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Een d1erbaar doorzaam bas1>5choolg•boow 

Voorwoord 

Voor u ligt de afstudeerscriptie 'een d ierbaar duurzame basisschoolgebouw'. Deze afstudeerscriptie is het 
resultaat van onderzoek naar de randvoorwaarden die van belang zijn voor men sen opdat zij zich prettig voelen in 
een duurzaam basisschoolgebouw. 
Een gebouw kan technisch aan alle eisen van duurzaamheid en comfort voldoen, maar wanneer de functiona liteit 
en de uitstraling van een gebouw niet aansluit bij de wensen van de gebruikers, za l het gebouw minder 
gekoesterd en gewaardeerd worden wat een negatief effect kan hebben op de totale levensduur van een 
gebouw. 

Het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek vloeit logisch voort uit het verloop van m ijn studie: 
ten eerste ben ik vanaf het begin van de studie bouwkunde ge.,.nteresseerd in duurzaam bouwen . De 
mogelijkheden van duurzaam bouwen en de grenzen daarvan zijn tijdens elk project op de TU verder onderzocht. 
Ten tweede ben ik vanaf de basisschool ge·,·ntrigeerd door het basisonderwijs. De ontwikke ling die kinderen 
doormaken gedurende de basisschool periode is van grote invloed op hun verdere leven . Ten slotte geniet ik van 
de openheid en de nieuwsgierigheid van kinderen. Om die redenen ben ik naast m ijn master bouwkunde gestart 
met de pabo, opleiding tot lerares in het basisonderwijs. 

ledereen we et uit eigen ervaringen en, indien aanwezig, van zijn kinderen dat een dierbaar duurzame basisschool 
een concreet onderwerp is dat tot de verbeelding spreekt. lk dank iedereen dan ook graag voor het meeden ken, 
het sparren en de wijze adviezen over dit onderwerp. In het bijzonder wil ik mijn begeleiders van mijn 
afstudeercommissie bedanken: Jouke Post, Emilia van Egmond, Daniel Tulp en Paul Rutten d ie mij in de eerste 
fase van m ijn afstudeeronderzoek heeft begeleid. Zij hebben mij geholpen met het waarborgen van de 
inhoudelijke kwaliteit van d it onderzoek en mij scherp gehouden wanneer dat nodig was. Daarnaast wil ik graag 
de collega's bij W/E adviseurs bedanken voor de prettige samenwerking en voor het gebruik van alle facil iteiten 
binnen het bedrijf. Verschillende gespre kken die ik met professiona ls heb gehad over scholen bouw en onderwijs 
hebben mij verfrissende inzichten gegeven. Daarvoor wil ik graag Herman Hertzberger, Gert Grosfeld, Renate 
Mijling, Jan Willem van Kasteel, Yolanda Steijns, Inge Seuntiens en Tilly Terheijden - Schuld bedanken. Evenals 
mijn collega's van de pabo met wie ik verschillende keren gesproken heb over de kansen en mogelijkheden van 
het onderwijs en hoe de ruimte daaraan ondersteunend zou kunnen zijn: Floran van Poecke, Rene van Heugten, 
Astrid Houtman, Marieke van Bragt, Josien en Martijn van Baare . Paul Oudenhooven en Annelies Schalkwijk wil ik 
bedanken voor hun medewerking bij het analyseren van enquete gegevens. Robert Jockin van Cita Architecten 
voor het beschikbaar stellen van de gegevens en informatie voor de casestudy, een brede basisschool in 
Nesselande. 

Ten slotte wi l ik mijn vader Kees Scha lkwijk bedanken voor het vee lvuldig nakijken van m ijn afstudeerverslag en 
de adviezen in het schrappen van informatieve, maar overbodige teksten. Mijn echtgenoot Martin Kraaij is mijn 
grate steun en toeverlaat geweest gedurende dit hele proces. 

November, 2010 

Marieke Kraaij - Schalkwijk 
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Samenvatting 

Een dierbaar duurzaam basisschoolgebouw gebouw is een schoolgebouw dat met een m inimaal energieverbruik 
en door bewuste keuze van detaillering en materialen een m ini male milieubelasting afgeeft. 
Er is een overeenstemming tussen de bouwcomponenten en de levensduur van het component. Tevens voldoet 
een duurzaam gebouw aan de comforteisen van nu en kan het meebewegen met de veranderende comforteisen 
van de toekomst. 
Of een gebouw als dierbaar wordt ervaren, wordt bepaald door: de functionele inrichting, in hoeverre gebruikers 
zich eigenaar voelen van het gebouw en de symbolische waarde die men aan het gebouw toekent. De 
dierbaarheid van een gebouw heeft te maken met de mogelijkheden van een gebouw en het gevoel dat een 
gebouw oproept. 

Er is een groeiende behoefte aan het waarderen van de duurzaamheid van gebouwen in Nederland. Daarvoor zijn 
er verschillende meetmethoden op de markt. GPR Gebouw is een breed gedragen methodiek in Nederland om de 
duurzaamheid van een gebouw te bepalen. W/E adviseurs, de ontwikkelaars en beheerders van GPR Gebouw, 
benaderen de duurzaamheid in de brede zin van het woord. Dat wil zeggen dat de methodiek erop gericht is de 
belasting op het milieu te minima liseren en de kwaliteit voor de gebruikers te verhogen. In dit onderzoek zullen 
de bouwkundige randvoorwaarden die kunnen bijdragen aan een kwalitatief dierbaar schoolgebouw voor 
gebruikers nader warden onderzocht. 

Doelstelling 
Dit afstudeeronderzoek zal bijdragen aan het kwantificeerbaar maken van de dierbaarheid van een duurzaam 
basisschaolgebouw. 

Het doe! van dit afstudeeronderzoek is om te komen tot een communiceerbare en verifieerbare meetmethode 
voor een dierbaar duurzame basisschool. 

Het basisonderwijs bereidt kinderen voor op hun latere !even in de samenleving, maar de samenleving verandert 
en het basisonderwijs, aangestuurd door de overheid, gaat daarin mee. Dat betekent dat het onderwijs steeds 
meer tegemoet zal komen aan de individuele leerwensen van een kind. De nadruk ligt niet meer op het Jeren va n 
droge kennis, maar het aanleren van vaardigheden en verschillende strategieen. Oak komen er meer bijzondere 
kinderen in het basisonderwijs, d ie eerder naar speciaal onderwijs gingen, waardoor er een grotere vraag is 
ontstaan voor individuele begeleiding. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de fysieke omgeving. Een 
traditioneel schoolgebouw bestaande uit een lange gang met klaslokalen beperkt de mogelijkheden voor dit 
moderne onderwijs. 

Na a st de functionele criteria die voor een dierbaar basisschoolgebouw van belang zijn, zijn het de zachte criteria 
die invloed hebben op de beleving en ervaring van een gebouw. De 'zachte' criteria bepa len uiteindelijk of een 
gebruiker zich prettig voelt in een gebouw en of de gebruikers het gebouw eigen kunnen ma ken. De 'zachte' 
criteria hebben invlaed op de belevingswaarde door de zintuigen op een gebouw. Omdat kinderen meer tactie l 
zijn ingesteld dan volwassenen, ervaren zij een fysieke omgeving zeals een schoolgebouw met hun hele Jijf en 
!eden. 

De bevindingen uit het literatuuronderzoek zijn getoetst aan de hand van ervaringen van leraren en professionals 
vanuit de praktijk via een quick scan, interviews en gesprekken met collega's. Het blijkt dat de gebruikers de 
fys ieke bouwtechnische omgeving aanvaarden zeals deze is en dat deze over het algemeen geen directe invloed 
heeft op het welbevinden van de leerkracht. Echter, de professionals geven aan dater een hogere kwal ite it van 
onderwijs ontstaat wanneer het gebouw de basismogelijkheden schept voor gedifferentieerd onderwijs voor 
zewel kleine als grate groepen. Er ontstaat een hogere kwaliteit van onderwijs wanneer er effectief wordt 
omgegaan met de beschikbare vierkante meters. Dat betekent dater intensiever gebruik wordt gemaakt van de 
beschikbare vierkante meters door het combineren van d iverse functies. Zowel de leraren als de professionals 
geven aan dat de gebruikers mogelijkheden moeten hebben om van het gebouw hun gebouw te ma ken, zea ls de 
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mogelijkheden om de verwerkte opdrachten van de kinderen tentoon te kunnen stellen, het ge bouw per 
onderwijs thema te kunnen decoreren en zelf invloed te hebben op het comfort niveau in de gebruiksruimten. 

Ten slotte draagt een goede buitenomgeving biJ aan de ontwikkeling van een kind. Een buitenomgeving is 
waardevol voor de ontwikkeling van kinderen wanneer het verschill ende mogelijkheden biedt voor sport, spel, 
ontmoeten en ontdekken. Het is van belang dat de verschillende groepen kinderen e lkaar niet in de weg !open 
tijdens deze activiteiten . Een goed ingericht plein versterkt de socia le cohesie en daardoor versterkt het basis 
gevoel van veiligheid. 
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Onderzoek 

1. 1 lnleidfng 

Educatie en onderwijs zijn in Nederland de basispijlers va n de huidige kennismaatschappij. Kinderen leren op de 
basisschool kennis en vaardig heden voor hun verdere leven . Zij zijn de generatie van de toekomst en brengen e en 
groat deel van hun tijd door op school (Hertz berger, 2008) . Elk kind in Nederland tussen de 4 en 13jaar is 
verplicht om onderwijs te volgen bij een basisschool. Het is dan ook van g roat belang dat basisscholen de 
kinderen en leerkrachten een prett ige en gezonde leeromgeving bieden, waarbinnen lee ractiviteiten warden 
gestimuleerd (Taylor, 2009). 

Basisonderwijs in Nederland wordt gegeven in een schoolgebouw. Het basisschoolgebouw schept samen met de 
gebruikers de mogelijkheden voor geed onderwijs. Geed onderwijs legt een basis voor ze lfstandige en 
ondernemende burgers door de kinderen een kl imaat te bieden waar competentie, autonomie en relat ie aan ten 
grondslag liggen (Hooijmaaijers et al, 2009). 

Het begrip duurzame ontwikkeling wordt op verschillende wijzen ge'lnterpreteerd en kent vele definities. De 
Nederlandse overheid hanteert de definitie People (mens), Planet (aarde), Profi t (economie) (Rijksoverheid, 
2010). Het doel hiervan is dat bij ontwikkeling zowel de welvaart van de mens, de aarde en de economie 
verbeterd wordt. De wereldwijd geaccepteerde definitie va n de Brundtland commissie in 1987 is hiervoor leidend: 
'ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige genera ties om in hun 
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen' (WCED, 1987). 

Duurzame ontwikkeling is binnen de bouwsector niet meer weg te den ken. De bouw is verantwoordelijk voor e en 
relat ief hoge milieudruk. Uit onderzoek van professor Hendriks (1999) van de TU Delft b lijkt de bouwsectorvoor 
25% verantwoordelijk te zijn voor de aantasting van de ozonlaag en is de bijdrage voor het versterkte 
broeikaseffect 33%. De bouw is verder verantwoordelijk voor 40% van de afvalberg (dubo, 2010). Tevens raken de 
natuurlijke hulpbronnen uitgeput en wordt er met het winnen ervan grote schade aan de natuurlijke biodiversite it 
toegebracht. 

Een technisch duurzaam gebouw is een gebouw me t een min imale milieubelast ing gedurende zijn levensduur van 
ontwerp tot s loop. Dit kan gerealiseerd word en door verantwoord materiaalgebruik en een minimaal 
energieverbruik. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van passieve zonne·energie en duurzame energiebronnen. 
De levensduur van een gebouw wordt verlengd wanneer men sen zich aan een gebouw en gebouwde omgeving 
gaan hechten (Bijdendijk, 2006). De gebruikers en de omgeving zullen investeren om het gebouw te 
onderhouden en behouden, zodat het blijft aansluiten bij de wense n en behoeften van de tijd. Het gebouw is de 
men sen dierbaar. Een d ierbaar gebouw is een gebouw waarbij de harde en zachte kwa liteiten elkaar versterken 
metals resultaat een maximaal welbevinden bij leerlingen en leraren . De mate van welbevinden blijkt uit het 
uiterlijk gedrag en de expressie van de gebruikers, zoals de m ate van vitaliteit, ontspan ning, innerlijke rust, 
openheid en ontvankelijkheid (Verstegen, 2008). Dat vergroot de capaciteit en de werklust om te leren. 

In dit verslag wordt onderzocht wat de zachte kwaliteit en, de voelbare m eerwaarde, van een duurzaam 
basisschoolgebouw zijn, opdat het als dierbaar wordt ervaren. Hierbij staat het welbevinden van de gebruike r en 
een effectieve leerontwikkel ing van kinderen centraal. 
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1.2 Maatschappelijke context 

Dit onderzoek zal handreikingen bieden voor een dierbaar duurzame school voor primair onderwijs teams en 
scholenbouwers waardoor de leeromgeving beter zal aansluiten bij de behoeften en ontwikkeling van kinderen 
en leraren. 

1.3 Wetenschappelfjke context 

Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis over duurzaam bouwen en met name 
voor de gebouwen voor het primair onderwijs. Tevens zal dit onderzoek de dierbaarheid meetbaar maken en een 
bijdrage leveren aan de algemeen breed gedragen toetsingsmethod iek GPR-gebouw, onderwijsgebouwen. 

1 .4 Aanleidin!I onderzoek 

Kinderen van nu zijn de generatie van de toekomst. Om duurzame ontwikkeling vanaf de kern aan te pakken, is 
het van belang om bij de basis te beginnen: in het basisonderwijs waar kinderen een grote ontwikkeling 
doormaken van kleuter tot puber (Hertzberger, 2008). Daarbij wordt er een grater belang aan onderwijs 
toegekend, omdat het de oplossing lijkt voor alle rnaatschappelij ke problemen. De m in ister van jeugdzaken van 
het vierde kabinet Balkenende hoopte dat het onderwijs de opvoedtaken van tweeverd ieners overneemt omdat 
de ouders er tegenwoordig minder tijd voor hebben. Daarnaast zou het onderwijs een sterke bijdrage kunnen 
leveren aan de integratie van allochtonen (Verstegen, 2009). 

