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INLEIDING

Het traditionele beeld van de dorpsschool waar kinderen leren lezen, schrijven en rekenen voldoet niet meer aan de huidige eisen van een veranderende 
maatschappij. De belangrijkste vraag die bij het ontwerpen van een school gesteld moet worden: Wat is een school? Kent daarom een antwoord dat aan 
tijdsverloop onderhevig is. Wat moet een school nu en in de toekomst zijn en welke plek zal deze in de maatschappij innemen? Is een betere vraag die 
inspeelt op de maatschappij. 

Een school is geen simpele leermachine waar kinderen met lezen, schrijven en rekenen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. De huisvesting, 
het schoolgebouw, is dat dus evenmin. Kinderen brengen een substantieel deel van hun jeugd door op school en maken daar grootse ontwikkelingen mee. 
Kinderen worden voorbereid op het leven en kunnen het geleerde direct thuis en op school toepassen en in de toekomst gebruiken bij alles wat ze in de rest 
van hun leven nog gaan ondernemen en wat ze overkomt.

De titel van het atelier ‘Learning is Living’ geeft bovenstaande duidelijk weer. Leven en leren zijn sterk met elkaar verbonden. Het leven is een constant 
leerproces en leren hoort bij het leefproces. Een school is daarom geen eenvoudige leermachine maar een organisch geheel waar geleefd en tegelijkertijd 
geleerd wordt, waar talenten ontstaan en worden ontdekt, vriendschappen worden gesloten en een kind tot ontwikkeling komt.

Een kind maakt een grote ontwikkeling door op de basisschool en ontwikkelt zich van een klein kind naar een zelfstandige tiener met een andere kijk op 
het leven en de maatschappij. Het schoolgebouw kan een ontwikkeling van een kind niet forceren en hoort dat ook niet te doen. Maar het schoolgebouw 
kan een kind wel bijstaan in zijn ontdekkingsreis naar zelfstandigheid en alle mogelijkheden te bieden om dit voor elk kind op zijn eigen manier en in zijn 
eigen tempo te doen. Een veilige basis die een kind stimuleert om te leren en te leven maar altijd een vangnet vormt waar een kind op kan terugvallen. Dat 
is wat een school in de basis zou moeten zijn.

Dit verslag is een presentatie van een afstudeerontwerp van een basisschool in Boxtel. Bij het ontwerp staat de beleving en ontwikkeling van een kind 
centraal en zijn deze twee thema’s uitgewerkt in het ontwerp. Alvorens het ontwerp ter sprake komt is er eerst een introductie van deze twee thema’s.
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AANPAK

Het vooronderzoek is een uitgebreide 
rapportage met bevindingen en aanbevelingen   
met betrekking tot de beleving op basisscholen 
en hoe deze beter aan te laten sluiten bij de 
activiteiten die er plaats vinden.

Naast dit onderzoek is het belangrijk om 
aanvullend onderzoek te doen om op deze 
manier een goed onderbouwde basis te 
hebben voor het verdere ontwerpproces. 
Dit wordt na de beschrijving van het 
vooronderzoek uiteengezet in dit verslag.

De start van het ontwerpproces bestaat uit 
het kiezen en analyseren van een lokatie en 
een studie naar een programma van eisen en 
functie. Vanuit deze analyse kan er met enige 
terugkoppeling en gebruikmakend van de 
onderzochte literatuur gestart worden met 
het ontwerp van de school. Daarbij is het van 
belang om geregeld terug te blijven koppelen 
naar de literatuur en het onderzoek om de 
juiste beslissingen te kunnen nemen.

Het ontwerpproces is een ingewikkeld 
proces waarbij voortdurend schetsen worden 
gemaakt, varianten worden bedacht en 
vervolgens bepaalde aanpassingen aan het 
ontwerp worden gedaan. Keuzes blijven 
maken is daarom noodzakelijk om het 
ontwerpproces vlot te laten verlopen. De 
vaste beoordelingsmomenten zoals het  
begincolloquium, het tussencolloquium en 
groenlicht helpen daar goed bij.
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VOORONDERZOEK

Architectuur, gebouwen, maakt een belangrijk 
deel uit van onze omgeving. Een omgeving 
die we waarnemen met onze zintuigen. Bij 
het ontwerpen van een gebouw zijn niet 
alleen de meetbare comforteisen van belang. 
Uiteraard is bijvoorbeeld een goede lucht- en 
lichtkwaliteit belangrijk. Maar daarnaast is de 
beleving van een gebouw in bredere zin ook 
van belang. Hoe ervaart men een gebouw? 
Het vooronderzoek van het atelier ‘Learning 
is Living’ gaat dieper in op de beleving van 
gebouwen, scholen in het bijzonder.

Het onderwijs heeft in Nederland de 
afgelopen decennia een enorme verandering 
doorgemaakt. Van de klassieke gangenschool 
halverwege de vorige eeuw, is de school 
geëvolueerd naar vele uiteenlopende 
schooltypen. Hierbij zijn zowel Brede Scholen 
met veel faciliteiten als kleinere zelfstandige 
scholen te onderscheiden.
Een groot deel van de huidige schoolgebouwen 
voldoet echter niet meer aan de eisen die 
worden gesteld aan het binnenklimaat van 
een schoolgebouw. Achterstallig onderhoud 
en verouderde gebouwen zijn hier debet 
aan. Het onderzoek springt hierop in door 
een aantal gebouwen te onderzoeken en 
aanbevelingen te formuleren om toekomstige 
en huidige scholen te verbeteren.Het doel 
van het onderzoek is om ontwerptools te 
ontwikkelen die ingezet kunnen worden bij 
het ontwerpen van een basisschool en/of 
gebouw in het algemeen. 

Hoofdvraag van het onderzoek is als volgt:
Hoe kunnen eigenschappen van de ruimte 
ingezet worden om de beleving van een 
ruimte in overeenstemming te laten zijn 
met de beleving die wordt gevraagd door de 
activiteiten die er plaatsvinden?
Zoals al duidelijk wordt in de hoofdvraag, is de 
vereiste beleving voor een ruimte opgedeeld 
in verschillende activiteiten. Op de vraag 
hoe een ruimte als prettig wordt ervaren is 
namelijk niet maar één antwoord op mogelijk. 
Het is sterk afhankelijk van de persoon en de 
activiteit die in de ruimte plaatsvindt. Daarom 
is de beantwoording van de hoofdvraag 
opgesplitst naar activiteiten die vaak op 
scholen plaatsvinden. Dit zijn de volgende 
activiteiten: zelfstandig werken, klassikaal 
les krijgen, in groepjes werken, buiten spelen, 
lunchen, sporten en ontsluiten.

Met behulp van een aantal deelvragen 
is er onderzocht welke architectonische 
eigenschappen van een ruimte de activiteiten 
zoals hierboven genoemd kunnen worden 
bevorderd. Hierna volgt een samenvatting 
van het vooronderzoek zoals deze ook in de 
rapportage zelf te vinden is.
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Voor dit onderzoek zijn vijf scholen als 
casestudy onderzocht. Deze scholen zijn de 
Driestam in Eindhoven, de Bavinckschool 
in Hilversum, Het Valuascollege in Venlo, 
de Openluchtschool in Amsterdam en de 
Polygoon te Almere. Deze scholen zijn 
geselecteerd op relevantie en bouwjaar. 

Het onderzoek is opgedeeld in twee delen. Het 
eerste deel bestaat uit een architectonische 
analyse van de vijf scholen. In het tweede 
deel is in de scholen onderzoek gedaan naar 
de beleving door verschillende zintuigen. De 
zintuiglijke ervaringen die zijn onderzocht zijn 
die van zicht (kleur en licht), gehoor, reuk en 
tast. 

De vijf casestudies dienen als middel om 
relaties tussen architectonische en zintuiglijke 
kwaliteiten van een ruimte te onderzoeken. 
Er wordt ontdekt welke effecten bepaalde 
architectonische aspecten hebben op 
zintuigen. De bevindingen van de casestudies 
zijn verwerkt in ontwerptools voor elk zintuig. 
De met de tools ontwikkelde richtlijnen 
kunnen worden ingezet om de beleving van 
een ruimte in overeenstemming te laten zijn 
met de beleving die wordt gevraagd door de 
activiteiten die er plaatsvinden.

