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Het boek dat voor u ligt, toont het eindresultaat van mijn 
afstudeerproject. In de periode juni 2013 tot januari 2014 heb ik aan 
dit ontwerp gewerkt. Het proces dat gedurende deze maanden heeft 
plaatsgevonden wordt aan de hand van schetsen weergegeven in het 
procesboek, dat bij dit ontwerpboek is gevoegd.

Dit afstudeerproject komt voort uit het afstudeeratelier ‘Learning 
is Living’, aangeboden door prof. ir. Jeanne Dekkers en André 
Walraven Arch. AvB. De opgave van dit atelier is het ontwerpen van 
een omgeving waarin leren en leven gestalte krijgen. 

Als derde begeleider heb ik gekozen voor ir. Ralph Brodruck. In 
mijn master heb ik verschillende vormstudies bij hem gevolgd. 
Zijn begeleidingen en visies heb ik altijd als interessant en leerzaam 
ervaren en daarom wilde ik hem graag in mijn afstudeercommissie 
hebben. 

Voorwoord

Voorafgaand aan de individuele ontwerpopgave heb ik samen met 
mijn negen ateliergenoten een vooronderzoek gedaan. Hierin is de 
geschiedenis van scholen, de ontwikkeling van onderwijsvisies en 
de zintuiglijke beleving van ruimtes onderzocht. Verder is er een 
architectonische analyse uitgevoerd op vijf basisscholen in Nederland. 
Dit vooronderzoek is eind mei afgerond, waarna iedereen individueel 
aan de slag is gegaan. 

Voor mijn individuele ontwerpopgave heb ik besloten een basisschool 
te ontwerpen, uitgebreid met een kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang en een sporthal. Ik hoop dat het ontwerp een inspiratiebron 
kan zijn voor iedereen die zich bezig houdt met kinderen, onderwijs 
of architectuur.

Esther Lagarde
Eindhoven, januari 2014





Ik zou graag een aantal mensen willen bedanken, die er mede voor 
hebben gezorgd dat ik dit afstudeerproject tot een goed einde heb 
kunnen brengen.

Allereerst wil ik mijn afstudeercommissie, Jeanne Dekkers, André 
Walraven en Ralph Brodruck, bedanken voor de begeleiding die ze 
mij hebben gegeven. De leerzame feedback heeft zeker bijgedragen 
aan het eindresultaat.

Verder wil ik Faas Moonen bedanken voor de tijd die hij heeft 
genomen om mij begeleiden op het gebied van constructie en Marcel 
Loomans voor de begeleiding op het gebied van bouwfysica.

Daarnaast wil ik mijn dank uitspreken naar de gemeente 
Someren en naar Van Pelt Architecten, voor het aanleveren van de 
stedenbouwkundige tekeningen.

Ten slotte wil ik mijn ateliergenoten, vrienden en uiteraard mijn 
familie bedanken voor hun interesse, steun en aanmoediging.

Dankwoord







Scholenbouw is de laatste decennia veel veranderd. Het ontwerpen 
van scholen vraagt om een steeds ruimere denkwijze. De tijd waarin 
leerlingen enkel en alleen klassikale lessen hadden is al lang voorbij. De 
nieuwe generatie scholen moet inspelen op de individuele behoeften 
van elk kind. Hierdoor ontstaan complete leerlandschappen met tal 
van mogelijkheden om informatie op te doen. 

Scholen zijn niet enkel een plek om te leren. Kinderen brengen een 
groot gedeelte van hun dag door op school. Het is daarom van groot 
belang dat het schoolgebouw, naast een goede leeromgeving, ook een 
prettige en veilige leefomgeving is. Daarnaast moet een school niet 
alleen een rol spelen in de cognitieve ontwikkeling maar ook in de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden en een goede motoriek. 

De opgave van dit afstudeerproject is daarom het ontwerpen van een 
gebouw waarin kinderen niet alleen kunnen leren maar ook kunnen 
leven. Een gebouw waar kinderen zich thuis voelen en een gebouw 
dat voor ieder individu kansen schept. 
Een complexe opgave waarbij de school een steeds grotere rol gaat 
spelen in de ontwikkeling van een kind, niet alleen op cognitief vlak, 
maar ook op sociaal en motorisch vlak.

Samenvatting

Uitgangspunten van het ontwerp zijn ‘Kleinschaligheid’, 
‘Huiselijkheid’, ‘Gradaties van geborgenheid’, ‘Gemeenschap’ en 
‘Eyecatcher’. Deze uitgangspunten hebben uiteindelijk geleid tot 
het hoofdconcept ‘Dorp’, waarbij de gebouwstructuur geïnspireerd 
wordt door een dorp. In het gebouw ontstaan twee type werelden: 
de openbare pleinen en straten en de private huisjes. Dit concept is 
vertaald in de architectuur door de pleinen en straten te overkappen 
met een glazen dak en de vormen van de huisjes te baseren op het 
archetype huis.

De school is ontworpen met de doelgroep, kinderen, continu in 
het achterhoofd. Er is een gebouw neergezet waarin kinderen 
zich thuis kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen, met 
een gebouwvorm die kinderen boeit en een concept dat tot hun 
verbeelding spreekt.



The architecture of schools has seen a lot of changes in the last decades. 
Designing school facilities increasingly demands an open mindset. 
The time in which students solely had lessons in the classroom is 
long gone. The new generation of schools needs to respond to the 
individual needs of each child. Hereby large learning landscapes 
emerge, with plenty of ways to gain information.

Schools are not only a place to learn. Children spent a large part of 
their day at school. Therefore it is important that the school is not 
only a great learning environment but also has a pleasing and safe 
living environment. In addition, a school must not only support the 
cognitive development of the child, but also the development of their 
social skills and movement.

The challenge is to design a building where children can learn and 
live, an environment where children feel at home and a building that 
creates opportunities for each individual.
A complex task in which the school will be involved in the 
development of a child, not only on a cognitive level, but also on a 
social and motor level.

Summary

The starting points of the design are ‘Small scale’, ‘Homeliness’, 
‘Degrees of security’, ‘Community’ and ‘Eye catcher’. These 
principles have ultimately led to the main concept ‘Village’, where 
the structure of the building is inspired by a village. In the building, 
two types of worlds are created: the public squares and streets and 
the private houses. This concept is translated in the architecture of 
the building by covering the squares and streets with a glass roof and 
using the archetype house as a basis for the shape of the houses. 

The school is designed with the target group, children, constantly 
in mind. A building is designed in which the children can study and 
feel at home, with a building form that appeals to the children and a 
concept that speaks to their imagination.
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1. INLEIDING
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In dit hoofdstuk wordt een korte introductie gegeven over de 
veranderingen die de afgelopen decennia in de scholenbouw hebben 
plaatsgevonden. Daarnaast wordt omschreven met welke opgave 
de ontwerpers van scholen in de huidige tijd te maken hebben. Als 
laatste wordt de opbouw van het verslag uitgelegd.
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‘Het ontwerpen van een omgeving waarin leven en leren gestalte krijgen.

Leven in een leefomgeving
Leven in een leeromgeving
Leren in een leeromgeving
Leren in een leefomgeving

De wereld van het onderwijs is de laatste jaren sterk onderhevig aan 
verandering. Het onderwijs biedt ruimte voor opgroeiende generaties om 
onderwezen te worden, maar ook het leven te leren ondergaan. Scholen hebben 
zich vanuit de ruimte ontwikkeld van de traditionele ‘gangenschool’ naar 
scholen met open leercentra waar onderwijs gekozen kan worden. De laatste 
tien jaar zijn scholen uitdagende gebouwen geworden waarin de ruimtelijke 
verbeelding een vertaling is van het onderwijsconcept en waar leerlingen een 
groot deel van de dag vertoeven om onderwijs te consumeren.’

Dit is de opgavebeschrijving van het afstudeeratelier ‘Learning is 
Living’. Uit deze tekst blijkt dat de scholenbouw de laatste decennia 
veel is veranderd. Het ontwerpen van scholen vraagt om een steeds 
ruimere denkwijze. De tijd waarin leerlingen enkel en alleen klassikale 
lessen hadden is al lang voorbij. De nieuwe generatie scholen moet 

inspelen op de individuele behoeften van elk kind. Hierdoor ontstaan 
complete leerlandschappen met tal van mogelijkheden om informatie 
op te doen. 

Verder zijn scholen niet meer enkel een plek om te leren. De 
emancipatie van de vrouw heeft ervoor gezorgd dat naast een 
werkende vader ook veel moeders zijn gaan werken. Hierdoor 
brengen de kinderen een groot gedeelte van hun dag door op 
school. In de vroege ochtend worden ze naar de buitenschoolse 
opvang gebracht, waar ze ook na de lesuren worden opgevangen 
tot een van de ouders ze aan het eind van de middag komt ophalen. 
Per dag brengen kinderen hierdoor al gauw negen uur door in het 
schoolgebouw. Het is daarom van groot belang dat het gebouw voor 
de kinderen naast een goede leeromgeving ook een prettige en veilige 
leefomgeving is.

Als laatste moet bij de doelstelling van een school steeds meer 
worden gekeken naar de brede betekenis van het woord ‘leren’. Zo 
wordt naast het leren van bijvoorbeeld aardrijkskunde, ook het leren 
omgaan met andere kinderen steeds belangrijker. Een school moet 
niet alleen een rol spelen in de cognitieve ontwikkeling maar ook in 
de ontwikkeling op sociaal-emotioneel vlak. In de eerste levensjaren 
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wordt het karakter van het kind gevormd. Hoe de mensen om je heen 
met jou omgaan en hoe je je voelt in je omgeving is bij deze vorming 
bepalend. Een school kan hier een grote invloed op uitoefenen.
Daarnaast leren kinderen op school ook veel sociale vaardigheden. 
Waar ze thuis alleen of met een broertje of zusjes spelen, komen ze 
hier ineens in aanraking met een grote groep onbekende kinderen. 
Geleidelijk aan leren ze hoe ze met elkaar kunnen communiceren, 
hoe ze met conflicten moeten omgaan en hoe ze vriendjes maken. Ze 
leren ook zelfstandig te zijn, door alleen bepaalde taken uit te voeren. 
Al deze sociale ontwikkelingen hebben uiteindelijk invloed op het 
zelfvertrouwen van een kind. Een schoolgebouw moet er daarom 
voor zorgen dat de kinderen zich op hun gemak voelen en zich zo 
volledig kunnen richten op hun ontwikkeling.