De afgelopen 100 jaar is de samenleving drastisch veranderd. Waar vroeger de kinderen werden opgeleid tot 
hetzelfde beroep als zijn of haar ouders, warden tegenwoordig kinderen opgeleid voor beroepen die nu mogelijk 
nag niet eens bestaan. De samenleving is dynamischer en geworden. Door de media zoals televisie en internet 
warden de kennis en informatie niet meer alleen overgebracht door de ouders en leraren. 
Kinderen zijn mondiger en zelfstandiger dan vroeger. Deze veranderingen vragen om een andere aanpak om 
onderwijs over te brengen. Deze andere aanpak is in theorie al ver doorgevoerd en onderbouwd, maar in praktijk 
blijft het gebruik achter. Een oorzaak daarvoor is dat de onderwijsgebouwen nag veelal op de oude traditionele 
wijze gebouwd warden (Jan Willem van Kasteel, 2010). 

Scholen word en veelal op traditionele wijze ontworpen en gebouwd. Dat wil zeggen dat de meeste scholen nag 
uitgaan van een standaardindeling met (eventueel verbrede) gangen en klaslokalen. De bezettingsgraad per 
vierkante meter met i,6 m BVO per leerling per klaslokaal is hoog. Deze bouwwijze en bezettingsgraad beperken 
het onderwijs niet enkel in de organ isatorische rnogelijkheden, maar verhogen oak het risico op een ongezond 
binnen klimaat met te hoge CO,-concentraties (SenterNovem, 2008). 

Daarnaast is het van belang dat nieuwe gebouwen duurzaam warden gebouwd, niet a Ileen bij nieuwbouw maar 
oak bij renovatie of herbestemming. Opdat de gebruikers optimaal kunnen werken in een gezonde en duurzame 
omgeving waarbij het milieu zo min mogelijk wordt be last. 

Er zijn verschillende meetinstrumenten op de markt die de duurzaamheid van een gebouw toet sen, zoals 
BREEAM, GPR Gebouw, LEED, GreenCalc en VABI. BREAAM-NL, GPR Gebouw en LEED hebben een versie die 
~especial iseerd is in scholenbouw (zie bijlage 2, instrumentenoverzicht Duurzaamheid in de gebouwde 
omgeving). 

Er is interesse voor een meetinstrument dat zich weet te onderscheiden van andere instrument en omdat die 
naast de klassieke duurzaamheid oak de dierbare duurzaamheid toetst (Van der Meulen en Suurmeijer, 2009). 

Mensen zijn zuinig op iets wat hen dierbaar is en gaan er dan oak zorgvuldig mee om (Darren en Hordijk, 2009). 

Dat verhoogt dat de gebruikskwaliteit en de toekomstwaarde en daarmee de tota le duurzaamheid van een 
~ebouw (Belt, 2008). 

Onderzcek 
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Er is gekozen om de versie van GPR Gebouw onderwijsgebouwen nader te onderzoeken, vanwege het brede en 
nationaal geaccepteerde karakter van dit meetinstrument en de lange ervaring met het instrument die W/E 
adviseurs sinds 1995 hebben opgedaan. 

1.5 Probleemstelling 

De dierbaarheid van een basisschoolgebouw is op dit ogenblik geen integraal onderdeel van een duurzame 
basisschool. 

Deze probleemstelling leidt tot de volgende doelst e llin gen en vragen. 

Doelstelling 
Dit afst udeeronderzoek zal bijdragen aan het kwantificeerbaar maken van de d ierbaarhe id van een duurzaam 
basisschoolgebouw. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is om te komen tot een communiceerbare en verifieerbare meetmethode 
voor een dierbaar duurzame basisschool. 

Onderzoekshoofdvraag 
In hoeverre kunnen eisen voor een duurzaam, dierbaar basisschoolgebouw gemeten worden door een algemeen 
breed gedragen duurzaam bouwen meetmethode GPR Gebouw, onderwijsgebouw in Nederland' 

Dee Iv rag en 
Wat is een basisschool' 

Hoe hebben het onderwijs en de leeromgeving van basisscholen in Nederland zich ontwikkeld in de 
afgelopen 200 jaar' 
Hoe ontwikkelt een kind zich cognitief en sociaal en wat heeft een kind nodig om te kunnen leren' 
Hoe verhoudt de leeromgeving zich ten opzichte va n het huidige onderwijs' 

Wat is een duurzaam schoolgebouw' 
Waarom duurzaam bouwen' 
Wat word! er verstaan onder duurzaam bouwen' 
Welke verschillende bouwconcepten voor duurzaamheid zijn er? 
Wat zijn de belangrijkste onderdelen van duurzaam bouwen en hoe verhouden deze zich ten opzichte 
van een basisschool' 

Waaruit bes ta at de voe I bare meerwaarde van een basisschool gebouw? 
Wat is de waarde van een eigen identiteit en hoe komt deze tot uiting? 
Op we Ike zintuiglij ke w ijzen wordt een gebouw beleefd' 
Hoe kan de buitenruimte worden ingezet als verle ngstuk van het schoolgebouw? 
Wat zegt de praktijk over de invloed van de leeromgeving op de leerontwikkeling van kinderen' 

Hoe kunnen de eisen voor een dierbaar duurzaam schoolgebouw gekwantificeerd en gemeten worden met een 
communiceerbare en geverifieerde methode zoals GPR-gebouw' 

Wat zijn de karakteristie ken van GPR Gebouw? 
Welke dierbaarheidsvariabelen zijn er te vinden in de literatuur en hoe worden deze gevalideerd' 
Hoe kunnen deze variabelen worden omgezet naar meetbare criteria, zoals in GPR Gebouw' 
Hoe kan het meetinstrument verbeterd worden' 

Hoofdstuk 1 10 
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Om antwoorden op de bovenstaande onderzoeksvragen te verkrijgen, is het van belang dat de onderzoeker 
zowel kennis heeft van duurzame ontwikkeling in de bouw als van onderwijskundige ontwikkelingen, zowel in 
theorie als praktijk. 

De onderzoeker zich heeft gedurende haar studie verdiept in duurzaam en autarkisch (vol led ig zelfvoorzienend) 
bouwen. Na a st de master duurzame bouwtechniek heeft de onderzoeker twee jaar lessen gevolgd aan de pabo in 
Eindhoven, waarbij tevens zeals stagiaire voor versch illende groepen op de basisschool ervaring heeft opgedaan 
met lesgeven en het basisonderwijs. 

ll Onder.toek 
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1.6 Definiering dierbaarheid 

Woordenboek: De Dikke Van Dale dierbaarheid 
lets waaraan men grate waarde hecht 

Frank Bijdendijk, in boek Met Andere Ogen, 2006 

Dierbaarheid hangt samen met identificatiemogelijkheden. Dierbaarheid past in een mensenmaatschappij 
waarin verandering aan de orde van de dag is. Daarom is dat een kwa/iteit met toekomstwaarde. 
De conclusie na het bestuderen van mensen van vlees en b/oed: er zijn twee duurzame, echt menselijke 
emoties waar wij op moeten inspe/en. In de eerste p/aats is dat keuzevrijheid en zelfje /even en je 
leefomgeving kunnen bepalen c.q. inrichten. In de tweede plaats het verbinden met, het identificeren met en 
het houden van. 

Rudy Uytenhaak in een interview door Van Oldendijk 20or 
Wanneer een gebouw je dierbaar is, zul je het /anger koesteren 

Woonbron, woningcorporatie die onderzoek heeft gedaan naar de dierbaarheid van won ingen 
· Dierbaarheid is de emotianele binding die mensen met hun woning en waonamgeving hebben. Een dierbare 
woning is een woning waaraan met grate waarde hecht en die lang gekoesterd wordt. 
· Wat dierbaar is, is onderhevig aan de tand des tijds en vooraf niet te bepalen 

Afstudeerscriptie van Dennis Pisa, 2008 

Dierbaarheid wordt over het algemeen omschreven als iets waar men waarde aan hecht. (. . .) Oierbaarheid 
kan ook beinvloed warden door het accommodatievermogen van een woning te vergrote. 

Van der Meulen, architect in een interview 'Duurzaamheidsbarometer meet woningbestand corporaties, 2008: 

Mensen zijn zuinig op iets wat hen dierbaar is. Wanneer architecten gebonden warden aan minimum 
budgeten, hebben ze weinig ruimte voor bezie/ing. Het is van belang dat bestaande plekken waar mensen 
trots op zijn, te koesteren en te behouden en onderhouden. 

Artikel duurzaamheidsbarometer, rapportage duurzaamheid 
Dierbaarheid speelt direct in op de beleving en emotie van mensen. Als mensen zich emotionee/ betrokken 
voe/en ontstaat duurzaamheid. Dit is de belangrijkste weg die /eidt tot duurzaamheid. 

Of iemand een gebouw als d ierbaar ervaart hangt van vele verschillende factoren af, zoa ls ligging van het 
gebouw, de buurt, de uitstraling, de mate van gehorigheid en emotionele gesteldheid van die persoon. 
Oat maakt de dierbaarheid moeilijk meetbaar (Pi so, 2008). Wat er wel gemeten ka n word en zijn de 
randvoorwaarden die de kans vergroten opdat het gebouw als dierbaar wordt ervaren . In dit onderzoek za l 
onderzocht warden welke randvoorwaarden van toepassing zijn voor een gevoel van collectieve dierbaarheid van 
een basisschool gebouw. Hiermee wordt bedoeld dat het schoolgebouw voor zowel de kinderen, de ouders, de 
leraren en de omwonenden als d ierbaar wordt ervaren. 
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1. 7 Plan van aanpak 

Tijdens dit afstudeerproces zijn 
verschillende stappen doorlopen, zoals in 
figuur 1 ge"illustreerd in de 
onderzoeksopzet. De stappen die elkaar 
opvolgen zijn achtereenvolgens 
doorlopen, met uitzondering aan stap 2 

en 3. Deze verlopen parallel aan elkaar. 
Na het vaststellen van de 
probleemstelling en de inkadering van 
het onderzoek is (in 2 en 3) onderzocht 
wat de ontwikkelingen zijn op de 
gebieden van basisscholenbouw en 
duurzaam bouwen. In dit stadium is er 
een quick scan enquete onder leraren 
verspre id en zijn er verschillende 
interviews afgenomen. Er is gezocht naar 
parallellen tussen de twee onderwerpen. 

... Oit1bH• Ovounwro 'khoo-:9-ebouw ... ,. 
..11 C. .. J'llrttl 
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Figuur l.1: sc.hemat1sc.he weergave van onderzoeksopzet 

4. Vervolgens is onderzocht wat een dierbaar duurzame basisschoo l is. En welke variabelen van invloed zijn op 
een dierbaar duurzaam basisschoolgebouw, zoals beschreven in stap 4a, b enc. 
5. De toetingsmethodiek GPR Gebouw, onderwijsgebouwen is geanalyseerd en waar mogelijk aangepast en 
verbeterd met de gevonden variabelen van een dierbaar duurzaam schoolgebouw 
6. De verbeterde methodiek wordt getoetst aan de hand van een referentieproject. 
7. In de laatste fase is het totale onderzoek geevalueerd en worden er conclusies get rokken. Ten slotte worden er 

aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 

Onderzoeksopzet 
Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen: 

Literatuuronderzoek naar duurzaam bouwen 
Literatuuronderzoek naar primair onderwijs en basisscholen 
OuickScan onder toekomstige leraren in het basisonderwijs (studenten pabo Eindhoven, deeltijd - blp) 
Interviews met verschi llende betrokkenen in het onderwijs en in de bouw 

o Leraren (in opleiding) basisonderwijs: Josien en Martijn van Baare, Astrid Houtman, Marieke van 

Bragt 

o Oud leraar basisonderwijs en docent aan de Fontys pabo: Floran van Poecke 

o Architect bij GSG architecten, mede-auteur 'een nieuwe school' en 'een t radit ie van 

verandering': Gert Grosfeld 

o Adviseur bij ICS adviseurs specialisatie scholenbouw, mede auteur 'een nieuwe school': 

Jan Willem van Kast eel 

o Adviseur bij ICOP specialisatie scholenbouw, mede auteur 'onderwijsvisie & schoolgebouw': 

Yolanda Steijns 

o Adviseur bij KPC groep, specialisatie scholenbouw: Inge Seuntiens 

o Directrice Brede School Het Spectrum, Nesselande: Tilly Terheijden - Schuld 

Onden:oek 



1.8 Opbouw verslag 

Het verslag is uit de volgende onderdelen opgebouwd: 

Deel 1. het verslag 
Hoofdstuk 1: Samenvatting en opzet van het onde1Loek 
Hoofdstuk 2: Uitleg van het basisonderwijs in Nederland en de gevolgen voor de ruimt elij ke omgeving 
Hoofdstuk 3: Duurzaam bouwen, met een verdieping naar duurzame scholenbouw 
Hoofdstuk 4: Onde1Loek naar datgene dat een school(gebouw) uniek maakt 
Hoofdstuk 5: Het meetbaar maken van de dierbaarheid van een dierbaar duurzame basisschool 
Hoofdstuk 6: Conclusie en aanbevelingen 

Deel 2. de bijlage 
In de bijlage zijn achtereenvolgens te vinden: 

Definities en begrippen 
Vergelijking duurzaam bouwen instrumenten 
Uitwerking 5 cognitieve ontwikkelingstheorieen 

4 Uitwerking 5 sociale ontwikkelingstheorieen 
5 Kinderen met een gedragsprobleem/stoornis 
6 Sterke/zwakke scholen volgens de onderwijsinspectie 
7 Gedetailleerde uitwerking van 8 versch11lende duurzaamheidsstromingen 
8 Programma van frisse scholen 
g Brief rijksbouwmeester 
10 Verwerking quick scan 
11 7 uitgewerkte interviews 
n Module beschrijving GPR Gebouw 
13 Bepaling variabelen vanuit verslag voor vernieuwde versie GPR Gebouw 
14 Casestudy brede school Nesselande, Cita architecten 
15 Beoordeling casestudy met GPR Gebouw 4.1 
16 Beoordeling criteria door expertpanel 

In de bij lage zijn de gedetailleerde uitwerkingen te vinden van verschillende onderdelen uit het verslag, de 
uitgebreide verwerkingen van de interviews, de volledige analyse van de quick scan en de vergelijkende 
dierbaarheids analyse van GPR Gebouw, modules gebru ikskwaliteit en toekomstwaarde. 

