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Dit boekwerk van bet afstudeeratelier Revisiting the urban renewal areas of the 70 s and 
80 s in Amsterdam zal uitleg geven over bet ontwerp dat tot stand is gekomen gedurende de 
afstudeerperiode. 

In de jaren zeventig en tachtig heeft er Stadsvemieuwing plaatsgevonden in de gemeente 
Amsterdam. Het waren herontwikkelplannen waarbij buurten vernieuwd werden omdat de 
huidige leefsituatie niet meer leefbaar te noemen was. Een van deze buurten is dez Kinkerbuurt, 
dit is een buurt die opgedeeld werd in twee buurdelen, waarbij iedere buurt een andere ingreep 
heeft gekend gedurende de Stadsvemieuwing. Zo heeft de Stadsvemiewing geconcentreerd 
plaatsgevonden in bet zuiden van de Kinkerbuurt. Ook wel de Borgerbuurt. 

De Borgerbuurt heeft tegenwoordig (in tegenstelling tot bet andere buurtdeel) te maken met 
sociale problematiek. Hierdoor is de gemeente bang voor vereenzaming en isolatie van de 
bewoners. Het versterken van de sociale samenhang ziet de gemeente als een belangrijk punt 
voor de buurt. De aanwezige school, die de Borgerbuurt voorziet van (sociale) voorzieningen 
en samenkomst tussen bewoners, schiet duidelijk tekort als sociaal bindingsmiddel in de 
gemeenschap. De school heeft niet voldoende draagvlak en is zijn identiteit als herkenningspunt 
in de buurt kwijtgereaakt. De focus van bet ontwerp is uitgegaan naar de centrale vraag: 

Op welke manier kan een brede school in de Borgerbuurt de sociale samenhang tussen de 
bewoners versterken? 

In dit ontwerpboek zal tekstueel en visueel uitgelegd worden hoe er is omgegaan met bet concept 
verbinden en verbreden. Met bet resultaat; een brede school die de sociale samenhang in de 
Borgerbuurt versterkt, waarbij bet zijn eigen identiteit (onderwijs) niet verliest. 



Naast het ontwerpboek heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de centrale vraagstelling. 
Dit onderzoek is uitgewerkt tot een scriptie die in dit ontwerpboek uitgebreid behandeld zal 
worden. Mocht u hierin ge"interesseerd zijn dan is de diepgang van de centrale vraagstelling terug 
te vinden in de scriptie. 

In het komende hoofdstuk zal het onderzoek naar de brede school samengevat worden. Het geeft 
een beeld van hoe het ontwerp ontstaan is en waarom bepaalde ontwerpkeuzes gemaakt zijn. Het 
heeft een belangrijke rol gespeeld gedurende het ontwerpproces, omdat het ontwerp gerelateerd 
kon worden aan deze theoretische onderbouwing. 
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Het theoretisch onderzoek, uitgewerkt in een scriptie, gaat inhoudelijk in op hoe een school de sociale sarnenhang 

in een buurt kan versterken. Het doel is om met dit onderzoek een ondersteuning te krijgen voor het ontwerp dat 

gemaakt zal worden voor de nieuwe brede school, uitgelegd in dit ontwerpboek. 

De geschiedenis van de Kinkerbuurt laat zien hoe de stadsvemieuwing de buurt heeft weten te veranderen in de 

buurt zoals we die nu kennen. Het is een buurt geworden waar, door de visie van de gemeente (CIAM gedachte), 

wonen de hoofdfunctie is, terwijl bewoners streefden naar een meer diverse buurt in voorziening. Tegenwoordig 

ligt bet zuidelijke buurtdeel (waar de stadsvemieuwing geconcentreerd heeft plaatsgevonden) van de Kinkerbuurt 

"als vreemde eend in de bijt" en lijkt het zo zijn eigen leven te leiden. Dit heeft, volgens de gemeente, voor een 

monocultuur gezorgd waarbij de sociale sarnenhang slecht uit de test komt. Hierdoor maakt het een verschil met 

het buurtdeel in bet noorden. 

De reactie op de architectuur, die ontstaan is in de Kinkerbuurt en met name deze periode, maakt de 

problemen in de Kinkerbuurt meer duidelijk. De samenleving was in deze periode vol gens ( onder andere) leden 

van de Fornmgroep en Van Klingeren aan het individualiseren. Dit was niet bevorderlijk voor de maatschappij . 

Zo werden mensen specialisten en contact tussen elkaar werd steeds moeilijker. Architectuur moest dit bevorderen 

volgende de Fornmgroep. Het betrekken van maatschappelijke elementen werd in deze nieuwe architectuurstroom 

een belangrijke ontwerpstrategie waardoor de architectuur als herkenning en vertrouwelijk gezien werd voor de 

mens. Dit leidt naar een sarnenleving waarin mensen elkaar (informeel) ontmoeten en van elkaar kunnen leren 

en belangrijker nog: elkaar accepteren. Er ontstonden experimenten naar complexen waar sociale, culturele, 

gezondheids- en onderwijsvoorzieningen samenkomen in een gebouw ontstonden Hetwerd zo een open architectuur, 

waarin gebruikers elkaar ontmoeten. 