De opgave is het ontwerpen van een gebouw waarin kinderen niet 
alleen kunnen leren maar ook kunnen leven. Een gebouw waar 
kinderen zich thuis voelen en een gebouw dat voor ieder individu 
kansen schept. 
Een complexe opgave waarbij de school een steeds grotere rol gaat 
spelen in de ontwikkeling van een kind, niet alleen op cognitief vlak, 
maar ook op sociaal en motorisch vlak.

In dit verslag zal eerst worden ingegaan op het vooronderzoek in 
hoofdstuk 2.
Vervolgens zal in hoofdstuk 3 een motivatie worden gegeven voor het 
gekozen programma.
Hoofdstuk 4 gaat uitgebreid in op de gekozen locatie en de 
stedenbouwkundige visie van het ontwerp.
De belangrijkste uitgangspunten en het hoofdconcept van het 
ontwerp zullen worden beschreven in hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 6 gaat over de onderwijsvisie die in het gebouw centraal 
staat.
Daarna zal in hoofdstuk 7 alle aspecten van het gebouw worden 
uitgelegd, zoals de indeling, de constructie en de materialisatie.
In hoofdstuk 8 zal ten slotte worden geconcludeerd hoe de 
doelstelling van het project is behaald.





2. VOORONDERZOEK
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Voordat de individuele ontwerpopgave begon, is een vooronderzoek 
uitgevoerd naar scholenbouw. In dit hoofdstuk zal dit onderzoek 
kort worden aangehaald en verder zal worden toegelicht hoe het een 
bijdrage heeft geleverd in het ontwerp.
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Het afstudeerproject is begonnen met een gezamenlijk 
vooronderzoek. In dit onderzoek staat beleving centraal. Het doel 
van het onderzoek is ‘bepalen hoe architectonische instrumenten 
kunnen worden gebruikt om de beleving van een schoolgebouw te 
optimaliseren’. Een belangrijk uitgangspunt van het onderzoek is het 
opwekken van een bewustwording om binnen de architectuur niet 
alleen te letten op de visuele beleving, maar ook op beleving door de 
andere zintuigen. 

Voor het vooronderzoek zijn vijf scholen als casestudie onderzocht. 
Het onderzoek van deze casestudies is opgedeeld in drie delen. Het 
eerste deel bestaat uit een architectonische analyse van de scholen. In 
het tweede deel is in de scholen onderzoek gedaan naar de beleving 
door de zintuigen zicht (kleur en licht), gehoor, reuk en tast. De 
bevindingen uit deze analyses zijn verwerkt in ontwerptools per 
zintuig. Het derde deel bestaat uit een leerlingenonderzoek.

2.1 Onderzoek

Het onderzoek is verder aangevuld met een literatuurstudie. Hierbij 
is allereerst onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van scholen en 
schooltypologieën. Verder is een architectenencyclopedie gemaakt, 
waarin wordt getoond hoe architectonische instrumenten in 
bestaande architectuur wordt ingezet om de beleving te beïnvloeden. 
Als laatste is onderzoek gedaan naar de beleving van een kind. Het 
literatuuronderzoek vormt een inspiratiebron voor de ontwerpfase 
en samen met het leerlingenonderzoek zorgt het voor inzicht in de 
beleving van een kind.



architectonische analyse zintuiglijke analyse leerlingenonderzoek

inzicht beleving

literatuuronderzoek

zintuiglijke ontwerptools 

Aan de hand van zintuiglijke beleving en architectonische analyse inzichtelijk maken, 
welke ruimtelijke eigenschappen een positieve of negatieve invloed hebben op aan school gerelateerde activiteiten.

ontwikkeling scholen
typologieën
architecten encyclopedie
beleving kind

horen

voelen

ruiken

licht

kleur

tekenopdracht

foto herkenning

interview

situatie

sequentie

ritmes

constructie

kleur 

licht

5 case studies literatuur
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In het ontwerp zijn allereerst de conclusies uit het leerlingenonderzoek 
en de studie over de beleving van het kind meegenomen. Daarnaast 
heeft het vooronderzoek gezorgd voor een zekere bewustwording 
wat betreft de sequentie in een gebouw. Deze nieuwe kennis is 
toegepast in het ontwerp. Als laatste zijn enkele belevingsaspecten die 
in het vooronderzoek zijn onderzocht, zoals materiaal, vormentaal en 
schaal extra in het ontwerp benadrukt.

2.2 Toepassing in het ontwerp







3. PROGRAMMA





17

Het programma bestaat uit een brede school opgebouwd uit een 
basisschool, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een 
sporthal. In dit hoofdstuk zal elke functie en de motivatie voor deze 
functie worden uitgediept.
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Het programma bestaat allereerst uit een basisschool. Een 
gemiddelde basisschool in Nederland heeft rond de 220 leerlingen. 
De basisschool in dit ontwerp zal plaats bieden aan 252 leerlingen. 

Er is gekozen voor een variatie in de klaslokalen. In de school 
bevinden zich 8 lokalen waarin per stuk 24 leerlingen les 
kunnen krijgen en 2 grotere lokalen, die elk plaats bieden aan 30 
leerlingen. Op deze manier worden 10 lokalen gecreëerd, van twee 
verschillende groottes, om in te kunnen spelen op allerlei situaties 
van leerlingenaantallen. 

3.1 Basisschool 3.2 Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang

De basisschool wordt uitgebreid met een kinderdagverblijf (KDV) en 
een buitenschoolse opvang (BSO). Deze combinatie is ideaal omdat 
de kinderen van de basisschool gemakkelijk gebruik kunnen maken 
van de buitenschoolse opvang en hun jongere broertjes of zusjes naar 
het kinderdagverblijf kunnen. Voor deze jongste groep zorgt dit ook 
voor een mooie doorstroom. Doordat ze op het kinderdagverblijf 
zitten, kennen ze het schoolgebouw en de omgeving al en wordt de 
overgang naar de basisschool gemakkelijker.

Het kinderdagverblijf zal plek bieden aan 20 kinderen en de 
buitenschoolse opvang aan 40 kinderen. 
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3.3 Sporthal

Voor een basisschool is het ideaal om een sportfaciliteit in de buurt 
of in hetzelfde complex te hebben. Het ontwerp wordt daarom 
uitgebreid met een grote sporthal. 

Door de beperkte financiële middelen in de scholenbouw, is het 
tegenwoordig moeilijk geld te vinden voor een sporthal die enkel 
door de basisschool wordt gebruikt. De sporthal in dit ontwerp 
bestaat daarom uit twee zalen die kunnen worden samengevoegd 
tot een grote zaal. De sporthal is zo multifunctioneel en geschikt 
voor allerlei typen sport, waardoor zowel de basisschool als de wijk 
gebruik kan maken van deze voorziening. Op deze manier kunnen de 
kosten van de sporthal door meerdere organisaties en verenigingen 
worden gedragen.





4. STEDENBOUWKUNDIG NIVEAU
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De locatie voor het ontwerp is in de beginfase gekozen. In dit hoofdstuk 
zal deze locatie en de motivatie hiervoor worden omschreven. Op 
basis van een analyse van de locatie zal een stedenbouwkundige visie 
worden gegeven.
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De locatie voor het ontwerp is aan het begin van de ontwerpfase 
gekozen. In deze beginfase werd duidelijk dat kleinschaligheid een 
belangrijk uitgangspunt zou zijn in het ontwerp. Bij de locatiekeuze 
heeft dit begrip daarom een grote rol gespeeld. Er is gelet op de 
volgende kenmerken: 

-   De locatie bevindt zich in een kleine stad of dorp
-   Op het terrein is voldoende ruimte voor een middelgrote 
    basisschool, een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf en 
    een grote sporthal
-   De locatie ligt in het centrum van een of meerdere wijken
-   De locatie is goed bereikbaar vanaf de naastgelegen wijken
-   De locatie ligt in of in de buurt van een groen gebied
-   De locatie is gelegen in een rustige verkeerssituatie
-   De locatie is gelegen in een rustige omgeving
-   De locatie is vanaf verschillende kanten benaderbaar en niet aan 
    meerdere zijdes ingesloten
-   De omliggende bebouwing heeft een kleinschalig karakter:
    bebouwingshoogte tot 3 verdiepingen

4.1 Locatiekeuze

Na meerdere mogelijke locaties te hebben bekeken is de keuze 
uiteindelijk gevallen op de Avennelaan in Someren. Deze locatie ligt 
aan de rand van het dorp, aan het einde van een groenstrook, tussen 
twee woonwijken in. Tegenover de locatie ligt een kinderboerderij. 
In 2012 is op de kavel een nieuwbouw school met sporthal gebouwd, 
ontworpen door Van Pelt Architecten. In dit project wordt uitgegaan 
van een leeg kavel. 
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4.2 Bebouwing

1

2

2
1
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4.3 Groen

1

2

1
2
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4.4 Verkeer

1

2

1
2

3
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4.5 Stedenbouwkundige visie

Het terrein ligt aan het einde van een groenzone, tegenover een 
kinderboerderij. Deze groenzone loopt nu tot aan de Avennelaan. 
In de stedenbouwkundige visie van dit ontwerp wordt het groen 
doorgetrokken op het terrein in de vorm van een groen speelplein. 
Hierdoor wordt het groene gebied mooi en geleidelijk afgesloten.