KLEUR
Kleur is een van de meest zichtbare 
architectonische ontwerpaspecten. Overal 
vinden we kleur. Je zou kunnen zeggen dat 

een kleurtoepassing geslaagd is wanneer 
het voldoet aan welbevinden, oriëntatie en 
communicatie. Kleur zal dan ook ingezet 
moeten worden als extra communicatiemiddel 
om zintuigen onbewust en bewust te 
beïnvloeden. 

Gebruik van kleur op gangen kan inzicht 
geven in de begrijpbaarheid van het gebouw, 
zoals de gekleurde lijnen op de vloer laten zien 
op de gang in de Bavinckschool. Het heeft 
de kracht om je een bepaalde richting op te 
leiden. Een goede oriëntatie is essentieel 
voor het welbevinden van de leerling en dus 
direct op het leergedrag. Het inzetten van 
verschillende kleuren en het toevoegen van 
kleuraccenten speelt hier bij een belangrijke 
rol. Het kan de samenhang van het gehele 
gebouw waarborgen. 

Een belangrijke bijdrage kan kleur leveren 
in het klaslokaal. Door het gebruik van egale 
kleuren die weinig licht absorberen onstaat 
weinig contrast  en een egaal licht. Hierdoor is 
het mogelijk prikkels te reduceren. Daardoor 
kunnen leerlingen zich makkelijker focussen 
en dit bevordert het leerproces. Tevens is 
het mogelijk met de juiste kleurtoepassing 
onderscheid te maken in ruimtes, waardoor 
je plekken kunt creëren waar individueel of in 
groepen gewerkt kan worden. De Polygoon 
is een voorbeeld van een school die heeft 
geprobeerd met kleur verschillende delen 
van de school aan te duiden. Zo hebben 

klassen elk een eigen kleur en wordt met 
kleur werkplekken in de gang aangegeven. 
Om goed individueel te kunnen werken is het 
belangrijk dat je jezelf kunt afsluiten van de 
buitenwereld. Een intieme plek werkt prettig. 
Door kleur in te zetten als hulpmiddel om een 
territorium af te bakenen is het mogelijk een 
eigen plek te creëren in een grotere ruimte. 
Dit kan door kleuren toe te passen op wanden 
en plafonds, waardoor ruimtes met kleur 
worden gedimensioneerd. Kleur kan een 
sterke bijdrage  leveren bij het  articuleren van 
een ruimte.

LICHT
Licht kan helpen bij het oriënteren. Licht 
werkt focaliserend en het trekt mensen aan. 
Zo is licht boven een trap effectief, omdat 
je daardoor naar boven wordt geleid, zoals 
in de Bavinckschool. Uiteraard speelt ook 
de architectuur hier een rol in. Vides kunnen 
met daglicht van boven de verticale circulatie 
versterken.

Wanneer er in een ruimte geconcentreerd 
moet worden, kan direct daglicht als vervelend 
worden ervaren. Direct daglicht zorgt naast 
veel warmte ook voor harde schaduwpatronen 
in een ruimte, het licht kan zelfs verblinden. 
Goede positionering van een ruimte ten 
opzichte van de zon kan ervoor zorgen dat 
de ruimte diffuus verlicht is, waardoor het 
lichtniveau uniform is en er niet te veel prikkels 
zijn die de concentratie verstoren.

SAMENVATTING
VOORONDERZOEK
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Grote contrasten tussen licht en donker zijn 
bevorderend voor plekvorming in de ruimte. 
Met name nodigt artificieel licht boven een 
tafel uit tot zelfstandig werken aan die tafel. 
De Polygoon kent zo’n gebruik van licht. Licht 
snijdt iets als het ware los van de omgeving. 
Tevens werkt licht socialiserend, het trekt 
mensen aan en brengt ze samen.

HOREN
Elke ruitme heeft een eigen geluid. In 
de bezochte scholen blijkt dat vooral 
verhoudingen, hoogtes van ruimtes en 
materialisering goed in te schatten zijn 
door het luisteren naar ruimtes. Ook of een 
ruimte vol staat met objecten is te horen. 
Veel objecten in een kleine ruimte, zoals in 
het klaslokaal in de Bavinckschool geven een 
ruimte een doffere echo dan een grote ruimte 
met harde materialen die verder leeg is, zoals 
de verkeersruimte in het Valuas. 

Verschillen in galm en akoestiek geven 
identiteit aan een ruimte. Een aula mag meer 
galm hebben dan een klaslokaal. Het laat 
horen waar de de ruimte voor is bedoeld. 
Maar galm mag nooit storend zijn. In een 
klaslokaal zijn hoeken in het plafond of in de 
muur prettig om geluidgolven te breken en 
akoestisch intieme hoeken te creëren. In de 
Openluchtschool is hier enigzins gebruik van 
gemaakt door het klaslokaal vijf zijden te 
geven. 

Vooral het vloermateriaal bepaalt welke 
sfeer een ruimte heeft. Vloerbedekking op 
de vloer klinkt meteen huiselijk en verlaagt 
het geluidniveau in de ruimte. Hout geeft 
de meest gebalanceerde akoestiek. Hout 
kan zowel zakelijk als huiselijk aanvoelen en 
absorbeert een belangrijk deel van het geluid. 
Metselwerk heeft een zelfde effect, maar 
maakt de ruimte zakelijker dan hout. Beton is 
het meest kil en akoestisch het minst prettig. 

RUIKEN
Het beleven van geuren in een ruimte kan 
verschillende gevoelens of herinneringen 
opwekken, wat met alleen zien niet haalbaar 
is. Het kan bovendien ook voor een sensatie 
zorgen in de ruimte waarbij de reukzin erg 
geprikkeld wordt. Bij de meeste ruimtes 
in de scholen wil men geen sensatie van 
geuren, maar geur meer onderdrukken door 
een constante geur toe te passen. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn de geur van verse lucht, wat 
bij veel scholen in de klaslokalen terug kwam. 
Maar ook de constante geur van hout, wat niet 
te prikkelend is, kan zorgen voor een rustige 
leer- of werkomgeving. Dit was ook bij scholen 
zoals de Driestam erg duidelijk te ruiken, 
omdat men houten meubels in de klaslokalen 
had staan. 
In de ruimtes waar men actiever is en niet 
zozeer bezig is met concentreren mogen de 
geuren prikkelender zijn, zolang ze maar de 
functie van de ruimte of activiteit in de ruimte 

versterken en niet contrasteren.  Hierbij gaat 
het vooral om de aula waar de geuren van eten 
en drinken de activiteit pauzeren versterken. 
Het nodigt ook uit om je boterham te pakken 
en te gaan eten. De gymzaal ruikt heel sterk 
naar lichaamsgeuren en de geur van de 
toestellen, dit kenmerkt de gymzaal. Als men 
de geuren van de gymzaal en de aula gaat 
verwisselen spreekt de activiteit en de geur 
elkaar tegen en dan wordt het ervaren als een 
niet comfortabele ruimte.

VOELEN  
Het zintuig gevoel staat dicht bij het lichaam 
en maakt hierdoor het contact dat met het 
schoolgebouw wordt gemaakt erg intens. 
Daarom moet extra aandacht geschonken 
worden aan handgrepen en trapleuningen 
van het gebouw, omdat dit elementen zijn die 
zorgen voor direct contact tussen de gebruiker 
en het gebouw. Wanneer een grote ruimte 
betreden zou worden kan deze ervaring 
voor tast versterkt worden door een zware 
deurklink, gemaakt van een hard aanvoelend 
materiaal als staal. Kleine, huiselijke ruimtes 
als het klaslokaal kunnen juist worden voorzien 
van meer vriendelijke handgrepen, gemaakt 
van natuurlijke materialen als leer of hout. De 
toegepaste materialen en de zwaarte hiervan 
kunnen hierdoor de functies van ruimten en de 
activiteiten die zich hierin afspelen versterken.
   