De school in Nederland kwam als een nieuw sociaal orgaan in de buurt naar voren en werd de ontmoetingsplek 

voor het gezin en het kind. De verandering in de meer open architectuur en nieuwe opvattingen over bet onderwij s 

maakte zo een nieuwe leeromgeving voor het kind. De buurt ( omgeving) werd gelntegreerd in het schoolgebouw, 

waardoor kinderen konden leren van de echte wereld en de buurt kon leren van elkaar. De kinderen zouden in een 

omgeving zijn waar meer te beleven en te ontdekken is. De school groeide uit tot een centraal onderwijsgebouw 

voor het kind en de buurt. Er ontstonden samenwerkingsverbanden tussen de buurt en school en ook maakte 

buurtfuncties een intrede in het schoolgebouw. Schoolgrenzen vervaagden waardoor de gebruikers samen konden 

optrekken en zo van elkaar konden leren. 
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De school werd een meer maatschappelijk gebouw voor de buurt, waar onderwijsachterstanden, opvang van het 

kind en met name de sociale samenhang van een buurt verbeterd werd. Deze verandering in de scholenarchitectuur 

wordt tegenwoordig nog erkent en is uitgegroeid tot de bekende brede school. Architectenbureaus zien de school 

in hun ontwerp niet enkel als een schoolgebouw, maar als een school voor de gehele buurt. Het is een gebouw 

geworden dat de relatie met de buurt aangaat en de buurt zo niet meer zonder kan. Het is het cement van de buurt 

en de ontmoetingsplek waar sociale binding tussen buurtbewoners ontstaat. Er ontstaat meer sociale cohesie door 

de betrokkenheid van de bewoners. Identiteiten vanuit de buurt worden gebruikt als architectonische middelen om 

zo de ontmoeting stimuleren. Rust en structuur in de school zorgen ervoor dat de verschillenden identiteiten in 

het schoolgebouw elkaar niet gaan overheersen. Het kind moet namelijk onder eigen verantwoording en in eigen 

vrijheid kunnen leren met andere kinderen. Samen met get schoolplein (dorpsplein) wordt de brede school als een 

spil in de wijk waar bewoners zich bij betrokken voelen. 

De school wordt op deze manier een onmisbaar orgaan in de wijk waar bewoners elkaar ontmoeten en zo de sociale 

samenhang verbeterd kan worden (het verbinden). Door deze nieuwe functie die de school gaat krijgen, zal de 

school niet alleen een onderwijsfunctie huisvesten, maar zullen diverse buurtgebonden functies een intrede maken 

in bet gebouw. Hierdoor zal de leeromgeving van het kind uitgebreid worden (bet verbreden). 

Kortom: verbinden en verbreden op school. 
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Vanuit het theoretische onderzoek zijn verschillende aanbevelingen opgeteld die samengevat zijn als uitgangspunten 

waaraan het ontwerp moest voldoen. Er is gekeken naar hoe de school een betekenis krijgt voor de buurt waarbij het 

zijn eigen identiteit( en) behoud. Deze vier onderstaande onderwerpen zullen in dit ontwerpboek verder conceptueel 

en visueel uitgelegd worden in het hoofdstuk het antwerp. 

1. Hoe verbind ik de buurt door verbreding van de school ? 

A: 1 vie~Ahte~t Vel V'v vie .scl1ooL 

De brede school moet opvallen in de buurt, mensen zijn er trots op en het geeft een uitnodigende sfeer. Het wordt 

bet herkenningspunt in de buurt waaraan valt af te lezen dat het om de Borgerbuurt gaat. Bewoners raken zo 

betrokken en het geeft vertrouwen. Visuele verbindingen tussen de openbare ruimte en het schoolgebouw geeft een 

sociale controle. De brede school wordt als een sociaal orgaan in de buurt. 

"IS: n·ef~;pLe~.ster voor vie ~uurt 

Door de ontmoeting voorop te stellen in het programma van de brede school, wordt het als de trekpleister in de 

buurt. Het wordt een ontmoetingsplek in de buurt waar sociale vorming en betrokkenheid ontstaat. De diverse 

functies samen met het openbare schoolplein vormen zo een drempelverlaging voor de buurt. 

2. Hoe ver breed ik de school door binding met de buurt ? 

C: ShVVtuLer~ll'vg tot ver~revi~ll'vg 

Het kind moet vrij zijn in zijn eigen leeromgeving, verschillende leerruimten vergroten de kans op een eigen 

leerplek waar het kind (samen) kan leren. Verbinding tussen deze verschillende ruimten leidt tot een stimulering 

van de samenwerking. Er ontstaat een wereld waarin iedereen meedoet en gezien wordt. Een complexer sociaal 

patroon leidt tot nieuwe uitdagingen voor het kind, waar meer te ontdekken valt. Afstanden tussen elkaar en 

condities (bijvoorbeeld: orde) verkleinen. Kortom: een informele sfeer at leidt tot de gewenste ontmoeting en 

samenwerking., waar leren meer vanzelfsprekend wordt. 