Hoofd5tuk 1 14 
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2 Primair onderwijs in Nederland 
Onderwijs is de geregelde overdracht van kennis en/of vaardigheden (Van Dale, 2006). Al ie basisscholen en 
scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen tussen de 4 en 13jaar vallen onder primair onderwijs, oak wel 
basisonderwijs genoemd (Rijksoverheid, 2010). In dit onderzoek wordt met primair onderwijs het onderwijs 
bedoeld dat op basisscholen wordt gegeven. In basisscholen werken grate groepen mensen en vooral kinderen 
tussen de 4 en 13 jaar van verschillende afkomst, leeftijd en cultuur gedurende langere periode intensief samen. 
De periode van 4tot13jaar is een gevoelige ontwikkelingsperiode voor kinderen waarin ze intellectueel, sociaa l 
en cultureel warden gevormd (Staro, 2008). 

Het primair onderwijs vormt de basis van de huidige kennismaatschappij. De algemene doelstelling van het 
primair onderwijs luidt 
"ervoor zorgen dat leer/ingen in de eerste Jase van de doorlopende leer/ijn hun talenten maximaa/ kunnen ontplooien 
en vervolgonderwijs kunnen volgen dat het beste past bij hun talenten. Het primair onderwijs legt bovendien de basis 
voor de huidige en toekomstige deelname van deze leer/ingen aan de samenleving". (Rijksbegroting, 2010). 
Onderwijsconcepten veranderen mede door recente resultaten uit de neurologie, ontwikkelingspsychologie en 
veranderingen vanuit de maatschappij, aangestuurd door de politiek (Verstegen, 2008). Vanuit het ministerie van 
onderwijs moet het onderwijs aan de volgende doelstelling voldoen 
"een onderwijsstelsel dat zodanig functioneert dat het onderwijs aansluit bij de talenten en de ambities van 
individuele leer/ingen en bij wat de maatschappij nodig heeft." (VROM, 2009). 

In dit hoofdstuk zal onderzocht warden welke ontwikkelingen er zijn geweest in de maatschappij en het onderwijs 
en hoe dat terug te vinden is in onderwijsgebouwen en de fysieke leeromgeving van kinderen. 
Vervolgens warden de recente ontwikkelingen in onderwijs uit eengezet, en zal er warden ingezoomd op de 
hogere behoeften die per ontwikkelingsfase, zowel cognit ief en sociaal, per kind van belang zijn voor zowel de 
binnen- als buitenruimte. Het doel hiervan is om de randvoorwaardelijke criteria te vinden die bijdragen aan het 
verd ierbaren van een basisschoolgebouw. 
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Eon dil'lbaH duurza.,,, bas15$ChOOl9ebo11W 

2.1 Onderwijs en leeromgeving 

2. 1. 1 Ontwikkeling van het onderwijs en de fysieke leeromgeving 

De afgelopen 200 jaar is het onderwijs langzaam geevolueerd van het klassieke, klassika le, leraargestuurde 
onderwijs naar onderwijs waar de ind ividuele leerling centraa l staat. De laatste 20 jaar zijn de veranderingen in 
een stroomversnelling is gekomen mede door snelle veranderingen in de maatschappij en vernieuwde ideeen 
over wat belangrijk is veer de ontwikkeling van een kind. De eisen aan de schoolgebouwen zij n deels eek 
geevolueerd, maar behouden neg sterk de oude herkenbare kara kteristieken. 

Overzicht van 1800 tot nu 
Veranderingen in het onderwijs vloeien voort uit nieuwe didactische en pedagogisc he opvattingen die het gevolg 
zijn van algemene sociale en technologische ontwikkelingen (St eijns en Koutaman is, 2004). Onderwijsgebouwen 
zijn de afgelopen decennia veranderd door zowel didactische a ls typologische ontwikkel ingen. De ontwikkeling 
van het schoolgebouw kan globaal in twee perioden verdeeld warden: 

1801-1940 
Veer 1800 werd onderwijs thuis gegeven in kleine groepjes, vanaf 1801 werd het lager onderwijs in de 
wet vastgelegd en ontstond er klassikaal onderwijs. In 1850 deed het traditionele gangtype 
schoo lgebouw zijn intrede met hoge lokalen en ramen, leerlingen in rijen van twee gericht op het 
schoolbord en de leraar. Doelmatigheid, soberheid, optima le toetreding van licht en lucht waren de 
speerpunten van de overheid. De belevingswereld van een kind was neg geen onderdeel bij het denken 
over schoolgebouwen. Het merendeel van de kinderen ging na de basisschool d irect werken (Boersma et 
a l, 1997). 
1945- heden 
Er ontstond kritiek op het traditionele onderwijs. Leerli ngen zouden een te passieve rel hebben en er 
werden nieuwe werkvormen ontwikkeld die de starre verhoudingen in de klas doorbraken en leerlingen 
tot meer zelfstandig werk aanzette. Architectonische beslissingen werden meer gevoed door 
onderwijskundige overwegingen. Naast het gangtype school, ontstonden er eek aan hal- en 
paviljoenscholen. De monument ale school van veer de oorlog werd afgelost door een introvert gebouw 
in een groenstrook aan de rand van een nieuwbouwwijk (Boersma et al, 1997). Het klassikale onderwijs 
blijft ondanks vernieuwde inzichten gehandhaafd. De organisatie van het schoolgebouw leek lange tijd 
onaantastbaar, maar de laatste 10 jaar van de twintigste eeuw verschijnen er variaties op het geijkte 
schooltype. 

Schoolgebouwen meet en over het algemeen met beperkte budgetten gerealisee rd warden: 

'De voorwaarden om tot een goed schoolgebouw te komen, liggen dan ook vooral besloten in de grote betrokkenheid 
m inventiviteit van de opdrachtgever en architect.' (Boersma et al, 1997). 

Scholen veer bijzonder onderwijs, zeals vrije scholen,jenaplan en Montessori scholen he bben het grate voordeel 
:lat er een grate betrokkenheid is van het bestuur, de medewerkers en ouders. Zij he bben zeer expliciete ideeen 
Jver hoe onderwijs gestalte meet krijgen en vertalen dat naar de onderwijskundige kwa lite it van een 
;choolgebouw. 

Jp de volgende twee pagina's (tabel 2.1) is er een gedetailleerd chronologisch overzicht van de veranderingen in 
1et onderwijs en de fysiek ruimtelijke gevolgen daarvan. 
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Jaar 

Va 1860 

1880 

1850-
1900 

Veranderingen in onderwijs, politiek en/of samenleving 
Eerste wettelijke regelingen voor lager onderwijs om onderwijs en 
maatschappij beter op elkaar af te stem men met invoering van: 
Klassikaal onderwijs met gebruik van schoolbord, onderwijsinspectie, 
onderwijsmethoden, nieuw systeem van straffen en belonen, 
overgangsexamens, examenregeling voor onderwijzer 
Modelontwerp voor scholen, ter bevordering van de doelmatigheid van het 
gebouw. Er was een grote groei aan leerlingen, tevens moesten de 
gebouwen kwalitatief beter warden met meer lie ht, lucht en ruimte voor de 
leerlingen. Kwaliteit scholenbouw bleef matig. 
Door nieuwe schoolgeldregeling kwamen er meer leerlingen naar school en 
ontstond er een gebrek aan leraren door een tekort financiele middelen 

De allerkleinste kinderen werden gescheiden van de andere kinderen en 
onderwijsprogramma lezen, schrijven, rekenen werd verbreed met de 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en kennis van natuur. Onderscheid 
tussen 'gratis' reguliere scholen en particuliere bijzondere scholen 
Er kwam meer aandacht vanuit de overheid voor onderw.ijs. Tevens een 
blijvende toename aan leerlingen. Hygtenische voorschriften voor 
scholenbouw werden wettelijk vastgelegd. Nieuw financieel kader in 1878, 
in hoog tempo werden er meer scholen gebouwd 

Het scholenbouwbesluit, zeer minimale eisen met aandacht voor 
'beheersing van leerl ingen', dus toezicht voor leraar op alle leerlingen 

lnvoer leerplichtwet voor kinderen van 6 tot 12 jaar, meer kinderen gaan 
naar school. Scholenbouw werd meer gericht om warme, aantrekkelijke 
schoolhuizen te bouwen in plaats van kille kazerne-achtige gebouwen 
Door bezuinigingen in het onderwijs raakte het klassikale onderwijs nog 
verder verankerd. Onderwijsvernieuwing met doorbreking van het 
klassensysteem werden niet als realistisch beschouwd. Grote scholen 
werden toegestaan, klaslokalen voor maximaal SS leerlingen. 

lntrede openluchtscholen (Nieuwe Bouwen). Autoritaire verhoudingen in 
het onderwijs bl even. Duiker: 'een gezonde school voor het gezonde kind' 

Hygiene als voorwaarde voor lichamelijke gezondheid. Geestelijke 
ontwikkeling kwam op de tweede plaats 

Ruimtelijke kenmerken 
School bestond uit een klaslokaal 
voor alle leerlingen. In het 
klaslokaal had de leerkracht 
permanent toezicht over a lle 
leerl ingen in de klas 
Geen verhoging voor de 
leerkracht meer, lokalen zijn naast 
elkaar gelegen 

Bestaande scholen werden 
uitgebreid en opgedeeld; nieuwe 
scholen werden gebouwd 
Het kind stond niet centraal. De 
bouwtechnische kwal iteit, zeals 
lucht li cht en ruimte waren 
sturend in het ontwerp 
Meerdere vertrekken in een 
school. Orie lokalen van 5 meter 
hoog en direct met buiten 
verbonden 
Gangtype school: 2 rijen 
leslokalen verbonden door een 
gang. 
Bouwnormen werden opgelegd 
vanuit de overheid: hoge 
verdiepingen met tong gewelf, 
raampartijen met schuif en 
tuimelramen en (verplichte) 
s mmetrie 
Maximaal 100 leerlingen per 
lokaal, minimaal o,8 m 1 per 
leerling en 3,6 m 3 luchtvolume per 
leerlin 

Monumentale uitstraling binnen 
bouwblokken om aandacht te 
vestigen op de belangrij ke plek 
van onderwijs in de samenleving . 
langgerekte gebouwen, 
klaslokalen aan de zonzijde 

ele en 
Grotere ram en, transparant ie en 
uitzicht naar buiten. Wanneer 
mogelijk les in buitenlucht. Open 
van binnen. Specifieke aandacht 
voor buitenruimten 
Het gangtype schoolgebouw 
ontwikkelt zich verder, mede door 
zijn architectonische expressie, tot 
een monumentaal element in het 
st adsbeeld 
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1950 - Onderwijsvernieuwing kwam op langzaam op gang 
heden 

1950 Onderwljs veranderende van een middel voor overdracht van kennis naar 
een mid de I tot de vorming van leerlingen, wat betreft de persoonlijke en de 
algemene ontwikkeling. Er ontstonden nieuwe pedagogische en 
didactische opvattingen over onderwijs. Het a ant al leerlingen verdubbelde 
door de verlenging van de leerplicht van 6 tot 10 jaar, de emancipatie, de 
bevolkingsgroei en de vergrote toegankelijkheid van scholen. 

1953 Rapport door VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), meer 
aandacht voor individuele kind. Groepslessen dienden zo kart mogelijk 
gehouden te warden waama leerlingen zelfstandig hun opdrachten 
uitwerken. lndividuele ontwikkeling moest gecompleteerd warden door 
sociale vorming . Sam en de week beginnen, eindigen en belangrijke 
festiviteiten vieren 

1985 Wet op het basisonderwijs, die de wet op lager onderwijs (1920) en de wet 
op het kleuteronderwijs (1955) verving. Vakken: zintuiglijke opvoeding en 
lichamelijke opvoeding, Nederlandse taal, rekenen, Eng else taal, 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis, maatschappelijke 
verhoudingen, geestelijke stromingen, expressie-activiteiten en sociale 
redzaamheid 

1997 Decentralisatie in huisvestingszaken: gemeenten, schoolbesturen en 
schooldirecties ontwikkelen het lokale huisvestingsbeleid voor scholen 
onderlin 

2010+ "het ontwerpen van nieuwe schoolgebouwen en de aanpassing van de 
bestaande voorraad vragen om flexibele en creatieve strategieen die rekening 
houden met nieuwe eisen en instaat z1j'n om nieuwe werk- en leeromgevingen 
terealiseren." (Steijns en Koutamanis, 2004) 

Bron: (Boersma, 1997), (Hertzberger, 2008), (Steijns, 2004) 

Ontwikkeling van onderwijsvernieuwingsstromingen 

Aandacht voor organisatie van 
ruimte, maar weinig aandacht 
voor de architectonische 
uitstralin 
Hoofdopzet scholen bleef 
onveranderd: langwerpig gebouw 
met leslokalen 

Vergroting van klaslokaal, van 
vast naar verplaatsbaar meubilair, 
vergroting van het schoolgebouw 
met een gemeenschapsruimte, 
een speelwerklokaal en 
handenarbeidlokaal, aandacht 
voor akoestiek 
Meer vrijheid voor opdrachtgevers 
en architecten om gebouwen naar 
eigen inzichten en wensen te 
bouwen. Veranderingen van 
klasopstellingen 