In ruimtes zoals de gang kunnen verschillende 
materialen en structuren worden toegepast 
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om de looprichting te versterken, wat de 
oriëntatie verbetert. Het gevoel van orde 
in een ruimte kan tevens door gebruik van 
verschillende materialen en structuren 
bereikt worden. Wanneer in kleine groepen 
of individueel wordt gewerkt kunnen deze 
plekken namelijk worden afgebakend door 
deze plek te omkaderen met een ander warmer 
en huiselijker aanvoelend vloermateriaal dan 
de rest van de ruimte, zoals vloerbedekking of 
hout. Dit voelt zachter aan onder de voeten, 
wat een comfortabel gevoel geeft en daardoor 
uinodigt om te gaan zitten. Wanneer tevens 
schotten worden toegepast ontstaat nog 
meer afbakening, wat een kleinere plek in 
een grotere ruimte creëert waar gefocust 
kan worden en waar de gebruiker zich kan 
terugtrekken.
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Afb 1: Ontwerptools



14

CONCLUSIES
VOORONDERZOEK
Om de gewenste beleving te onderzoeken 
was het in het vooronderzoek belangrijk om 
verschillende activiteiten te onderscheiden 
omdat elke activiteit een andere beleving van 
de ruimte vraagt. 

De ontwerptools die daaruit zijn ontwikkeld, 
worden meegenomen in het ontwerpproces. 
Een belangrijke abstractie die gemaakt kan 
worden is de tegenstelling tussen ontspannen 
en concentreren. De activiteiten die 
onderscheiden zijn kunnen geordend worden 
naar de mate van concentratie die nodig is 
voor deze activiteit. Deze rangschikking is 
hiernaast te zien.
Deze scheiding komt in het gebouw sterk 
terug tussen de ruimtes waar verschillende 
activiteiten plaatsvinden.

Bij activiteiten waar ontspannen wordt zoals 
spelen, lunchen, ontsluiten en sporten, zijn 
prikkels nuttig zodat kinderen hun fantasie 
kunnen gebruiken bij het spelen en ontdekken. 
Naar mate de concentratie toeneemt zijn 
er minder prikkels van buitenaf nodig en 
wordt dit zelfs als hinderlijk ervaren omdat 
het afleidt van de activiteit waar kinderen op 
dat moment mee bezig zijn. De hoeveelheid 
prikkels kan sterk met architectuur bepaald 
worden.

ONTSPANNEN

LUNCHEN ONTSLUITEN(BUITEN) SPELEN

PRIKKELS
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CONCENTRERENONTSPANNEN

ONTSLUITEN SPORTEN LES KRIJGENGROEPSWERK ZELFSTANDIG WERKEN
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Een kind maakt gedurende de basisschooltijd 
en grote ontwikkeling door op verschillende 
vlakken. En start wordt gemaakt met het 
ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid. 
Het is daarom van belang dat de school zelf 
daar een actieve rol in heeft om in te spelen 
op deze ontwikkelingen. Deze verschillende 
ontwikkelingen kunnen onderverdeeld 
worden naar de gemiddelde leeftijd waarop 
deze ontwikkelingen plaatsvinden. Daarvoor 
is het handig om een overzicht te hebben op 
welke leeftijd ze in welke groep zitten.
De volgende onderverdeling slaat op kinderen 
die nominaal lopen. Een jaar jonger of ouder is 
dus mogelijk.

Groep Begin 
Schooljaar

Eind 
Schooljaar

1 4

1 4 5

2 5 6

3 6 7

4 7 8

5 8 9

6 9 10

7 10 11

8 11 12

Een kind gaat voor het eerst naar school 
wanneer het 4 jaar is geworden. Het 
leeftijdsverschil met klasgenoten kan echter 
bijna een jaar zijn door het verschil tussen een 

ONTWIKKELING VAN 
EEN KIND
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zogenoemde ‘vroege’ en ‘late leerling. 
Tussen de 4 en 6 jaar is het kind een kleuter. 
Deze jaren is er nog veel aandacht voor spelen 
en leren omgaan met andere kinderen. Op 
cognitief vlak leert het kind realistischer te 
kijken naar de wereld om zich heen. Kinderen 
zijn nieuwsgierig en willen oorzaak en 
gevolg leren begrijpen. De kinderen hebben 
echter naast de gewone wereld nog een 
fantasiewereld waarin ze leven. “Of het kind 
nu alleen speelt of met andere kinderen: vaak 
speelt hij een fantasiespel waarin hij allerlei 
rollen vervult. Daarbij bepaalt hij zijn eigen 
regels.”   (Peters, M. 2009) Deze fantasiewereld 
speelt ook een grote rol bij de angsten die deze 
kinderen kunnen ondervinden. “Nog steeds 
kan je kleuter bang zijn voor verschillende 
dingen. Daarbij speelt zijn fantasie nog steeds 
een rol. Maar hij kan ook bang zijn voor situaties 
die onveiligheid of onbekendheid opleveren: 
verhuizen, of naar de tandarts gaan. Sommige 
kinderen zijn ook heel bang voor spinnen, 
wespen of honden.”  (Peters, M. 2009)
Door naar school te gaan vergroot een kleuter 
de wereld om zich heen. Tot dan toe heeft hij 
een kleine kennissenkring gehad van ouders, 
familie en naaste vrienden van de familie. Dit 
veranderd op de basisschool door omgang 
met andere kinderen en leraren. Door het 
samenspelen met andere kinderen leert het 
kind omgaan met andere mensen en wordt 
het kind ook minder egocentrisch. Het kind 
kijkt nog wel vanuit eigen perspectief naar de 
wereld en verplaatsen in anderen is nog niet 

sterkt ontwikkelt. Daarnaast heeft een kind op 
deze leeftijd nog geen beeld van het grotere 
geheel. 
“Al heel veel begrippen snapt je kleuter: veel en 
weinig, dichtbij en ver weg, morgen en vandaag. 
Maar het echte ‘grote plaatje’ heeft hij nog niet. 
Hij kan nog niet klokkijken en hij kan nog geen 
plattegrond tekenen bijvoorbeeld.” (Peters, M. 
2009)
Na de kleutertijd begint het echte leren in 
groep 3. Wanneer kinderen naar groep 3 
gaan zijn ze rond de 6 jaar oud. Vanaf deze 
leeftijd ontwikkelt het kind zich van een 
kleuter naar een echt schoolkind. “Rond de 
leeftijd van zes jaar beginnen kinderen anders 
te denken over de wereld. Hun denken gaat 
over van magisch en egocentrisch naar een 
rijper denkniveau en beter begrip. Het denken is 
meer geordend en logisch in vergelijking met de 
manier waarop een kleuter denkt. In deze fase 
kunnen kinderen het standpunt van een ander 
begrijpen. Ook verandert de manier van spreken 
van egocentrisch naar sociaal.” (http://www.
medicinfo.nl)
Op deze leeftijd hebben kinderen alle 
emoties die volwassenen hebben en begint 
de ontwikkeling van eigenwaarde en gevoel. 
De sociale vaardigheden nemen ook toe en 
de sociale wereld wordt steeds groter. Het is 
echter nog wel heel belangrijk om een veilige 
en geborgen thuishaven te hebben.

De 7-jarige leeftijd wordt als een belangrijk 
moment in het leven van een kind ervaren 

omdat er gedurende dat jaar veel dingen 
veranderen in het denken en doen van een 
kind. “De leeftijd van 7 jaar wordt beschouwd 
als een scharnierleeftijd (Delfos). Het leven van 
een kind voor en na die leeftijd is fundamenteel 
verschillend. Zodra een kind kan lezen 
en schrijven, komt hij in de wereld van de 
volwassenen terecht. Het denken van een kind 
verandert behoorlijk: hij kan nu zo abstract 
denken dat hij anders naar het leven en de 
wereld gaat kijken. Rond 7 jaar ontwikkelt ook 
het geheugen van een kind. Hij leert strategieën 
te gebruiken om dingen te onthouden.”  (Peters, 
M. 2009)

De volgende fase dient zich aan rond de 
leeftijd van 9 jaar als het kind naar groep 
6 gaat. Kinderen worden zich bewust van 
hun eigen identiteit en vragen zich af wat 
anderen van hen vinden. Hierbij ontstaan 
er vriendschappen waarin emotionele 
gebeurtenissen worden besproken. Verder 
ontwikkelt het abstracte denken zich nog 
verder en krijgt een kind een bredere kijk op 
de wereld waarbij hij zich ook zorgen kan 
maken over maatschappelijke onderwerpen.