Het bouwvolume komt door deze ingreep niet direct aan de 
Avennelaan te liggen, maar wordt iets verder het terrein opgeschoven. 
Door het groen ook achter het bouwvolume door te laten lopen, 
wordt de school volledig omgeven door groen.

Het terrein vormt zo een rustige omgeving voor de leerlingen, 
zonder veel afleiding of geluidsoverlast, zodat ze zich goed kunnen 
concentreren op hun schoolwerk. 

Bouwvolume

Groen speelplein

Kinderboerderij
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4.6 Functieplaatsing

Bij de plaatsing van de verschillende functies op de kavel is onder 
andere rekening gehouden met de bezonning, de benodigde 
bouwhoogte en de oriëntatie van de bebouwing. De sporthal is een 
relatief hoog en gesloten volume. Daarom wordt deze in de achterste 
hoek van de kavel geplaatst. Voor de overige functies is oriëntatie en 
uitzicht veel belangrijker en deze zijn dan ook richting de groenzone 
gesitueerd. Bij de plaatsing van de basisschool is ervoor gezorgd dat 
deze de ochtend en middagzon krijgt. De BSO en het KDV kunnen 
de hele dag door zon krijgen, ook aan het eind van de middag. 

De functies zijn daarnaast zo gepositioneerd dat je binnendoor van de 
ene naar de andere functie kunt lopen. Verder heeft de sporthal een 
mogelijkheid tot een extra ingang aan de zijstraat.

Voor de hoofdvorm van het bouwvolume is gekozen voor 
een langwerpig gebouw, met de lange zijde gericht op de 
groenzone, waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de 
uitzichtmogelijkheid op dit gebied. 

Basisschool

Sporthal

KDV 
BSO

Groen speelplein





5. CONCEPT
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Tijdens het vooronderzoek zijn er al verschillende denkwijzen en 
ideeën gevormd over hoe een schoolgebouw zou moeten werken. 
Samen met eigen ervaringen en een literatuurstudie hebben deze 
ideeën geleid tot de vorming van vijf ontwerpthema’s die elk een 
belangrijke rol hebben gespeeld in het ontwerp. Deze thema’s zijn 
‘Kleinschaligheid’, ‘Huiselijkheid’, ‘Gradaties van geborgenheid’, 
‘Gemeenschap’ en ‘Eyecatcher’. Vanuit deze vijf thema’s is 
uiteindelijk gekozen voor het hoofdconcept ‘Dorp’.
In dit hoofdstuk zullen eerst de vijf ontwerpthema’s worden 
besproken. Daarna zal verder worden ingegaan op het hoofdconcept.
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De meeste gebouwen worden ontworpen vanuit de benaderingswijze 
van volwassenen. Het ontwerpen van een school vraagt echter om 
een benadering waarbij de belevingswereld van het kind centraal 
staat. Zo ziet een kind de wereld heel anders, omdat hij kleiner is dan 
een volwassene. De gemiddelde lengte van een volwassen man is 1 
meter 80 terwijl de gemiddelde lengte van een jongen van acht jaar 
1 meter 30 is. Door de kleinere menselijke maat van een kind kan 
eenzelfde gebouw door een kind groter worden ervaren dan door 
een volwassene. 

Het programma voor dit ontwerp bestaat uit een basisschool, een 
kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een grote sporthal. 
Dit zal resulteren in een groot bouwvolume. Toch moet het gebouw 
geen massaal karakter krijgen. Dit zou kleine kinderen kunnen 
beangstigen en ze een verloren gevoel kunnen geven. 

5.1 Kleinschaligheid

Om dit te voorkomen wordt het ontwerpthema kleinschaligheid 
geïntroduceerd. In het ontwerp wordt niet gezocht naar een zo 
klein mogelijk bouwvolume, maar er wordt geprobeerd een groot 
bouwvolume zo te ontwerpen dat het door de architectuur en sfeer 
toch klein en behapbaar aanvoelt. Zo wordt het gebouw opgedeeld in 
eenheden en deze verschillende eenheden worden los gearticuleerd, 
zowel in het exterieur als in het interieur. Hierdoor wordt het 
gebouw voor de kinderen beter leesbaar en te bevatten en wordt 
massaliteit en grootschaligheid van het bouwvolume voorkomen. 
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Een school is een plek waar kinderen zich ontwikkelen, waar ze 
worden gestimuleerd nieuwe dingen te leren en waar ze nieuwe 
contacten met andere leerlingen maken. Door de grote hoeveelheid 
tijd die de leerlingen op school doorbrengen, is het als een tweede 
huis voor ze. Uit het vooronderzoek is gebleken dat kinderen in en 
rond het schoolgebouw op zoek zijn naar elementen die zorgen voor 
een huiselijke of gezellige sfeer. Volgens de leerlingen kan het gebruik 
van kleur hieraan meewerken, evenals gordijnen voor de ramen, het 
houden van huisdieren en veel natuur en groen in en rondom de 
school. Deze aspecten hebben voornamelijk betrekking op tastbare 
inrichtingselementen die ze aan thuis doen denken. 

5.2 Huiselijkheid

Daarnaast zit huiselijkheid ook in de beleving van de ruimte. Het 
gebouw moet als een thuis gaan voelen, iedere leerling moet er zijn 
eigen plek hebben, waar hij zich veilig en op zijn gemak kan voelen 
en waar de leerling zichzelf kan zijn. Om dit te bereiken wordt in 
het ontwerp gezorgd voor een duidelijke afbakening van openbare en 
private gebieden. Zo kan de gang fungeren als openbaar gebied waar 
de kinderen in aanraking komen met leerlingen uit andere groepen. 
Willen ze zich echter even terugtrekken, dan vormt het private 
klaslokaal hun thuisbasis. Op deze manier hebben de leerlingen op 
een grote school toch hun eigen plekje, van waaruit ze kunnen kiezen 
om deze veiligheid te verlaten om de rest van de school te ontdekken.



40

De duidelijke afbakening van openbare en private ruimtes, zoals 
besproken bij het thema huiselijkheid, zorgt voor een variatie in 
geborgenheid van de verschillende ruimtes in het gebouw. 

Uit het vooronderzoek blijkt dat kinderen het leuk vinden om met 
andere kinderen samen te werken of te spelen maar daarnaast ook 
dringend behoefte hebben aan rustige plekken om geconcentreerd 
te werken. 

Herman Hertzberger haalt in zijn boek ‘Ruimte en Leren’ een spiraal 
aan die de overgang aangeeft van een openbaar, druk gebied, naar een 
rustig, privaat gebied. Door deze spiraal in het ontwerp toe te passen, 
ontstaat een grote variatie van geborgenheid in het schoolgebouw. 
Bij elke schaal van geborgenheid past weer een andere activiteit. Zo 
betreedt men bij binnenkomst van de school een openbare ruimte, 
waar gezamenlijke activiteiten in grote groepen kunnen plaatsvinden. 
Naarmate men zich verder en dieper in het gebouw begeeft, worden 
de ruimtes meer privaat. De klaslokalen liggen aan het einde van 
de spiraal en vormen de thuisbasis voor de leerlingen. Hier kunnen 
ze zich terugtrekken als ze individueel en geconcentreerd willen 
werken. 

5.3 Gradaties van geborgenheid

Openbare 
ruimtes

Private 
ruimtes

Deze opbouw vanuit activiteiten sluit goed aan bij de opbouw 
vanuit het thema huiselijkheid. Bij beide thema’s is behoefte aan een 
duidelijk overgang van openbaar naar privé.
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De brede school van dit ontwerp is eigenlijk een grote gemeenschap. 
Deze gemeenschap bestaat uit verschillende deelgemeenschappen, 
namelijk de basisschool, het KDV, de BSO en de sporthal. De 
basisschool bestaat vervolgens weer uit verschillende groepen of 
klassen en deze klassen bestaan ten slotte uit individuen. 

Deze structuur is in het gebouw ook terug te vinden. De brede 
school bestaat uit één gebouw, binnen dit gebouw heeft elke 
deelgemeenschap zijn eigen bouwdeel. In het bouwdeel van de 
basisschool heeft elke groep een eigen klaslokaal en binnen dit 
klaslokaal heeft elk leerling zijn eigen plek. 

Op deze manier ontstaat voor elk individu of elke groep een eigen 
plek in het gebouw. De groepen kunnen los van elkaar fungeren 
in hun eigen ruimtes, maar in de gezamenlijke ruimtes moeten ze 
samenleven met de andere groepen.

5.4 Gemeenschap
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Als architect, schooldirecteur of onderwijzer is het natuurlijk 
een streven dat de leerlingen zich verbonden voelen met het 
schoolgebouw. Hiervoor moeten de kinderen zich er allereerst thuis 
voelen maar ook het exterieur van het gebouw moet voor kinderen 
aantrekkelijk zijn. De conclusies uit het vooronderzoek geven aan 
dat de aandacht van kinderen wordt getrokken door kleurrijke of 
kinderlijke elementen en uitgesproken gebouwvormen. 

Voor de buitenwereld is het handig als een gebouw zijn functie al 
naar buiten draagt in zijn architectuur. Zo heeft een kantoorgebouw 
vaak een zakelijke uitstraling en een winkel een uitnodigend karakter. 

5.5 Eyecatcher

Een basisschool is een gebouw voor de doelgroep kinderen. Zij zijn 
zelf erg fantasierijk en vinden daarom gebouwen met een spannende, 
krachtige of herkenbare vorm erg interessant. Het gebouw mag 
daarom een uitgesproken uitstraling hebben die tot de verbeelding 
van de kinderen spreekt.
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Uiteindelijk hebben de hiervoor besproken thema’s geleid tot een 
gebouw met een dorpsstructuur. De gemeenschap van het dorp is 
opgedeeld in kleine groepen, gezinnen. Deze gezinnen wonen elk in 
hun eigen huis, welke hun veilige thuisbasis vormt. Deze huizen zijn 
gegroepeerd rondom de openbare straten en pleinen. 