Binnen gemeentelijke bepalingen 
alle vrijheid voor scholenbouw 

Tab~I 2 .1 

Eind 19' eeuw kwamen kwam er kritiek op het traditionele onderwijsstelsel, vanwege een gebrek aan een 
samenhangende schoolstructuur. In 1890 werd de beweging Nieuwe School voor vernieuwing van 
onderwijsinhoud opgericht. Dit leidde tot een viertal visies op het Nederlandse schoolsysteem, ter inspiratie en 
als start voor vernieuwingssystemen: 

Lagere school is voor alle kinderen 
Twee typen basisscholen voor normale en meer intellectuele kinderen 
Scheiding afzonderlijke vakken moest worden tegengegaan, meer uitgaan van totaliteit van 
samenleving 
School moest een werkplaats zijn waar leerlingen konden spelen, ervaringen opdoen en aan de hand van 
velerlei materiaal de werkelijkheid ontdekken 

Deze denkbeelden werden beperkt in de praktijk toegepast. Maar verschillende onderwijsvernieuwers zoals 
Maria Montessori, Rudolf Steiner en Peter Petersen hebben halverwege de 20' eeuw toch een grote invloed 
gehad op de architectuur voor het Nederlandse schoolgebouw. Hun ideeen vormen nog steeds de basis voor de 
hervormings onderwijspedagogiek (Boersma et al, 1997). Op de volgende pagina staan in tabel 2.2 de 
belangrijkste karakteristieken per onderwijsstroming uitgelicht met de bijbehorende bouwkundige kenmerken. 
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Meest invloedrijke onderwijshervormingsgedachten 

Maria 
Montessori 
(1870-1952) 

Montessori
onderwijs 

Rudolf Steiner 
(1861-1925) 

Vrije School 

Peter Petersen 
(1884-1952) 

Jenaplan 

lnhoud/ 
kenmerken 
Zelfontwikkel ing en 
zelfontplooiing, st rev en naar kind 
onafhankelijk te ma ken. 
Aandacht voor verschillende 
ontwikkelingsgevoelige perioden 
van ieder kind 
Heterogeen samengestelde 
groepen 

Gaat uit van de driedelige mens: 
den ken, voelen en willen. Deze 
moeten al/e drie ontwikkeld 
warden. De verschillende 
levensfasen die een mens 
doorloopt (7) vereisen elk een 
eigen pedagogische aanpak 
Leerling blijft gehele 
schoolperiode bij dezelfde docent 

Kind is het product van de relaties 
die het met zijn medemens 
aangaat 
Leerlingen van drie leeftijden bij 
elkaar in groep 

Bron: (Boersma et al, 1997), (Berding en Pols, 2006) 
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Werkvormen 

Nadruk op 
individuele 
ontwikkeling 
samen met 
samenwerking in 
wisselende 
arbeidsgroepen 

Zowel 
individueel 
werken als in 

groepen 

Groepsgesprekk 
en, zelfstandig 
werken, spel/en, 
viering van 
verschillende 
feesten 

20 

Fysiek ruimtelijke kenmerken 

Grote gemeenschappelijke ruimte, 
groepsruimten en individuele plekken, bij 
voorkeur in open schakeling 
Naast gymnastieklokaal oak speelgangen en 
speelhallen ter bevordering van motoriek 
Juiste verhoudingen tot maatvoering zijn van 
belang 
Omgeving ondersteunt natuurlijke drang van 
kinderen om te ontdekken, om zelf te willen, 
te denken en te handelen 
Schooltuin voor leren handelen, ordening, 
planning en dragen van verantwoordelijkheid 

Organische omgeving waarbij lichaam, ziel en 
geest een passend omhulling moet krijgen 
Beleving van gebouw is belangrijk: 
kleurstellingen omdat deze motiverend, 
harmoniserend en gemeenschapsvormend 
werken 
Lokaalwanden zijn om te presenteren van 
verwerkte opdrachten, zoals gedichten, 
tekeningen, teksten ets. 

Grote gemeenschappelijke ruimte, 
groepsrvimten en individuele werkplekken 
Gymnastieklokaal, handvaardigheidslokaal en 
speellokaal 
De omgeving is zodanig dat het kind wordt 
geprikkeld tot allerlei activiteiten > 
ontdekhoeken 

Tabel 2 .2 



Een d1erbaor duun:aam ba""thoolgebovw 

2.2 Recente ontwikkeling in het onderwijs 

2.2.1 De theorie 
De samenleving is veranderd van een hierarch ische maatschappij met vaste rollen en patronen naar een 
individuele samenleving waarbij men invloed heeft op zijn eigen keuzes en ontwikkeling. 
Voor de oorlog was onderwijs aanbod·gestuurd: de leraar bepaalde wat het kind moest leren. Dit bestond 
voornamelijk uit het uit het hoofd leren van feiten en getallen. Nu verschuift dit evenwicht naar vraag gestuurd 
onderwijs, adaptief onderwijs. Het kind komt centraal te staan en leert zichzelf kennen, te reguleren en leert 
verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen leer- en ontwikkelingswerk. De lesstof wordt minder statisch dan in 
oudere onderwijsmodellen gegeven. Het doel hiervan is dat de lesstof betekenisvol wordt onder andere door het 
doen van proefjes, samenwerking en afwisseling tijdens de lessen. Oak is er binnen deze onderwijsvisie ruimte 
voor kinderen die sneller oftrager werken. De tragere kinderen krijgen extra begeleiding en de snellere kinderen 
krijgen extra opdrachten ter verdieping of verbreding van de lesstof. Kinderen leren verschillende strategieen om 
hetzelfde te einddoel te behalen. Daarmee leren ze sneller en efficienter denken (De Bil, 2007). 

Samenwerken 
Samenwerken wordt belangrijker. Kinderen leren dat ze onderdeel uitmaken van een geheel en dater samen 
meer gedaan en geleerd kan warden dan alleen. Structureel Cooperatiefleren (Kagan, 2007) geeft aan dat in 
groepswerk iedereen verantwoordelijk is voor zijn deel en dat men gezamenlijk tot een eindwerk komt. Elke 
deelnemer in de groep is onmisbaar, hierbij warden cogn it ieve vaardigheden ontwikkeld, maar oak 
commun icatieve vaardigheden en leert men sociale interactie vanuit betrokkenheid en moraliteit. 

Verscheidenheid aan leerlingen 
Een andere ontwikkeling is dat de basisscholen een grotere verscheidenheid aan kinderen krijgen in het door de 
overheid gestimuleerde project: Weer Samen Naar School (WSNS). 
Kinderen word en minder snel naar speciaal onderwijs gestuurd (Bongaards, 2009). Het gaat in het bijzonder om 
kinderen die een gedrags- en leerprobleem hebben, zoals ADHD, dyslexie, autisme of hoogbegaafdheid. De extra 
zorg voor deze kinderen komt apart beschikbaar, zo komen er bij voorbeeld wekel ijks op scholen een logopedist 
en een remedial teacher. In paragraaf >.4 warden de behoeften van deze kinderen uiteengezet. 

Kerndoelen en leerlijnen 
Sinds 2001 zijn er kemdoelen en leerlijnen (Greven, 2001) ingevoerd op alle Nederlandse basisscholen. De 
kemdoelen geven wettelijke kaders van wat geleerd zou moet warden aan onderwij sinhoud per groep. De 
kerndoelen geven niet aan hoe het ge leerd moet warden. De leerlijnen geven aan dater een doorgaande lijn in 
het aanbieden van de lesstof wordt verwacht. Kinderen ontwikkelen zich op een zelfde wijze maar vaak in een 
ander tempo. De lesstof moet dus aangepast word en aan de ontwikkelingsfase van het kind. Het is van belang 
dat in een volgende groep wordt voortgebouwd op wat de kinderen hebben geleerd in de vorige groepen. 

Om zo effectief mogelijk te kunnen leren, zijn er drie (sociale) basisbehoeften voor kinderen waaraan voldaan 
moet warden. Wanneer er aan deze drie behoeftes wordt voldaan, voelt een kind zich prettig en veilig hetgeen 
ruimte geeft tot leren. De drie basisbehoeften (Stevens, i994) van leerlingen zijn: competentie, autonomie en 
relatie, zie tabel 2.3. 

Competentie: lk weet dat ik het kan en ik kan nag meer leren 
Autonomie: lk ben onafhankelijk en ik kan mijn leergedrag zelf sturen 
Relatie: lk ben niet alleen, ik word geaccepteerd, ik hoar erbij en ik voel me veilig 
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T echnische Umver.;itei E1ndhove-n 

Relatle Compelentie Autonomie 

lnteractie Leer1ingen persoonlijk Leertingen helpen Leerfmgen ruimte geven, 
ontmoeten reflecteren initiatieven honoreren 

fnstructle Een instructie geven die Activerend leren centraal Leerlingen (mede) de taak 
veilig is voor leerlingen stellen in opdrachten en/of de vormgeving 

daarvan laten kiezen 

Klassenorganisatie Ontmoetingstijd cre~ren Aanpassingen in tijd en Met leerlingen plannen wat 
met leertingen ruimte maken voor ze hoe gaan doen 

leer1inaen 

Bron: (Dijkstra, 2010) Tabel 2.3 

2.2. 2 De praktijk 
Scholen bieden nu dus meer gedifferentieerd onderwijs aan een bredere doelgroep. Dit komt naar voren in 
onderwijsvisies en wordt geleerd op de pabo's. 
Het Montessorionderwijs en vrije scholen staan erom beke nd om dat de fysieke omgeving aangepast is aan de 
onderwijsvisie. 
Op andere scholen blijkt het lastig te zijn om de onderwijsvemieuwingen door t e voeren, zowel in het te geven 
onderwijs als in de fysieke omgeving. Dit heeft verschillende oorzaken: 

Veel leraren geven nag les via de oude lesstructuur en besteden minder aandacht aan 
onderwijsvernieuwingen . Ze geven aan dat de complexiteit van het onderwijs in de afgelopen 20 jaar is 
toegenomen en vertrouwen op hun eigen werkwijze (Van Baare, 2010). 

Veel schoolgebouwen zijn nag ongeschikt voor deze onderwijskundige inhoudelijke verandering (Van 
Ka steel, 2010). Kinderen leren niet enkel me er passie f zittend in een school ban k, maar ze leren doorte 
doen, te ontdekken en t e ervaren. Daarvoor zijn verschillende opstellingen gewenst, zoals groepswerk, 
zelfstandig werk, kringgesprek, creatieve en act iviteiten en klassi kale instructie . Dat vraagt meer van de 
ruimtelijke omgeving. 



2.3 Ontwikkeling van kinderen op de basisschool 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar en theorieen ontwikkeld over de manier waarop kinderen leren. In 
deze paragraaf zal onderzocht worden op we Ike wijze een gebouw ondersteunend kan zijn aan de verschillende 
ontwikkelingsfasen van een kind. 

Psychologen en psychiaters benadrukken dat de invloed van de omgeving op kinderen groot is en dat de eerste 
bewuste indrukken die een mens opdoet met zijn omgeving beslissend zijn voor zijn of haar verdere leven 
(Hertzberger, 2008). Om die reden zal in de volgende paragrafen aandacht worden besteed aan de cognitieve en 
sociale ontwikkelingsperioden die een kind doormaakt gedurende de basisschoo lperiode en wat dat voor 
gevolgen dat heeft voor de fysieke omgeving. 

Ontwikkelingsstadia in het denken van een kind 
De ontwikkeling van het den ken, redeneren en begrijpen wordt de cognitieve ontwikkeling genoemd, ofwel de 
intellectuele (verstandelijke) ontwikkeling. 
Zintuigen spelen een grate rol bij beginnend denken. Kinderen beginnen met concreet den ken: het kind gaat uit 
van alles water direct te zien is. Door de ontwikkeling van de motoriek, verbreedt de wereld van kinderen zich. Ze 
kunnen actiever onderzoeken en verbanden leggen. Later leren ze redeneren, dus een voorstelling van iets maken 
dat ze niet d irect kunnen zien (De Bil en de Bil, 2007). 

Over de ontwikkeling van het den ken zijn meerdere theorieen ontwikkeld voor het basisonderwijs. In bijlage 3 
warden de onderstaande theorieen uitgebreid beschreven: 

Theorie van Piaget (1896 -1980) beschrijft de cognitieve ontwikkeling in verschillende stadia 
Vygotsky's theorie (1896-1934) over cognitieve ontwikkeling interactie met de omgeving 
lnformatieverwerkingstheorie (ontstaan rondom1970) beschrijft hoe kinderen efficienter informatie 
kunnen verwerken 
Bronfenbrenner theorie (1917- 2005) en de ecologie van de menselijke ontwikkeling 
Maslow's (1908-1970) motivatietheorie 

Deze zijn in ta be I 2.4 uiteengezet per ontwikkelingsfase van een kind en wat daarvan de consequentie zal zijn 
voor de fysiek, ruimtelijke omgeving. 
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techn1sc;lie: Umve~1t~1t Emcstiovctt 

o-3jaar 
Voorschoolse 
periode 

4-7 jaar 
Onderbouw 

B-11jaar 
Bovenbouw 

12 + jaar 
Naschoolse 
periode 

Piaget 

Kinderen leren 
door ervaring in 
interactie met 
deomgeving 

Motorisch 
reageren op 
waarnemingen 

Snelle 
ontwikkeling in 
denken en taal, 
eenvoudige, 
eenzijdige 
denkpatronen 

Vermogen tot 
consistent en 
logisch 
nadenken 
ontwikkelt zich. 
Kinderen leren 
door concrete 
waarnemingen 

Abstract denken 
ontwikkelt zich 

Vygotski 

Aanleg en 
milieu zijn van 
belang voor de 
ontwikkeling 

Beleveniswereld 
van een kind 
moet aansluiten 
op het geleerde. 
Hard op 
verwoorden 
reguleert het 
eigen den ken en 
leren 

Leren in 
interactie met 
fysieke en 
sociale 
omgeving 

lnformatie-
verwerking 
theorie 
Verwerking van 
informatie in 
menslijk brein 
vergelijkbaar 
met computer 

Kind kan 3 tot 4 
eenheden van 
informatie 
onthouden. 
Door 
strategieen 
nieuwe kennis 
koppelen aan 
bestaande 
kennis 