D: Arcl1~tecto~A~.scl1e ex:per.s.sLe 

Overzichtelijkheid en structuur in het gebouw geven een vertrouwd en beschermd gevoel voor de gebruiker. Een 

centraal ruimtelijk netwerk verbindt de verschillende identiteiten in het gebouw, waardoor saamhorigheid tussen 

deze identiteiten ontstaat. Door deze centrale verbinding ontstaat er een tussenzone waardoor ruimten en zo mensen 

niet tot elkaar veroordeeld zijn. Door iedere identiteit van de functies te respecteren behoud deze zijn eigen sfeer is 

het niet mogelijk dat informele sferen en formele sferen elkaar verstoren. Ze moeten elkaar juist versterken! 
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De locatie van de huidige brede school in de Borgerbuurt boodt mogelijkheden om tot een nieuw 
ontwerp voor de brede school te komen. Deze locatie is dus ook bebouden en onderzocht voor 
de nieuwe situering van de brede school. Het komende boofdstuk zal de achtergrond van deze 
locatie bescbrijven, wat resulteert in belangrijke ontwerpregels v·oor de nieuwe brede school. 
Het geeft een beeld van de Kinkerbuurt in zijn geheel, waarna diepgang gezocht wordt naar de 
betreffende locatie voor de nieuwe brede school. 
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De Kinkerbuurt is ontstaan in de dertiende eeuw toen bet gebied rijk was aan veen. Weilanden van kilometers 

tang lagen van oost naar west en maakte de winning van bet veen mogelijk. Omstreeks de veertiende eeuw werd 

bet landscbap ontgonnen en opgedeeld. Er kwamen nieuwe percelen bij, ook wel weren genaamd. Deze percelen 

werden opgedeeld in drie roeden die in totaal 112 meter breed zijn. In de Kinkerbuurt zijn deze stedenbouwkundige 

maten terug te vinden. Een daarvan is de Kinkerstraat, een druk bezocbte winkelstraat die de Kinkerbuurt in twee 

buurtdelen scbeidt. 

Het verscbil tussen deze buurtdelen is versterkt door een grootschalige stadsvernieuwing die zicb in de jaren zeventig 

en tacbtig voordeed in Amsterdam. Huizen en straten werden gesloopt, waardoor onder andere verbalen, sferen 

en sociale binding verloren gingen. De Borgerbuurt in bet zuiden, die een concentratie van deze stadsvernieuwing 

kent ( een scbeiding van stedelijke functies ), is een buurt geworden waar de sociale samenhang in een neerwaartse 

spiraal is gekomen. 

Deze stadsvernieuwing beeft er stedenbouwkundig voor gezorgd dat de oost-west orientatie doorbroken werd. 

Het stedenbouwkundige maatsysteem (bet weren) is wel gerespecteerd en doorgevoerd, alleen zorgen twee 

bouwblokken en omliggende straten, die letterlijk haaks op de oorspronkelijke oost- west orientatie staan, voor bet 

onderbreken van deze oost-west orientatie. De langgerekte straten die een overzicht geven door de gebele buurt, 

worden onderbroken door stadsvernieuwingsblokken en verzwakt door de grote openbare ruimten. 

Links: Kinkerbuurt 1 :5000 met de Kinkerstraat a/s op een na laatste scheidingslijn 
(vanaf boven gezien) 
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Deze geconcentreerde stadsvemieuwing in bet oosten van de Borgerbuurt wordt door de gemeente als volgt 

omscbreven: een gebied dat niet past in de Kinkerbuurt. 

De bouwblokken uit de stadsvemieuwing, die geen relatie met de omgeving of openbare ruimte kennen, en aansluiten 

op bet buidige stedenbouwkundige patroon, laten duidelijk de sporen zien van de stadsvemieuwing. Er is geen 

evenwicbt tussen de stadsvemieuwing en omliggende bebouwing. , wat versterkt wordt door de stadsvemieuwing 

zelf. De stadsvemieuwinsblokken kennen namelijk onderlijk ook weining relatie, waardoor bet evenwicbt in bet 

straatbeeld verstoort wordt en niet zorgt voor een bechte gemeenschap. 

Links: Kinkerbuurt 1 :5000 met de stadsvernieuwing in het 
zuidoosten 
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De Bellamybuurt in het noorden laat zich, net zoals het westen van de Borgerbuurt, kenmerken door de l 9e eeuwse 

panden. Sterk afwijkend hieraan is het oosten van de Borgerbuurt, waar de stadsvemieuwing heeft plaatsgevonden. 

Onder andere de scheiding tussen twee buurtdelen (Bellamybuurt en Borgerbuurt) maakt het oosten van de 

Borgerbuurt tot een gebied, wat geen overeenkomsten kent met de overige buurtdelen. Het is een gebied waar geen 

samenhang bestaat tussen de gebouwen en bouwblokken hun eigen leven leiden in de omgeving. 

Links boven: De Bellamybuurt 
Links onder: Borgerbuurt west & Borgerbuurt oost 
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De Borgerbuurt ligt in het zuiden van de Kinkerbuurt in Amsterdam Oud West. Het is een dicht bebouwde buurt 

met weining groenvoorzieningen. Het is een woonbuurt waar een school en twee pleinen een verschil maken in 

deze eentoninge opzet van functies. De Borgerbuurt bestaat uit twee delen waarbij de woonblokken vanuit de 

stadsvemieuwing het onderscheidt maken. Het stadsvemieuwingsgebied in bet oosten van de buurt stamt uit begin 

van de jaren tachtig en is volgebouwd met voomamelijk sociale woningbouw. De verschillende bouwhoogten, 

rijkelijke kleuren, balkons en hekjes die de woningbouw bevatten vormen een straatbeeld dat afwijkt van het oude 

gedeelte van de Kinkerbuurt. 