5.6 Dorp

In het ontwerp vormen de verschillende groepen de gezinnen, 
die elk hun thuisbasis hebben in een klaslokaal. Deze klaslokalen 
bevinden zich in kleine bouwdelen, de huisjes. De gangen en aula 
worden omgedoopt tot de straten en het centrale dorpsplein. Dit 
zijn de openbare ruimtes waar gezamenlijke activiteiten kunnen 
plaatsvinden.

Dit concept sluit goed aan bij de behoefte om de verbeelding van de 
leerlingen uit te dagen. Ze hebben nu hun eigen dorp waar ze hun 
fantasie de vrije loop kunnen laten.





6. ONDERWIJSVISIE
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Tijdens het ontwerpen van een schoolgebouw, komen allerlei 
denkwijzen naar boven over hoe de onderwijsvisie van de school zou 
moeten zijn. In dit hoofdstuk worden drie thema’s besproken die een 
rol hebben gespeeld in het ontwerp, namelijk ‘Leren in de praktijk’, 
‘Leren op maat’ en ‘Recycling’.
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In het lesprogramma moet men zorgen voor een gevarieerd aanbod. 
Een hele week vol klassikale lessen in het lokaal vergt van veel 
leerlingen te veel concentratie. Leren moet ook leuk blijven en 
daarom moet men de kinderen spelenderwijs laten leren. 

Het geven van praktijklessen kan hier zeker aan bijdragen. Kinderen 
kunnen zo dingen met hun eigen ogen zien en met hun handen 
voelen. Het is een ervaring waarbij meerdere zintuigen worden 
gebruikt, waardoor de herinnering en kennis beter blijven hangen. 
In plaats van stil op hun stoel te moeten zitten, kunnen de kinderen 
actief bezig zijn en ondertussen van alles leren.

Tegenover de school ligt een kinderboerderij. Een uitstapje hiernaar 
toe kan voor de jongste kinderen een moment zijn om alles te leren 
over de dieren die daar rondlopen.

Voor de oudere leerlingen is op het schoolplein een eigen moestuin 
aangelegd. Hier kunnen de kinderen zelf groenten en fruit 
verbouwen. In het schoolgebouw bevindt zich ook een grote keuken. 
Hier kunnen praktijklessen gegeven worden waarin informatie 
gegeven wordt over voeding en waarin de leerlingen kunnen leren 
koken met hun zelf verbouwde producten.

6.1 Leren uit de praktijk

Daarnaast is er ook een handenarbeidlokaal waarin de kinderen hun 
creativiteit, ruimtelijk inzicht en motorische vaardigheden verder 
kunnen ontplooien. 
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In tegenstelling tot een middelbare school, zijn de groepen van een 
basisschool nog niet ingedeeld op leerniveau. Er kan daardoor een 
groot verschil bestaan tussen de leertempi van de leerlingen in een 
klas. Tijdens klassikale lessen kan het voorkomen dat de leerstof 
sommige kinderen te weinig uitdaagt en anderen juist te veel. 

Het is daarom belangrijk dat er mogelijkheden worden geboden 
om de kinderen op hun eigen tempo te laten werken. Hiervoor 
zijn werkplekken buiten het klaslokaal nodig waar individueel of in 
groepjes gewerkt kan worden. Leerlingen die de stof snel onder de 
knie hebben, kunnen zo individueel verder werken met extra leerstof 
terwijl de andere leerlingen nog meer oefenen met de leerkracht of 
in groepjes. 

Doordat er op deze manier veel meer zelfstandigheid wordt gevraagd 
dan enkel in klassikale lessen te doen wat de leerkracht vraagt, is deze 
onderwijsmethode extra leerzaam.

6.2 Leren op maat

We leven in een enorme weggooicultuur en dit heeft zo zijn effecten 
op de natuur. De huidige mentaliteit kan veranderd worden door 
de jongere generatie te leren hoe ze beter met het milieu kunnen 
omgaan. Iets dat eenmalig gebruikt is, hoeft niet meteen te worden 
weggegooid. Er zijn genoeg mogelijkheden om oude materialen 
of objecten een tweede leven te geven. Door in het ontwerp veel 
gerecyclede materialen en objecten te gebruiken, wordt geprobeerd 
de kinderen bewust te maken van deze mogelijkheden.

6.3 Recycling

Kinderen kunnen verder door de leerkrachten worden gestimuleerd 
deel te nemen aan het recyclingproces, door bijvoorbeeld tijdens 
de handvaardigheid lessen gebruik te maken van oude materialen of 
objecten.









7. GEBOUWNIVEAU
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In dit hoofdstuk zal eerst het gebouw worden geïntroduceerd aan de 
hand van 3D-beelden, plattegronden en doorsnedes. Vervolgens zal 
het ontwerp verder worden uitgediept aan de hand van verschillende 
architectonische thema’s. Achtereenvolgens komen aan bod: 
gebouwvorm, gevels, functie-indeling, constructie, materialisatie, 
interieur, bouwfysica, detaillering, terreinplan en bouwvolgorde.













A A’

B

B’

CD

Doorsnede A  1:500

Doorsnede B  1:500

Doorsnede C 1:500

Doorsnede D 1:500
C’D’
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7.1 Gebouwstructuur

Het gebouw is geïnspireerd door de structuur van een dorp en 
daarom is het opgebouwd uit twee verschillende typen werelden: 
het plein en de straatruimte, en de huisjes die hier om heen zijn 
gegroepeerd. In deze paragraaf zullen deze twee typen ruimtes 
verder worden omschreven. Daarnaast zal de vorm van het gebouw 
worden uitgelegd aan de hand van de termen ontdekkingstocht, 
alzijdigheid en overkoepelende dakvorm.

Plein en straatruimte

Huisjes
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Huisjes
De functies van de brede school zijn allemaal ondergebracht in de 11 
huisjes die, samen met de tussenruimtes, het schoolgebouw vormen. 
In het ontwerp is besloten om het concept en daarmee de term ‘huis’ 
letterlijk naar de architectuur te vertalen, door als basisvorm uit te 
gaan van het archetype huis. 

Dit archetype bestaat uit vier loodrecht op elkaar staande gevels met 
daar bovenop een symmetrisch zadeldak. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen huizen tekenen als dit archetype, namelijk een vierkant 
met een driehoek als dak. Deze gebouwvorm heeft dus een sterke 
associatie met een huis en kan daarmee een gevoel van thuis zijn 
geven. Het is een krachtige en herkenbare vorm die tot de verbeelding 
van de leerlingen zal spreken. Door de letterlijke vertaling ontstaat 
een gebouw met een speels karakter en een concept dat ook voor de 
kinderen te begrijpen is.

De basisvorm van de 11 huisjes is het archetype, maar op deze basis 
wordt veel gevarieerd. Elk huisje is net iets anders dan de andere 
huisjes, net als in een echt dorp.



64

Plein en straten
De huisjes zijn gegroepeerd rondom het plein en de straten. Om 
het concept extra kracht bij te zetten, wordt in deze ruimtes een 
associatie opgeroepen met een buitenruimte. De gevels en daken van 
deze gebieden zijn volledig van glas, waardoor de buitenomgeving en 
de lucht duidelijk zichtbaar zijn. De grens tussen binnen en buiten 
vervaagt. 

Verder zijn het plein en de straten niet fysiek opgedeeld in 
verschillende ruimtes, maar is het een doorlopend gebied, bestaande 
uit één vloerniveau, de begane grond. Om aan te sluiten bij de hoogte 
van de huisjes, die wel uit twee verdiepingen bestaan, worden de 
tussenruimtes erg hoog, variërend van 6 tot 10 meter. In deze ruimte 
wordt men zo niet bedrukt door een laaghangend plafond, maar er 
ontstaat een open en ruim gevoel, net als in de buitenlucht waar de 
open ruimte eindeloos doorloopt. 

De beleving van het hoogte-effect wordt versterkt in de smalle 
gebieden tussen de huisjes. Doordat het daglicht hier ook nog van 
bovenaf invalt heeft deze ruimte sterke associaties met een straat. 
Om het buitenkarakter verder te vergroten staat in het midden van 
het plein een boom te en zijn in de straten bankjes geplaatst.
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Ontdekkingstocht
Kinderen willen altijd alles zelf ontdekken. Ze zijn constant op 
zoek naar uitdaging en naar nieuwe indrukken. Het gebouw moet 
hierbij aansluiten. Een wandeling door het schoolgebouw moet een 
ontdekkingstocht zijn. Men moet in de verleiding worden gebracht 
het hele gebouw te willen bekijken en bij elke hoek je die omslaat 
moet weer een nieuw verrassend beeld te zien zijn. 

Om dit te bereiken worden de wanden van de huisjes zo verdraaid 
dat ze geen rechte hoeken met elkaar maken en niet parallel lopen. 
Zo staan op één plek de wanden ver van elkaar terwijl op een andere 
plek de tussenruimte een stuk smaller is. 

Op deze manier ontstaat een variatie van vormen en ruimtes in 
het straatgebied. Naarmate je een straat verder betreedt, levert dit 
steeds weer een ander beeld op. Sla je vervolgens de hoek om, dan 
opent zich weer een nieuwe wereld. De structuur van het gebouw 
is hierdoor niet vanaf één plek zichtbaar. De leerlingen moet zich 
door het gebouw bewegen om het te ontdekken en om alle ruimtes 
te kunnen ervaren.
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Alzijdigheid
Door de schuinheid van de wanden hebben de buitengevels ook 
allemaal een andere oriëntatie. Er ontstaat geen strak gevelbeeld, 
maar een gevarieerd beeld waarbij van elke hoek weer een ander 
volume benadrukt wordt. Het gebouw krijgt zo een alzijdige 
uitstraling, waardoor men wordt uitgenodigd om rond het gebouw 
te lopen om de andere kanten te ontdekken.