Efficiency 
geheugensyste-
men nemen toe, 
kind kan 
on9eveer7 
eenheden 
informatie 
onthouden 

Hoe meer 
informatie er 
aanwezig is in 
het 
denksysteem, 
hoe makkelijker 
het is om 
nieuwe 
informatie op te 
slaan 

Maslow 

Gedragvan 
mensen komt 
voort vanuit 
een motivatie 
vooreen 
be aalddoel 

Behoefte aan 
lief de, 
eten/drinken, 
warmte, slaap 

Behoefte aan 
het ontdekken 
van de wereld in 
een stabiele en 
vertrouwde 
omgeving 

Behoefte aan 
interactie, 
sociale band en 
en waardering 
op zowel 
cognitief als 
sociaal 

Gevolgen voor fysieke 
omgeving 

Nvt voor basisschool 

Kleinschalig en 
ovenichtelijk met 
zichtlijnen op kind
ooghoogte 
Schaal aangepast aan 
kinderen 
Looproutes door bekend 
gebied kort houden 
Ontdekplekken, zowel 
binnen als buiten 

Verschillende werk- en 
ontdekplekken zowel 
binnen als buiten 
Piek ken voor ontmoeting 
en spelen 
Overzichtelijke omgeving 
Weerskenmerken 
zichtbaar/voelbaar maker 

Nvt voor bas1sschool 

Bron tabel: (de Bil en de Bil, 2007), (Bilo,2006), (Oers en Westerman, 2004), (Hooijmaaijers et al, 2009) label 1.4 

Hoofdstuk 2 



Ontwikkelingsstadia sociale ontwikkeling 
Kinderen zijn gericht op andere mensen. Al vanaf de geboorte richten baby's zich op menselij ke gezichten. 
Socia le vaardigheden leren kinderen in interactie met anderen. Evenals cognitieve ontwikkeling is sociale 
ontwikkeling niet aan een factor toe te schrijven. Ook hierbij spelen a an leg en omgeving een grote rol. Een kind 
wordt gesocialiseerd door opvoeding en identificatie met rolmodellen in de omgeving (Oers, 2004). In Nederland 
!even verschillende culturen en religies naast elkaar en kinderen met deze versch illende achtergronden zitten bij 
elkaar in een klas. Kinderen zijn over het algemeen flexibe l en kunnen zich goed aanpassen, m its de 
verwachtingen voorspelbaar en begrijpelijk zijn. Een kind kan in conflict komen met zichzelf als er grate 
verschillen zijn tussen de sociale verwachtingen thuis en bijvoorbeeld de sociale verwachtingen op school. 

In bijlage 4 warden de volgende theorieen beschreven: 
Sociaal leren theorie uitgewerkt door Albert Bandura (1925) 

Cognitieve ontwikkelingstheorie 
Het belang van spelen 
Ontw ikkeling van vriendschappen 
Eriksons (1902-1994) s ontwikkelingsstadia behoeften van een kind 

label 2.5 beschrijft de bovenstaande theorieen per ontwikkelingsstadium op de basisschool met de gevolgen 
voor de fysiek ruimtelijke omgeving. 
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Sociaal leren Cognitieve Het belang van Ontwikkelings- Gevolgen voor fysieke 
theorie ontwikkelings- spelen stadia behoeften omgeving 

theorie kind 

Gedrag wordt Moreel den ken Spel helpt bij Een veilige basis 

aangeleerd over sociale de verwerking biedt 

doorte reg els van emoties en mogelijkheden 

observeren en gebeurtenissen tot ontwikkeling 

teimiteren 

o-3jaar Nadoenvan Kinderen bouwen Kinderen Opbouw Nvt voor basissc:hool 

Voorschoolse anderen een ma ken basisvert rouwen 
periode rechtvaardigheids oogcontact, en de drang om 

gevoel op maarspelen zelf te beslissen 
apart en 
brengen elkaar 
op ideeen 

4-7 jaar Positieve Kleuters kijken bij Apart spelen, Orang om de Zichtlijnen en plekjes or 
Onderbouw ervaringen de beoordeling maar interactie wereld te te spelen en verstoppen 

zullen worden van een situatie door het ontdekken, dat Directe 
herhaald; naar het effect, uitwisselen van kan botsten met feedbacksystemen 
gedrag dat een vanaf 6 jaar kijken speelgoed, de grenzen van inbouwen, waardoor 
negatieve naar het vanaf s jaar de omgeving kinderen effect van 
ervaring tot voorafgaande en ontwikkelt het gedrag merken 
gevolg heeft de context 'doen alsof'-
niet spel zich 

8-11jaar Kinderen leren Er is een De wil om te leren Rustige en geborgen 
Bovenbouw zich steeds beter gezamenlijk en te ontdekken, plekken voor rustig 

verplaatsen in doel in het spel maar ook angst werken en spelen 
anderen en en kinderen om te falen Grotere (buiten)ruimte 
wegen dat mee spelen en voor teamspelen 
met de morele werken meer Rugdekking bij 
beoordeling van samen werkplekken 
een situatie 

12 + jaar Op zoek naar Nvt voor basisschool 
Naschoolse eigen ident iteit, is 
periode steeds beter in 

staat om eigen 
keuzes te maken 

Bron tabel: (de Bil en de Bil, 2007), (Bilo,2006), (Oers en Westerman, 2004), (Hooijmaaijers et a l, 2009) label l .S 

Conclusie theorieen over ontwikkeling op school 

Geen van de bovenstaande theorieen is volledig, maar de afzonderlijke theorieen vu I I en e lkaar aan . 'Binnen de 
leer- en ontwikkelingspsychologie is er eigenlijk geen verse hi/ van mening meer over het feit dat ontwikkeling het 
resultaat is van interactie tussen kind en omgeving' (Hooijmaaijers, 2009), maar binnen de 

ontwikkelingspsychologie wordt er nauwelijks wordt ingegaan op de invloed van de fysieke omgeving op de 
mogelijkheden voor de (leer)ontwikkeling van een kind. 

Wei wordt er gesproken in de literatuur over een rijke leeromgeving met verschillende hoekinrichtingen die de 

leerlingen uitdaagt tot ontdekken, maar deze bestaat veela l u it elementen en producten die de leraren samen 
met de kinderen in de klas hebben gezet. 

Welke functionele randvoorwaarden een gebouw kan bieden voor een prettige leeromgeving is neg een abstract 

terrein waar de besluitvorming vee lal intu'itief plaatsvindt. 

oofdstuk 1 l b 



2.4 Beperkingen bij kinderen in het basisonderwijs 

Meer kinderen met een grote diversiteit aan zorgbehoefte krijgen een plek in het basisonderwijs. Dit komt 
doordat er in de huidige onderwijssystemen een grater beroep wordt gedaan op de ze lfredzaamheid van 
kinderen, waardoor afwijkend gedrag eerder opvalt. Ook is men tegenwoordig beter in staat om beperkingen en 
afwij kingen te diagnosticeren dan 15jaar geleden. 
(Leer)problemen ontstaan door erfelijke aanleg en de e rvaringen die een kind opdoet. De leeromgeving dient 
ruimte te bieden voor verschillende zorgleerlingen (Univers iteit van Ti Iburg, 2010), (Va n der Slikke psycho lo gen, 
2010). De overheid stuurt erop aan om deze kindere n in een reguliere klas op te nemen om ze beter te integreren 
met de samenleving (Bonaards en Sas, 2008). Deze kinderen hebben extra begeleiding nodig. De school biedt 
samen met hulpverleners een sociale structuur en begeleiding. Behalve organisatie voor extra begeleiding, heeft 
dit ook gevolgen voor de fysiek ruimtelijke omgeving, zoals extra spreekkamers voor individuele begeleiding (Van 
Kasteel, 2010). Tabel 2.6 de verschillende karakteristieken voor zorgleerlingen uiteen en gevolgen voor de fysie ke 
omgeving. 

1 
Dia nose 

Kinderen met 
gedragsproblemen 

Kinderen met een 

I visuele beperking 

Kinderen met een 

1 
auditieve beperking 

Kinderen met een 

I fysieke beperking of 
mobiliteitsbeperking 

Omschri"vin 

Dit omvat een breed scala verschijningsvormen, zeals 
overbeweeglijkheid1 aandachtsstoornis en contactstoornis die 
bij elk kind zich anders uit. De kinderen ziJn over het algemeen 
snel afgeleid en hebben behoefte aan afwisseling in 
werkzaamheden. Ook hebben deze kinderen behoefte aan 
een gestructureerde en rustige omgeving of plekken waar ze 

zich kunnen terugtrekken. 

Deze kinderen hebben een beperkt tot geen zicht, ook 
kleurenblindheid (8% van de jongens} behoort in deze 
categorie. Deze kinderen hebben moeite met zich te 
orienteren en diepte in te schatten. Helde re markeringen en 

orientatiepunten in een gebouw zijn van belang en aandacht 
voor verschiHende verlichtingssterkten. Ook de akoestiek van 
een gebouw kan fungeren als een hulpmiddel voor de 
orifntatie van visueel beperktere kinderen. 

Deze beperk_1ng varieert van minder goed horen tot doofheid. 
Achtergrondgeluiden bemoeilijken de verstaanbaarheid, 
daarom zijn goede akoestische maatregelen van belang en 
dient er rekening gehouden te worden met de situering van 
bepaalde onderwijsruimte met de omgeving . 

Kinderen, en docenten, kunnen tijdelijk of langdurig fysiek 
beperkt zijn ten gevolge van een ongeluk of een ziekte. Het is 
van belang dat het gehele gebouw voor deze kinderen 
toegankelijk is. 

Overzichtelijke en rustige 
omgeving en structuur. 
Niet volledig open en transparant 

gebouw 
Time·out ruimtes 
Helde re markeringen en verlichting 

van routing en obstakels 

Overzichtelijke structuur 
Held ere m arkeringen en verlicht ing 

Akoestische voorzieningen in 

leslokaal en algemene ruimtes 
Heldere markeringen en verlicht ing 
van rout ing en obstakels 

Rustige, overzichtelijke werk 
plekken 

Overzichtelijke structuur 
Held ere m arkeringen en verlichting 

van routing en obstakels 
lntegraal toilet op een centrale plek 
Geen drempels 

Bron: internet: (Universiteit van Tilburg, 2010), (Van der Slikke psychologen, 2010), (BAT, 2004) 

I Boek:(Bonaards en Sas, 2008), (de Bil en de Bil, 2007) 

Tabel 2.6 

In de literatuur wordt regelmatig verwezen naar een prikkelarme omgeving voor kinderen met een vorm van 
I autisme. Uit onderzoek van Astrid Houtman (2010) blijkt dat ook deze kinderen het fijn vinden om in een 
sfeervolle omgeving te werken: 
"lk lees vaak net woord prikkelarm als net gaat om autisme, maar daar wit ik een kanttekening bij p/aatsen. Als de 

lkinderen met autisme die ik ken achterde pc zitten, kan de wereld om hen Ileen bij wijze van spreken vergaan, zij 
hebben er geen last van. lk zou net woord prikkelarm daarom willen vervangen door net woord stressarm. Dit 

I suggereert dot er best meerdere prikkels kurmen zijn, maar dot deze prikkels voor net kind met autisme zo min 
mogelijk stress moeten oproepen. 
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Praktijk: In mijn stagek/as, groep 6-7-8 op De Regenboog, kregen de kinderen de weektaak op een blaadje, maar stand 
deze ook op het bord uitgeschreven in een overzichtelijke tabe/. Er was een vaste plek voor materia/en, met daarbij als 
ondersteuning pictogrammen. Er waren in het lokaal veel kleuren, posters aan de muren en werk van de kinderen op 
verschi//ende p/aatsen. Toch raakte het kind met autisme hierdoor niet gestrest doordat de omgeving druk, maar 
voorspelbaar was. Vaste p/aatsen voor moterialen, voor posters en voor werk van de kinderen en een vaste plaats 
voor de weektaak, om het gemaokte werk in te leveren, om na te kijken, een vaste plaats voor instructies en een vaste 
plaats voor zelfstandig werken schiep de voorspelbaarheid die nodig is om stressvrij te kunnen functioneren." 

In bijlage s warden de volgende gedragsproblemen/stoorn issen nader beschreven: 
Kinderen met ADHD of ADD 
Kinderen met een aandoening in het autistisch spectrum 
Paragraaf uit het kennisdossier, een onderzoek naar de invloed van de fysieke omgeving voor kinderen 
met een stoornis in het autistisch spectrum van Astr id Houtman en een react ie door Josien van Baare. 

2.5 Beoordelfng onderwijs op scholen in Nederland 
In Nederland word en alle scholen jaarlijks gekeurd door de onderwijs inspectie. Er zijn in Nederland sterke, 
gemiddelde en zwakke scholen. In a pr ii 2009 heeft de onderwij s inspectie onderzoek gedaan naar de 
verschillende factoren die van invloed zijn op geed en zwak onderwijs. De aspecten die van invloed zijn voor een 
sterke en voor een zwakke school zijn beschreven in bij lage 6. 

In de rapporten van de onderwijsinspectie speelt de ruimtelijke organisatie en de fysieke omgeving geen rol bij de 
beoordeling van scholen. Terwijl volgens de onderzoeker de ruimtelijke omgeving een belangrijke 
randvoorwaarde is voor het welbevinden, het leer-/werkplezier en dus de effectiviteit van het onderwijs. 



2. 6 Conclusie 

De fysiek ru imtelijke omgeving kan ondersteunend en stimulerend werken voor het te geven onderwijs 

(Hertzberger, 2008). De afgelopen lOO jaar zijn er enkele veranderingen geweest in het basisonderwijs met 
betrekking tot de fysieke omgeving, waarbij bijzondere scholen zeals Montessori school, Jenaplan school en de 

vrije school de fysieke omgeving hebben aangepast aan de onderwijskundige vis ie. 
Maar er kan gesteld warden dat de fysiek ruimtelijke omgeving van de meeste basisscholen de afgelopen lOO jaar 

nagenoeg gelijk gebleven (Van Baa re, 2010). 
Om de ruimtelijke omgeving en de onderwijsconcepten beter op elkaar af te stemmen, is het van belang om het 

het ruimtelijk programma van eisen aan te passen. De tabellen 2.7, 2.8 en 2.9 geven aan welke ruimtelijke 
kenmerken van belang zijn voor respectievelijk adaptief onderwijs, 'weer samen naar school' en duurzame 
ontwi kkeling. Afhankelijk van de visie en de wensen van het onderwijsteam, drag en de onderstaande kenmerken 
bij aan een dierbaar duurzame basisschool. 