In de paar jaar erna zetten deze ontwikkelingen 
zich verder door en worden kinderen steeds 
zelfstandiger waarbij ze ook geïnteresseerd 
raken in kinderen van het andere geslacht. 
Kinderen die 11 of 12 zijn worden ook wel 
prepubers genoemd en beginnen dus in de 
puberteit te raken. De kinderen gaan zich 
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voorbereiden op een belangrijke overgang 
in hun leven van de basisschool naar de 
middelbare school.

ONTWERP BASISSCHOOL
Bovenstaande beschrijving van de 
ontwikkeling van een kind heeft gevolgen 
voor het ontwerp van de basisschool. Een 
kind groeit op gedurende de basisschooltijd 
van een klein kind dat veel verzorging nodig 
heeft tot een meer onafhankelijke puber die 
klaar moet zijn om op de middelbare school 
zelfstandig te leren en werken. De ideale 
indeling van een school en klaslokaal is daarom 
niet per definitie voor alle groepen gelijk. Een 
kind maakt bepaalde fases mee gedurende de 
basisschooltijd. Er zijn in totaal drie fases te 
onderscheiden. De eerste twee jaar is het kind 
een kleuter waarbij het nog sterk afhankelijk 
is van de verzorgers, een beperkte kijk op de 
wereld heeft en nog niet echt aan leren toe 
is. Dit zijn groep 1 en 2 op de basisschool. 
Vervolgens komt de tweede fase waarbij het 
kind abstracter leert denken, meer zelfstandig 
wordt zich bewust wordt van zichzelf. Hierin 
valt ook de scharnierleeftijd van 7 jaar. Deze 
fase duurt ongeveer van groep 3 tot en met 
groep 5 van de basisschool. De laatste fase zijn 
de overige drie groepen van de basisschool 
waarbij vriendschappen belangrijker worden, 
steeds meer zelfstandigheid is gewenst en 
waarbij de voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs kan beginnen. Deze drie fases vallen 

samen met de onderverdeling die op veel 
basisscholen wordt gehanteerd als kleuters 
(fase 1), onderbouw (fase 2) en bovenbouw 
(fase 3).

Kleuters
Kleuters hebben nog een beperkte kijk 
op de wereld en leven ook nog in een 
fantasiewereld. Ruimtelijke relaties worden 
nog moeilijk gelegd en de wereld wordt ineens 
een stuk groter. Het is daarom belangrijk 
om een duidelijke indeling te hanteren bij 
deze groepen waarbij veel activiteiten in het 
klaslokaal zelf plaatsvinden. Hierdoor gaan 
de kinderen niet verloren in de grootte van de 
school en kunnen ze zich veilig en geborgen 
ontwikkelen. Kleinschaligheid is belangrijk. 
Daarom worden de groepen gecombineerd als 
groepen 1/2 en worden de kinderen verdeeld 
over drie klassen. Hierdoor zitten er maar 16 
kinderen in een klas en is er meer aandacht 
voor elk kind. Deze indeling wordt ook op de 
huidige school de Hobbendonken gehanteerd.

Onderbouw
In de onderbouw ontwikkelen kinderen zich 
steeds verder en hebben kinderen steeds 
meer behoefte aan onafhankelijkheid. In 
tegenstelling tot de kleuters vinden er steeds 
meer activiteiten buiten het lokaal plaats 
om deze zelfstandigheid te bevorderen. De 
lokalen bevinden in een meer prikkelende 
ruimte waarbij meer plekken ontstaan waar 
individueel gewerkt kan worden. De algehele 

structuur van de lokalen moet transparant zijn 
zodat een goede controle mogelijk is.

Bovenbouw
Om de zelfstandigheid nog verder te 
ontwikkelen en de voorbereiding op de 
middelbare school te bevorderen zijn ook 
hier individuele werkplekken belangrijk. De 
kinderen krijgen meer verantwoordelijkheid 
voor hun eigen schoolwerk en worden 
meer losgelaten. Ze kunnen bijvoorbeeld 
zelfstandig naar de bibliotheek elders in de 
school en een werkplek zoeken om te gaan 
werken.

Dit alles is belangrijk om de overgang naar 
de middelbare school beter te laten verlopen 
dan nu vaak het geval is. Kinderen worden 
nu regelmatig in het diepe gegooid en weten 
nog niet hoe ze zelfstandig moeten leren. Een 
goede voorbereiding op de basisschool kan dit 
voorkomen. Ook de vakinhoudelijke kennis 
laat regelmatig te wensen over. “Scholen 
voor voortgezet onderwijs zijn ook ontevreden 
over de onhelderheid over het niveau van het 
basisonderwijs. Er is behoefte aan normering 
van het eindniveau, rekening houdend met de 
verschillende schoolsoorten in het voortgezet 
onderwijs.” (Inspectie van het onderwijs, 2007)

“De eerste verklaring voor deze 
plaatsingsproblemen moet gezocht worden in 
een onvoldoende goede aansluiting tussen de 
onderwijsinhoud en de
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pedagogisch-didactische aanpak van het 
basisonderwijs en die in het voortgezet 
onderwijs. Dat is ook niet eenvoudig. Het 
creëren van een goede aansluiting van 
onderwijsinhoud en pedagogisch-didactische 
aanpak in basisonderwijs op die in het 
voortgezet onderwijs blijft weerbarstig. Dat 
wordt mede veroorzaakt doordat
bijna de helft van de scholen voor voortgezet 
onderwijs met meer dan dertig toele -
verende basisscholen te maken heeft.” 
(Inspectie van het onderwijs, 2007)

De problematiek ligt dus deels bij de 
middelbare scholen, maar zeker ook 
basisscholen spelen een grote rol in dit 
probleem. Een goede voorbereiding op de 
middelbare school kan al een groot verschil 
maken.
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DE PLEK

Uit het groepsonderzoek is reeds gebleken 
dat kinderen anders naar hun omgeving kijken 
dan volwassenen. Ten eerste is het perspectief 
anders maar ook de waarneming verschilt.
Dit heeft bijvoorbeeld ook betrekking op de 
ruimtelijke organisatie van een gebouw.
‘‘Separation’ is another type of evidence that 
hints at the child’s inability to depict, or simply 
indifference to, the spatial relations among 
objects….. Errors of this kind suggest that the 
young child is more concerned with things 
themselves than with their precise spatial 
relations.’ (Yi-Fu Tuan 1977)
Kinderen herinneren zich ruimtes zoals 
thuis, het klaslokaal, de gang, maar hun 
ruimtelijke relatie onderling is lang niet altijd 
vanzelfsprekend. Kinderen hechten wel 
waarde aan deze losse plaatsen.
‘As the child grows he becomes attached to 
objects other than significant persons and, 
eventually, to localities. Place, to the child, is a 
large and somewhat immobile type of object.’ 
(Yi-Fu Tuan 1977)
Het gevaar is echter dat het kind verloren 
raakt in een grootschalig gebouw omdat de 
ruimtelijke relaties niet begrepen worden. 
Herkenningspunten en overzicht zijn daarom 
erg belangrijk voor jonge kinderen.
‘The child shows a new interest in landmarks. 
He recognizes and anticipates them when he is 
out for a walk or ride. Egocentrism is manifest 
in a tendency to think that all cars going in 
his direction must be going to his own place. 
The child also learns to associate persons with 

specific places. He is bewildered when he meets 
his nursery-school teacher downtown, because 
she seems to him dislocated; she upsets his 
system of classification.’ (Yi-Fu Tuan 1977)

