 
ervan uitgaande dat de ontwikkeling van alle kinderen nagenoeg gelijk op ging. Nu 
probeert de school elk kind dat aan te bieden wat hij of zij op zijn of haar niveau 
nodig heeft:, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn 
eigen tempo. Van wezenlijk belang is dat kinderen emotioneel vrij kunnen zijn 
(zichzelf kunnen zijn), dat ze zelfvertrouwen hebben (veilig zijn, hun eigen weg 
gaan) en nieuwsgierig zijn (openstaan voor prikkels van buitenaf). 



Afb. 9: schema doe/en van basisontwikkeling. 

Voor m ij zijn de volgende punten voor een schoolgebouw van belang: 
• Het gebouw moet uitnodigen. Een open, warm, ruimtelijk en aantrekkelijk 

gebouw. 
• De inrichting (omgeving) moet nieuwsgierigheid opwekken. 
• De gehele school moet een veilige plek voor de kinderen zijn. 
• Er moeten aparte veilige plekken komen, waar het kind opgevangen kan 

warden en zich terug kan trekken. 
• De inrichting van de school moet in de juiste verhoudingen tot de maat 

van het kind staan. 
• Ruimten moeten afzonderlijk gebruikt kunnen warden. Delen moeten 

afgesloten kunnen warden. 
• Er moet een grate gezamenlijke plek komen toegankelijk voor iedereen. 
• Binnen moet het een wereld van activiteiten zijn, die niet direct zijn 

geheimen prijsgeeft. 
• Het is belangrijk dat een school een meerwaarde heeft voor de wijk en 

omgekeerd, dat de wijze waarop het gebouw is ingepast ook invloed heeft 
op de school. 

• Het gebouw moet iets toevoegen aan de plaats waar het gebouwd wordt. 
• Het gebouw moet ge'i'ntegreerd zijn in de wijk. 



De brede school 
Er is een nieuw concept in de scholenbouw. Men wil in het basisonderwijs 

multifunctioneel gebruik maken van schoolgebouwen, clusteren van voorzieningen en 
activiteiten. In eerste instantie warden door een krap budget vaak functies 
gecombineerd. Dit blijkt echter ook grate voordelen te bieden met name voor de 
onderlinge contacten tussen gebruikers van deze multifunctionele voorzieningen. Bij 
een dergelijke opzet kan je denken aan een school met opvang- en zorgactiviteiten. 
De brede school is een netwerk van voorzieningen in en rond een school waar 
onderwijs, cultuur, welzijn, sport en zorg rond het kind en gezin plaats kan vinden. 
Juist buurtbewoners kunnen hierbij betrokken warden. De brede school heeft dus 
een bredere functie in de wijk . 
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Afb. 10: overzicht van de belangrijkste partners in de brede school. 

Verschillende gemeenten zijn al met dit schooltype bezig. Elke stad ontwikkelt 
zijn brede school op zijn eigen manier en geeft er vaak eigen namen aan. Ik noem er 
een paar: brede school, open wijk- of buurtscholen, integrale en community scholen. 
Zo is te zien dat de brede school een breed begrip is. Wat mogelijk en wenselijk is, 
hangt af van de situatie ter plekke, de behoeftes van de kinderen en ouders en de 
lokale mogelijkheden en beperkingen. Een brede school is eerst ontstaan in 
kansarme wijken, omdat bij kinderen en ouders uit deze wijken met deze vorm van 
educatie, vooral op taalgebied, grate voordelen werden verwacht. Maar nu is dit 
principe ook in andere wijken in opkomst. 

Eindhovens Dagblad, juni 2001. 
Volgens Van Oenen komen steeds meer docenten tot het besef dat leren niet 
ophoudt bij de schooldeur, en dat dus ook de functie van de school daar niet 
ophoudt. "Naast het orthodox leren binnen school en daarbuiten de vrije tijd zie ik 
iets er tussen in'. 

De school is de kern van de brede school, maar alle voorzieningen zijn 
gelijkwaardig. Het ligt voor de hand om allerlei voorzieningen in en om de school te 
concentreren, omdat verreweg de meeste kinderen samen met de ouders of 
verzorgers daar dagelijks komen. Het doel van een brede school is om de 
gezinssituatie, kinderopvang, onderwijs en vrije tijd beter af te stem men op de 



behoefte van kinderen en ouders of verzorgers. De school heeft zich primair 
geconcentreerd op het vlak van de cognitieve ontwikkeling: de sociale ontwikkeling 
van kinderen en jongeren wordt ondersteund door voorzieningen voor welzijn en 
vrije tij d voor iedereen. 
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Afb. 11: organisatie van de brede school. 

Met multifunctionaliteit bedoel ik, dat het niet slechts vormgegeven wordt als 
een optelsom van de individuele delen in een gebouw. Maar het is juist intergraal 
vormgegeven in een samenhangend concept waarbij de optelsom juist meer is dan 
de verschillende delen. Dit effect kan onder andere bereikt worden doordat de 
individuele functies eigen kwantiteit of kwaliteit afstaan ten behoeve van algemene 
gezamenlijke functies. Het combineren van functies is pas effectief wanneer er door 
het integreren van de functies een meerwaarde voor elk van de gebruikers ontstaat. 
De verschillende partijen moeten kunnen profiteren van elkaars mogelijkheden. Te 
gelijkertijd moeten de verschillende functies herkenbaar in het gebouw gesitueerd 
zijn, waarbij uitwisseling van ruimten mogelijk is. Elke functie zou daarbij haar eigen 
identiteit moeten kunnen behouden. 

De belangrijkste basis van de brede school vind ik samenwerken; 
samenwerking tussen personeel, ouders, kinderen en buurtbewoners. Door het 
contact tussen de verschillende voorzieningen is de overgang van activiteiten minder 
groot. De voorzieningen zijn beter te bereiken voor kinderen en ouders en de 
samenwerking tussen de ouders en de school is ook makkelijker. Orn contacten te 
leggen tussen verschillende partijen zal je nieuwsgierig gemaakt moeten worden 
oftewel interesse hebben voor elkaar. 

In principe is een brede school er voor kinderen en jongeren in de buurt of wijk 
waar die school staat, maar richt zich mede door de andere voorzieningen ook op 
ouders of verzorgers en de buurtbewoners. De brede school fungeert als een 
belangrijke ontmoetingsplek waar kinderen en volwassenen niet alleen 
terechtkunnen voor scholing, maar ook voor een breed aanbod van sport, spel, 
cultuur en opvoeding. Het gebouw is dus van 's ochtends vroeg tot's avonds laat 
geopend. 



Binnen de brede school wordt onderwijs en recreatie bevorderd, mogelijke 
achterstanden van kinderen worden weggenomen en hun sociale vaardigheden 
vergroot. Zo ontstaat er een grote deelname van de kinderen aan de samenleving. 
Vaak zijn brede scholen ontstaan om aan de vraag van werkende ouders te voldoen. 
Ook bestaat behoefte aan opvang v66r het begin van de school, betere opvang 
tussen de middag en mogelijkheden om opvang te combineren met het deelnemen 
aan sportverenigingen, muzieklessen en andere clubs en activiteiten. Op andere 
plekken zijn de handen in elkaar geslagen om onderwijsachterstanden aan te 
pakken. Ik vind het van groot belang dat ouders met hun kinderen de brede school 
in komen en nieuwsgierig worden gemaakt met onder andere als doel contacten te 
leggen. Beide uitgangspunten zijn naar mijn mening goed te verenigingen. De opzet 
van het gebouw en de inrichting ervan moet hieraan bijdragen. 
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Afb. 12: schema voor mijn ontwerp : de multifunctionele ruimte staat centraal, hieromheen ligt de 
school en daaromheen de wijk. De wijk en de school staan in verbinding met de centrale ruimte. 

De Au/a 

De aula vormt een belangrijk element van mijn brede school. Dit is de centrale, 
multifunctionele en gemeenschappelijke ruimte. Hier komen de kinderen, ouders en 
de buurtbewoners elkaar tegen. De aula is een ontmoetingsruimte, open en 
toegankelijk voor iedereen. Allerlei activiteiten zijn in de aula mogelijk. Te denken 
valt aan gemeenschappelijke bijeenkomsten: voorstellingen, lezingen, concerten, 
weekopeningen en weeksluiting. De gespecificeerde ruimten van de voorzieningen 
zij n meer besloten. 

Lokalen 

De laatste 50 jaar heeft zich een omwenteling in de basisschool voltrokken, 
zoals geschetst is in het hoofdstuk over de geschiedenis van de scholenbouw. Uit de 
geschiedenis van de ontwikkeling van de scholenbouw leid ik af dat de klas niet 
!anger de ultieme organisatorische eenheid van de school is. De klas is veranderd in 
een groep. Het lokaal in de thuisbasis; een eigen herkenbare plek. In het 
basisonderwijs gaat het voor mij steeds meer om de begeleiding van leerlingen die 
zelfstandig hun omgeving ontdekken. Hierdoor is het lokaal, de thuisbasis, de 
uitvalsbasis geworden van waaruit de kinderen de leerstof in verband leren brengen 
met de wereld om zich heen. Ik ga dus zoeken naar bewegingsvrijheden binnen en 
buiten de lokalen, aanvullende ruimten voor wisselende activiteiten en voldoende 
eigen plekken waar kinderen zich thuis voelen komen hieraan tegemoet. 