Midden in de Borgerbuurt staat de brede school De Kinkerbuurt die ten tijden van de stadsvemieuwing is 

gerealiseerd. In 2006 is deze verbouwd tot een brede school, waar samenwerkingsverbanden tussen buurt en de 

school moesten samenkomen. De school die op een eigen, haast dominante, wijze in de buurt staat, heeft een ideate 

ligging. De school is het centrale punt van de Borgerbuurt, waardoor bet mogelijkheden hied voor de (sociale) 

samenhang in de Borgerbuurt. 

Links: Kinkerbuurt 1:5000 met de centra/e positie van 
de huidige school 
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De dominantie positie van de school in de buurt laat wellicht bet beste voorbeeld zien van de stadsvemieuwing. 

Het kent geen relatie met de omgeving door zijn kleurgebruik, hoogteverschillen, afwijkende vorm en een gevel 

van betonsteen. Het lijkt zijn eigen leven te leiden in de Borgerbuurt. De enige relatie met de omgeving die er is, 

is de graffiti rondom bet schoolplein. 

Deze school staat midden in een gebied (bet Nicolaas Beetsplantsoen) waar grote open ruimte en het verschil van 

bet stratenpatroon terug te zien zijn. De eerder genoemde oost- west orientatie van de Kinkerbuurt wordt hier 

duidelijk doorbroken en opengebroken. 

Boven: Brede school 'de Kinkerbuurt' 
Onder: Nic/oaas Beetsplantsoen met op de achter
grond de brede school 
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De nieuwe school komt aan de kade te staan, waardoor bet deze straatzijde weet af te sluiten. Hierdoor ontstaat er 

een nieuwe stedenbouwkundige straatwand die de langgerekte oost-west orientatie accentueert. De nieuwe school 

komt (als de bebouwing van oudsher) vertrouwelijk terug in de omgeving en geldt als entree van de buurt voor bet 

naastliggende fietspad. 

Aan de andere zijde ontstaat een nieuw dorpsplein waar straten uit de buurt op eindige!1. Het dorpsplein sluit aan 

op bet schoolplein wat de entree naar de brede school vormt. Nieuwe informele ontmoetingsplekken, tussen bet 

dorpsplein en schoolplein. Dit geeft bet nieuwe dorpsplein een informele identiteit. Het schoolplein vormt met 

de grote trap aan de voorzijde een drempelverlaging naar bet gebouw, waardoor de identiteit van de school bet 

dorpsplein niet overheerst. De centrale entree van de school vormt samen met mogelijke ontspanning en recreatie 

(op bet dorpsplein) een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt. Een ontmoetinsplek voor iedereen. 

Het nieuwe gebied dat ontstaat is ontworpen vanuit bet huidige stedenbouwkundige patroon. Het wordt respecteerd 

door aansluiting te vinden op bet stedenbouwkundige grid. Dit grid wordt doorgevoerd als een maatsysteem voor 

de nieuwe brede school. Het zorgt voor overzichtelijkheid, rust en structuur in de gevel en binnenwereld van de 

brede school. 

Links: /ocatie 1 :500 met de positionering en het maatsys
teem van de school 



Vanuit bet theoretische onderzoek en de locatie is er middels naar hoe de school er middels 

ontwerpen gezocht naar hoe de school ruimtelijk voor kan zorgen <lat de scociale samenhang 

in de buurt versterkt. Het programma werd hierbij een beleangrijk uitganspunt, waarna 

ruimtelijke condities zijn verbonden aan <lit programma. De uitdaging werd om de school, die nu 

verschillende identieiten gaat dragen, te laten functioneren naar behoren. De identiteiten moeten 

elkaar versterken en niet verstoren. Het komende hoofdstuk zal aan de hand van schetsen en 

teksten een beeld geven wat antwoord geeft op de bovenstaande ontwerppositie. 
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Centraal in bet ontwerp staat de centrale hat. Het is de centrale entree van de brede school waar de buurt en bet 

gebouw elkaar ontmoeten. Het is de ontmoetingplek tussen meerdere functies die de brede school gaat huisvesten, 

waarbij van belang is dat deze identiteiten elkaar versterken. De centrale hal is als tussenzone tussen de verschillende 

indentiteiten waardoor saamhorigheid in bet geheel ontstaat. Een ruimtelijk netwerk tussen de verdiepingen 

zorgt ervoor dat iedereen meedoet in bet gebouw. Gebruikers krijgen zo de mogelijkheid om vetrwouwd (op een 

afstand) elkaar te ontmoeten. Aangrezende ruimten krijgen een informeel karakter wat deze ontmoeting stimuleert. 

De centale hal is het herkenningspunt van de brede school en buurt wat overzichtelijkheid geeft voor de intere 

organisatie en betrokkenheid voor de bewoner. De centrale hal geeft een verbindende functie tussen ruimten en 

personen en een verbredende functie voor de leeromgeving van de gebruiker. 