Herkenningspunten op zichzelf creëeren 
al een onderverdeling in een ruimte en 
daarom verschillende plekken in deze ruimte. 
Daarnaast kan er overzicht en kleinschaligheid 
verkregen worden door grotere ruimtes op te 
delen in verschillende plekken door aan aantal 
architectonische ingrepen. 
‘Recesses, loggias, alcoves and other subspaces 
opening onto a major space make temporary 
and spatial isolation possible whilst still 
belonging to a wider collectivity’ (Pierre von 
Meiss, 1990)
Hierbij worden functionele plekken gemaakt 
die gebruikt kunnen worden voor bepaalde 
activiteiten. Met subtielere ingrepen zoals licht 
en kleur kan er echter ook een onderscheid in 
de ruimte worden gemaakt die wel of geen 
direct functioneel karakter heeft.
Daarbij drukt een plek een bepaalt doel uit. 
Het onderscheid is niet neutraal maar nodigt 
uit tot een bepaald gevoel of gedrag.
‘Some places are intended for our movements 
and exchanges, others encourage withdrawal 
and isolation.’ (Pierre von Meiss, 1990)
Een open ruimte opdelen in verschillende 
plekken vraagt geen vanzelfsprekende 
oplossing en is een ingewikkeld vraagstuk.
‘Some spaces have great difficulty to becoming 
places. Let us take the example of the ‘neutral’ 

spaces of large open-plan offices where the 
large, free area claims to allow each working 
unit to establish itself with maximum flexibility.’ 
(Pierre von Meiss, 1990)
‘Herman Hertzberger created a real alternative 
in 1972 with the Central Beheer offices at 
Apeldoorn. He substituted a structured space 
for a vague space by arranging numerous 
implicit divisions suited to designating possible 
places for work and leisure. He created a spatial 
hierarchy, focal points, high and low spaces, 
balconies, which contribute to the distinction 
between one place and another.’ (Pierre von 
Meiss, 1990)
Om goed te kunnen leren moet een kind 
zich thuis voelen en veilig voelen. Hiervoor 
is kleinschaligheid noodzakelijk. Belangrijke 
ontwerpopgave bij het ontwerpen van een 
basisschool is daarom dus ook het ontwerpen 
van een omgeving waarin een kind zich 
thuis voelt en veilig voelt door middel van 
kleinschaligheid en overzicht.



22

RELATIESCHEMA

Zoals in de essays besproken heeft elke 
groep andere behoeftes qua faciliteiten en 
structuur van de ruimte. De groepen zijn 
daarom opgedeeld in vier onderdelen die 
gezamelijke faciliteiten delen zoals rechts in 
het relatieschema aangegeven.

Deze zones zijn in de plattegronden 
terug te vinden. De grijze ruimtes zijn de 
gedeelde ruimtes en de rest bestaat uit vier 
zones. De kinderdagopvang is gescheiden 
ondergebracht in hetzelfde complex. De 
kleuters hebben ook een gedeelte dat meer 
afgescheiden ligt. Naar mate leerlingen 
ouder worden leren ze meer zelfstandig te 
zijn. Op de eerste verdieping zijn er daarom 
meer individuele werkplekken en een open 
leercentrum waar kinderen zelfstandig 
kunnen leren werken.
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PROGRAMMA VAN 
EISEN
De school waarvoor het gebouw ontworpen 
wordt is een bestaande basisschool in Boxtel 
in de wijk Oost. De school, basisschool de 
Hobbendonken, gaat verhuizen naar de wijk 
Munsel omdat daar nog geen basisschool 
aanwezig is.

De school bestaat uit ruim tweehonderd 
leerlingen, elk leerjaar vormt een klas waarbij 
de groepen 1 en 2 gecombineerd en over drie 
klassen verdeeld worden. In totaal zijn er dus 
9 lokalen nodig. Naast die 9 lokalen moet 
er ruimte zijn voor onder andere remedial 
teaching en uiteraard ondersteunende 
faciliteiten voor het personeel en dienende 
ruimtes. Belangrijk is dat de school een centraal 
hart heeft waar veel activiteiten plaatsvinden 
en de hele school kan verbinden. Dit is in de 
vorm van een grote multifunctionele aula.

De basisschool is niet de enige functie die 
zich in de wijk gaat huisvesten. Naast de 
basisschool is er ook een kinderdagopvang en 
een sportzaal vereist. Primaire gebruiker van 
de sportzaal is de basisschool, maar deze kan 
ook verhuurd worden in de avonduren zodat 
het complex ook ‘s avonds toegankelijk moet 
zijn.

De kinderdagopvang is belangrijk om te 
combineren met de school zodat kinderen 
langer op dezelfde plek kunnen opgroeien en 
ouders verschillende kinderen op één lokatie 
kunnen laten leren.
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Ruimten Totaal (m2)

Lokalen 162

Functionele ruimte 36

Entree 10

Berging kinderwagens 6

Keuken 12

Berging 10

Wasruimte 6

Kantoor-/spreekruimte 15

Personeelskamer 12

Sanitair volwassenen 6

Containerberging 4

Buitenberging 6

KLASLOKAAL KLASLOKAAL KLASLOKAAL

CENTRALE RUIMTE

ENTREE

CONTAINERS

BUGGY’S

BERGING

BERGING

WASRUIMTE

KEUKEN

PERSONEEL

Ruimten Totaal (m2)

Lokalen 450

Aula 300

Entree 10

Toiletten 45

Keuken 12

Berging 50

Administratie 15

Personeelskamer 20

Buitenberging 30

Ruimten Totaal (m2)

Sportzaal 290

Kleedkamers 80

Entree 10

Toiletten 15

Materialenberging 30

AULA

KLASLOKALEN

LERARENKAMER + 
KEUKEN

TOILETTEN

ENTREE

BERGING

ADMINISTRATIE

KLEEDKAMER KLEEDKAMERDOUCHES DOUCHES

GYMZAAL

MATERIALENOPSLAG

TOILETTOILET
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Boxtel

‘s-Hertogenbosch

Eindhoven

Tilburg
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LOCATIE

Nieuwbouwwijk ‘In Goede Aarde’

De locatie van de nieuwe basisschool bevindt 
zich in Boxtel. Een gemeente met ruim 30.000 
inwoners gelegen in het de provincie Noord-
Brabant. Steden zoals Den Bosch, Eindhoven 
en Tilburg bevinden zich binnen een straal van 
20 kilometer van Boxtel.

Boxtel heeft een goede spoorverbinding 
en aansluiting op de snelweg de A2. De 
kleinschaligheid van de basisschool vraagt 
echter een kleinschalige goede ontsluiting.

Boxtel heeft in totaal 11 basisscholen en 2 
middelbare scholen.

MUNSEL
De wijk Munsel is gelegen in het noordoosten 
van Boxtel en bestaat voornamelijk uit 
eengezinswoningen. De wijk heeft een 
goede ontsluiting via de schijndelseweg en 
brederodeweg maar heeft helemaal geen 
voorzieningen.

De eengezinswoningen bestaan zowel uit 
rijwoningen als uit vrijstaande woningen. 
Verschillende type bebouwing komt samen in 
de wijk. Een belangrijk contrast is de repetitie 
aan de ene kant en de diversiteit aan de andere 
kant. De zich herhalende woningen bevinden 
zich voornamelijk in het noorden van de wijk. 
De meer landelijke stijl en diversiteit bevinden 
zich in het zuiden van de wijk waar ook de 
locatie van de nieuwe school zich bevindt.
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LOCATIE

Afb 2: Repetitie

Afb 3: Landelijk

Afb 4: Diversiteit

Afb 5: Repetitie

Afb 6: Landelijk

Afb 7: Bebouwing
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waarbij kinderen uit heel Boxtel veilig naar 
school kunnen fietsen. De kinderen uit de wijk 
kunnen op deze manier veilig door de wijk 
fietsen en het fietspad bij de school op fietsen 
en zo bij hun school komen. De kinderen uit de 
rest van Boxtel die op de fiets komen kunnen 
over het nieuw aangelegde fietspad fietsen 
en kinderen die met de auto gebracht worden 
komen ook vanuit het zuiden bij de school 
aan. De verder invulling van het knooppunt bij 
de school wordt later in dit verslag uitgebreid 
beschreven.