Mijn bevindingen zijn dater op steeds meer verschillende manieren onderwijs 
gegeven wordt, metals gevolg dater andere type schoolgebouwen nodig zijn. 
Kinderen moeten gemakkelijk, zonder geschuif met tafels kunnen switchen van het 
werken in groepjes naar gezamenlijke momenten in de kring. Bovendien moet er 
gelegenheid zijn voor individueel werken in een stiltehoek en voor uitleg aan een 
klein groepje kinderen aan bijvoorbeeld een instructietafel. Kinderen moeten 
zelfstandig informatie kunnen verzamelen en verwerken in bijvoorbeeld een 
documentatieruimte of in een computerruimte. Dit alles betekent naar mijn idee dat 
het traditionele klaslokaal, waar met de deur dicht wordt lesgegeven, niet meer van 
deze tijd is. Tijdens de onderwijsactiviteiten staat de deur of schuifwand van de 
thuisbasis open. 

De manier waarop de lokalen ten opzichte van elkaar staan, is een van de 
belangrijkste zaken die in de afgelopen eeuwen erg is veranderd. Uit mijn onderzoek 
echter blijkt dat het lokaal altijd het ontwerpuitgangspunt van de school is geweest. 
Een school bestond uit lokalen met daartussen een gang . Later komen er steeds 
meer ruimten bij, zoals aula enz. Ik vind dat de school niet meer alleen uit lokalen 
moet bestaan. Er is steeds meer behoefde aan aparte werkplekken die niet in het 
lokaal plaats vinden. 

De gang van de traditionele gangschool wordt dus niet meer alleen als 
verkeersruimte gebruikt, maar steeds meer komen hier werkplekken voor individueel 
onderwijs. De gang wordt in de loop van de tijd daardoor steeds breder. Voor mij is 
niet meer het lokaal maar de gang (de verbindingsruimten) het belangrijkste 
element van het schoolgebouw en wordt een belangrijk onderdeel van mijn ontwerp. 
De gang dient nu als werkplek waar de meeste activiteiten plaats vinden. Kinderen 
moeten in de gang zelf hun eigen weg kunnen vinden en zelfstandig leren werken. In 
deze gang zijn blokken geplaatst die als thuisbasis dienen . Deze blokken hebben een 
vrij besloten karakter, de activiteitenruimte om deze blokken heen zijn opener. 

De manier van werken zijn per leeftijdsgroep verschillend. De onderbouw heeft 
veel meer spel in een voor de leerkracht overzichtelijke ruimte nodig. Naarmate 
kinderen ouder warden kunnen kinderen individueler en zelfstandiger werken, 
minder leerkrachtgebonden. Zo kunnen de ruimten van elke leeftijdsgroep anders 
ten opzichte van elkaar staan en op die manier zijn de verschillende voorzieningen 
ook herkenbaar. Per leeftijdsgroep wordt de desbetreffende gang, waar de blokken 
zijn geplaatst, multifunctioneel gebruikt. De verschillende groepen van dezelfde 
leeftijd maken dus gebruik van deze ruimte, waardoor een hoge mate van efficientie 
ten opzichte van conventiele vormen van onderwijs ontstaat. 

Dit vergt optimale organisatie van de leerkrachten. Als alles goed verloopt, kan 
verder de taak over genomen warden door onderwijsassistenten. Voordelen daarvan 
zijn: goedkopere krachten, meer mensen kunnen ingezet warden per 
leeftijdscategorie, ze zijn minder schaars op het moment. 



Afb. 13: schema van de ruimten . Per Jeeftijdsgroep staan ze anders t .o. v. elkaar. 

Ik wil duidelijk het verschil tussen het kinderdagverblijf en de school laten zien. 
De sfeer van deze voorzieningen wijkt van elkaar af. De sfeer van het 
kinderdagverblijf moet ontspannen en vrij zijn. Bij de school is opletten en werken 
veel meer verplicht. Kinderdagverblijf heeft meer een huiskamersfeer nodig Dit wil ik 
proberen te bereiken door materiaalgebruik en lichtinval. 

De belevingswereld van kinderen 
Hoe kun je kinderen nieuwsgierig maken in een gebouw? 

• Belangrijk is dat kinderen anderen kunnen zien en zelf gezien kunnen worden. 
Bijvoorbeeld: doorkijkjes naar kinderen van een andere leeftijd. 

• Kinderen moeten geconfronteerd worden met de buitenwereld, zien wat daar 
gebeurt, zodat ze de buitenwereld in het gebouw kunnen brengen . 

• De ruimten voor de kinderen hoeven geen echte dichte ruimten te zijn. 
Muurtjes waar kinderen niet overheen kunnen kijken, maar ouders en 
leerkrachten wel. Kinderen het gevoel geven een eigen plekje te hebben, de 
leerkracht heeft toch goed overzicht. Met doorkijkjes op kinderhoogte te 
maken krijgen kinderen hun ' eigen wereld ' naast de 'grote wereld ' . Ouders 
moeten dan moeite doen om in de belevingswereld van de kinderen te 
komen. Ze moeten zich bukken naar kinderhoogte. 

• Jonge kinderen moeten zelf de keuze hebben, als ze daar aan toe zijn, om de 
rest van de wereld (de wijk) te zien. Door bijvoorbeeld met een trapje om 
hoog te gaan en naar buiten te kijken. 

• Het is van belang, dat ze nieuwe ruimten met nieuwe uitdagingen kunnen 
ontdekken. 

• Wanneer je gebruik maakt van verschillende lichtinvallen, zoals het afwisselen 
van lichte en donkere ruimten. Speciale openingen geven een ander lichtinval. 

• Als de kinderen het materiaalgebruik en de constructie ontdekken, kunnen ze 
snappen hoe een gebouw in elkaar zit. Tevens kan er door middel van 
materiaalgebruik verschillende sferen worden opgewekt. 

• Door te werken met elkaar en ervaringen uit te wisselen. 



Programma van eisen 

Orn tot een programma van eisen te komen voor mijn brede school heb ik 
gebruik gemaakt van het bestaande programma van eisen van de Gemeente 
Eindhoven. Ik heb dit verder aangevuld met wat naar mijn mening bij mijn brede 
school past. Deze voorzieningen zijn zelf oak weer ingedeeld in ruimten die daarvan 
voor belang zijn. Deze warden uitgebreid behandeld in de bijlage 1: uitgebreid 
programma van eisen. De volgende hoofdvoorzieningen zijn nodig. 

• Basisschool, voor onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Hier wordt een 
onderscheid gemaakt tussen onderbouw en bovenbouw. 

• Kinderdagverblijf, opvang voor kinderen van O tot 4 jaar, die nag niet naar de 
basisschool gaan. 

• Peuterspeelzaal, voor kinderen van 3 jaar. 
• Buitenschoolse opvang, opvang na schooltijd voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
• Beheerorganisatie met sporthal. Hierbij kun je denken aan een kantine, die bij 

de sporthal hoort, die voor meerdere doelen bruikbaar is. 
• Buurtwerk Eindhoven. Voorzieningen waar de buurt gebruik van kan maken. 

Hier kan je denken aan koken, computeren, toneelspelen, muziek, zang enz. 
Er is oak behoefte aan een ontmoetingsruimte voor jongeren. 

• Kunst en cultuur. Dit moet door de hele brede school zichtbaar warden. Kunst 
en cultuur kunnen in het gebouw tentoongesteld warden aan buurtbewoners 
en ouders. Ouders kunnen hier aan meewerken. 

• Een bibliotheek om vooral leesplezier te bevorderen, maar zeker oak als 
i nformatierui mte. 

Ruimten zoals bijvoorbeeld de aula, bibliotheek, computerruimte en de 
buitenruimte kunnen door verschillende instellingen warden gebruikt. Omdat 
instellingen niet op dezelfde tijden werken, kunnen ruimten daarom meerdere keren 
op een dag benut warden. 

Situatie, omgeving 
Door de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing kan een 

schoolgebouw een belangrijke bijdrage leveren aan de ruimtelijke samenhang van 
een wijk. Mijn school moet een samenkomst zijn tussen wijk en school. 
Er moet een goede visuele relatie zijn tussen binnen en buiten. De begrenzing van 
het schoolplein moet duidelijk zijn. Orn te verkomen dat de school in delen uiteen 
valt moet er voldoende zicht en contact zijn (samenhang). 