Unks: conceptschets van de centrale ha/ 





Om het gebouw een identiteit te geven, die bij de buurt past, is er gekozen om de achtergrond van de buurt als 

vertrekpunt te nemen. De Borgerbuurt is in tijden van de stadsvernieuwing een buurt geweest waar de bewoners 

voor een ornmekeer in de her ontwikkelplannen hebben gezorgd. Deze blijk van moedigheid en vastberadenheid, is 

niet terug te vinden in de buurt. De uitstraling van de nieuwe brede school zal deze moedigheid en vastberadenheid 

vertalen naar een robuust gebouw. De multiculturele achtergrond van de buurt wordt subtiel verwerkt in deze 

robuuste uitstraling waardoor het een uitstraling krijgt waaraan de bewoners van de Borgerbuurt toebehoren. 

Bewoners zullen zich betrokken voelen bij hun brede school. 

Aansluitend bij de achtergrond van de buurt is het van belang dat de brede school een uitrstraling krijgt van 

een gebouw dat een sociaal orgaan voor iedereen is. Doordat het gebouw meerdere functies gaat huisvesten en 

zo meerdere identiteiten zal krijgen is het van belang dat het gebouw geen overheersende identiteit krijgt. Niet 

iedereen heeft namelijk dezelfde vraag en behoefte bij de brede school. Identiteiaten moeten elkaar vertsterken en 

niet overheersen, waardoor voorkomen wordt dat gebruikers veroordeeld worden tot elkaar. Het onderwijsgebouw 

dat nu ook een publieke functie gaat dragen voor de buurt, zal een meer openbaar karkater krijgen om uitnodigend 

te zijn voor de buurt. Dit openbare karakter moet echter niet het intieme karakter van de school overheersen. Er is 

een keuze gemaakt om de twee indentiteiten van de school en publieke buurtfunctie met elkaar te verbinden. Het 

geeft het karakter van het prograrnma van de brede school weer, door een samenwerking tussen beide identiteiten. 

Namelijk: de school, die intiem en systematisch is, en de publieke functies, die open en dioamische zijn. 

Links: conceptschets van de identiteit 
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Er is gekozen om het gebouwvan een afstand ( voor de passant) open en systematisch te laten ogen voor de uitnodigende 

uitstraling. Grote ramen die systematisch gepositioneerd zijn, laten de binding tussen de onderijwsfunctie 

(sytematiscb) en publieke functie (open) van bet gebouw zien. Bij bet benaderen van het gebouw krijgt de gevel 

meer dynamiek (publieke functie) en hierdoor wordt deze intiemer (schoolfunctie). Door deze arcbitectonische 

ingreep behoudt de brede school zijn indentiteiten. De brede school is zo een uitnodigend gebouw voor de buurt en 

de voor gebruiker wordt de intieme schaal van de school bij binnenkomst kenbaar gemaakt. 

Unks boven: openheid & systematiek van een afstand 
Links onder: intimiem en dynamiek bij benadering 





Het kleinschalige karakter van een baksteen wat aansluit bij het intieme karakter van de school maakt met meerdere 

bakstenen in een gevel een robuuste indruk, die goed aansluit bij de achtergrond van de buurt. Op een afstand lijkt 

bet gebouw een groot donker gebeel wat bij benadering veranderd door bet formaat, relief en kleurverschil in de 

steen. Bij benadering van de gevel wordt duidelijk dat de kleuren in de stenen refereren naar de multiculturele 

samenleving van de buurt. De aanwezige lichte baksteenarchitectuur in de omgeving wordt benut om te kiezen 

voor een donkere steen waardoor het gebouw wel vetrouwd maar opvallend in de omgeving staat. Het blokverband 

van bet metselwerk laat het concept van het verbreden en verbinden tot in detail zien. Door twee bakstenen met 

elkaar te verbinden ontstaat er een verbreding door de samenhang van beide stenen. Terugliggende vlakken, die 

verticaal uitgevoerd worden, maken een verbinding in de gevel waarbij de uitstekende vlakken de verbreding in 

borizontale richting laten zien. 

Om de naar buiten liggende gevelopeningen (en het naar binnenhalen van de buitenwereld, verbreding) te 

accentueren, is er gekozen voor een materiaal wat in contrast staat met de baksteen. Dit toont het intieme karakter 

van de school en de uitnodigende sfeer voor een publieke functie. De keuze voor een lichte houtsoort maakt een 

minder harde uitstraling en geeft een uitnodigende (warme) sfeer. Deze lichte kleur komt terug in bet interieur 

van de brede school en geeft de verschillende identiteiten weer. De sterkte van het hout is een eigenscbap van het 

eikenhout, dit staat voor het robuuste karakter van de buurt. Tevens staat het eenvoudig te bewerken eikenhout voor 

bet intieme karakter van de school. Door bij de verwerking van het eikenhout de zaagwijze rechtdradig (verticale 

vezels) te houden en het boutpatroon verticaal te monteren, ontstaat er een sterk verticaal patroon wat net als de 

baksteen verbinding maakt met aangrezende ruimten. 