Voor een basisschool is ontsluiting erg 
belangrijk. Kinderen moeten op een veilige 
manier naar school kunnen fietsen. Daarnaast 
is een veilige ontsluiting ook belangrijk om de 
zelfstandigheid van kinderen te bevorderen. 
Met veilige fietspaden kunnen ze sneller 
zelfstandig naar school fietsen en leren ze dus 
deelnemen aan het verkeer.

De wijk Munsel wordt in het noordwesten 
en zuidoosten ontsloten voor autoverkeer. 
Voor fietsers zijn vele kleine routes mogelijk. 
Doorgaand verkeer gaat niet door de wijk 
dus dit bevordert de veiligheid voor de 
schoolkinderen. Het fietspaden netwerk 
ten zuiden van de locatie is uitgebreid maar 
loop echter niet tot aan de locatie van de 
school. Hiervoor zijn een aantal ingrepen 
nodig die op de afbeelding hiernaast worden 
weergegeven. De geasfalteerde weg met 
een maximum van 50 km/u ten zuiden van de 
school wordt vervangen door een klinkerweg 
met slechts een maximumsnelheid van 30 
km/u ter hoogte van de school. De vervanging 
van asfalt met klinkers zorgt voor een 
uitstraling van een secundaire weg die past 
bij de lagere maximum snelheid. Daarnaast 
is het een eenrichtingsweg die hoofdzakelijk 
dient om de school en enkele woningen te 
ontsluiten. Parrallel aan deze weg wordt een 
fietspad voor twee richtingen aangelegd. 
Verschillende fietspaden lopen al richting de 
locatie en worden met een lus verbonden met 
elkaar zodat een uitgebreid netwerk ontstaat 

VERKEER

Afb 8: Verkeersstromen
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De buurt ‘In goede aarde’ in de wijk Munsel 
heeft duurzaamheid als belangrijk concept. 
Dit komt ook terug in de groene omgeving 
waar deze buurt zich in bevindt. Hierbij is 
eenzelfde tweedeling te maken als in het 
type bebouwing. In het zuiden bevindt 
zich veel natuur met groene velden en veel 
begroeiing. In het noorden is ook redelijk veel 
groen aanwezig maar voert de bebouwing de 
boventoon.

De projectlocatie bevindt zich weer op de rand 
van deze twee gebieden maar is gelegen in het 
groene natuurgebied.

GROEN

Afb 9: Groenkaart



33

VA
N 

KL
EI

N 
NA

AR
 G

RO
OT



34

DE KLEINE AARDE

De Kleine Aarde was een centrum dat zich 
bezighield met duurzaamheid. Op het gebied 
van duurzaam leven ontwikkelden ze op kleine 
schaal technieken voor verduurzaming van de 
maatschappij. Daarnaast heeft het centrum 
een educatief karakter en had het als doel om 
mensen te informeren over duurzaamheid. 
Ze hadden kassen, een uitgebreide tuin 
met allerlei uitzonderlijke planten en een 
vegetarische keuken.

De school komt op het terrein van de kleine 
aarde te staan en dat kan aanleiding zijn om 
De Kleine Aarde nieuw leven in te blazen 
om een educatief centrum op te richten dat 
gezamelijk gebruik maakt van bepaalde 
faciliteiten. Kinderen kunnen bijvoorbeeld 
leren over flora en fauna op het terrein van De 
Kleine Aarde dat daar  sterk aanwezig is.

Afb 10: Fauna

Afb 11: Flora
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ONTSLUITING

Zoals al in het hoofdstuk met de stedenbouw 
op grote schaal is besproken, vinden er 
aan de zuidkant van de locatie een aantal 
veranderingen plaats om de ontsluiting voor 
de school te optimaliseren.

Het schoolplein wordt aan de westkant 
ontsloten, dit is verderop in dit verslag te zien 
op het terreinplan. Om deze ontsluiting beter 
te laten verlopen wordt de weg ‘Planckpad’ 
vervangen door een fietspad voor twee 
richtingen. Hierdoor wordt het verkeer rond 
de school autoluw en kunnen kinderen zowel 
vanuit de wijk als vanuit de rest van Boxtel 
veilig het schoolplein bereiken.

Ten zuiden van de school wordt een fietspad 
aangelegd om naar de rest van Boxtel te 
kunnen ontsluiten. Dit fietspad kruist de 
nieuwe weg voor auto’s slechts eenmaal zoals 
op de kaart hiernaast is weergegeven.

De weg zelf wordt uitsluitend gebruikt om de 
school en een klein aantal huizen te ontsluiten 
en is geen doorgaande route. Om deze weg 
veiliger te maken is de snelheid laag en het 
verkeer slechts één richting op. De auto is te 
gast in deze autoluwe zone.

Werknemers die met de auto reizen en ouders 
die kinderen met de auto naar school brengen  
kunnen gebruik maken van de lus die hier 
rechts op de kaart te zien is.
Tussen de lus en de weg zijn 7 parkeerplekken 

PL
A

N
C

K
PA

D

beschikbaar, genoeg voor deze basisschool. 
Aan de rechterkant van deze lus is een 
vluchthaven gemaakt die dient als kiss & ride 
voor de basisschool en ‘s avonds als 3 extra 
parkeerplekken voor de sporthal  dient zodat 
ook de sporthal met 10 parkeerplekken in de 
avond genoeg parkeergelegenheid heeft.
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ZONES

De vorm en positionering van het gebouw 
zorgen ervoor dat het gebied in twee zones 
opgesplitst wordt. De langgerekte vorm 
functioneert als ruggengraat voor het 
gebied. Hierdoor wordt het schoolplein 
sterker betrokken bij de school en krijgt het 
schoolplein een deels omsloten karakter dat 
een uitloop heeft richting de kleine aarde. 
Het gebied ten noorden van de school is een 
voetgangersgebied met veel groen, water 
en wandelpaden voor de wijk zodat ook de 
bewoners nog gebruik kunnen maken van dit 
groengebied. Het gebied ten zuiden van de 
school is het toekomstige schoolplein.
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TERREINPLAN

De ontsluiting van de school als geheel is reeds 
besproken. Hiernaast is de terreinindeling te 
zien met daarin ook de interne ontsluiting van 
de school. In tegenstelling tot de structuur van 
de school die later wordt besproken, heeft het 
schoolplein een organische structuur waar 
kinderen vrij zijn om te spelen, ontdekken 
leren. De centrale as bevindt zich naast het 
schoolgebouw onder de lange overstek waar 
kinderen en ouders snel en direct naar de 
ingang van de school kunnen lopen. Dit is 
ook een plek waar de kleuters dichtbij de 
school veilig kunnen spelen. Deze as met 
als achtergrond de school vormt de heldere 
basis op het schoolplein zoals deze ook in de 
school te vinden is. Vanuit deze basis kunnen 
kinderen het schoolplein verkennen via 
verschillende routes tussen en op de eilanden. 
De eilanden verdelen het plein in verschillende 
plekken.
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CONCEPT

Belangrijkste uitgangspunten voor het 
ontwerp zijn niet snel in beelden te vatten 
anders dan de schema’s die in de eerste 
hoofdstukken van dit boek zijn weergegeven. 
De ontwikkeling van het kind is als grootste 
uitgangspunt voor het ontwerp genomen met 
daarnaast de tegenstelling tussen ontspannen 
en concentreren. Dit heeft een gebouwvorm 
tot gevolg gehad dat hiernaast in schema’s 
is weergegeven. Deze schema’s zullen in het 
boek nog vaker te zien zijn wanneer deze van 
toepassing zijn bij bepaalde onderdelen van 
het gebouw.
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ZONES
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AANKOMST
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De orgasinatorische ontsluiting is al uitgebreid 
aan bod gekomen in het hoofdstuk over het 
terreinplan. De beleving van de gebruiker  en 
de invloed van de compositie van het ontwerp 
daarop is echter nog niet uitgelicht. Een school 
is er voor kinderen om te spelen, ontdekken 
en leren in een vertrouwde omgeving. Bij de 
aankomst op school is duidelijk de lineaire as 
langs het gebouw zichtbaar zoals al eerder 
vermeld bij het terreinplan. Een kind wordt 
echter wel uitgedaagd om te ontdekken 
door de verschillende eilanden met natuur 
waardoor er plekken ontstaan. De composotie 
van het gebouw werkt hier ook aan mee. De 
zuidgevel van het gebouw is erg transparant 
waarbij de gevel niet duidelijk als continue 
element aanwezig is. De blokken met 
dienende ruimtes staan los onder het dak en 
glasgevels daartussen vormen een zachte 
scheiding tussen binnen en buiten.