Het schoolplein 

Het schoolplein is een belangrijk element van de school. Hier komen de 
kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Vaak wordt het schoolplein pas 
naderhand aan een school geplakt. Deze moet volgens mij met de school mee 
ontworpen warden. Het moet zelfs een onderdeel van mijn ontwerp uitmaken. Het 
blijft een plein voor iedereen. 



Mijn plan. idee 1 

Afb. 14: oud ontwerp. 

Bij dit ontwerp heb ik gebruik gemaakt van een brede gang, waarin voor iedere 
gebruikersgroep steeds een plaats is. Het is een gang die als een spiraal naar binnen 
draait. Naarmate het kind ouder wordt, wordt het steeds zelfstandiger en heeft 
minder toezicht nodig. Hierdoor bevinden zich de ruimten voor kleine kinderen in het 
besloten binnengebied en de ruimten voor de oudere kinderen liggen meer naar 
buiten, gericht naar de wijk. De gemeenschappelijke functies en het schoolplein 
liggen centraal. De voorzieningen liggen hieromheen, het schoolplein is dus 
eveneens met het gebouw mee ontworpen. 

Het ontwerp vormt een eenheid en toch zijn de verschillende voorzieningen 
zichtbaar. Deze bevinden zich steeds in een andere hoek. Het is de bedoeling, dat 
het gebouw zich naar het centrum toe opent. 
Met deze vorm kwam ik een aantal problemen tegen: 

• Het gebouw staat los in de ruimte. Het heeft nag geen binding met de plek, 
de omgeving. 

• Bepaalde voorzieningen zijn moeilijk te bereiken. Een voorbe,eld hiervan zijn 
de gemeenschappelijke ruimten, hier moet men vaak door de verschillende 
voorzieningen of buitenom. 

• Ik vind de vorm nag niet sterk genoeg. 

Meerhoven 

Mijn plan is gelegen in de nieuwe wijk Meerhoven van de gemeente Eindhoven. 
Deze wijk ligt ten westen van Eindhoven, tussen Airport Eindhoven en Veldhoven. 
Het wordt een wijk met een stedelijke uitstraling, een eigentijdse architectuur en een 
levendig centrum, maar oak met prachtige stukken bas en een schitterend 
landschapspark. In totaal warden er in Meerhoven 5800 woningen gebouwd. Er 
komen zowel huur- als koopwoningen in diverse prijsklassen en bouwstijlen. Deze 
wijk is in gebieden ingedeeld: Vier woonwijken, een centrumgebied en een 
groenhart. Er warden in de wijken meerdere scholen gebouwd. 

• Het eerste woongebied is Zandrijk. dit gebied is al bijna klaar. 
• Grasrijk is een woonwijk die nag volop in ontwikkeling is. 
• Bosrijk komt als derde woongebied aan de beurt. Deze wijk krijgt een 

exclusieve uitstraling. 
• Waterrijk is het laatste woninggebied. 



• I n het midden komt het centrum van Meerhoven, genaamd Meerrijk. Het 
wordt de plaats waa r inwoners elkaar ontmoeten. 

• Meerland wordt het groene hard van Meerhoven. Een park van 60 hectaren. 
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Afb. 15: Meerhoven. 

Ik heb mijn gebouw in het centrum Meerrijk gepland. De kinderen die naar 
deze brede school komen zijn de kinderen uit het centrum Meerrijk, Bosrijk en 
Zandrijk. In Grasrijk wordt op dit moment al een school gebouwd. 

Het centrum Meerrijk 

Meerijk is het centrum, het hart van de wijk Meerhoven. In Meerrijk komen 
behalve winkels oak scholen, horeca, sport en vrijetijdsaccommodaties en gezellige 
terrasjes aan het water met uitzicht op het park. Het wordt een prachtig decor voor 
buurtactiviteiten, zoals muziekvoorstellingen, straattheater en andere evenementen. 
Het wordt een plek waar inwoners elkaar ontmoeten. In meerland, het grate, 
centraa l gelegen landschapspark, speelt oak beeldende kunst een belangrijke rol. 

Het bestaande plan voor Meerrijk 

Zes projectontwikkelaars hebben een uitgebreide ontwikkelingsvisie aan de 
gemeente voorgelegd met hun ideeen voor Meerrijk. De keuze is gevallen op 
projectontwikkelaar William Properties, die Meerrijk gaat realiseren. Het ontwerp wat 
er nu ligt is slechts een richting waaraan gedacht wordt; er moet nag volop aan 
gesleuteld warden. 
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Afb. 16: het ontwerp van het centrum Meerrijk . 

Het parkeren zal geheel ondergronds plaatsvinden in een parkeergarage. Deze 
garage wil ik oak gebruiken voor parkeerplaats voor de auto's van het personeel en 
de bezoekers aan mijn brede school. De auto's zullen dus niet zichtbaar zijn in het 
straatbeeld rand de school. Het centrum is vanuit het noorden en het zuiden te 
bereiken met de auto. Vanuit hier kan men de parkeergarage inrijden . Het snelste 
komt men vanuit de woonwijken bij het centrum met de fiets. De pleinen zijn alleen 
voor voetgangers, zodat men er gezellig en veilig kan verblijven. Hierdoor wordt het 
autoverkeer teruggedrongen en het fiets - en voetgangersverkeer gestimuleerd. 

Het centrum wordt een soort versteend landschap midden in het groen. Het is 
een blikvanger vanuit het park. Aan de ene kant liggen de wijken Zandrijk, Bosrijk 
en Grasrijk en aan de andere zijde bevindt zich het park Meerland. Daarnaast wordt 
het centrum in zijn ligging geleid door de Esplanade. 

Kenmerkend voor het plan Meerrijk zijn de vele open ruimten en de 
gelaagdheid van de bebouwing. Aan de buitenkant is de bebouwing v ier lagen hoog, 
met 2 hoge woontorens. In het binnengebied bestaan ze uit zeven verdiepingen. 
Het centrum rijst als het ware als een burcht op uit de groene ruimte van het park. 
In het besloten gebied van de burcht komen groene parken en stadspleinen. Het 
centrum vormt de overgang tussen groene gebieden en functioneert als een rots in 
de branding in het park. Het park Meerland en de wijk Bosrijk warden door Meerrijk 
met elkaar verbonden. In Bosrijk zijn de woningen in een losse structuur met veel 
groen opgenomen. 
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Afb. 17: schema van het centrum Meerrijk . 
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Het centrum is een gesloten geheel. Het wordt op verschillende plekken 
geopend door middel van doorgangen en doorkijkjes naar de omliggende gebieden. 
Er is een route die van het park door het centrum naar Bosrijk loopt. Deze mondt uit 
in een groat plein dat gericht is op de Esplanade, de zogenaamde Esplanadepoort. 
Het plein vormt een overgang naar het groene gebied. Deze overgang wil ik gaan 
gebruiken voor mijn ontwerp. De bedoeling is dat mijn gebouw een overgang vormt 
van de stedelijke ruimte (het verharde plein) naar de groene ruimte. 



Openbare ruimte (plein) 

Naast de architectuur van de bebouwing is de inrichting van deze buitenruimte 
bepalend voor het beeld van de stad. In de kwaliteit van de buitenruimte presenteert 
de stad zich aan haar bewoners en bezoekers en ontleent daaraan haar karakter. 
Het plein streeft naar het in stand houden en versterken van het gevoel van vrijheid 
en open ruimte. Het plein kan als een ontmoetingsplek dienen als hier activiteiten 
plaats vinden die dit aanmoedigen, zoals openluchtvoorstellingen. 

Door de school onderdeel van het plein te maken worden ze samen de 
ontmoetingsplek voor de wijk. Het plein zelf kan overdag als schoolplein worden 
gebruikt. 's Avonds en in het weekend als ontmoetingsplek voor iedereen. 

Afb. 18: een gebouw dat onderdee/ uit maakt van de omgeving, maquette van Emilio Ambasz. 

Mijn plan. idee 2 

Hier wordt de school letterlijk deel van het plein, doordat het plein wordt 
opgetild. Het gebouw kan zo zelf ook als tribune gebruikt worden om op het plein te 
kijken. Door een strook uit het opgetilde vlak te halen, ontstaat er een duidelijke 
entree van het gebouw zelf. 
Ook deze vorm gaf nog problemen: Hoe krijg ik een juiste indeling in deze vorm? 
Hierdoor liep ik met deze vorm vast. 

Afb. 19: ontwerp optillen van het plein. 



Conclusies vooronderzoek 
De essentie van de brede school is contact. 

• De brede school moet de plek zijn waar de sociale, educatieve en culturele 
contacten van de wijk plaatsvinden. Alle multifunctionele ruimten moeten 
goed bereikbaar en herkenbaar zijn . De ruimten moeten een zo open 
mogelijke schakeling hebben, zodat juist kinderen zich thuis voelen en hun 
weg makkelijk kunnen vinden. Voorzieningen moeten zodanig in het gebouw 
gesitueerd zijn dat samenwerking bijna vanzelfsprekend is. 