De alzijdigheid is ook te ervaren als men zich in het gebouw bevindt. 
Door de verschillende oriëntaties heeft elk huisje namelijk weer een 
ander uitzicht.
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Overkoepelende dakvorm
Aan de hand van het dorpsconcept is het gebouw opgebouwd uit 
twee delen: de huisjes enerzijds en het centrale plein en de straten 
anderzijds. Over dit geheel ligt één overkoepelende dakvorm, 
bestaande uit zeven zadeldaken met parallel lopende noklijnen. 

Op de plaatsen waar zich het plein en de straten bevinden, is het 
dak van glas. Ook de gevels die aan deze ruimtes liggen zijn in glas 
uitgevoerd. Deze geveldelen volgen de heldere structuur van het dak 
doordat ze loodrecht op of parallel aan de noklijnen staan. 

Op de plekken waar de huisjes geplaatst zijn, is het dak gemaakt van 
hetzelfde materiaal als de gevels van de huisjes, namelijk hout. De 
daken van de huisjes volgen de noklijnen van de overkoepelende 
dakvorm, maar onder dit dak leiden ze een eigen leven.

De structurerende elementen in de gebouwvorm zijn dus de 
overkoepelende dakvorm en de glazen geveldelen. De geveldelen van 
de huisjes gaan hier vanuit de ontdekkingstocht-benadering tegenin.
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De gevels van het gebouw bestaan uit een groot aantal, verschillende 
typen gevels. Zo zijn er de gevels en daken van de huisjes die zich 
zowel in het exterieur als in het interieur bevinden. Daarnaast zijn 
er de glazen gevels en daken van het plein en de straatruimtes. In 
deze paragraaf zal het concept achter deze verschillende typen gevels 
verder worden uitgediept.

Plein en straatgebied
Het plein en de straten worden van de buitenlucht gescheiden door 
glazen gevels en daken. Deze vlakken zijn opgebouwd uit glazen 
platen van 2 bij 2,3 meter. Deze glasplaten zijn ingeklemd in verticale 
stijlen, welke in het gevelbeeld duidelijk aanwezig zullen zijn. Om 
enkel de verticaliteit te benadrukken, worden de horizontale naden 
dicht gekit, waardoor alleen een subtiele kitnaad te zien zal zijn. 

Huisjes
Het plein en de straten worden verder ingekaderd door de gevels van 
de huisjes. Doordat de huisjes als het ware gedeeltelijk in de glazen 
ruimte zijn geschoven, bevinden sommige gevels van de huisjes 
zich in de binnenruimte. Ook de daken van de huisjes worden op 
sommige plekken doorgetrokken tot in het interieur. Dit zorgt voor 
een versterking van het buitenkarakter van de straat- en pleinruimtes. 

7.2 Gevels

Zowel de gevels in het interieur als in het exterieur worden op 
dezelfde manier ontworpen.

Monoliet
Om de vorm van de huisjes extra te benadrukken, is in de architectuur 
gekozen voor een abstracte en monolithische uitstraling. Zowel de 
gevels als de dakvlakken worden met hetzelfde materiaal bekleed, 
waardoor de nadruk op de vorm komt te liggen. 

Raamopeningen
De raamopeningen die zijn toegepast, dragen ook bij aan het 
monolithische karakter. De openingen zijn uitgevoerd als abstracte 
perforaties, zowel vanuit het exterieur als vanuit het interieur. De 
raamopeningen zijn zo gedetailleerd dat van buiten uit enkel een 
perforatie te zien is die volledig gevuld is met glas. 

In plaats van veel kleine ramen toe te passen, is gekozen om een groot 
gebaar te maken door een beperkt aantal, grote ramen te plaatsen. 
Hierdoor passen de perforaties goed bij de proporties van de huisjes 
en blijven voldoende grote gesloten gevelvlakken over om het 
monolithische karakter te waarborgen.



A: Zuid-Oost gevel 1:500

B: Noord-West gevel 1:500

C: Noord-Oost gevel 1:500

D: Zuid-West gevel 1:500
A

B

CD
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Uit een analyse van kindertekeningen blijkt dat kinderen voornamelijk 
vierkante ramen tekenen. In het ontwerp zijn daarom twee typen 
ramen gebruikt die hierop gebaseerd zijn. Het eerste type is een 
vierkant raam van 2 bij 2 meter. Het tweede type is de helft hiervan, 
een raam van 1 bij 2 meter.

Plaatsing van de ramen
Bij de plaatsing van de ramen wordt gelet op een goed uitzicht voor 
de voornaamste gebruikers, de leerlingen. Aangezien kinderen een 
lagere ooghoogte hebben dan volwassenen zijn de ramen op een halve 
meter hoog van de grond geplaatst. Hierdoor kunnen de kinderen 
zowel staand als zittend uit het raam kijken.

In de ruimtes op de eerste verdieping van de huisjes zou het zicht 
naar buiten beperkt zijn als er geen dakramen worden toegepast. 
Door de raamopening van de gevel door te trekken in het dakvlak, 
wordt echter een goede uitzichtmogelijkheid gecreëerd. 

In een school is het van groot belang dat er genoeg daglicht de 
ruimtes binnenkomt. De raamopeningen zijn daarom verdeeld over 
de verschillende gevels die aan een ruimte grenzen zodat het licht 
vanaf verschillende kanten naar binnen valt en zo voor een egale 
verdeling van daglicht zorgt. Door dakramen toe te passen, komt er 
ook op de eerste verdiepingen voldoende licht binnen.

Als laatste is bij de plaatsing van de ramen gelet op het onderling 
visueel contact tussen de verschillende huisjes. De ramen in de 
tegenover elkaar liggende gevels zijn zo op elkaar afgestemd dat 
allerlei doorkijkmogelijkheden ontstaan vanaf het ene huisje in het 
andere huisje.
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De basisschool, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en 
de sporthal vormen samen het schoolgebouw. In het vervolg van 
deze paragraaf zullen de functies en de werking van alle afzonderlijke 
ruimtes worden toegelicht.

7.3 Gebouwindeling

Basisschool

Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf

Sporthal



Centraal plein
Door een tochtsluis komt men het gebouw binnen op het dorpsplein, 
het middelpunt van het gebouw. Deze ruimte kan gebruikt worden 
voor allerlei bijeenkomsten, voorstellingen of groepsactiviteiten. 
In het midden van het plein staat een boom, die samen met de 
huisjes en de lichtinval door de glazen gevels en daken zorgt voor 
een buitensfeer. Rondom het plein bevinden zich de huisjes waar de 
keuken, de tribunetrap en de personeelsruimtes zich in bevinden. 
Verder is er door een groot raam zicht op de sporthal. De andere 
functies, zoals de klaslokalen, liggen iets dieper in het gebouw.

Straten
Het plein loopt geleidelijk door in de straten. Dit zijn de 
verkeersruimtes van de school, waardoor je je van het ene naar het 
andere huisje beweegt. In deze ruimte zijn bankjes geplaatst die samen 
met de lichtinval vanuit het glazen dak zorgen voor een buitensfeer. 
De straten hebben een variërende doorsnede. Op een plek is het net 
een steeg en op een andere ontstaat een klein plein. Deze variatie 
zorgt ervoor dat je nooit het hele ganggebied in een keer kan 
overzien. Je wordt uitgenodigd steeds weer een hoek om te slaan om 
te rest van de ruimte te ervaren. 
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Personeelsruimten
Direct naast de entree bevinden zich de personeelsruimtes. Allereerst 
is hier de receptie, die duidelijk zichtbaar is vanuit het centrale 
plein. De receptie wordt met een laag wandje gescheiden van de 
personeelsruimte. Hier kan het personeel van de basisschool, de BSO 
en het KDV pauze nemen. Verder is er een klein keukenblok en zijn er 
4 kantoren, variërend van grootte.
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Keuken en overblijfruimte
Aan de centrale ruimte, recht tegenover de entree, ligt het huisje 
waar de grote keuken in geplaatst is. Deze kan door de basisschool 
worden gebruikt voor praktijkessen en door de BSO voor kook of 
bakprojecten. Bij het bereiden van eten kan het zelf verbouwde 
groente en fruit uit de moestuin worden gebruikt.
Verder is deze ruimte te gebruiken als overblijfruimte. Ook buiten 
het huisje bevinden zich tafels en stoelen die als terras dienen waar de 
kinderen in de pauze hun boterham kunnen eten. Door de kinderen 
hier te laten lunchen in plaats van in hun klaslokaal, ontstaat een 
duidelijke scheiding tussen leren en relaxen. In het lokaal moeten 
ze leren en in de overblijfruimtes mogen ze kletsen en spelen. Het 
is ook een mooi moment om contact te maken met leerlingen uit de 
andere klassen.
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Garderobe en toiletten
Aan de rechterkant van de entree is een huisje ingericht met een 
kleine garderobe en toiletten voor het personeel en de bezoekers.

Berging
In het noordelijkste puntje van het gebouw is een huisje ingericht 
als bergruimte. Deze ruimte is zowel van binnen als van buiten 
bereikbaar. Het doet dienst als buitenberging voor voetballen en 
andere objecten om buiten mee te spelen. Verder kunnen hier ook 
spullen voor sportdagen, musicals en andere schoolactiviteiten 
worden opgeslagen.
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Klaslokalen
In het schoolgebouw bevinden zich 10 klaslokalen, verdeeld over 3 
huisjes. De leerlingen stappen het huisje binnen in het voorportaal. 
Hier bevinden zich de toiletten en de garderobe waar de leerlingen 
hun jassen en tassen kunnen laten. Als ze verder het voorportaal 
in lopen komen ze in een informele leerruimte met zicht op het 
klaslokaal door de grote glaswanden. Deze glaswanden zorgen er 
verder voor dat het daglicht dat de ruimtes invalt beter benut wordt. 
De deur van het klaslokaal is een schuifdeur die open kan worden 
gezet, zodat het lokaal kan gaan samenwerken met de informele 
werkruimte in het voorportaal. Zo ontstaat een groot leergebied, 
waarin individueel of in groepjes kan worden gewerkt.