De blokken zijn anderhalve meter naar buiten 
geplaatst ten opzichte van de glasgevel. 
hierdoor ontstaat een gesloten gevelbeeld 
wanneer men het schoolplein betreedt zoals 
in de bovenste afbeelding hiernaast te zien 
is. Dit veroorzaakt de lange as langs het 
gebouw. Wanneer men verder het schoolplein 
betreedt, opent het gebouw zich geleidelijk 
meer en meer naar de gebruiker en blijkt het 
gebouw transparant te zijn en een sterke 
verbinding met het schoolplein te hebben. 
Deze verbinding manifesteert zich loodrecht 
op de lange as van het gebouw. Hierdoor 

worden er bij het betreden van het plein 
steeds meer plekken en hoeken zichtbaar die 
eerst nog onbekend waren. De school wordt 
steeds meer ontdekt en is transparant en 
geborgen tegelijk.

Afb 12: blokken in gevel

Afb 13: zichtlijnen

Afb 14: articulatie in gevel
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Afb 16: open gevel naar het schoolplein
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INGANG
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Afb 17: blokken in gevel

Afb 18: ontsluiting

Het gebouw heeft drie verschillende 
functies: basisschool, kinderdagopvang en 
een sportzaal. De drie functies zijn binnen 
onderling verbonden maar moeten ook los van 
elkaar kunnen functioneren. Daarom heeft 
elke functie een eigen ingang. Belangrijk is dat 
de ingangen rechtstreeks op het schoolplein 
ontsluiten zodat een sterke relatie met het 
plein ontstaat.

De uitdaging is het duidelijk vormgeven van 
de ingang in een lange rechte gevel.

De ingangen bevinden zich telkens rechts van 
een uitstekend blok waardoor een natuurlijke 
hoek ontstaat. Door het glasvlak van de 
ingang terug te leggen en enke traptreden toe 
te voegen ontstaat er een duidelijke ingang 
in de gevel maar wordt de gevellijn niet 
onderbroken.

Daarnaast zorgt dit voor een veilige, geborgen 
toegang tot het gebouw. De ingang van de 
bassischool is zo gepositioneert dat men 
net naast de aula binnenkomt. Hierdoor 
komen kleine kinderen niet direct in een 
overweldigend grote ruimte. De kleinste 
kinderen kunnen direct naar links naar hun klas 
lopen. Voor kleine kinderen is het belangrijk 
dat ruimtes via een korte en duidelijke 
looproute met elkaar verbonden zijn zodat er 
een duidelijke ruimtelijke relatie ontstaat.
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Afb 19: isometrie ingang
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KLEUTERS
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geborgenheid en afzondering maar blijft de 
sterke relatie met het klaslokaal behouden. 
Door het hoogteverschil van 30 centimeter 
wordt er een aparte plek gemaakt ten opzichte 
van de gang.

De zone voor de kleuters bevindt zich op de 
begane grond. Dit bevordert zoals eerder 
gezegd de ruimtelijke relatie met de ingang. 
Voor kleuters is het ruimtelijke inzicht nog 
niet geheel ontwikkeld waardoor het lastig 
is om verschillende ruimtes in relatie tot 
elkaar te zien. De hele zone is transparant van 
opzet waardoor ook voor de leraren duidelijk 
overzicht is te houden.

Kleuters leren vaak spelenderwijs en 
hoeven zich minder vaak te concentreren op 
lees- en schrijfwerk. Ze hebben nog weinig 
zelfstandigheid zoals bij ‘De ontwikkeling van 
het kind’ uiteengezet. Hier is in het ontwerp 
op ingespeeld door alle functies dicht bij de 
lokalen te positioneren. Kleuters spelen vaak 
in het lokaal zelf maar kunnen al op een veilige 
manier proeven van een beetje zelfstandigheid 
in de speelhoeken buiten het leslokaal. Zoals 
in de afbeelding op de vorige bladzijde en in 
de isometrie hiernaast te zien is, heeft de 
speelhoek een sterke verbinding met de klas. 
De ramen lopen in het terugliggende vlak  tot 
de grond zodat door de leraren het overzicht 
kan worden gehouden. 

De speelhoek zelf ontstaat uit de ruimte 
die overblijft tussen de blokken met 
dienstdoenende ruimtes. Hierdoor vormen ze 
één ruimte met de centrale as maar doordat 
ze zich tussen de blokken bevinden worden de 
speelhoeken aan het zicht ontrokken vanuit 
deze as. Hierdoor ontstaat er een gevoel van 

Afb 20: blokken in gevel
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Afb 21: Relatie klaslokaal en speelhoek
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AULA
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van de grote treden zitten. De bredere treden 
huisvesten twee rijen stoelen, de smallere 
treden maar één rij. In totaal kunnen er ruim 
200 mensen zitten waardoor de hele school in 
de aula kan samenkomen.

De aula ontstaat in de hoofdstructuur van het 
gebouw uit de centrale gang, een tribunetrap 
en ruimte tussen twee blokken. Hierdor is het 
geen grote kale ruimte maar een speelse plek 
waar veel activiteit plaatsvindt. De aula is het 
hart van het gebouw dat de drie zones van de 
basisschool en de kinderdagopvang verbindt. 
Voor de routing is de aula ook een knooppunt  
omdat vanuit hier naar de middenbouw en 
bovenbouw gegaan kan worden.

TRIBUNE
De tribunetrap kan multifunctioneel gebruikt 
worden. Onder de trap bevinden zich de 
technische ruimte en opslag. Doorgaans 
wordt de tribune gebruikt als werkplek waar in 
groepjes of individueel gewerkt kan worden. 
De onderste treden zijn breder waardoor er 
daar in grotere groepen gewerkt kan worden. 
De hogere treden zijn smaller waardoor 
daar meer ruimte is voor individueel werken 
of werken in duo’s. Functioneel heeft deze 
ruimte een sterke relatie met de mediatheek 
die rechts in de isometrie te zien is. Kinderen 
kunnen boeken en andere leermaterialen in 
de mediatheek opzoeken en gebruiken en 
vervolgens een plek op de tribune zoeken om 
te gaan werken.

Bij een optreden, weekafsluiting of musical 
kan de tribune gebruikt worden voor het 
publiek. Een voorbeeld van een mogelijke 
opstelling is ook rechts op de pagina te zien. 
Kinderen kunnen op stoelen en de randen 
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trap als tribune trap als werkplek
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LANGE AS
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De hangbrug versterkt de lange centrale as 
die op de vorige bladzijde te zien is. Door de 
brug op te hangen aan de dakconstructie 
vormt het ook een los element in de ruimte 
die uitsluitend de functie ontsluiten is. Dit 
versterkt de heldere structuur in het gebouw.

De uitvoering van de hangbrug is zeer licht 
en transparant zodat de openheid van van de 
ruimte behouden blijft. Rechts is een isometrie 
van de hangbrug in de ruimte te zien met 
daarbij een aantal aansluitingen uitgelicht. 
Later in het verslag komt het belang van 
ontmoetingen (aansluitingen) nog aan bod.

De aansluiting op het dak van de trekstangen 
is zo uitgevoerd dat de trekstang tussen de 
twee dakliggers verdwijnt. Hierdoor wordt de 
aansluiting aan het oog ontrokken en oogt de 
constructie lichter.

De balustrade bestaat uit een glazen paneel 
dat met een profiel aan de staalconstructie 
van de brug is bevestigt. Hij verdwijnt met 
een smalle strap in de vloer. De leuning van de 
balustrade is van hout die om de bovenrand 
van de glaspanelen is gevouwen. Ook hier is 
de aansluiting dus eenvoudig opgelost.