• De opzet van het gebouw moet volledig aansluiten bij het onderwijs van de 
toekomst. Efficientie, flexibili teit en kwaliteit zijn hierbij sleutelbegrippen. 

• De brede school moet midden in de wijk staan en een belangrijke 
meerwaarde hebben voor de bestaande omgeving. Het gebouw vormt een 
overgang tussen het stedelijk plein en het groene gebied. 

• De brede school moet volledig ge"i"ntegreerd zijn in de wijk en open staan voor 
iedereen; kinderen, ouders en de buurtbewoners. Het gebouw moet niet 
alleen transparantie uitstralen, waarbij je anderen ziet en gezien wordt. Het 
gebouw moet ook vooral nieuwsgierigheid opwekken en uitnodigen om naar 
binnen te gaan . 



Het concept 

Contact is de essentie, het uitgangspunt van mijn ontwerp. Contact is de 
leidraad door het hele gebouw en in veel details zijn hiervan elementen terug te 
vinden. De bepalende elementen van het concept zijn het plein, de spiraalvorm en de 
opbouw van de gevels. 

Onderdeel van het plein 
Midden in het centrum van Meerhoven ligt een openbaar plein. De brede 

school fungeert als een belangrijke ontmoetingsplek voor de kinderen en de 
wijkbewoners, daarom heb ik mijn gebouw deel uit laten maken van het plein. Het 
gebouw wordt als het ware uit het plein opgetild. Het dak wordt dus een gedeelte 
van het pie in. Zodoende krijgt het pie in een belangrijke meerwaarde als 
ontmoetingsplek. Het gebouw, het schoolplein en het plein lopen in elkaar over. Zo 
krijgt het schoolplein samen met het gebouw in het ontwerp zijn uiteindelijke vorm. 

Kinderen, ouders en buurtbewoners zullen steeds nieuwsgierig blijven, 
waardoor het contact tussen mensen in en rand het gebouw intensiever wordt. Juist 
het contact tussen mensen dient volgens mij als basis voor het goed functioneren 
van de brede school. 
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Afb. 20: schets ontwerp. 
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Door het gebouw onderdeel van het plein te maken vormt het een overgang 
tussen het stedelijke en het groen. De ene kant van de brede school kijkt uit op het 
verharde plein en de andere kant naar het groene gebied . Dit is vanaf het hoogste 
punt van het plein (het dak van de school) goed waarneembaar. Orn zoveel mogelijk 
rust te garanderen ligt het onderwijsgedeelte naar het groene deel van de wijk toe. 

Het gebouw ligt als een transparante doos onder het plein. Dit is om de 
contacten tussen de kinderen en de buurt te vergroten. Orn te benadrukken dat het 
plein en het dak een geheel vormen, heb ik voor beiden hetzelfde materiaal gekozen. 

Het plein op het dak is bedoeld als voortzetting van het bestaande plein en 
het schoolplein . De oudere kinderen kunnen hier op spelen. Oak kan het personeel 
als het mooi weer is gebruik maken van het plein op het dak. Vanuit de 
personeelsruimte op de eerste verdieping kom je rechtstreeks op het dak. Tevens 
kan dit plein gebruikt warden na schooltijd als verlenging van het plein. Er staan 
bovenop bankjes om rustig te zitten of men kan op de trappen op het dak gaan 
zitten. Zo kan dit plein oak als tribune dienen om naar voorstellingen te kijken die op 
het plein plaats kunnen vinden. 



De hoeken op het dak worden extra benadrukt aan de binnenkant van de 
hoek; op het steilste deel bevindt zich namelijk een trap. Hierdoor ontstaat een soort 
plooi waardoor het erop lijkt dat de hoek naar binnen draait. Op deze manier wordt 
de steile helling veiliger gemaakt. De trap loopt naar buiten toe over in het schuine 
dak. 

Het materiaa/ van het gehe/e plein 

Het schoolplein en het plein op het dak is voorzien van een Wado drain-vloer. 
Dit is een speciale drainerende vloer welke toegepast wordt op balkons, daktuinen, 
galerijen en looppaden op daken. Deze vloer wordt op het werk aangebracht. Door 
de samenstelling van de vloer, een mengsel van gebroken grind, cement en 
milieutechnisch verantwoorde toeslagstoffen is deze WADO DRAIN- vloer 
waterdoorlatend, slijtvast, stroef en gemakkelijk te reinigen. De grootte van de aan 
te brengen vakken kan ea. 125x125 cm. zijn en een minimale dikte van 30 mm. 
bedragen. De waterdoorlatendheid van de vloer bedraagt minimaal 40 liter per m 2 • 

Omdat de vloer schuin naar beneden loopt zijn er verder geen extra 
waterafvoeren nodig voor het regenwater. Onderaan het dak ligt een goot met een 
rooster die het water opvangt. Ook heeft het dak een afschot naar de buitenkant om 
het water niet naar binnen te laten lopen. Alleen voor het deel in het midden van het 

gebouw wat naar binnen loopt worden onderaan hemelwaterafvoeren 
aangebracht. 

De vorm: Een spiraal 
In de kern mijn gebouw bevinden zich over drie verdiepingen de 

gemeenschappelijke ruimten. De vorm van het gebouw zelf volgt als een spiraal een 
route naar boven, die naar binnen draait tot in de gemeenschappelijke ruimten. Zo 
ontstaat er een compact gebouw. De spiraalvorm is zowel op het dak als in het 
gebouw waar te nemen. Het schoolplein sluit eveneens aan op de spiraalvorm. 

Afb. 21 : volume ontwerp. 

Het middelste gedeelte wijkt af van de spiraal. Vanuit dit midden kom je met 
een trap rechtstreeks op de eerste verdieping. 

In het gebouw loopt een brede gang, die eindigt in de gemeenschappelijke 
ruimten. In die brede gang zijn de sporthal, kinderopvang- en onderwijsfuncties 
ondergebracht. De sporthal ligt in het verlengde van de brede gang en enigszins 
verdiept in de kern van het gebouw. Als je binnen de spiraal volgt kom je steeds in 
de gemeenschappelijke ruimten uit. Ook volgt de spiraal de leeftijd van de kinderen. 
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Afb. 22 : looplijnen. 

Hij draait als het ware met het ouder wordend kind mee. Kinderen van 
verschillende leeftijden kunnen elkaar zien, wat het contact extra bevordert. 
Uiteindelijk komt de spiraal uit op het hoogste punt, de ruimte voor het personeel. 

De gevel 

Afb. 23: schema voor mijn ontwerp: de multifunctionele 
ruimte staat centraal, hieromheen /igt de school en 
daaromheen de wijk . De wijk en de school staan in verbinding 
met de centrale ruimte . 

De gevel, die de spiraalvorm van het gebouw volgt, bestaat geheel uit glas. 
Dit is om de contacten tussen de kinderen en de buurt te vergroten. Orn de route in 
het gebouw nog sterker te benadrukken staat de gevel op een betonnen ba lk, die net 
als de gevel naar binnen draait. De gevel wordt hoger, naarmate deze verder het 
gebouw indraait. Omdat het glas ook tot binnen door loopt is het gebouw in hoge 
mate transparant. De kinderen van verschillende groepen kunnen elkaar onderling 
zien en gezien warden. 



Vanaf de buitenkant moet goed te zien zijn waar de verschillende 
voorzieningen zich bevinden. Niet de gevel is beeldbepalend, maar juist de 
binnenruimte, de vloeren, de dakrand en de constructie. Ik heb daarom gezocht naar 
een kozijnloos beglazingssysteem. Ik ben uitgekomen op de quattroconstructie van 
het bedrijf Octatube. Door gebruik te maken van een superslanke staalconstructie 
van kabels, die als voorgespannen trekspanten dienen, zijn geen kozijnen nodig. De 
dakrand heb ik extra dik gemaakt om het dak omhoog nog eens extra te benaderen. 

Afb. 25: Voorbeeld Quattroconstruetie. 

Beg/azingssysteem 

Quattro-systemen zijn kozijnloze beglazingssystemen voor daken en wanden 
bestaande uit enkel- of dubbelglaspanelen. Deze zijn waterdicht aan elkaar verkit, 
worden constructief ondersteund door metalen Quattro-knooppunten en 
gestabiliseerd door puntvormige, lineaire of ruimtelijke draagconstructies met slanke 
afmetingen. Deze gevels en daken worden altijd op maat ontworpen en uitgevoerd. 
Het is dus niet een systeem met standaard details. Het biedt de ontwerper tot in het 
kleinste detail alle mogelijkheden. 

• 

Afb. 26 : details Quattroconstruetie. 



Het architectonische doel van kozijnloze beglazingen is glasvlakken te bouwen 
met maximale transparantie. Voor meer informatie over dit systeem verwijs ik naar 
de bijlage 2: informatie over Octatube. 