Bij één van de drie klaslokaalhuisjes is de trap in het huisje geplaatst. 
Hierdoor krijgen de twee lokalen beneden en de twee lokalen boven 
een sterkere connectie. In sommige gevallen is dit niet wenselijk, 
bijvoorbeeld als beneden de kleuters zitten die druk aan het spelen 
zijn en boven groep 7 of 8, die zich goed moeten concentreren. 
Daarom zijn bij de andere twee huisjes de trappen aan de buitenkant 
geplaatst. Dit zorgt voor een interessant beeld in de straatruimte en 
verder zullen de klassen boven en onder dan geen overlast voor elkaar 
veroorzaken.
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In twee van de drie huisjes bevinden zich drie klaslokalen. Twee op 
de begane grond en een groter lokaal op de eerste verdieping. In deze 
eerste verdieping zijn vides geplaatst zodat een visuele connectie 
tussen de lokalen ontstaat. Doordat aan de zijkant van de vides een 
glaswand wordt geplaatst, wordt geluidshinder voorkomen. 

Door de plaatsing van de vides kunnen de ramen uit het gevelvlak ook 
worden doorgetrokken in het dakvlak, wat zorgt voor veel lichtinval 
en uitzicht voor zowel de begane grond als de eerste verdieping.
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Tribunetrap
Aan het centrale plein grenst een trap. Aan de ene kant van deze 
trap zijn brede hoge treden geplaatst die dienst doen als tribune bij 
voorstellingen of bijeenkomsten op het centrale plein. Aan de andere 
kant van de trap is een computer- en bibliotheekruimte ontworpen. 
Hier kunnen de leerlingen zelfstandig of in groepjes aan een project 
werken. Verder kan de ruimte buiten schooltijden ook door de 
kinderen van de BSO gebruikt worden.
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Werkplekken
Tussen de drie huisjes met klaslokalen in, bevindt zich een huisje 
met extra werkplekken. Hier kunnen de leerlingen individueel of 
in groepjes werken en in contact komen met leerlingen uit andere 
groepen. Dit leergebied loopt door in de ruimte die zich onder de 
tribunetrap bevindt. Dit is een rustig en beschut gebied, waar de 
kinderen zich kunnen terugtrekken om bijvoorbeeld een boekje te 
lezen.
Op de verdieping boven deze werkplekken is het handenarbeidlokaal 
geplaatst, welke te bereiken is via de tribunetrap. Naast het lokaal 
is, net als bij de klaslokalen, een vide geplaatst zodat een visuele 
connectie tussen de twee verdieping ontstaat.
In het handenarbeidlokaal worden naast gevelopeningen ook 
meerdere dakramen toegepast. Het licht dat hierdoor binnenvalt, kan 
door de vide ook indirect de werkplekken bereiken.
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Buitenschoolse opvang
Als men bij binnenkomst van het schoolgebouw linksaf slaat en langs 
het personeelshuisje loopt, komt men bij de buitenschoolse opvang 
uit. 
Hoewel er 40 kinderen bij de BSO terecht kunnen is het huisje 
niet berekend op dit aantal. In tegenstelling met het KDV kunnen 
de kinderen van de BSO wel gebruik maken van de overige ruimtes 
in het schoolgebouw. Zo is er in de BSO wel een klein keukenblok 
geplaatst, maar mochten de kinderen willen koken of bakken 
dan kunnen ze in de keuken aan het centrale plein terecht. Verder 
kunnen ze gebruik maken van de bibliotheek, de computerruimte 
en het overblijfgebied. Het huisje van de BSO geldt als thuisbasis, 
van waaruit de kinderen verschillende dingen kunnen ondernemen.
In de BSO zijn de verschillende gradaties van geborgenheid terug te 
vinden. Men komt binnen in een open ruimte waar de kinderen samen 
kunnen spelen en druk mogen zijn. Als men langs het keukenblok 
loopt komt men in een rustiger gedeelte waar de kinderen zich even 
kunnen terugtrekken om bijvoorbeeld een boekje te lezen of alleen 
een puzzeltje te doen. De extra verdieping is een soort tussenzone, 
hier is het niet zo hoog en daardoor voelt het beschut aan, maar toch 
ben je je bewust van de activiteiten die zich in de ruimte beneden 
afspelen.
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Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf ligt bij binnenkomst van het schoolgebouw 
aan de linkerkant en biedt plaats aan 20 kinderen. De kinderen die 
hiernaar toe gaan zullen deze ruimte gedurende de dag niet verlaten. 
Dit betekent dat het KDV zelf alle faciliteiten moet bieden die de 
kinderen nodig hebben. Zo zijn er slaapruimtes waar de kinderen 
kunnen rusten en is er een sanitaire ruimte met toiletten en 
verschoontafels. Verder is er een keukenblok aanwezig zodat er eten 
kan worden klaargemaakt. 
Vanuit het KDV is er ook toegang tot een patio waar de kinderen 
buiten kunnen spelen. Naast deze faciliteiten zijn er verschillende 
speelruimtes. Zo kunnen de kinderen aan de tafels werken bij het 
keukenblok of zich terugtrekken in de ruimte onder de tribune van 
de sporthal. Verder is er een grote trap met een loop- en zitgedeelte. 
Deze trap brengt de kinderen naar een speelverdieping die uitkijkt op 
de ruimte beneden. Het KDV is zo een overzichtelijke ruimte zodat 
de kinderen goed in de gaten kunnen worden gehouden.
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Sporthal
De sporthal bevindt zich aan de westzijde van het terrein. Via een 
entree aan het centrale plein kunnen de leerlingen hier binnendoor 
naartoe lopen. Er is ook een extra ingang aan de westzijde, welke in 
de avonduren en in weekenden gebruikt kan worden. 
De sporthal bestaat uit twee grote zalen van 22 bij 14 m, die twee 
meter verdiept liggen. Deze zalen kunnen worden samengevoegd tot 
een zaal van 22 bij 28 m. Aan de kopse kant van de zalen bevindt zich 
een tribune, zodat bezoekers de sportactiviteiten goed kunnen volgen. 
Verder zijn er nog zijn vier kleedkamers, twee docentenruimtes en 
een apart toiletblok. 
In de wand van de sporthal is een raam geplaatst waardoor een visuele 
interactie ontstaat tussen het centrale plein en de sporthal.
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De constructie van het gebouw valt uiteen in meerdere 
deelconstructies. Deze zullen hier elk afzonderlijk worden behandeld.

Constructie overkoepelende dakvorm
De hoofdconstructie van het gebouw bestaat uit een aaneenschakeling 
van zeven gestapelde driescharnierspanten. Deze hoofdconstructie 
draagt het volledige overkoepelende dak.
Alle constructieve elementen zijn gemaakt van gelamineerd 
gerecycled hout. Hiervoor worden oude houten balken verzaagd tot 
eenzelfde dikte en deze worden vervolgens met elkaar verlijmd en 
glad geschuurd om een nieuwe sterke constructie te vormen. De 
aansluitingen van de kolommen met de fundering zijn scharnierend 
uitgevoerd, net als de verbindingen in de nok. De aansluitingen 
tussen het spant en de kolommen zijn moment vast uitgevoerd, door 
middel van grove bouten en moeren.
De spanten die zich in de entreeruimte bevinden, overspannen een 
afstand van 14,4 meter en hebben daarom een hoogte van 820 mm. 
De kolommen die deze spanten ondersteunen hebben een dikte van 
820 mm. De overige spanten overspannen afstanden van 10,8 tot 12 
meter en zijn daarom 700 mm hoog, met kolommen die 700 mm 
dik zijn. De spanten worden geplaatst op een hart op hart afstand 
van 7,2 meter.

7.4 Constructie
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Bovenop deze spanten worden de gordingen bevestigd, waar 
vervolgens het dak op kan rusten. De gordingen overspannen 7,2 
meter, hebben een doorsnede van 80 bij 360 mm en worden op een 
hart op hart afstand van 1,2 meter naast elkaar geplaatst.
In de ruimtes tussen de huisjes, worden de constructieve elementen 
volledig in het zicht gelaten. Tegenover het koele glas zorgen ze voor 
een warme uitstraling en verder kunnen de leerlingen zo zien hoe 
de constructie van het gebouw in elkaar zit. In de huisjes worden 
de gordingen weggewerkt in het plafond om een strakke en rustige 
uitstraling in het interieur te bereiken. De robuuste hoofdconstructie 
blijft wel zichtbaar.

Constructie gevels huisjes
De gevels van de huisjes volgen niet het stramien van de constructie, 
maar leiden een eigen leven. Ze hebben daarom een eigen 
onafhankelijke constructie, opgebouwd uit houtskeletbouw. De 
hsb wanden bestaan uit een houten geraamte van stijlen en regels 
waartussen isolatie wordt geplaatst. De stijlen en regels hebben een 
doorsnede van 44 bij 200 mm en de stijlen worden geplaatst op een 
hart op hart afstand van 500 mm. Ter plaatse van een raamopening 
worden extra stijlen en regels rondom het kozijn geplaatst.

Constructie glazen gevel
De glazen geveldelen zijn opgebouwd uit glasplaten van 2 bij 2,3 
meter. Deze platen worden ingeklemd in verticale kozijnen die aan 
kolommen zijn bevestigd. Deze kolommen hebben een doorsnede 
van 100 bij 200 mm en zijn gemaakt van gelamineerd hout. De 
horizontale glasnaden worden dicht gekit.