Adaptief onderwijs 

Theoretische achtergrond 

Montessori+ Steiner+ Petersen 

Montessori 
Vrije school 
Jenaplan 

Sociale ontwikkelingstheorieen 

Ruimtelijke kenmerken met betrekking tot 
Ada tie onderwis 
Een grote gemeenschappelijke ruimte 
Groepsruimten en individuele plek'ken, bij voorkeur in open schakeling 
Omgeving ondersteunt natuurlijke drang van kinderen om te ontdekken, om zelfte 

wi llen, te denken en te handelen 
Naast gymnastieklokaal ook speelgangen en speelhallen ter bevordering van motoriek 
Juiste verhoudingen tot maatvoering zijn van belang 
Schooltuin voor leren handelen, ordening, planning en dragen van 
verantwoordelijkheid 
Grote gemeenschappelijke ruimte, groepsruimten en individuele werkplekken 
Gymnastieklokaal, handvaardigheidslokaal en speellokaal 
De omgeving is zodanig dat het kind word! geprikkeld tot allerlei activiteiten > 
ontdekhoeken 
Lokaalwanden zijn om te presenteren van verwerkte opdrachten, zoals gedichten, 
tekeningen, teksten etc. 
Beleving van gebouw is belangrijk: kleurstellingen omdat deze motive rend, 
harmoniserend en gemeenschapsvormend werken 

Rugdekking bij werkplekken 

Cognitieve Kleinschalig en oven:ichtelijk met zichtlijnen op kind-ooghoogte 
ontwikkelingstheorieen Schaal aangepast aan kinderen 

Looproutes kort houden door bekend gebied 
Ontdekplekken, zowel binnen als buiten 
Verschillende werk- en ontdekplekken zowel binnen als buiten 
Plekken voor ontmoeting en spelen 
Oven:ichtelijke omgeving 
Weerskenmerken zichtbaar/voelbaar maken in ebouw voor ervaren 

Bron: (de Bil en de Bil, 2007), (Bilo,2006), (Oers en Westerman, 2004), (Hooijmaaijers et al, 2009) T•bel.., 
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Weer samen naar school 

Theoretische achtergrond 

Kinderen met een beperking 

Sociale ontwikkelingstheorieen 

Cognitieve 
ontwikkelingstheorieen 

Ruimtelijke kenmerken met betrekking tot 
Weer Samen Naar School 

Rustige, stressarme plekken time-out ruimtes 
Held ere markeringen en verlichting van routing en obstakels 
Overzichtelijke structuur 
Akoestische voorzieningen in leslokaal en algemene ruimtes 
Heldere markeringen en verlichti ng van routing en obstakels 
Rustige, prikkelarme plekken 
lntegraal toilet op een centrale plek 
Gehele gebouw rolstoel toegankelijk 

Zichtlijnen en plekjes om te spelen en verstoppen 
Rustige en geborgen plekken voor rustig werken en spelen 
Grote re (buiten)ruimte voor teamspelen 

Rugdekking bij werkplekken 

Kleinschalig en overiichtelijk met zichtlijnen op kind-ooghoogte 
Schaal aangepast aan kinderen 
Overzichtelijke omgeving 

Bron: internet: (Untversiteit van Tilburg, 2010), (van der Slikke Psychologen, 2010), (BAT, 2004) 

Boek:(Bonaards en Sas, 2008), (de Bil en de Bil, 2007), (Houtman, 2010) 

Duurzame ontwikkeling 

Theoretische achtergrond 

Montessori 

Ruimtelijke kenmerken met betrekking tot 
Duurzame ontwilclcelin 

Schooltuin voor leren handelen, ordening, planning en dragen van 
verantwoordelijkheid 

Tab~l l .B 

Sociale ontwikkelingstheorieen Directe feedbacksystemen inbouwen, waardoor kinderen het effect van hun gedrag 
merken 

Cognitieve Weerskenmerken zichtbaar/voelbaar maken in het gebouw 
ontwikkelin stheorieen 
Bron: (Boersma et al, 2997), (Berding en Pols, 2006) Tab~l 2.9 
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3 Een duurzaam gebouw 
In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom het van belang is dater duurzaam gebouwd wordt en aan welke 
randvoorwaarden een duurzaam schoolgebouw voldoet. Er is veel onderzoek gedaan naar duurzaam bouwen. 
Daar zijn verschillende duurzaamheids-concepten uit naar voren gekomen. Deze worden in dit paragraaf 3.3 
uiteengezet en met elkaar vergeleken. 

3.1 De noodzaak van duurzaam bouwen 

Sinds de industriele revolutie e ind lBe eeuw is de welvaart enorm gestegen en was de bevolking in staat om meer 
te kopen en te consumeren (Lintsen et al, 2005). Middenjaren Go van de 2oe eeuw was er een overschot aan 
goedkope olie vanuit het Midden Oosten, in Nederland werden grote hoeveelheden gas ontdekt. Er was een 
groot vertrouwen in nucleaire energie. De noodzaak tot energiezuinig produceren en bouwen was voor weinig 
mensen relevant. De gevolgen van het excessieve energiegebruik waren niet direct voe lbaar en zichtbaar. 

In 1968 werd de Club van Rome opgericht waarin wetenschappers hun bezorgdheid over de toekomst van de 
were Id kenbaar maakten. In 1972 werd de volgende publicatie uitgebracht: 'grenzen aan groei', ook wel het 
'Brundtland-rapport' genoemd naar de toenmalige voorzitter. Dit rapport zorgde ervoor dat de 
m ilieuproblematiek wereldwijd op de politieke agenda kwam te staan (WCED, 1987). 

Na de eerste oliecrisis in 1973 ontstond er het besef dater zu iniger omgegaan moest worden met de fossiele 
brandstoffen en ook de gevolgen op het klimaat werden langzaam maar zeker zichtbaar. Statistieken wezen uit 
dat de wereld opwarmde, mogelijk ten gevolge van het overvloedige gebruik van foss ie le brandstoffen, 
ontbossing op grote schaal en bepaalde landbouw- en industriele activiteiten. 

De gevolgen van klimaatopwarming worden wereldwijd zichtbaar. Het klimaat is in de afgelopen 5000 jaar nooit 
zo snel opgewarmd als in de afgelopen lOO jaar (NASA, 2010). De weersomstandigheden worden extremer, maar 
over de oorzaak van deze effecten is nog geen wetenschappelijke consensus. De oorzaak van de 
klimaatverandering wordt door verschillende wetenschappers en politici toegeschreven het handelen van de 
mens, terwijl collega wetenschappers, klimaatsceptici genoemd, de klimaatverandering toeschrijven aan 
norma le, natuurlijke veranderingen. Zij wijzen erop dat de aarde veel langer bestaat da n de menshe id en de aarde 
in de afgelopen 200 miljoen jaar d iverse klimaatveranderingen heeft gekend (Plimer, 2009). Ook relativeren 
klimaatsceptici de opwarming van de aarde en lezen zij uit statistieken dat de aarde sinds 1998 niet meer verder 
opwarmt. 

Bewezen is wel dat de fossiele brandstoffen en andere grondstoffen opraken (Roorda, 2006). De aarde heeft 
vernieuwbare en niet-vern ieuwbare grondstoffen. Het is van belang dat vernieuwbare grondstoffen met zorg 
gedolven en verwerkt worden, zodat bijvoorbeeld de bomen niet sneller word en gekapt dan dat ze aangroeien en 
het ecosysteem de kans heeft om zich te herstellen. 

Op dit moment is de bouw een zeer belastende sector voor het milieu. Dit komt doordat zijjaarlijks 25 miljoen 
ton aan bouwafval en genereert. Daardoor creeert zij een van de grootste afvalstromen van de verschillende 
sectoren in Nederland (SenterNovem). De verwerking van het afval (storten of verbranden) vervuilt de bodem en 
brengt afvalstoffen in de atmosfeer. Daarnaast worden er ook veel (her)bruikbare materialen weggegoo id of 
vern ietigd hetgeen een belasting legt op de winning van primaire grondstoffen . 
Verder is de bouw verantwoordelijk voor een groot dee I van het transport op de weg. Dat is te reduceren wanneer 
er een betere afstemming ontstaat tussen de locatie van de bouwplaats, de winning en de productie van de 
materialen. 
Ten slotte heeft de bouw ook een groot aandeel in het energieverbruik. De bouwsector in Europa is 
verantwoordelijk voor 40% van het totale energieverbruik in Europa (www.europa-nu.nl). Ook hierin is veel 
verbetering mogelijk bijvoorbeeld door het beter isoleren van gebouwen. Toch wordt daar nog niet voldoende 
mee gewonnen. Door het toepassen van verschillende strategieen is het mogelijk om de milieudruk van de 
gebouwde omgeving omlaag te brengen. 



3.2 Duurzaamheid en duurzame ontwfkkeling 

Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling warden vaak in een adem genoemd. 
Hieronder zijn verschillende definities van duurzaamheid weergegeven: 

Van Dale groot woordenboek 
lang durend, weinig aan slijtage of bederf onderhevig 
ECN Energ ie Centrum Nederland 
Ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generat ie zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden 
van de toekomstige generaties om in behoefte te voorzien . (Brundtland 1987) 

SenterNovem 
'Met lange levensduur' en 'In de zin van 'duurzame ontwikkeling (= ontwikkeling die voorziet in de behoeften van 
huidige generaties zonder daarmee voor de toekomst ige generat ies de mogelijkheden in gevaarte brengen ook 
in hun behoeften te voorzien). 

Een gebouw is het meest duurzaam wanneer de levensduur van een gebouw het best is afgestemd op de 
functionele levensduur van een gebouw (Van Uden, 2001) 

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verstaat ender duurzaam bouwen dat 
bouwen en verbouwen wins! moet opleveren voor zowel de mens (people), het m ilieu (planet) en de economie 
(profit). Tevens leidt duurzaam bouwen volgens dit ministerie tot ontwikkeling van kennis en van methoden voor 
aansturing en meting van duurzaamheid. 

Het voornaamste doel van een gebouw is een comfortabele omgeving te creeren waar men sen niet belemmerd 
warden in hun dagelijkse bezigheden (Yeang, 2006). 

Sinds het ontstaan van de mensheid is men bezig met huisvesting en het controleren van het binnenklimaat. 
Oude beschavingen bouwden hun gebouwen met materialen uit de omgeving en werd bij de klimatisering van de 
ruimten gebruik gemaakt van orientatie en de vorm van de ru imte. Storende factoren werden buitengesloten, 
zoals regen . Van andere natuurinvloeden, zoals passieve zonnewarmte werd geprofiteerd. De Griek Xenophon 
(400 v. Chr) beschreef al hoe het ontwerp en de 
orientatie van openingen natuurlijke verwarming 
en keeling van gebouwen konden be'i'nvloeden. 
Ook Vitruvius (85-20 v. Chr) beschreef de 
werking van pas sieve zonne-energie en 
natuurlijke ventilatie. Deze wetten zijn 
eeuwenlang, al dan niet instinctief, gevolgd. 
Toen begin 20 ' eeuw nieuwe technieken 
ontstonden, verdween langzamerhand de 
natuurlijke koppeling tussen buiten- en 
binnenklimaat. Oat maakte het mogelijk om elke 
gewenste vorm te creeren opdat de vorm 
optimaal aansloot bij de functie of de esthetiek 
van de omgeving. Deze technieken hadden ook 
een schaduwzijde: de gebouwen werden 
verantwoordelijke voor een groat deel van het 
energieverbruik van fossiele brandst offen, 
!evens bleek soms het beoogde 
geconditioneerde binnenklimaat ongezond te 
zijn (sick building syndrome). Er is 
langzamerhand een nieuw besef ontstaan over 
de wijze van ontwerpen en bouwen. De relatie 
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met de natuur en zijn omgeving meet beter geborgd warden, om een dynamisch en gezond evenwicht te krijgen 
tussen mens, natuur en gebouwde omgeving (Braungart and McDonough, 2002). Zie figuur 3.1 veer een 
schematische weergave hoe een gebouw in interactie met zijn omgeving kan funct ioneren (Van Lengen, 2007). 

3.3 Duurzaam bouwen stromingen en visies 

Duurzaam bouwen is al jaren een actueel onderwerp. Er zijn in de afgelopen jaren verschil lende visies en 
methoden ontwikkeld over duurzaam bouwen. Acht verschillende stromingen die invloed hebben gehad veer de 
strategieen veer duurzaam bouwen warden in bijlage 7 gedetailleerd beschreven. 

De volgende acht stromingen zijn onderzocht: 
Bouwbiologie en -ecologie 
Bouwen met t ijd (lifespan) 
Cradle to cradle 
DuBo, Duurzaam Bouwen 
Eco design 
IFD - lndustrieel Flexibel en Demontabel bouwen 
Passief huis 
Slimbouwen 

De verschillende stromingen zijn in alfabetische volgorde gerangschikt. Alie stromingen en visies zijn volop in 
beweging en ontwikkeling. Het overzicht is een momentopname van de kennis die er op dit moment ligt. 
Energieverbruik en materiaalgebruik hebben de grootste invloed op de milieubelasting van een gebouw (Fraanje 
et al, 1990). De invulling van de functie van een gebouw is bepalend veer de gebruiksduur en heeft dus een grat e 
invloed op de relatieve milieubelastingdoor de afschrijving van het gebouw over de t ijd af te wegen tegen de 
gemaakte milieubelasting (Hoogers, 2004). 