Het binnenklimaat 

Het voordeel van een klimaat gevel is dat je een comfortabel binnenklimaat, 
zowel thermisch als geluidwerend hebt in combinatie met lagere energiekosten. De 
klimaatgevel weert het buitenklimaat en biedt een oplossing voor het probleem om 
het warmteverlies in de winter en de externe warmtebelasting in de zomer te 
reduceren. 

Door gebruik te maken van een klimaatgevel ontstaat er een brede wand 
waarin al mijn voorzieningen voor constructie en installaties kunnen warden 
weggewerkt. Hierdoor zijn de werkruimten, de gang, helemaal vrij van obstakels . De 
klimaatgevel bestaat uit twee glasbladen met daartussen een spouw. Aan de 
binnenkant bevindt zich enkelglas en aan de buitenkant dubbelglas. Via de spouw 
wordt de afgewerkte binnenlucht mechanisch afgezogen, waardoor stralingsverliezen 
tot een minimaal beperkt warden. In deze glasspouw is oak een vrijhangende 
zonwering van doek aangebracht. Deze dient tevens als helderheidregulering in 
verband met dag- en zonlichttoetreding. 
Aan de buitenkant bevindt zich de dubbele gevel, zodat er geen koudebruggen 
ontstaan vanwege de constructie in de spouw. Het enkele glas aan de binnenkant 
wordt bij de verdiepingen onderbroken door de vloer. Dit om loopgeluid te 
verkomen. 

Door die brede gevel krijg je het idee dat de ruimten goed van elkaar warden 
gescheiden zonder dat het zicht tussen voorzieningen minder wordt. Omdat de gevel 
helemaal van glas is, werkt een klimaatgevel oak mee om een optimaal 
binnenklimaat te creeren. 

De breedte van deze spouw bedraagt 800mm. Deze maat is gekozen omdat 
tussen de spouw de constructie geplaatst moet warden voor het 
quattrobeglazingssysteem. Oak moet er de mogelijkheid bestaan om door de spouw 
te lopen voor het schoonmaken van de beglazing. Verder zorgt de dubbele 
glasconstructie en de brede spouw voor een afdoende geluidwering voor het geluid 
van buiten. 

1. i~olcrcndc buitenbeglazlng: buitenspouwblad 
2. c·n~lglas binncnJcglazing: binncnspouwblad 
3 . itfzuip.,pla,um met aansluittvle(s) voor mechar ischc ahui~ir~ var de rJimtevcntdaticlucht 
4 . ionwcrinp;;installatie: ophaalbaJr, lamclhock instclba11r 
S. ltli maatgcvclspo1..w 
6. 1"\cch11ni.sche spouwventilauc :>1Mcnlt.:cht 
7. ~toffil1cr (o;>tioncc l) 
8 1 c opcnen raam ( optionccl) 
9 hcldcrhfl'1dsr,.g11lning (optioncrl) 
10. spouwluch:1:oe- en afvocr.splctcn 

Afb. 27: Voorbeeld klimaatgevel. 



Akoestiek binnen het gebouw 

Van binnen is het gebouw opgebouwd uit akoestisch harde materialen, zoals 
glas, beton en zeil op de vloeren. Dit veroorzaakt zonder extra maatregelen een 
slechte binnenakoestiek. Orn dit op te lossen zijn de blokken in de gang schuin ten 
opzichte van de overige bouwdelen geplaatst. Bovendien zijn de wanden van de 
blokken van geperforeerde platen met hier achter geluidsabsorberend materiaal 
vervaa rdigd, zodat er binnen een redelijk groat geluidsabsorberend oppervlak 
ontstaat. In de gemeenschappelijke ruimten zijn aan plafonds en wanden 
absorberende materialen toegepast. 

De indeling en het gebruik 
Omdat de centraal gesitueerde gemeenschappelijke ruimten een belangrijk 

element van een brede school vormen, staan deze gericht naar de wijk toe en zijn ze 
de kem van het gebouw. Een deel van deze kem steekt boven het gebouw uit. Hierin 
bevinden zich de aula, computerruimte, bibliotheek, de speelzaal, jongere 
ontmoetingscentrum en de personeelsruimte. Vanaf deze centrale 
gemeenschappelijke ruimten zijn alle voorzieningen bereikbaar. Deze ruimten zijn 
ook van buiten af via de hoofdentree direct bereikbaar voor iedereen uit de wijk. Via 
de hoofdentree komt men in de ontmoetingsruimte met informatiebalie, waar ouders 
elkaar bij een kopje koffie ontmoeten. Men moet steeds door de centrale ruimte 
heen om bij een andere meer voor specifiekere doelgroepen bestemde ruimte te 
komen zoals het onderwijsgedeelte, de gedeelten voor de kinderenopvang en de 
sportaccom modatie. 

De verschillende gebruikers van de centrale ruimten kunnen profiteren van 
mogelijkheden, die deze ruimten bieden. Contacten kunnen gemakkelijk ontstaan, 
waardoor samenwerking en uitwisseling wordt bevorderd. 

De brede gang eindigt in de kem. Orn een deel van de kern bevindt zich tangs 
de buitenzijde van het gebouw de brede gang, een essentieel element van mijn 
ontwerp. Hierin zijn de kinderopvang en onderwijsfuncties ondergebracht. Functies 
zijn herkenbaar gemaakt door hoogteverschillen, gescheiden door glaswanden; dus 
zodat het interieur van het gebouw van binnen en van buiten goed waarneembaar is. 
Duidelijk wordt bij mijn brede school afgeweken van de traditionele schoolopzet met 
klaslokalen. Niet meer het lokaal, maar de gang is het belangrijkste element. 

Ik heb onderscheid gemaakt in zeven leeftijdsgroepen, omdat de wijze van 
werken per groep verschillend is. Er is een onderbouw (peuters, kleuters en groep 3-
4 en het kinderdagverblijf) op de begane grand en een bovenbouw (groep 5-6, 7-8 
en buitenschoolse opvang) op de eerste verdieping. In de brede gang zijn per 
leeftijdsgroep werkplekken gemaakt. Binnen iedere werkplek bevinden zich 
thuisbasissen, veilige afgeschermde blokken. Deze blokken, waarin instructie 
gegeven wordt en afspraken gemaakt warden, zijn ieder op zich op speciale wijze 
herkenbaar door, kleur en materiaal als mede de stand ten opzichte van elkaar. Dit 
is afgestemd op de leeftijd van de betreffende groep kinderen. De stand van de 
blokken volgen eveneens de spiraal. 

Het gebruik van de brede gang blijft multifunctioneel, omdat de groepen van 
dezelfde leeftijd binnen de ruimte, die voor die groep beschikbaar is, van allen 
werkplekken afwisselend gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld vier kleutergroepen 
hadden in de traditionele opzet vier lokalen met ieder een aantal dezelfde 
werkplekken (hoeken). Nu zijn er nog steeds werkplekken, maar er is er per soort 
maar een, die gezamenlijk wordt gebruikt. Iedere groep heeft wel zijn eigen blok om 
zich terug te trekken. 

Vanuit de aula kom je eerst bij de peuters. Deze ruimte is heel open gelaten, 
om voor een goed toezicht te zorgen. De kinderen kunnen vrij spelen. Er staan open 



blokken met lage wanden in, waar de kinderen kunnen spelen. De leerkracht kijkt 
over deze wanden heen en kan iedereen in de gaten houden. De peuterspeelzaal is 
qua sfeer in dezelfde stijl als de kleuters, omdat de peuters in mijn opzet bij het 
onderwijsgedeelte horen. 

Afb. 28 : begane grand. 

De onderbouw heeft veel meer spel in een voor de leerkracht overzichtelijke 
ruimte nodig, waardoor de blokken overzichtelijker bij elkaar staan tussen de 
werkplekken. Naarmate kinderen ouder warden kunnen kinderen individueler en 
zelfstandiger werken, minder leerkrachtgebonden. Hierdoor staan de blokken bij de 
oudere kinderen van de bovenbouw verder uit elkaar waardoor meerdere 
werkplekken ontstaan. Voor de hele school is een goede planning en organisatie 
nodig. Er zullen veel afspraken tussen de leerkrachten onderling gemaakt dienen te 
warden. 

Afb. 29 : eerste verdieping. 

Niet alleen door kleur- en materiaalgebruik zijn plekken per leeftijdsgroep 
herkenbaar, maar oak door de vorm van de ramen in de blokken. Hoe ouder de 
kinderen zijn, hoe hoger het raam. De hoogte is zo gekozen dat kinderen als ze 
zitten niet naar buiten kunnen kijken en niet warden afgeleid. De leerkracht kan wel 
naar buiten kijken en de hele werkruimte overzien. 

Het kinderdagverblijf heeft een huiselijkere sfeer en bevindt zich aan de 
pleinkant van het gebouw. Voor deze kinderen is afgeleid word en niet zo zeer een 
probleem. De blokken hebben daarom openingen aan de zijkant, waardoor de 



kinderen naar buiten kunnen kijken. Vercler zijn de blokken van een ander materiaal 
gemaakt. 