HANGBRUG

Grenzen bepalen de definitie van een ruimte. 
Verschillende grenzen samen vormen de 
omsluiting van deze ruimte en aan weerszijden 
van deze grenzen kunnen plekken ontstaan. 
De ontmoeting van deze verschillende 
grenzen is belangrijk voor de beleving van de 
omsluiting en daarmee de ruimte.

Een school heeft een ondersteunende rol in de 
ontwikkeling van een kind. Een school bestaat 
niet uit gesloten ruimtes waar kinderen in 
verblijven om onderwezen te worden. Een 
school moet de interactie aangaan met zijn 
omgeving en een geheel vormen met deze 
omgeving. Een vrije lichte structuur in plaats 
van een zware last. Ontmoetingen weg laten 
geeft beleving van vrijheid en openheid 
waardoor de school een transparant en licht 
karakter krijgt.

Ontmoetingen in een gebouw zijn talrijk en 
het is daarom van het grootste belang om 
hier aandacht aan te besteden. Het weg laten 
van ontmoetingen is veelvuldig in het gebouw 
toegepast. Van grote ontmoetingen tot in 
kleine details van het gebouw.

GRENZEN
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Aansluiting ligger/trekstang

Aansluiting balustrade/vloer

Aansluiting balustrade/leuning
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DAK

Een dak heeft als primaire functie om 
de gebruikers te beschermen tegen de 
elementen. Het biedt letterlijk onderdak en 
comfort. Een dak kan echter ook bedrukkend 
werken als zwaar element boven de hoofden 
van deze gebruikers. Daarnaast verbindt 
het de, meestal vier, wanden van een ruimte 
waardoor een gesloten beleving kan ontstaan. 

In het ontwerp is het dak juist zo licht mogelijk 
ontwerpen. Constructief gezien en visueel. 
Ten eerste zijn vrijwel alle wanden ontwerpen 
met een raamstrook onder het dak. Dit is in de 
verschillende impressies duidelijk te zien. 
Een ander opvallend element is het 
lattenplafond. Aan de ontspanningszijde 
van het gebouw waar veel prikkels gewenst 
zijn, bestaat de onderkant van het dak uit 
latten die visueel doorlopen als overstak 
buiten het gebouw. Boven dit plafond zijn 
op verschillende plaatsen in de centrale as 
langwerpige daklichten toegepast die vanuit 
de binnenruimte niet direct te zien zijn. 
Slechts een vage gloed van het felle licht is 
op het plafond te zien waardoor het plafond 
lichter lijkt.
Ten derde is het plafond zo opgebouwd dat 
het bestaat uit elementen in het stramien 
die aan weerszijden worden afgesloten met 
een ligger die aan een kolom is bevestigd. 
Hierdoor heeft elke kolom aan weerszijden 
een ligger en verdwijnt de kolom tussen de 
liggers zoals twee pagina’s verder te zien is.
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HSB-dakelement

Draagconstructie

Lattenplafond

Afschotisolatie
+ dakbedekking

Daklicht



72



73

VA
N 

KL
EI

N 
NA

AR
 G

RO
OT

KLASLOKAAL

Het klaslokaal is een herhalend element in 
het gebouw. Gelegen aan de noordzijde van 
het gebouw waardoor er egaal licht binnen 
treedt. Daarnaast hebben de zes lokalen op 
de eerste verdieping twee rijen daklichten aan 
de gangzijde waardoor in het hele lokaal egaal 
daglicht aanwezig is.

De wand tussen het klaslokaal en de gang 
bestaat uit twee delen over twee stramienen. 
Het links deel heeft een borstwering en grenst 
een een vide. Door de borstwering hebben 
zittende kinderen als ze zitten te werken een 
zwakke zichtrelatie met de gang. Hierdoor 
hebben ze minder prikkels van buitenaf wat 
het concentreren bevordert. 
Het rechtse deel ligt een stuk terug en 
heeft glas tot de grond waardoor de sociale 
controle door de leraar bevordert wordt en 
de relatie met de centrale as versterkt wordt. 
Het terugliggende deel wordt gebruikt als 
garderobe voor de jassen van de leerlingen.
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DOORSNEDE
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CONSTRUCTIE

De constructie bestaat uit een vier rijen met 
slanke kolommen die dwars op de richting van 
de lange as zijn geplaatst. Hierdoor ontstaat 
er een duidelijke articulatie in de lange as 
die diepte geeft aan de ruimte. Elke kolom 
draagt twee liggers aan weerszijden die met 
bouten momentvast zijn gemonteerd. Aan 
de zuidkant vormen betonblokken een stijve 
draagconstructie die als losse elementen 
onder de houten draagconstructie zijn 
geschoven.

Afb 22: opbouw zuidgevel

1

2

3

4
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Afb 23: opbouw noordgevel

1

2

3

4

5

GEVEL

De gevel bestaat uit HSB-elementen en 
kozijnen van het merk MHB. De gevel werkt als 
een montagegevel die op de dragconstructie 
wordt aangebracht. De gevelelementen 
worden tussen de kolommen geplaatst 
zodat het ritme van de kolommen onderdeel 
uitmaakt van het gevelbeeld.
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PLATTEGRONDEN
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S2

RUIMTES

1 1 1

2 2 2

4

11 4 10

11 10

S1
S4

S2

S3
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Ruimtes:

Basisschool
1 Kleuterklassen
2 Klassen middenbouw
3 Klassen bovenbouw
4 Toiletten
5 Administratie/Balie
6 Lerarenkamer
7 Aula
8 Mediatheek
9 Keuken
10 Werkplekken
11  Opslag

Kinderdagverblijf
K1 Lokalen
K2 Kantoor
K3 Kinderwagenstalling
K4 Keuken
K5 Functionele ruimte
K6 Toiletten
K7  Opslag

Sportzaal
S1 Gymzaal
S2 Kleedkamers
S3 Entree
S4 Materialenopslag

3 3 3

4

5 6 7

8

9 111110 4

10
11

K1 K1 K1

K7K3K2 K4

K5

K7
K6
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AANZICHTEN
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DOORSNEDES

Op deze pagina zijn de twee belangrijkste 
doorsnedes van het gebouw te zien. Door de 
sterke repetitie in het gebouw is de doorsnede 
die rechts staat voor bijna het hele gebouw 
hetzelfde. In de lengteas is het gebouw 
doorgesneden ter hoogte van de lokalen zodat 
de activiteit aan deze kan van het gebouw te 
zien is.
Daarnaast is in beide doorsnedes een 
impressie van de lichtinval te zien.
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DETAILS

V.04 V.05
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V.08

V.01
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NAWOORD

Het afstudeerproject is te klein van omvang om alle aspecten van het ontwerp van een gebouw helemaal tot in detail uit te werken. De belangrijkste 
zaken zijn echter wel grondig onderzocht en benoemd. Een school is niet zomaar een doorsnee gebouw maar een gebouw met een heel specifieke functie 
en gebruiker. Kinderen zijn in hun ontwikkeling nog niet zover als volwassenen waardoor de beleving van een gebouw heel anders kan zijn. En juist die 
beleving door gebruikers is wat een gebouw prettig of onprettig kan maken.

Met dit afstudeerproject is geprobeerd om uitgangspunten te benoemen waardoor er bij het ontwerpen meer vanuit het kind gekeken kan worden naar 
een school. Vervolgens is met deze uitgangspunten en het denken vanuit de gebruiker een school ontworpen dat een duidelijk concept heeft en een visie 
op de ontwikkeling van een kind. De belangrijkste argumenten en overwegingen zijn uiteengezet door met name veel beelden en tekeningen te gebruiken.

Denken vanuit de gebruiker hoort centraal te staan in het ontwerpproces. Hoe zal de bezoeker een gebouw beleven als hij zich door het gebouw beweegt 
en welke factoren kunnen dat beïnvloeden? Het verslag heeft daarom ook deze opzet gehad door van groot naar klein in te zoomen en vervolgens een tocht 
door het gebouw te maken zoals ook een kind dat zou doen als hij op deze school zou zitten. Zo ontstaat een totaalbeeld van de school en een greep uit de 
belangrijkste ontwerpbeslissingen die daarbij genomen zijn.
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