Overeenkomsten en kenmerkende verschillen op de drie pijlers zijn in tabel 3 .1 op de volgende pagina 
uiteengezet. De woorden in het blauw geven aan we Ike van de kenmerken van belang zijn veer een dierbaar 
duurzaam basisschoolgebouw. De drie pijlers zijn integraal met elkaar verbonden, zie afbeelding 3.2. 

~----==-----------.. Gebruiker 

Functie 
Functie dienend per tijd;cyclus 

Duur1.aam m.itc1i;lafgebtutk 

Energie Materiaal 
Trias energetica- pass1v ha us Ontkoppelen van componenten - LCA 

F19uur ).2: Re/aries tussen de dne hoofdpijlers. van een duurzaam gebou·N 
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Functie Materiaal Energie 

Bouwbiologie - Bepaal de m1lreubelasting per 

en -ecologie materiaal gedurende de 
levenscyclus 

Bouwen met · Ontwerp met elm overmaat 1n · Houd de m llleubelastlng ro laag - Zorg dat de installaties 

tijd ontwerp mogellik en waar nod19 pas de eenvoudig aanpasbaar zijn aan 
- Zorg voor flexlblltleit In levensduur aan de levensduur toekomstige energie efficiente 
ulrbreldbaarheld en van het bouwtomponent innovaties 
aanpasbaarhe1d van he gebouw - Zorg dat de materialen - Maak gebru1k van zo veel 
waarbij de casco-levensduur uitwisselbaar zijn met een mogehJk pasS1eve 20nne--energie 
vooropstaat mogelijkheid tot upgrading en waar mogehjk van duurrame 

- Maak materialen recyclebaar energiebronnen en goede 
isolat1e 

Cradle to . Ontwerp met een overma21t voor • Zorg ervoor dat producten - Gebruik zonne-energie en 

cradle functJonele verand~lng eenvoud19 ontleed kunnen andere duurzame 
worden tot primalre materialen energiebronnen 
die In de bio- en de tethnosfeer - Produceer meer energie dan dat 
bhiven er verbruikt wordt 

- Biosfeer: materialen 
composteren na gebruik 

· Technosfeer: materialen kunnen 
oneindig zonder kwaliteitsverlies 
worden herQebruikt 

Du Bo - Zorg voor aanpasbaarhaid aan · Pas materiaalkeuze aan aan - Gebrulk maken van duurrame 
w"nsen gebrulkers en funct1e en gew.,nste levensduur energuilironnen 
veranderingen 1n tijd - Kies materialen die weinig - Maak gebruik van 

milieubelastend zijn die in de energiebesparende maatregelen 
gebruiks- en afvalfase zo weinig en stem dit af op het beheer van 
moaeliik oroblemen ooleveren het aebouw 

Eco-design - lntegreer de naluur met gebouw - Gebru1k maken van matenalen - Bespaarop energ1evraa9 
- Maak gebruik van een droge met een lage m11ieubelasting -Maak gebrulk van duurrame 
bouwmethode voor vervanging -Hergebruik materialen en aan het energle.bronne.n 
en aanpasbaarheid gebouw einde van de levensduur zonder 

enige milieubelasting laten 
verqaan 

I FD-open - Zorg voor een lage - Recycle effectief en onderhoud - Zorg voor een optimale initiele 

bouwen milieubelasting door het gebouwcomponenten en sch ii 
milieubelasting van het materiaal materialen Maak 1nstallat1es vervangbaar en 
aan te passen op de levensduur · Pas materialen toe met een !age opwaardeerbaar 
van het component m1heubelasu ng - Plaats additionele installaties, 

. Ontwerp een henndeelbaar - Bouw materiaalarm zoals zonnecollectoren waar 
casco en zorg voor - Stem technische levensduur af mogelij k 
demonteerbaarheid, op gebruiksduur 
ultwisselbaarheid en 
vervangbaarheid van bouwdelen 

- Gebruik bouwdelen die voor 
tenminste 80% in de fabriek zijn 
aeerefabriceerd 
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Passief Huis 

SlimBouwen 

Sustainable 
design 

Dierbaar 
duurzame 
basisschool 

- Ontkoppel installatles fysiek en 
organrsator~ch 

· Maak (uncties aanpasbaar 

- Pas de gebouwvorm aan aan de 
Functie 

- lntegreer de natuurilJke 
omgev1ng met het gebauw 

· Maak gebru1k van 
demonteetba1e bouwdelen voor 
optlmaal onderhoud en 
aanpasbaarhe1d 

- Bespaar materiaal door slank te 
detailleren en construeren 

- Maak gebruik van lichte 
material en 

- Delf grondstoffen en material en 
uit de omgeving met respect 
voor natuurlijke kringlopen 

- Gebrulk emi5sievriJe materialen 
en materialen na gebrulk 
hetgebru1ken of c.omposteren 

- lntegreer de levensduur van een 
materlaal me d l~vensduur van 
het gebouwcomponent 

· Maak todanlg gebrulk van 
matenalen dat ergeen 
schadehjke 5toffen vrijkomen 
voor mens en natu,,r b1J delving, 
proces, toepasslng en sloop. 

- Ontkoppel de componenten om 
bouwdelen per gewensrP 
ltJdscyclus up te graden of aan te 
pas sen 

Brannen internet: (N1be, 2010), (WNF, 2010), (VROM, 2010), (1pdubo, 2010), 

(IFD, 2010), (passief huis, 2010) 

Baek: (Hoogers, 2004), (Braungart en McDonough, 2002), (Yeang, 2006), Lichtenberg, 2005) 

Reader: (Loomans en Rutten, 1009-2010) 

- Goede schil- en kierdichting 

- Orlentoer op d wn 
- Zorg voor effectieve zonweri1 
thermische massa en 
nachtventilatie 

·· Gebrulk passieve 
warmtebronnen en 
aebalanceerde vencilatie 

- Zorg voor eenvoudige upgrac 
van installaties 

- Maak gebrv1k'/iln hemleuwb, 
energre 

- Gebru1k de Tnas Energe11ca a 
leidende strategie voor energ' 

- Zorg voor eenvoudig berelkb; 
lnstallatles voor upgraden en 
aanpasStng 

· Slu1l lnteme kringlopen met 
betrekk1n9 tot energle, water 
afval 

Tabel3.1 

De duurzaamheidsstromingen zijn van toepassing voor alle bouwwerken ongeacht de funct ie. De volgende 
paragrafen geven een algemene uiteenzetting van de drie hoofdpijlers voor duurzaam bouwen, waarna er 
specifiek op de eisen voor basisschoolgebouwen wordt ingegaan. 
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3.4 Functie 

De functie van een gebouw heeft betrekking op de werking en de taak van het gebouw (Van Dale, 2005). Binnen 
het kader van duurzaam bouwen wordt er regelmatig verwezen naar functieneutraal bouwen (Wagemans, 2009), 
waardoor er in de toekomst andere functies mogelijk zijn, ofwel polyvalente bouw (Hertzberger, 2005). 

Een gebouw mo et ondersteunend dan wel dienend zijn aan de functie en de wensen van de gebruikers van dat 
moment. De wensen van de gebruikers veranderen continu. Vooraf is het onzeker hoelang een bepaalde invull ing 
van een functie in een gebouw zal blijven huisvesten. De wen sen van de gebru ikers veranderen onder invloed van 
veranderingen binnen de maatschappij en de politiek (Van Baare, 2010). 

Hoe eenvoudiger een gebouw aangepast kan worden aan de functionele dynamiek, hoe lager de milieubelasting 
van een gebouw is. Er hoeft minder geinvesteerd te worden in s loop, opbouw- en materiaal(kosten), omdat het 
gebouw langer zal blijven voldoen aan de behoeften van de gebruiker. 

ICSadviseurs gebruikt twee verschillende definities; technische en functionele duurzaamheid. "Een techn isch 
duurzaam gebouw kan enkel voile dig duurzaam zijn, wanneer de gebruiker zich thu is voelt" (Van Ka steel, 2010). 

De wensen van de gebruiker en daarmee de functionele bruikbaarheid veranderen in de loop der tijd. De funct ie 
van een gebouw is bij de start van het project bekend. Hoe dat zich zal ontwikkelen in de toekomst is onbekend. 

Het doel van een basisschoolgebouw is om een fysieke leeromgeving te creeren waarbinnen de condities 
optimaal zijn om aan de onderwijsfunctie te voldoen (Taylor, 2009). Het gebruik van een schoolgebouw verandert 
continu over de tijd door de verandering van de activiteiten die er in het gebouw plaatsvinden en de 
veranderende ideeen over onderwijs, zie figuur 3.3. Dit veroorzaakt nieuwe randvoorwaarden de wijze waarop er 
gebruik gemaakt wordt van de verschillende ruimtes en dus voor het gebouw. Tevens kan de volledige funct ie 
van een schoolgebouw veranderen, wanneer bijvoorbeeld de vraag naar basisscholen afneemt ten gevolge van 
ontgroening. 
Ta be I 3.2 gee ft een uiteenzetting van de verschillende dynamiek d ie er in een schoolgebouw plaatsvinden, zowel 
op de zeer korte termijn als op de lange termijn 

In paragraaf 3.5 en 3.6 wordt hier die per op ingegaan. 

Figuur 3.3: Veranderingen in een school binnen over t1jd 
Zeer korte en lange term1jn 



Klas School Fysiek ruimtelijke kenmerken 
Samenkomen Dag gezamenlijk starten in Kinderen beginnen in Flexibele wanden 
en kring, waaieren uit naar klaslokaal, waaieren uit naar (Zware kwaliteit) gordijnen 
uitwaaieren hoe ken en wegplekken werkplekken op de gang en in Vrije ruimtes met flexibel 

school. Bij vieringen komen meubilair 

kinderen samen in algemene Gearticuleerde ruimtes 
ruimte 

Klasinrichting WerkJeS van ktnderen warden Uitstraling van de school Vensterbanken en ruimte 

en tentoongesteld. Mee verandert per thema's zeals scheidende vitrinekasten 
schoolbrede veranderen van klaslokaal per Sinterklaas, kerst en de Heldere, vaste structuur met 

thema's onderwijsthema afscheidsmusical door middel 009 voor materiaal voor 
van werkjes van kinderen, schoonmaakbaarheid 
kleurgebruik en kleinere of Eenvoudig bereikbare 
grotere elementen in de voon:ieningen om iets aan op 
ruimte te hangen, op te plaatsen of te 

versieren 

Visieen Een andere groep en een Onderwijsvernieuwingen, Voldoende ruimte voor 
identiteit andere leraar kunnen een gestuurd door de overheid en aanpassingen en 

andere identiteit aan een de samenleving kunnen veranderingen 
klaslokaal meegeven door andere eisen aan de gebouwde Flexibele structuurwaardoor 
andere opstell ingen en omgeving stellen binnenwanden en ruimtelijk 
decoraties organisatorische aanpassingen 

kunnen warden qemaakt 

Functionele Wanneer onderwijsfunctie niet Open bouwstructuur waar 
verandering meer rendabel is, kan de sparingen te maken zijn in 

levensduur van het gebouw vaste delen met aanpasbare 
verlengd worden door het en opwaardeerbare lnstallaties 
toekennen van een andere en mogelijkheden tot het 
functie, zeals een verleggen van leidingen en 

-~n..!_oorfunctie kabels -
Bron: (Taylor, 2009), (Blok, 2005), (Kliment, 2001), (Hertzberger, 2008) Tabel 3.1 

Een ander begrip dat nauw samenhangt met funct ie en duurzame ontwikkeling is dierbaarheid. Wanneer een 
omgeving voor de gebruiker dierbaar is, zal deze er zorgvu ldig mee omgaan (Pisa, 2008) . 

De wen sen (waarden) van de gebruiker die de gebruiker van belang acht, komen overeen met de gestelde norm, 
de mogelijkheden en de esthetiek die de omgeving biedt (Lethmaat, 2008). 

In hoofdstuk 5 wordt er verder ingegaan op de dierbaarheid van een gebouw. 

Hoofdstuk 3 
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3. 5 Materiaal 

Materialen hebben een grate invloed op de milieudruk van een gebouw op de natuurlijke omgeving, omdat 
materialen gedolven, getransporteerd, gemaakt en verwerkt moeten warden (Addis, 2006). Elke stap in het 
proces heeft gevolgen voor de natuurlijke omgeving. 

Materialen en LCA 
De keuze van een materiaal is afhan ke lijk van de toepassing, de levensduur van het bouwelement, de bouw- en 
procesmogelijkheden, de architectuur, mogelijkheden ter plaatse, de financien en het kl imaat waarin het 
gebouwde komt te staan (Calkins, 2009). De energie die nodig is voor het winnen, produceren en transporteren 
van de materialen is vaak onzichtbaar. Oak de verwerking van bewerking van material en, leveren restproducten 
op en kosten energie. 
Op de bouwlocatie is er direct veelal niets van deze impact te merken, omdat deze activit e it en buiten de 
bouwplaats plaatsvinden door derden. Een levenscyclus analyse (LCA) vi sualiseert de onzicht bare effecten van de 
materialen gedurende het bouwproces, het gebru ik en de demontage/hergebruik (Yeang, 2006). 

De LCA is een methode om de invloed op het milieu van producten en het menselijk handelen in kaart te brengen. 
De volgende stadia warden meegere kend: hoe en waar de grondstoffen warden gewonnen, de wijze en afstand 
van transport, de productie, de verwerking, het gebruik en de afvalverwerking, zie figuur 3.4. Hierbij wordt de 
hele keten van act iviteiten betrokken bij de bepaling van de milieubelasting. Daarom wordt het oak wel een 
ketenanalyse genoemd (Bakker, 1995). 

Een LCA-meting is afhankelijk van vele verschillende variabelen. Figuur 3.4 geeft de verschi llende onderdelen van 
een LCA inclusief de input en de output weer. Bij iedere ana lyse za l vastgesteld moeten warden tot in welk detail 
men de impact op het milieu wil bepa len. Worden oak de kilometers van de werknemers die voor de fabricage 
van het product naar de fabriek rijden meegenomen> (Bras·Klapwijk, 2003) 

De keuze voor een bepaalde LCA-methode hangt af van de specifie ke toepassing. Het is van belang bij het 
vergelijken van verschillende LCA berekeningen welke bandbreedte van invloeden is gebrui kt om de uitkomst te 
bepalen. 