Andere specifieke functies in de brede gang, zoals de buitenschoolse opvang, 
het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal zijn eveneens herkenbaar door 
hoogteverschillen alsmede kleur- en materiaalgebruik, waarcloor ook zij een eigen 
identiteit krijgen. 

Orn een goede samenwerking tussen het personeel te bevorderen heb ik op 
de tweede verclieping een personeelsruimte gemaakt. De contacten tussen 
personeelsleden van de verschillende voorzieningen garandeert de uitwisseling van 
activiteiten en ideeen. Gezamenlijke afspraken en projecten zullen hiercloor 
gemakkelijker van de grand komen. 

De blokken staan echt als blokken in de ruimte. De toiletten, die ook in de 
gang staan, lopen van beneden naar boven als het ware door de vloer tot het dak. 
Waarcloor ze onderscheiden worclen van de andere functies. Ook zijn ze van een koel 
materiaal gemaakt. In deze toiletblokken bevindt zich een keuken of een berging. 

De constructie 

In eerste instantie heb ik een aantal constructies nader bekeken. Voor een 
goede constructie zijn verschillende toepassingen mogelijk. Maar uiteindelijk wilde ik 
een toepassing ofwel een structuur die bij het gebouw past. De constructie komt 
namelijk in zicht en moet met de richting van de spiraal mee gaan. Ook moeten de 
gangen vrij zijn van kolommen, het moet een open ruimte warden. Hierdoor 
ontstaan grate overspanningen waarvan de sterkte berekend moet worclen. 

Constructie 1 -----___ ...,... .. 
,_ .. ' I 

l e/ 
\ I 

\ ( i I 
.,) 

I 
, -

\ ~ 1 

' 
.: 

f 

\ 
't I 

1 I 

- -,.,,. 

I l 

- ~-

Afb. 30 : constructie 1. 

Hier wordt het dak over de kortste afstand overspannen. Er worclt gebruik 
gemaakt van twee maten balken die een lengte van 13 en 15 meter kunnen 
overspannen. Deze constructiemethode is makkelijker toe te passen . Het nadeel is 
dat de structuur van het gebouw, waarin de spiraalvorm als een route omhoog loopt, 
niet voldoende zichtbaar is. Ook de hoeken zijn moeilijk op te lossen. Het is op deze 
manier niet mogelijk om het dak geleidelijk omhoog te laten lopen. 



Constructie 2 
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Afb. 31 : constructie 2 . 
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In dit voorbeeld heb ik een richting gekozen voor het overspannen van heel 
het dak. Oak hier komt de ontworpen structuur van het gebouw niet tot uiting. 

Constructie 3 

I 

' / 

Afb. 32 : constructie 3. 

Hier neem ik een slakkenhuis als uitgangspunt. De vorm van het gebouw 
wordt nu extra benadrukt. Het is een draaiing omhoog . Deze oplossing geeft het 
beste de route weer die in het gebouw zit. Het nadeel alleen is dat de 
balkafmetingen erg groat warden. De grootste lengte van de balk bedraagt meer dan 
30 meter. Oak heeft elke balk een andere lengte en zodoende oak een andere dikte. 



Constructie 4 
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Afb. 33 : constructie 4 . 

Deze oplossing geeft de draaiing omhoog goed weer. Voor de rechte stukken 
kunnen dezelfde balken gebruikt warden, met een zo kort mogelijke overspanning. 
Alleen voor de hoeken zijn andere zwaardere balken nodig. Uit berekeningen is 
gebleken dat deze grate overspanningen op te lossen zijn met een HEB van 
verschillende afmetingen. Voor de grootste overspanning van ongeveer 30 meter 
wordt gebruik gemaakt van het balktype HE1000B. 

Afb. 34 : Uiteindelijke constructie. 

Orn de hoeken te accentueren, met andere woorden om duidelijk te 
benadrukken dat daar een zwaardere constructie nodig is, heb ik ervoor gekozen om 
in de hoeken de balken steeds dikker te laten warden. De balken in de hoek warden 
opgevangen door een kolom waar de balken op verschillende hoogte aan bevestigd 
warden. Doordat deze kolom meer te dragen heeft moet hiervoor een dikkere kolom 
geplaatst warden. 



Afb. 35: bevestiging van meerdere balken aan een kolom. 

Het dak vormt een spiraal. Elk vlak van de kromming in de spiraal heeft een 
constructie met eigen balken en kolommen, waardoor de vlakken in de spiraal 
duidelijk zichtbaar warden. Hierdoor komen op verschillende plekken twee kolommen 
naast elkaar te staan. Zo is te zien dat het dak een lange gang omhoog is die in 
elkaar is gedraaid. Deze warden op verschillende plekken aan elkaar verbonden om 
de stabiliteit te verbeteren. 
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Afb. 36 : schet:s tweelossen de/en van de kromming. 

Verder bevinden zich op de hoekenpunten zichtbare kruisverbanden. Deze 
zorgen voor de stabiliteit van het geheel. Elk portaal bestaande uit een balk met 
twee kolommen wordt verbonden door een extra ligger die in de gevel ligt. 



De rand op het dak 
In eerste instantie wilde ik op de rand van het dak een betonnen rand 

plaatsen, die meteen als zitplek zou kunnen dienen. Hierdoor ontstaat vanaf het dak 
het idee dat je in een betonnen bak zit. Het overzicht van het hele plein is op deze 
manier verdwenen. Je hebt dan het idee dat je op het pie in op het dak opgesloten 
zit. Het plein loopt niet meer over in het dak. Bovendien is een dakrand van onderaf 
te dik en niet veilig genoeg . 

Door een roestvrijstalen reling voorzien van glas te plaatsen, die zo min 
mogelij k opvalt, loopt het plein wel door. Van onderaf kun je nu de mensen op het 
plein zien lopen. De indeling van het glas van de gevel loopt in de dakrand door en 
de kolommen lopen door in de stijlen van de reling. De gevel lijkt zo tot iets boven 
het dak door te lopen. Het glas wordt boven en onder ingeklemd. 

De jongere kinderen spelen vooral op verdiepte delen van het plein. Omdat 
daar sprake is van door hoogteverschillen afgebakende gedeelten, is een hekwerk 
niet nodig. Er is alleen een lage rand geplaatst om het schoolplein en het grote plein 
van elkaar te onderscheiden. En deze rand kan gebruikt worden om op te gaan 
zitten. 

I/ 

Afb. 37: g/azen rand op het dak. 

Installaties 
Het gebouw wordt verwarmd door middel van vloer- en luchtverwarming. 

Verder is voor een goed binnenklimaat een uitgebalanceerd ventilatiesysteem nodig. 
De blokken moeten apart mechanisch worden geventileerd worden. Het kan anders 
erg warm worden in zo'n kleine ruimte. De hoofdleidingen voor de toe- en afvoer van 
lucht bevinden zich tussen de twee glasgevels, de klimaatgevel. Deze worden om de 
zes meter vertakt in kleinere buizen die langs het plafond van de brede gang lopen. 
Deze buizen lopen evenwijdig aan de draagconstructie, tussen de flenzen van de 
HEB's. De andere leidingen worden in de breedplaatvloer gestort. De 
luchtbehandelingskast met het afzuigsysteem bevindt zich in de installatieruimte in 
de kelder van het gebouw. 

De spouw van de klimaatgevel wordt gekoeld met de buitenlucht en er komt 
een zonwering tussen de gevels. Hierdoor hoeft het gebouw waarschijnlijk niet extra 
mechanisch gekoeld te worden. Dit zou na berekening verder duidelijk moeten 
worden . 
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1. Uitgebreid programma van eisen 

Partners Groepen Ruimten Aantal Grootte Totaal 
(m2) cm21 

Speelruimte / 2 54 108 

Peuterspeelzaa I activiteitenruimte 

pantry 2 3 6 

verschoon ru imte/toiletten 2 12 24 

_b_e~!:.uLm_t~ _________ 1 20 20 - - - - -------------
Totaal 158 

Algemeen 
speelzaal 1 I 70 I 70 

_b_e~!:_uLmJ:~ _________ ___ 1J ____ 1~L ___ 1~ 

Totaal 85 

Kinderdagverblijf lokaal 1 42 42 
Babygroep slaapru imte 1 18 18 

pantry 1 5 5 

verschoon ru imte/toi letten 1 12 12 

lokaal 2 42 84 

Peutergroep slaapruimte 2 18 36 

pantry 1 5 5 

_ verschoonru imte/toiletten _ 1 12 12 - - - - ------------
Totaal 214 

Centrum van _ b_e~!:_uLmJ:~ _________ ___ 1 J ____ !5_ L ___ 15 _ 

De kunsten Totaal 15 

Algemeen speellokaal 1 I 7o I 70 
onderbouw __ _ iJ ____ 15 L ___ 15 _b_e~!:.uLm_t~ _ ________ 