Links boven: baksteen met blokverband 
Links onder: eiken hout 
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De aanwezige functies in de brede school zijn gekozen door de behoeftes van de buurt en de functies van de 

huidige school samen te stellen. Hierin is een keuze gemaakt door de ontmoeting voorop te stellen en zo tot 

bet geschikte programma te komen. Het wordt het als de ontmoetingplek in de buurt waar sociale vorming en 

binding ontstaat. Openbare functies zoals sport, een bibliotheek en Combiwell (welzijnswerk) zorgen voor een 

breed publiek, waardoor de gehele buurt de doelgroep wordt. Samen met bet onderwijs en atelierruimten worden 

de specifieke behoeften van de buurt voorzien. Het zijn allen functies die niet elders uit de buurt gehaald worden, 

maar functies die een nieuwe betekenis geven voor de buurt. Het stimuleert de bewoners om samen te komen 

waarbij de architectuur deze bewoners vasthoudt. 

Links: conceptschets van de trekpleister 
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De vormgevmg van het gebouw maakt een U-vorm die taps toeloept. Deze U-vorm, ontstaan vanuit het 

stedenbouwkundige patroon, geeft het centrale plein beschutting om vertrouwd te spelen en ontrnoeten. De identitiet 

van de school komt hierdoor niet op straat en de straat wordt afgescheiden (wordt versterkt door bet verhoogde 

schoolplein) van de school. De verbreding van de vleugels aan het gebouw verleiden de gebruiker om naar binnen 

te gaan. Vanuit binnen gekeken zorgen dezelfde vleugels aan het gebouw voor een verbreding de buurt in. 

Links: conceptschets van de vorming van het gebouw 





Door de keuze van de aanwezig functies wordt het mogelijk dat de functies elkaar ondersteunen. De verbinding 

van de centrale hal geeft saamhorigheid tussen deze verschillende identiteiten van de functies. Publieke functies 

zullen bijvoorbeeld het onderwijs ondersteunen waardoor de kinderen ontdekken in de echte wereld en de sporthal 

(kelder) voorziet de school en Combiwell van een ruimte voor buurtbijeenkomsten ofklassikale gymles. De functies 

verbreden de leeromgeving van het kind waardoor er meer te ontdekken is en verbinden met elkaar. 

Het uitgebreidde programma van de school zorgt voor een ruime verdubbeling van het aantal m2 ten opzichte van 

de huidige school. Hierdoor ontstaat er een nauwe samenwerking tussen de verschillende functies. Het stimuleerdt 

de buurt om naar de brede school te komen wat leidt tot betrokkenheid in de buurt en buurtgerichte resultaten. 

Voor de schoolfunctie betekend het, dat deze omgeving wordt als een nieuwe leeromgeving voor het kind. De 

buurtfuncties rondom de schoolfunctie vormen een leerwereld waarin de leerling centraal staat en kan leren van 

de echte wereld om zich heen. 

Programma: 

Ateliers: Een verdieping met een gemeenschappelijke atelierruimte en twee kleine atelierruimten met een 

totaal van 800m2 

Bibliotheek: Een vleugel op de begane grond van het gebouw met een boekenzaal, leeszaal, instructieruimte en 

kinderbibliotheek met een totaal oppervlakte van 850m2 

Combiwell: Een vleugel op de begane grond van het gebouw en de kelderverieping met een aula, vergader 

ruimte, keuken en een sportzaal met kleedruimten, met een totaal van 1 700 m2 

Onderwijs: , Twee verdiepingen met 16 lokalen, vier kantoren (oflokalen), twee speelzalen, twee 

gemeenschapplijke ruimten, handenarbeidlokaal en schoolplein met een totaal van 3200 m2 

Links: conceptschets waarin de ontmoeting centraa/ staat 
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Het kind wordt gestimuleert om in eigen vrijbeid en verantwoordelijkheid te kunnen zijn. Het complexe sociale 

patroon dat ontstaat buiten bet lokaal geeft de kinderen een motivatie om samen te spelen. Door de verbinding van 

de verscbillende functies in de centrale bal ontstaat er een informelere sfeer buiten bet lokaal wat de ontmoeting 

tussen kinderen stimuleert. De aanwezige functies in bet gebouw kunnen daarbij , in samenwerking met de 

leerkracbt, bijdragen aan bet kennismaken met de ecbte wereld en bet kind. Het stimuleert het kind om gebruik te 

maken van deze nieuwe leeromgeving en zo zelfstanding te leren. 

Links: conceptschets van de interne stimulering 
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Vides in de centrale hal maken een visueel contact tussen de omliggende buurtfuncties van de school. Het kind 

krijgt hierdoor een extra ruimte om te ontdekken en zo een rede om het lokaal te verlaten. De vides van de 

centrale hal lopen door tot in de vleugels van het gebouw en bereiken hiermee ook de klaslokalen. Er ontstaat een 

vertrouwd geheel waardoor het kind eerder geneigd is om te ontdekken random de centrale hal. De leeromgeving 

(buurtfuncties) van de centrale komt hierdoor dicht bij het lokaal te liggen. 