Constructie gymzaal
Het dak van de gymzaal heeft zijn eigen constructie. Deze bestaat 
ook uit een aaneenschakeling van gestapelde driescharnierspanten, 
gemaakt van gelamineerd, gerecycled hout.
Het dak van de gymzaal is opgedeeld in twee zadeldaken en daardoor 
worden twee spanten aan elkaar geschakeld. Elk spant overspant een 
afstand van 14,4 meter en heeft daarom een hoogte van 820 mm. De 
bijbehorende kolommen hebben een dikte van 820 mm. De spanten 
worden geplaatst op een hart op hart afstand van 4,05 m. 
Om de gymzaal vrij van kolommen te houden, staan er alleen 
kolommen in de buitenste rijen van de aaneengeschakelde spanten. 
De spanten in de binnenste rijen dragen hun krachten af aan de twee 
liggers die de ruimte tussen deze twee kolommen overspannen. Deze 
afstand is 32 m. De liggers zijn daarom 1600 mm hoog.
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Naast het ontwerp van het gebouw is ook een interieurontwerp 
gemaakt. Dit zal in deze paragraaf, samen met het materiaalgebruik, 
worden besproken.

Exterieur huisjes
Voor de uitstraling van een huisje is gestreefd naar een monoliet. Door 
zowel de gevels als de dakvlakken van hetzelfde materiaal te voorzien, 
komt de nadruk op de vorm te liggen. Vanuit de onderwijsvisie wordt 
het gebouw als taak opgelegd om de kinderen ervan bewust te maken 
dat gebruikte materialen nog veel mogelijkheden kunnen bieden. 
De huisjes worden daarom bekleed met gerecycled hout. Aan het 
hout kan je zien dat het al een keer gebruikt is, door bijvoorbeeld 
spijkergaten, verweringsplekken of verfresten. Door verschillende 
partijen gebruikt hout op te kopen, kunnen meerdere houtsoorten 
van variërend formaat met elkaar gecombineerd worden, zodat een 
speels beeld ontstaat. Daarbij komt dat hout een natuurlijk materiaal 
is dat goed aansluit bij de groenzone waarin het gebouw ligt.

Plein en straatgebied
Het plein en de straten worden van de buitenlucht gescheiden door 
glazen gevels en daken. Deze vlakken zijn opgebouwd uit glazen 
platen van 2 bij 2,3 meter. Deze glasplaten worden op hun plek 

7.5 Materialisatie en Interieurontwerp

gehouden door houten gelamineerde kozijnen. Afhankelijk van de 
beschikbare partijen gerecycled hout, wordt voor het kozijnhout 
gekozen voor een donkere houtkleur zoals noten, wengé of sucupira.

De gerecyclede gevelbekleding van de huisjes zorgt voor een zeer 
gevarieerd en speels beeld en eist daardoor in de ruimte ertussen 
veel aandacht op. Het is daarom belangrijk dat de andere materialen 
en elementen in dit gebied een rustige en strakke uitstraling krijgen. 
De vloer, trappen en bankjes die zich in deze ruimte bevinden zijn 
daarom uitgevoerd in wit beton.

Doordat de gevels en daken van deze ruimte van glas zijn, zal veel 
daglicht de ruimte binnenvallen. Om op grauwe dagen en in de 
avonduren toch bij te kunnen verlichten worden er in de ruimte 
verspreid lichtbronnen gehangen. Net als in de keuken zullen de 
lampenkappen gemaakt worden van oude objecten. In deze ruimte 
worden alleen glazen potten en schalen gebruikt. Zo zijn ze wel 
aanwezig, maar trekken ze niet te veel aandacht. Verder zal het licht 
ook door de lampenkap heen schijnen en daardoor de ruimte rondom 
egaal verlichten. 
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Interieur huisjes
Het interieur van de huisjes wordt strak en rustig uitgevoerd. De 
wanden zijn bedekt met wit stucwerk, met hier en daar kleuraccenten. 
De vloeren en trappen zijn van wit beton. Omdat de muren in een 
klaslokaal al snel vol hangen met allerlei knutselwerkjes, leerstof en 
werkstukken is in deze ruimtes enkel wit stucwerk gebruikt. 

Voor de verlichting in de klaslokalen en kantoren is gekozen voor 
tl-verlichting die in het plafond wordt verwerkt. Deze armaturen 
zorgen ervoor dat het licht gelijkmatig over de ruimte verspreidt 
wordt. In de andere ruimtes zal voornamelijk worden gewerkt met 
downlighters.

De keukenblokken in de huisjes weerspiegelen dezelfde materialen 
die in het hele gebouw gebruikt worden. Het blad is gemaakt van 
beton en de kastjes zijn bekleed met gerecycled hout. Het kille, harde 
beton gaat goed samen met de warme uitstraling van het hout.
Boven het aanrecht wordt de wand betegeld met gerecyclede tegels 
in een speels patroon dat vanaf rechte rijen over de hele wand 
uitwaaiert. 

De verlichting in de keuken bestaat uit lichtbronnen die aan het 
plafond hangen. In de verlichtingsarmaturen wordt het thema 
recycling ook doorgezet. De lampenkappen zijn gemaakt van oude, 
gebruikte keukenspullen, zoals een vergiet, emmer, pan of glazen 
schaal. Als keukenattributen worden ook zoveel mogelijk gerecyclede 
objecten gebruikt. Denk hierbij aan gebruikte kranen, weegschalen 
en oude potten en pannen. 
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De wanden van de toiletten worden, net als in de keuken, betegeld 
met gerecyclede tegels in een speels patroon. In deze ruimtes worden 
daarnaast ook hangende lichtarmaturen gebruikt met gerecyclede 
lampenkappen, in dit geval gemaakt van gebruikte glazen potten of 
schalen.

Constructie
Voor de constructie is het materiaal hout gekozen omdat het 
natuurlijke karakter van dit materiaal goed aansluit bij de groenzone 
waarin het gebouw ligt. Verder zorgt hout in het interieur voor 
een warme en karakteristieke uitstraling. Daarnaast kan de houten 
constructie in ruimtes met de glazen daken en wanden een contrast 
aangaan met de koelte van het glas. 
Afhankelijk van de beschikbare partijen gerecycled hout, wordt 
gekozen voor een donkere houtkleur zoals noten, wengé of sucupira.
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7.6 Bouwfysica

Een groot gedeelte van de gevels en daken van het plein en de 
straatruimte zijn van glas. Daardoor kan deze ruimte in de zomer 
behoorlijk opwarmen. Als echter op een goede manier met deze 
ruimte wordt omgegaan, hoeft dit geen probleem op te leveren. Uit 
vele andere projecten is gebleken dat een dergelijke glas overkapte 
ruimte in een gebouw kan leiden tot een vermindering van het 
energieverbruik. 

In de winter gaat de ruimte als een buffer werken. De lucht wordt 
door de zon opgewarmd. Deze warmte kan vervolgens worden 
gebruikt om de overige ruimtes in het gebouw te verwarmen. 
Andersom kan de opgewarmde gebruikte ventilatielucht uit de 
huisjes de glas overkapte ruimte worden ingeblazen, om hier zijn 
warmte af te staan, waarna de lucht via openingen in de gevel of het 
dak de ruimte verlaat. Daarnaast kan de ruimte worden bij verwarmd 
door middel van het vloerverwarming systeem.

In de zomer zorgen ventilatieroosters in de gevels en ramen in 
de dakvlakken ervoor dat de door de zon opgewarmde lucht via 
natuurlijke trek kan worden weggevoerd. Verder kan de ruimte 
worden bijgekoeld door de leidingen van de vloerverwarming te 
gebruiken voor vloerkoeling.

In ieder huisjes wordt de ventilatie en verwarming afzonderlijk 
geregeld, vanuit een eigen systeem. Doordat in een klaslokaal 
een snelle verandering kan optreden in de hoeveelheid aanwezige 
leerlingen, is het belangrijk om een systeem te nemen dat snel kan 
inspelen op deze verandering. Vloerverwarming reageert erg traag en 
daarom is het in de meeste huisjes niet geschikt. Alleen in het KDV en 
de BSO wordt het toegepast, zodat het voor de kinderen comfortabel 
genoeg is om ook op de grond te spelen. In de overige huisjes wordt 
warme ventilatielucht via convectoren ingeblazen en via het plafond 
weer afgevoerd. 
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Vloerverwarming en koeling, natuurlijke ventilatie

Verwarming en ventilatie door middel van convectoren

Vloerverwarming, mechanische ventilatie

Plafondverwarming, mechanische ventilatie







128

7.7 Detaillering

De detaillering is strak uitgevoerd, om te zorgen voor een zo 
monolithisch en abstract mogelijke uitstraling. 
Om de vorm te benadrukken moeten de gevels en dakvlakken 
naadloos in elkaar doorlopen. Daarom zijn de gerecyclede planken 
op de hoeken schuin afgezaagd zodat er geen kopse kanten in het 
zicht zijn.
De raamopeningen zijn zo gedetailleerd dat van buiten uit enkel 
een perforatie te zien is die volledig gevuld is met glas. Daarvoor is 
het kozijn in de gevel weggewerkt. In het interieur is het kozijn wel 
zichtbaar, zodat het glas kan worden vervangen en de kleine ramen 
naar binnen kunnen worden geopend.

Bij elk gebouw is een regenwaterafvoer nodig, die normaal aan de 
dakranden bevestigd wordt. Om de vorm van de huisjes niet aan 
te tasten, zijn de dakgoten in het ontwerp verzonken in de gevels. 
Hierdoor blijft het beeld dat het gevelvlak naadloos doorloopt in 
het dakvlak, intact. Het water wordt vervolgens afgevoerd naar de 
regenpijpen die in de gevels weggewerkt zijn.