Totaal 85 

bergruimte 1 15 15 
Basisschool Kleuters lokaal 4 65 260 

(groep 1,2) 
toiletten 2 12 24 

pantry 2 5 10 

lokaal 3 60 180 
Groep 3,4 

to iletten 1 ____ 18 ____ 18_ ---------------- - - - -
Totaal 507 

berging 1 15 15 
Groep 5,6,7,8 lokaal 7 60 420 

toiletten 3 18 54 - - - - - - - - - - - - - - - - ------------
Totaal 489 

Kleuters 
berging 1 15 15 

lokaal 2 65 130 
Buitenschoolse-

toiletten 1 12 12 opvang 

Schoolkinderen lokaal 1 65 65 

toiletten zie kleuters ------- - -- - ---- - - - - - ------------
Totaal 222 



Partners Groepen Ruimten Aantal Grootte Totaal 
cm21 cm2) 

Buurtwerk _b_!!l}l!:_U~rn_!:e __________ 1 12 12 - - - - ------------
Eindhoven Totaal 12 

inforrnatiebalie 1 6 6 

kantoor systeernbeheerder 1 12 12 
Beheerorganisatie 

kantoor beheerder 1 12 12 

bergruirnte beheer 1 25 25 

bergruirnte verenigingen 1 30 30 

activiteitenruirnte 1 ____ 90 ____ 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal 175 

2 of 3 
_ ~a~/~r~OJJ!::U!~t~ ______ ___ 1 l ____ 10_ L ___ !_0 _ 

gebruikers 
Totaal 10 

bibliotheek 1 80 80 

handvaardigheid 1 60 60 

speelhal 1 50 50 

jongerencentrurn 1 70 70 

Gemeenschappelijke Voor iedereen _cornputerruirnte ______ _ 1 70 70 ------- -----
ruimten Totaal 330 

sporthal ---~ l ---4~~ I - - 4~~ ornkleedruirnte ----------------
Totaal 460 

aula + zitruirnte 1 220 220 

keukentje 1 15 15 

kleedruirnte 1 36 36 

toiletten 1 16 16 - - - - ------ - - - - - - - - - -
Totaal 287 

personeelska rner 1 90 90 

keuken 1 30 30 

Personeel spreekkarner 2 25 50 

vergaderru irnte 2 30 60 

kantoor 2 20 40 

sanitair personeel 1 20 20 

concierge 1 15 15 

werkkast ________ 1 _____________ 6_ ______ 6_ ----------------
Totaal 311 

Peuters speelruirnte buiten 1 144 144 

beraina 1 16 16 

Buitenruimten Kinderdag- speelruirnte buiten 1 256 256 

verblijf beraina 1 20 20 

speelruirnte buiten 1 600 600 
School+ 

- b_!!l}l!!l 9. - - - - - - - - - - - 1 25 25 B.S.O. - - - - ------------
Totaal 1061 

Alaerneen fietsenstallina 1 150 150 



2. Informatie Octatube 

Korte omschrijving 
Quattro-systemen zijn kozijnloze beglazingssystemen voor daken en wanden 

bestaande uit enkel- of dubbelglaspanelen, waterdicht aan elkaar verkit, constructief 
ondersteund door metalen Quattro-knooppunten en gestabiliseerd door puntvormige, 
lineaire of ruimtelijke draagconstructies met slanke afmetingen. Er zijn variaties 
mogelijk in zowel de glaspaneelsamenstelling, de Quattro-knooppunten als de 
stab iliseren de d raag con stru cties. 

Globaal kan onderscheid worden gemaakt in de Quattro-systeemproducten en 
de Quattro-projectproducten die voor specifieke projecten ( eenmalig) worden 
ontworpen en ontwikkeld. Daarbij is de samenstelling speciaal terwijl er 
voortgebouwd wordt op de kennis van de Quattro-systemen en gebruik wordt 
gemaakt van materiele deelsystemen en standaardelementen die reeds eerder 
ontwikkeld werden voor de Quattro-systemen. 

De Quattro-systemen zijn geen kant-en-klaarproducten van bekende 
materiele elementen, maar flexibele conceptuele systemen met nog vele nader in te 
vullen mogelijkheden. Er is altijd veel ontwerp- en ontwikkelwerk mee gemoeid. 

Samenstelling 
Systeemopbouw Kozijnloze beglazingssystemen bestaande uit drie 

deelsystemen: 
• Glaspanelen in verschillende uitvoeringen. 
• Metalen Ouattro-knooppunten. 
• Metalen draagconstructies. 

Het architectonisch doel van kozijnloze beglazingen is glasvlakken te bouwen 
met maximale transparantie. In de meeste gevallen zal daarom worden gekozen 
voor helder glas, soms voor een lage-emissiecoating in het dubbelglaspaneel in de 
wanden. Terwijl voor de daken met hun grotere zonbelasting en lager vereiste 
helderheid van doorzicht ook de in de massa getinte en gecoate glasplaten worden 
gekozen om een bouwfysisch passende oplossing te verkrijgen. 
Elementopbouw, materiaal. 

• Glaspanelen: 
Deze kunnen zijn samengesteld op een aantal verschillende wijzen, ontleend 

aan de ervaringen van de glasindustrie, met een aantal beperkingen, inherent aan de 
specifieke systeemopbouw van enkelglas, gelamineerd glas tot dubbelglas. 
Verder kunnen de glasplaten waaruit de glaspanelen zijn opgebouwd verschillende 
licht- en warmtebe"invloedende eigenschappen hebben: zoals coatings, screenings of 
getint glas. 

De samenstellingen van de gelamineerde en dubbelglaspanelen zijn in 
principe dezelfde als de standaardpanelen zoals door de glasindustrie ontwikkeld, 
met dien verstande dat het boren van bevestigingsgaten in het glas additionele 
bewerkingen in het glas vereist en voor een beperking van de toepassing van met 
name de zachte coatings zorgt. Deze kunnen tijdens het fabricage- en 
assemblageproces van de dubbelglaspanelen gemakkelijk worden beschadigd, 
hebben geen optimale kwaliteit en zullen dus veelal op voorhand niet worden 
aangeboden. 

De floatglasplaten, massief of gelamineerd en half voorgespannen glasplaten 
kunnen alleen worden toegepast indien er geen gaten worden voorzien in de 
glaspanelen, dus a Ileen bij de gekitte of gelijmde bevestigingsmethoden. Bij 
toepassing van gaten in het glas kan alleen volledig voorgespannen glas worden 
gebruikt. 



De glaspanelen worden bevestigd aan de Quattro-knooppunten. Dat kan op 
een aantal wijzen geschieden. Het hoofdonderscheid is dat tussen de mechan ische 
en de chemische verbindingsmethoden. 
Mechanische verbindingsmethoden: 

Bij deze methoden wordt er gebruik gemaakt van bouten gevoerd door gaten 
in het glas: rechte gaten of gesoevereinde gaten in massief glas. Massief glas meet 
een minimale dikte van 8 tot 10 mm hebben voor de goede werking van 
gesoevereinde gaten. Datzelfde geldt voor de buitenplaat van een gesoevereinde 
gelamineerde glasplaat. Uiterst kleine toleranties in het glas zijn een eerste vereiste. 
Bij de mechanische bevestingsmethoden kunnen in constructief opzicht de 
theoretisch scharnierende verbindingen worden onderscheiden, waarbij het scharnier 
zich in de glasplaatdikte bevindt, naast de praktische stijve verbindingen, waarbij de 
beweegbaarheid van de bevestiging aan het Ouattro-knooppunt zich buiten het 
glasvlak bevindt. De tot nu toe gerealiseerde Quattro-systemen gaan uit van een 
stijve verbinding in het vlak van de glasplaat. 
Chemische verbindinqsmethoden: 

Bij de chemische methoden wordt gebruik gemaakt van flexibele verkittingen 
of van stijve verlijmingen. Verkittingen zoals door de glasindustrie in de laatste 
decennia ontwikkeld van buitenplaten via de spouwlatten aan de binnenplaten 
kunnen ook hier worden toegepast. Dit wordt door de gevelindustrie 'structural 
glazing' genoemd, een afkorting van het Amerikaanse begrip 'structurally sealed 
glazing ' . Voor puntvormige bevestigingen is deze type verkitting onvoldoende sterk, 
zoals laboratoriumproeven hebben uitgewezen. Puntvormige bevestigingen kunnen 
echter wel worden verlijmd met een thermohardende lijm. Daarvoor is voldoende 
onderzoek verricht in eigen laboratorium en bij het Lijminstituut van de TU Delft van 
de faculteit der Vliegtuigbouw om horizontale daken te kunnen realiseren . Verticale 
toepassingen voor gevels worden momenteel nog onderzocht in verkorte 
langeduurproeven met betrekking tot kruip van de lijm, temperatuurgedrag en UV
bestendigheid. Op deze lijmverbinding is octrooi aangevraagd. 