Links: conceptschets van de interne stimu/ering (ha/) 
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De ruimtelijke verbreding in de vleugels van bet gebouw geeft intere ruimten die van intiem naar open lopen. Het 

verleidt bet kind en andere gebruikers om zicb te begeven naar deze centrale bal of de gewenste ontmoetinsplek. 

Door deze ruimtelijke verbreding ontstaan er verscbillende condities (zoals rust en levendigbeid) waardoor er plek 

is voor iedere leerling. De centrale bal, die de vleugels van bet gebouw verbindt, kent deze ruimtelijke verbreding 

ook. Het zorgt ervoor dat de gebruiker ook bier verleidt wordt om zicb te begeven naar een andere ruimte. Een 

ruimte waar andere condities aanwezig zijn en de leeromgeving verbreed wordt. Er onstaan ontmoetingen en 

nieuwe uitdagingen tussen elkaar. 

Links: conceptschets van de interne stimulering (ruimtelijke 
verbreding) 
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De klaslokalen die visueel intern met elkaar verbonden zijn geven een overzicht door de gehele vleugel van het 

gebouw. Leerlingen zijn hierdoor continu in contact met elkaar zijn wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Leraren 

profiteren hiervan doordat ze overzicht en orde kunnen houden over alle klaslokalen. Door twee lokalen (wanneer 

gewenst) samen te verbinden ontstaat er (op een kleine schaal) een nieuw sociaal patroon waarin de leerlingen 

van elkaar kunnen leren. Het wordt mogelijk om per twee klassen een leerkracht in te zetten waardoor de andere 

leerkracht elders in het gebouw zijn of haar functie kan vervullen. 

Links: conceptschets van de interne stimulering (schoo/gag
nen) 
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De gangen, die verbonden zijn met de centrale bal en omliggende ruimten, worden informelere ruimten waar bet 

kind in vrijbeid kan leren. Hier kunnen ze (samen) ontdekken van de wereld om bun been. Nieuwe uitdagingen, 

die in bet klaslokaal niet aanwezig zijn, zal bet kind (samen) moeten oplossen waardoor de verbreding van de 

leeromgeving positiefbijdraagt aan de ontwikkeling van bet kind. De ruimtelijke verbreding van bet gebouw maakt 

ruimten op de gang die van intiem naar open lopen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor iedereen waardoor iedereen 

aanwezig kan zijn op de gang. Het geeft, net zoals in bet lokaal, een nieuw sociaal patroon wat de ontwikkeling 

van bet kind en sociale samenhang tussen elkaar verbeterd. 

Links: conceptschets van de schoolgangen 
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De gangen eindigen aan de gemeenschappelijk ruimten. Het is een ruimte waar de samenkomst tussen beide vleugels 

plaatsvindt door de stimulering van de centrale hal met de ruimtelijke verbreding. Hier kunnen de leerlingen 

leren van jong en oud. Kinderen uit hogere groepen leren kinderen bijvoorbeeld lezen aan het jongere kind. Het 

samen optrekken vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel voor het kind waardoor het leren meer normaal wordt. 

Kinderen die achterstand of een voorsprong hebben kunnen hier afspreken en elkaar ondersteunen. De activiteiten 

in deze ruimten zijn daarom gericht op groepen, waardoor het sociale patroon hier complex is. Het is een hybride 

ruimte waar veel te ontdekken is door de aanwezige activiteit, verbinding met de gang en centrale hal (andere 

functies) en de mogelijkheid tot bet ontmoeten van andere leeftijden. 

Links: conceptschets van de interne stimulering (gemeen
schappleijk ruimten) 
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De gemeenschappelijke ruimten die horizontaal en diagonaal in contact komen te staan, vormen een ruimtelijk 

netwerk waarin een visuele verbinding ontstaat. De gebruikers kunnen via de uitstekende balkons elkaar zien in 

het gehele gebouw wat leidt tot een informele sfeer. Een betrokkenheid tussen gebruikers en functies ontstaat en 

drempels warden verlaagd. Het stimuleert een ontrnoeting en samenwerking, waarbij de gebruikers niet tot elkaar 

veroordeeld zijn. De verlaagde ruimte (gemeenschappelijke ruimte) creeert een bak waarin gespeeld en gezeten 

kan warden, waarbij het verlaagde plafond zorgt voor een beschermd geheel en de gebuiker vasthoudt. 

Links: conceptschets van de interne stimulering (visuele 
verbinding) 
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De architectectonische expressie komt veel overeen met de identitiet die er bereikt is. Door ruimtelijke elementen 

(zoals kollomen) te gebruiken ontstaan er sferen die gebruikt kunnen worden om de identiteit van een functie te 

versterken. Door overzichtelijkheid en structuur in bet gehele gebouw (die ontstaan door bijv. de kollomen) ontsaat 

er rust en vertrouwen voor de gebruiker waarin de functie zijn eigen identiteit kan behouden. De gebruiker zal 

zich hierdoor vertrouwd voelen en zich gemakkelijker kunnen mengen met anderen waardoor samenwerking kan 

ontstaan. Herkenningspunten in bet gebouw zorgen ervoor dat de gebruiker zich niet verloren gaat voelen. 