In de glazen geveldelen wordt de verticaliteit benadrukt, om de 
hoogte van de ruimte te accentueren en om een contrast te vormen 
met de horizontale gevelbekleding van de huisjes. De gevelplaten 
worden ingeklemd in verticale kozijnen. De horizontale glasnaden 
worden dicht gekit, waardoor in deze richting enkel een subtiele 
kitnaad zichtbaar is. 
In de dakvlakken worden ook in slechts één richting kozijnen 
toegepast, namelijk loodrecht op de gordingen. Om een goede 
afwatering niet in de weg te staan, worden in de andere richting 
kitnaden toegepast.
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Dak
- Houten gerecyclede planken 20 mm
- Stijl en regelwerk 40 x 40 mm
   h.o.h. 500 mm
- Ventilatieruimte
- Waterkerende folie
- 2 x Gipskartonplaat 12,5 mm
- Gordingen 80 x 360 mm
   h.o.h. 1200 mm
- EPS isolatie 200 mm (Rc = 4,4)
- Gipskartonplaat 12,5 mm
- Dampremmende laag
- 2 x Gipskartonplaat 12,5 mm

Glazen dak
- Glas 25 mm (5-15-5 mm)
- Stijlen en regels
- Gordingen 60 x 360 mm
   h.o.h. afstand 1200 mm
- Spant 100 x 700 mm

Begane grondvloer
- Cementdekvloer 50 mm
- Betonvloer 100 mm
- Isolatie 120 mm
- Dampremmende laag

Verdiepingsvloer
- Cementdekvloer 50 mm
- Isolatie 20 mm
- Triplexribpaneelvloer 
   - Triplex 12 mm
   - Balklaag 75 x 225 mm
      h.o.h. 600 mm
   - Isolatie 100 mm
   - Triplex 12 mm
- Houten rachels tegen viltstroken 20 mm
- Gipskartonplaat 12,5 mm
- Ligger 400 x 600 mm

Gevel
- Houten gerecyclede planken 20 mm
- Stijl en regelwerk 40 x 40 mm
   h.o.h. 500 mm
- Ventilatieruimte
- Waterkerende folie
- 2 x Gipskartonplaat 12,5 mm
- Houtskeletbouw 44 mm x 200 mm
   h.o.h. 500 mm
- EPS isolatie 200 mm (Rc = 4,4)
- Dampremmende laag
- 2 x Gipskartonplaat 12,5 mm

Geïsoleerde binnenwand
- 2 x Gipskartonplaat 12,5 mm
- Stijl en regelwerk 38 x 89 mm
   h.o.h. 600 mm
- 2 x Gipskartonplaats 12,5 mm
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De school ligt in een groenzone. Daarom heeft het schoolplein ook 
een groen karakter. Rondom het gebouw is een groenstrook van 2 
meter breed aangelegd. Deze strook versterkt het groene karakter 
vanuit het gebouw en zorgt verder voor een geluidsbuffer tussen de 
klaslokalen en het schoolplein. Ook aan de randen van de kavel is veel 
groen in de vorm van gras, struiken en bomen toegepast. 

Door deze groene zone, loopt een pad van in beton gestorte 
kiezelstenen. Dit pad loopt uit van smalle naar brede stukken waar de 
kinderen kunnen rondrennen. Aan de randen van dit pad zijn bankjes 
geplaatst, zodat de kinderen ook even kunnen zitten.

Aan de oostzijde van het schoolgebouw zijn twee speelveldjes en twee 
gebieden met speeltoestellen geplaatst. Aan de zuid- en westzijde 
van de kavel zijn een fietsenstalling en parkeerplaatsen te vinden. 
Tegen de achterzijde van de kavel, in de meer beschuttere zone van 
het speelplein, is een moestuin geplaatst, waar groente en fruit kan 
worden verbouwd.

7.8 Terreinplan
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7.9 Bouwvolgorde

De eerste stap die bij de bouw van het schoolgebouw zal worden 
uitgevoerd is het uitgraven van de grond. Ter plaatste van de sporthal 
moet extra diep worden uitgegraven, omdat deze twee meter 
verdiept ligt. 

Vervolgens zal de fundering worden gestort. Hierop wordt de vloer 
gestort. Dit is een betonnen vloer die in de huisjes en op het plein 
vloeiend doorloopt. 

Daarna worden de spanten geplaatst. De bevestigingsdelen hiervoor 
steken uit de fundering, door de betonnen vloer omhoog. Tussen de 
spanten in worden de gordingen geplaatst en tussen de kolommen 
worden de vloerbalken gemonteerd. 

Hierna worden de houtskeletbouw wanden opgebouwd. Hierbij 
wordt eerst een raamwerk gebouwd van stijlen en regels. Hiertussen 
wordt de isolatie geplaatst. Tussen de constructiedelen en de hsb 
wanden wordt de balkenlaag voor de vloer gemonteerd. Hier wordt 
ook isolatie tussen geplaatst. De wanden en vloeren worden aan de 
binnenkant verder afgewerkt met gipskartonplaten. 

Vervolgens worden de kozijnen en het glas voor het glazen dak en de 
glazen gevels geplaatst. 

Daarna kunnen de huisjes worden voorzien van houten gerecyclede 
gevelbekleding. Bij het plaatsen van deze gevelbekleding moet af en 
toe een extra stuk stijl gemaakt worden van een blokje hout, omdat 
de lengte van de planken kan verschillen en hierdoor kan het zijn 
dat het uiteinde van de planken niet op een standaard houten stijl 
bevestigd kan worden. 

Als laatste wordt het terrein ingericht, met bestrating, speeltoestellen 
en groen.







8. CONCLUSIE
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De doelstelling van dit afstudeerproject was het maken van een 
gebouw waarin kinderen niet alleen kunnen leren maar ook kunnen 
leven, een gebouw waar kinderen zich thuis voelen en een gebouw 
dat voor ieder individu kansen schept. 

Deze doelstelling is in het gebouw bereikt door allereerst de 
uitgangspunten ‘Kleinschaligheid’, ‘Huiselijkheid’, ‘Gradaties van 
geborgenheid’, ‘Gemeenschap’ en ‘Eyecatcher’ centraal te stellen. Dit 
heeft geleid tot de toepassing van het hoofdconcept ‘Dorp’, waardoor 
een leefbaar gebouw is ontstaan dat aansluit bij de menselijke maat 
van het kind. Een gebouw waar elke leerling zijn eigen veilige plek 
heeft en waarin ze hun fantasie de vrije loop kunnen laten. 

Daarnaast heeft de implementatie van de kernpunten ‘Leren uit 
de praktijk’, ‘Leren op maat’ en ‘Recycling’ ervoor gezorgd dat de 
kinderen spelenderwijs kunnen leren, ieder op zijn eigen tempo. Zo 
worden de kansen van elk kind optimaal benut.

De school is ontworpen met de doelgroep, kinderen, continu in 
het achterhoofd. Het eindresultaat is een gebouw waarin kinderen 
zich thuis kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen, met 
een gebouwvorm die kinderen boeit en een concept dat tot hun 
verbeelding spreekt.









9. BIBLIOGRAFIE





151

Literatuur

Blesgraaf, P. (1996) Grote glasoverkapte ruimten: atria, serres, passages. Apeldoorn: Novem.
De Haan, H. (2009) Wood Works ONIX. Rotterdam: NAi Uitgevers.
Hertzberger, H. (2008) Ruimte en leren. Rotterdam: Uitgeverij 010
Schittich, C. (1998) Glasbau Atlas. Berlijn: Birkhauser.
Verstegen, T., Broekhuizen, D. (2009) Een traditie van verandering. De architectuur van het hedendaagse schoolgebouw. Rotterdam: NAi Uitgevers. 
Wurm, J. (2007) Glass structures. Basel: Birkhauser.



152

Afbeeldingen

Alles eigen werk, tenzij hieronder vermeld.

P.A:  Onbekend. Naamloos. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://shefashiontrend.com/kids-fashion-clothes-2013/
P.18: Onbekend. Naamloos. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://www.tribunadamadeira.pt/?p=11717
P.18: Onbekend. Naamloos. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://timpaankindercentra.nl/kinderdagverblijf/
P.19: Onbekend. Naamloos. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://groep4adebongerd.blogspot.nl/2012/10/de-gymles-apekooi.html
P.42: Onbekend. Haverleij. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://www.bai-denbosch.nl/BAI_Contastrijke_stad.html
P.42: Onbekend. Hundertwasser. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darmstadt-Waldspirale-
         Hundertwasser4.jpg
P.48: Onbekend. Naamloos. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://mensindialoogblog.wordpress.com/2013/02/
P.49: Onbekend. Rolling Pin Hook Rack. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://www.pinterest.com/pin/154811305910584006/
P.50: Matt Glass en Jordan Wayne Long. Nick Olson & Lilah Horwits. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://www.halfcuttea.com/videos/
         nick-olson-lilah-horwitz/
P.51: Onbekend. Slowpoke Cafe by Sasufi. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://www.dezeen.com/2011/06/14/slowpoke-cafe-by-sasufi/
P.63: Onbekend. Hammer Havn. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://www.traeprisen.dk/nominerede/cubo-nomineret-til-traeprisen-2012/
P.63: Onbekend. Sudwestmetall Office Building. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://phaidonatlas.com/building/sudwestmetall-office-
         building/3207
P.64: Onbekend. Havenpaviljoen. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://jongearchitecten.nl/prijsvraag/preview.php?prijsvraag_
         name=prijsvraag15&id=2185
P.64: Onbekend. De Kas. Geraadpleegd op 16-01-2014 van: http://www.horecainspiratie.nl/Pages/Restaurant_De_Kas_Amsterdam.aspx



153