• Metalen Quattro-knooppunten: 
Deze hebben in het algemeen een vorm die is afgeleid van de kortste afstand 

tussen de glasplaatgaten en de centrale oplegging van de stabiliserende 
achterconstructie. Voor de vier gaten in de hoeken van vier glaspanelen resulteert 
dat in een typische diagonale kruisvorm. Er zijn ook in dezelfde vormgeving Trio's, 
Duo's en Mono's mogelijk. De oplegging van de stabiliserende achterconstructie is 
altijd centraal gelegen, in het hart van de naden tussen de glaspanelen. 
De knooppunten zijn vervaardigd van metaal: aluminium (gegoten), ijzer (nodulair 
gietijzer), staal (gelast) of roestvast staal (gegoten of gelast). De keuze tussen 
lassen en gieten van knooppunten wordt gewoonlijk bepaald door de aantallen 
identieke stuks van de verschillende knooppuntsuitvoeringen. Gieten vereist een 
groot aantal identieke stuks: 1 00 tot 200 om de hoge malkosten te kunnen 
neutraliseren, terwijl gelaste knooppunten zeer geschikt zijn voor kleinere series, 
voor muitipels en zelfs voor unica. 
De knooppunten kunnen worden onderscheiden in: 
• speciale projectknooppunten, die specifiek voor een enkel project worden 
ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd; 
• systeemknooppunten, waarvan het ontwerp is vervaardigd maar dat kan worden 
aangepast aan specifieke afmetingen en belastingen van het betrokken project en 
tenslotte; 
• Standaardknooppunten die volledig ontwikkeld, vervaardigd en 'uit voorraad' 
leverbaar zijn. In principe zijn er drie basismodellen van Quattro-knooppunten, 
gekarakteriseerd door het materiaal van de armen: 



• stripknopen, vervaardigd met stripvormige armen in staal of RVS 50 x 6 tot 10 
mm met uitwendige lassen en scherpe kanten van de samenstellende elementen in 
het knooppunt: een karakteristieke vormgeving in staal; 
• stafknopen, vervaardigd met massieve ronde stafarmen in staal en RVS met een 
gelijmde draadverbinding in RVS (niet-gelast) of een inwendige potlas-verbinding 
voor staal onzichtbaar zonder lasrupsen: een abstracte en ongebruikelijke 
werktuigbouwkundige vormgeving in staal en RVS; 
• gietknopen, vervaardigd in aluminium, nodulair gietijzer of gegoten RVS in een 
karakteristieke gietvorm met conische, verjongende armdoorsneden en afgeronde 
hoeken. 

• Metalen draagconstructies: 
De stabiliserende draagconstructies kunnen bestaan uit reeds aanwezige 

bouwcomponenten (betonnen kolommen, balken en vloerranden of 'vreemde' 
materialen zoals gelamineerd houten liggers), dan wel uit metalen componenten. In 
principe wordt constructief de eis gesteld van voldoende sterkte, stijfheid en 
stabiliteit, terwijl uit esthetische overwegingen aan de samenhang tussen het 
kozijnloze karakter van de Quattro-beglazing en de slankheid van de 
draagconstructie een even groat belang wordt toegekend. In de meeste gevallen zal 
dan oak warden gekozen voor: 
• een standaard stalen draagconstructie; 
• een slanke stalen draagconstructie; 
• en superslanke stalen draagconstructie. 

Tot de standaardstaalconstructies warden open profielen gerekend, 
gewoonlijk werkend als buigingsprofielen, horizontaal of verticaal. Tot de slanke 
profielen behoren de ronde en eilipsvormige buizen en vierkante of rechthoekige 
kokers, als solitaire elementen of in samengestelde vormen van vakwerkliggers (met 
driehoekige onderverdeling), dan wel 'vierendeel'liggers (met rechthoekige 
onderverdeling). 

Tot de superslanke staalconstructies behoren de actief of passief 
voorgespannen trekspanten, vervaardigd louter uit kabels of massief stafstaal ofwel 
uit een combinatie daarvan met een centrale drukbuis. Kabels en stafstaal hebben 
altijd een momentenvormig verloop nodig om constructief werkzaam te kunnen zijn, 
hetgeen de karakteristieke buikvorm, lensvorm of visgraatvorm bepaalt. De pure 
trekspanten (zonder drukbuizen) warden gespannen tussen twee tegenoverliggende 
ruwbouwconstructies en ontlenen daaraan hoge reactie(trek)krachten (open 
trekspanten). Kan de ruwbouwconstructie die niet leveren, dan kan een drukbuis 
warden ge·introduceerd om de constructieve onafhankelijke eenheid of .entiteit' van 
trekken drukkrachten tot stand te brengen. Dit wordt een gesloten trekspant 
genoemd. Dit schema kan zowel in een lineaire spantvorm warden uit gevoerd, als in 
een plaatvorm. In dat geval spreken we over driedimensionale open of gesloten 
trekconstructies. In deze samenhang moet warden vermeld dat kabels door de 
mechanische vervorming bij voorspanning en belasting tot grotere reactiekrachten of 
drukkrachten en tot een grotere vervorming van de totale glasconstructie zullen 
leiden, vergeleken met massieve stafconstructies. Glaspanelen kunnen slechts bij 
uiterst kleine vervormingen van de draagconstructie blijven functioneren. Bovendien 
vereisen kabels een actieve voorspanning, terwijl massieve staven gewoonlijk 
voldoende hebben aan passieve voorspanning. Quattro-systemen warden daarom 
gewoonlijk in geval van superslanke trekspanten met massieve staven uitgevoerd . 
De vorm van de trekspanten wordt bepaald door de momentenlijn die ontstaat door 
de combinatie van belasting en overspanning, tegenover een gewenste stafdiameter, 
volgens de basisformule M = 118.Cl.12. De diepte van de geknikte boog en de 
diameter van het stafstaal zijn vervolgens af te leiden uit de formule F = m.a, 



waarbij de optredende trekkracht omgekeerd evenredig is met de afstand ofwel de 
diepte van de boog. Voor 'a' wordt veelal in eerste instantie aangehouden 1110 van 
de overspanning 'I'. 

De boogvormig geknikte trekstaven zullen voor positieve en voor negatieve 
belasting op het glasvlak resulteren in twee tegengesteld verlopende geknikte bogen. 
De basisposities van die twee (holle en bolle) bogen ten opzichte van het glasvlak 
kunnen drieerlei zijn: 
• ter weerszijden van het glasvlak (beide convex of concaaf); 
• beide aan de binnenzijde van het glasvlak (convex en concaaf); 
• beide aan de buitenzijde van het glasvlak (convex en concaaf ). 

De keuze om tot een van deze drie basisposities te komen, is afhankelijk van 
de mogelijkheden van de ruwbouwconstructie om reactiekrachten te leveren, van 
detailtechnische overwegingen (conservering en onderhoud), maar vooral van 
esthetische overwegingen, aangezien Quattro-gevels in het algemeen zeer sterk 
architectonisch bepaald en bepalend zijn. Trekstaven ter weerszijden van het 
glasvlak leiden tot een soort 'fietswiel ' - of 'spinneweb' -principe. Beide bogen van de 
trekspanten aan een zijde van het glasvlak gepositioneerd, betekent dat aan een 
zijde een abstract glasvlak aanwezig is en alle mechaniek aan de andere zijde. De 
twee trekbogen kunnen in principe op een tweetal wijzen worden samengevoegd: 
lensvormig of visbuikvormig, terwijl onderspannende bogen daaraan ten grondslag 
liggen. Onderspannend, als basis waarbij eendimensionaal bepaalde of lineaire 
onderspanningsconstructies zijn ontworpen zoals voor vlakke daken die eenduidig 
door een enkel belastinggeval worden bepaald en gedimensioneerd: neerwaarts 
gerichte belasting en de mogelijk optredende opwaartse windbelastingen worden 
geneutraliseerd door een hoog eigengewicht in de glaspanelen. De buikvorm die de 
momentenlijn volgt heeft overal onderspannende trekstaven met exact dezelfde 
diameter. Asymmetrische belasting leidt tot het tri-anguleren van de onderspanning. 
Lensvormig, waarbij de voetpunten van de beide geknikte bogen gemeenschappelijk 
zijn, en de diepte van de aldus ontstane lensvorm tweemaal de constructieve afstand 
'a' uit de formule M = F.a is. Trekspanten met drukbuizen ('trekdrukspanten') 
hebben altijd een lensvorm omdat aan de einden van de buis ever)eens de 
trekstaven samenkomen zodat van een constructieve entiteit sprake is; 
Visbuikvormig, waarbij de twee bogen zodanig in elkaar zijn verschoven dat de totale 
diepte gelijk is aan eenmaal 'a'. Dit resulteert altijd in twee maal twee oplegpunten 
op een afstand 'a' van elkaar: in principe dus 1110 van de overspanning 'I'. Tussen 
lensvorm en visbuikvorm zijn uiteraard ook tussenvormen mogelijk om de snijpunten 
van de twee bogen te laten samenvallen met afstandhoudende drukstaven naar de 
Ouattro-knopen. 