Links: conceptschets van de architectonische expressie 
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De saamhorigheid van de centrale hal, die de identiteiten verbind, maakt een ruimte waarin iedereen meedoet. Het 

geeft een gevoel dat functies en gebruikers bij elkaar horen. Het is bet bindingselement en herkenningspunt in het 

gebouw dat vertrouwen en saarnhorigheid uistraalt. Door de hal centraal in bet gebouw te zetten en de gebruikers 

contact te laten zoeken met de buiten wereld (twee lichthappers), versterkt het de verbindende rol naar iedere 

verdieping. Hierdoor zijn de buurtfuncties, de buiten wereld en het onderwijs alien met elkaar verbonden. 

Links: conceptschets van de architectonische expressie 
(centrale ha/) 
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Door bet stedenbouwkundige maatsysteem door te voeren in bet gebele gebouw ontstaat er een gestructureerde opzet 

in bet gebouw. Ruimten zijn identiek per functie wat rust en overzicbtelijkheid wekt. Deze overzicbtelijkheid in bet 

gebouw wordt benadrukt door de boofddraagconstructie die gekoppeld is aan de routing. Het geeft een ruimtelijk 

gebeel wat per (verscbillende) functie gelijk is. In samenwerking met de ruimtelijke verbreding (buitenwanden) 

en de gevelopeningen (horizontale ramen van voor naar achter en van zijde tot zijde) verleidt deze routing de 

gebruiker om zich naar de gewenste ontmoetinsplek te bevinden. 

Links: conceptschets van de architectonische expressie 
(constructie) 





De interne kleuren, die als herkenningspunten aanwezig zijn, zijn gekozen door met elkaar een samenhang te 

krijgen. De centale houtkleur van de hat ontstaat uit de vijfmeest voorkomende kleuren (rood, geel, blauw, groen 

en wit). Ze maken samen een lichtbruine kleur wat staat voor de vier identiteiten van de kleurrijke (speelse) school 

en de zuiverheid van het wit. De warme uitstraling van het bout past goed bij een bindende eigenschap die de 

centrale hat heeft in het gebouw. 

Het witte stucwerk en de witte vloeren zorgen voor een zuiver geheel in bet gebouw waaraan geen identiteit 

gebonden is. Het zorgt niet voor een overbeersende identiteit, maar voor rust voor de gebruiker waarbij de accenten 

van bewuste kleurkeuzes (herkennigspunten) beter naar voren komen. 

Het zwarte beton wat in constrast staat met het witte stuc en vloeren versterkt de routing in het gebouw. Elementen 

als kollomen en trappen krijgen een zwarte kleur waardoor de gerbuiker snel een idee krijgt van de aanwezige 

routing. Het stimuleert de gebruiker om het juiste pad te nemen. 

Linksboven: Eikenhout 
Linksonder: stucwerk 
Rechtsboven: stucwerk 
Rechtsonder: Beton 

De primaire kleuren van de scbool laten per vleugel een identiteit van de klas zien. Kinderen hechte hier een waarde 

en berkenning aan, waardoor bet vertrouwd voelt. Accenten in kleurverschil worden gebruikt als communicatie 

voor het kind. Het verstekt het speelse karakter van de school waardoor bet kinderen stimuleert om in vrijheid te 

zijn. De kleuren komen overeen met herkenningspunten uit de buurt: groen staat voor het groene dorpsplein, blauw 

voor de gracbt en rood en geel voor de omliggende baksteenbebouwing. 



In dit laatste hoofdstuk zal bet ontwerp visueel getoond worden. Het geeft een beeld van de 
inteme wereld van de school en de buitenkant voor de buurt. De ontwerpgedachten worden bier 
van schema's en schetsen uitgewerkt tot sfeerbeelden die een goede indicatie geven van het 
gewenste resultaaat. 

Kortom: een school waar sociale samenhang ontstaat, omdat we van elkaar leren en elkaar 
kunnen begrijpen waarbij er ruimten en behoeften zijn voor iedereen uit de Borgerbuurt. 
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Links: ke/der 1 :200 
Rechts: begane grond 1 :200 
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Links: noordgevel 1: 500 & 1:200 
Rechts: oostgevel 1:500 & 1:200 
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Links: zuidgevel 1: 500 & 1:200 
Rechts: westgevel 1:500 & 1:200 





Links: gebouw bij benadering 
Rechts: gebouw bij binnenkomst 





Links: doorsnede AA 1 :200 
Rechts: doorsnede in perspectief 
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Links: doorsnede BB 1:200 
Rechts: doorsnede in perspectief 
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Links: doorsnede CC 1:200 
Rechts: doorsnede in perspectief 



[~-- L 

I ! ', 

I~=-- _I II 
I -~I 

I [-~=---~--~-] 11- -1 . 

1 

. I 



- -
- - . -- ..• 

Links: doorsnede DD 1:200 
Rechts: doorsnede in perspectief 





Links: centrale ha/ vanuit de gemeenschappe/ijke ruimte 
Rechts: routing vanuit de centra/e ha/ 





Links: schoo/gang vanuit gemeenschappelijke ruimte 
Rechts: klaslokaal 





Links: expositieruimte met op de achtergrond de gemeenschappe/ijke ate/ierruimte 
Rechts: sportzaa/ 





Links: visue/e verbinding in de centrale ha/ 