-:::=:-.. 

Figuur J.4: 5tromen binnen LCA 
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3.5.1 Ontkoppelen van componenten 

Zoa ls in paragraaf 3.4 is behandeld, is de functionele gebruiksduur van een schoolgebouw veelal onzeker. Om 
mee te kunnen bewegen met deze veranderende eisen, is het van belang dat de ingrepen in de structuur beperkt 
blijven, maar er wel veranderingen in de fysieke organ isatie mogelijk zijn. Ontkoppelen van componenten is het 
bouwtechnisch scheiden van bouwcomponenten met een verschillende techn ische levensduur, waardoor 
veranderingen in de toekomst beperkte ingrepen behoeven. De levensduur van de mat erialen zijn aangepast aan 
de levensduur van het betreffende gebouwcomponent (Hoogers et al, 2004) .. 

Hoofddr aagconstructi e 
Door bijvoorbeeld de hoofddraagconstructie neutraal in te delen met een vloerenstructuur en kolommen die op 
een multifunctionele afstand van elkaar af staan, is deze hoofddraagconstructie voor andere functies 
toegankelijk, zoals een kantoor of een appartementencomplex. Wanneer de funct ie voor schoolgebouw niet 
meer volstaat, hoeft niet het gehele gebouw afgebroken te worden, maar kan het worden verbouwd vanuit een 
bestaande basis, de hoofddraagconstructie (Hoogers, 2004). Deze constructie kan init iee l een relatief hoge 
milieubelasting hebben, maar wanneer de structuur is zo ontworpen dat deze meer dan 150 jaar meegaat, is de 
afschrijving per jaar minimaal en wordt de milieubelasting over de tijd acceptabel. 
Met acceptabel wordt in dit geval bedoeld: het ecosysteem heeft voldoende tijd gehad om zich te herstellen. 

Omhulling en vaste inbouw 
De omhulling en de vaste inbouw hebben een relatief korte levensduur van 20 tot 75 jaar. Om de milieubelast ing 
zo laag mogelijk te houden, is het van belang dat de bouwdelen eenvoudig te onderhouden zijn en de bouwdelen 
relatief eenvoudig zijn te vervangen, waarbij de materialen per bouwdeel los van elkaar gemaakt kunnen worden 
om verder te verwerken in een nieuw (bouw)product of dat het kan vergaan in de natuur (McDonough en 
Braungart, 2002). 

lnbouw 
De inbouw van een schoolgebouw wordt om de 10 jaar vervangen of aangepast . Deze elementen en mat erialen 
moeten eenvoudig los te koppelen zijn van het gebouw. Leidingen en bekabeling moeten eenvoudig omgelegd 
kunnen worden bij veranderende wen sen en behoeften (Addis, 2006). 



3.6 Energie 

Het wereldwijde energiegebruik blljft per jaar toenemen. Ook de energieprijzen stijgen jaarl ijks door de duurdere 
oliewinning en een grotere vraag vanuit de markt. Fossiele brandstoffen worden extra belast door de overheid 
omdat bij de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen broeikasgassen in de atmosfeer worden 
uitgestoten. Ten slotte raken de fossiele brandstoffen uitgeput en wordt de winning van deze fossiele 
brandstoffen steeds kostbaarder (Milieucentraal, 2010). 

De gebouwde omgeving is op dit moment verantwoordelijk voor 30% van het Nederlandse energieverbruik 
(Bougdah and Sharples, 2010). In 2004 werd er nog maar voor 3% gebruik gemaakt van duurzame hernieuwbare 
energiebronnen, zie figuur 3.4. De verwachting is dater in de toekomst meer gebruik wordt gemaakt van 
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind·, water· en zonne·energie, geothermische warmte en biomassa. 
Deze bronnen zijn onuitputbaar en de technieken om deze energie te winnen worden steeds beter. 
Het ontwerp van gebouwen heeft ook een grote invloed op de energievraag van het gebouw. Een compacte 
bouwvorm heeft bijvoorbeeld minder energieverlies dat een gebouw met veel gevel· en dakoppervlak. 

Het is mogelijk om energieneutraal te bouwen, waarbij de tota le energievraag op jaarbasis gelijk aan o is. 
'Naarmate een gebouw energiezuiniger wordt, neemt de onderlinge samenhang toe tussen bouwkundige, 
bouwfysische en insta/latietechnische aspecten, en tussen energieverbruilc, comfort en gebruikersgemak.' 
(SenterNovem, 2010). De breed geaccepteerde en toegepaste st rategie trias energetica gee ft in overzichtelijke 
stappen aan hoe een gebouw zo energiezuinig kan zijn. 

Figuur 3.5: Energ1ebronnen Nederland 2 001, 



3.6.1 Trias Energetfca 

Trias Energetica is een strateg ie die aangeeft welke stappen doorlopen moeten worden om tot een 
klimaatneutraal ontwerp te komen (Senter Novem, i996). 

Beperk de energievraag 
Vul energiebehoefte aan met actieve duurzame energiebronnen 
Wanneer dit de energievraag niet dekt, vul aan met fossiele energiebronnen die zo efficient mogelij k 
worden ingezet en de veroorzaakte emissies dienen te worden gecompenseerd (SenterNovem, 2007) 

De drie stappen dienen in de aangegeven volgorde doorlopen te word en, waarbij de eerste stap het meest 
duurzame is en de laatste stap het minst. Zie tabel 3.3 voor mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden 
om tot een energieneutraal ontwerp te komen. 

- OriE!ntatie en situering 
activiteiten 

- Vorm en volume van 
hetgebouw 

- Wintertuin 
- Veel raamoppervlak en 

plaatsing ramen 
- Minder dan 25% van het 

gebruiksoppervlak aan 
raamoppervlak 

- Zonwering 
- Thermische massa en 

zomernacht ventilatie 

- Natuurlijke ventilatie 
- Beschaduwing en 

zonwerin 

- lsolatie gebouw Re> 5.0 
- Type raam en glaskeuze 
- Compacte bouwvorm 
- Lage interne warmtelast - -

T5 lampen, LCD schermen 
- Thermisch open plafond 
- Lage temperatuur-

verwarming vloer en 
wand 

- Goede kierdichting 
- Tochtwerende 

voorzieningen 
ventilatietoevoer 

- Tappunten dicht bij 
opwekkingstoestel 

- Zonneboiler 
- Zonnepanelen 
- Windenergie 
- Biomassa 
- Waterenergie 

Bron: (Eandis, 2010), (Boonstra, 2006), (Fraanje, 1990), (Loomans, 2009-2010) 

- HR-ketel 
- Warmtepomp 
- Aquifer 
- Warmte terugwinning 
- Fuel cell 
- Adaptive comfort model 

Tabel J.J 

De hierboven beschreven criteria zijn voor alle soor"ten gebouwen van toepassing, inclusief basisschoolgebouwen. 

De trias energetica is op basis van het cradle-to-cradle model uitgebreid tot de trias ecologica (duurzaam 
gebouwd, 2010) Het doel van het cradle to cradle model is om dingen beter te doen in plaats van minder slecht . 
Hierbij is stap ia toegevoegd tussen stap i en 2 . Stap ia, hergebruikt de reststromen die verder gaan dan enkel 
warmteterugwinning. Het gaat hierbij om het effectief hergebruiken van zowel water, materialen en energie. 

Hoofcfstuk 1 
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3.6. 2 Energielabel 

Het energielabel geeft huurders en kopers de mogelijkheid om de 
energetische kwaliteit van gebouwen met elkaar te vergelij ken. De 
waardering wordt uitgedrukt in de Energie-lndex [El]. Deze 
waardering valt binnen een bepaalde klasse van het energielabel van A 
tot en met G. Een zeer zuinig gebouw krijgt een A, A+ of een A++ label; 
een zeer onzuinig gebouw krijgt een G label, zie figuur 3.S. 
Sinds 1januari 2008 heeft elk gebouw verplicht een energielabel'. Een 
energielabel is maximaal 10 jaar geldig en is ingevoerd naar de 
Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen, de EPBD. Het 
voordeel van het energielabel is dat gebouweigenaren worden 
gestimuleerd in de toepassing van energiezuinige oplossingen, omdat 
de consequenties ervan direct inzichtelijk gemaakt worden (VROM, 
2010). 

Et!:n 1erbaa: duurwam ba!i1<schoolgtbo\.J\V 

Figuur 3.6 : Energielabel A .. tor en met G 

In het energielabel zijn de duurzame kwaliteiten en de milieubelasting door materiaalgebrui k van het gebouw 
niet meegenomen. 

Comfort 

Bij een dierbaar duurzame schoo l zijn een comfortabel en gezond binnenklimaat van groot belang, vanwege de 
directe invloed op de leerproductiviteit van de kinderen en de werklust van de leerkracht. Comfort bestaat uit 
thermisch comfort, akoestisch, visueel comfort metals doe! een gezond binnenklimaat voor alle gebruikers. 
Akoestisch en visueel comfort worden beschreven in hoofdstuk 4. 

Binnenklimaat 
Uit verschillende onderzoeken van de TU·Eindhoven en diverse GGD·instellingen blijkt dat op 80% van de 

, basisscholen de luchtkwalite it onvoldoende is en de CO, gehaltes te hoog. De luchtkwa liteit wordt be.,.nvloed 
door het aantal personen in een ru imte, de ventilatiecapaciteit,de verdeling van de lucht in de ruimte en de 
planten in een ruimte. Verder blijken ook andere comforteisen niet aan de norm te voldoen, zie tabel 3-4 (frisse 

' scholen, 2010). 

1 

Grafiek 3.1 geeft de vergelijking weer van de luchtkwaliteit gem et en in de CO,-concentratie [ppm] tussen 
scholen, kantoren en gevangenissen. Het blijkt dat de gemiddelde CO,-waarde van scholen (het witte streepje in 
de zwarte balk) gemiddeld drie keer zo hoog is dan in kantoren en ruim twee keer zo hoog is dan in 

, gevangenissen. 
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Deze ongezonde omgeving voor kinderen en leraren dat leidt tot: 
Onnodig hoog aantal 'school'zieke kinderen, door meer overdracht van ziektekiemen via de lucht, 
verergering van allergieen en astma aanvallen. 
Verslechtering van leerprestaties 

Onderzoek (Wargocki et al, 2005) heeft uitgewezen dat verdubbeling van verse luchttoevoer (ventilatie) de 
leerprestatie van de kinderen met 15% toenam. Oak bleek uit onderzoek dat overige comfort variabe len, zeals 
daglichttoetreding en akoestiek, een positieve invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen. 

Het project frisse scholen heeft richtlijnen opgesteld ter bevordering van een gezond binnenklimaat op 
basisscholen en middelbare scholen. Deze uitgebreide richtlijnen zijn opgenomen in bij lage (Agentschap NL, 
2010). Onderstaande criteria zijn richtlijnen voor een gezonde school: 

Voldoende ventilatie met natuurlijke toevoer, via zelfregelende elektron ische luchtroosters in 
combinatie met mechanische afzuiging 
Minimaal 6 te openen ramen van elk ca 1 m' per lokaal 
Per lokaal een CO, indicator 
Voldoende grate lokalen, tenminste 50 m' met een hoogte van 3,5 meter 
Voorzie in adequate schoonmaak door nat afneembare wanden, harde vloerafwerking, rondaflopende 
plinten en zweeftoiletten 
Gebruik emissievrije materialen en natuurverf 
Plaats intensief gebruikte lokalen niet aan de directe zonzijde, en zorg voor geed bru1kbare zonwering 
(screens, uitvalschermen) 
Voorzie in goede gelu idswering tussen lokalen (Haans en Boerstra, 2008) 

Groen ter bevordering van het binnenklimaat 
Planten in een gebouw kunnen bijdragen aan een gezonde en comfortabele binnen omgeving, omdat planten in 
staat zijn om de lucht te zuiveren van chemische verontreinig ingen. Micro-organismen rand de wortels zetten 
verontreinigingen om in voeding voor de plant, en zetten CO, via fotosynthese om in 0,. 
Tevens hebben planten een goede invloed op het binnenkl imaat, omdat ze luchtvochtigheid bevorderen. 
Wetenschappelijk onderioek heeft aangetoond dat planten in een ruimte een gunstige uitwerking hebben op 
gezondheid, productiviteit, ziekteverzuim en werkvreugde(van de Beek enter Haar, 2009). 

Plant en gedijen het beste in een omgeving met veel daglicht 600 tot 1500 lux, met een relatieve vochtigheid van 
60-70% en met een temperatuur tussen de 13 en 22 °C in een tochtvrije ruimte. 

Bij scholen draagt een groene leeromgeving en voldoende licht bij aan comfort en een gevoel van veiligheid . 
Tevens kan de groene omgeving onderdeel uitmaken van natuureducatie. 
Echter, beleidsmakers zeals de VNG en GGD raden gebruik van green in scholen af, vanwege mogelijke nadelige 
gezondheidseffecten zeals schimmels (Van den Beek en Ter Haar, 2009). 

Dit hoeft, volgens de onderzoeker, geen belemmeringen op te leveren mits de planten uitgekozen warden op 
ongevoeligheid voor schimmels en onderhoudsarm. Tevens draagt green in het schoolgebouw bij aan de 
geurbeleving van het gebouw (Post, 2010). 
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3. 7 Conclusie 

Ta be I 3.5 geeft aan we Ike ingrepen per termijn van de levensduur van belang zijn voor een duurzaam gebouw. 

Deze ingrepen zijn van toepassing voor alle duurzame gebouwen. 

Deze ingrepen word en aangevuld aanvullende kenmerken voor een dierbaar duurzaam gebouw zodat het 

gebouw beter aansluit op de functionele behoefte van de gebrui ker. Deze vereisten st a an beschreven in 

hoofdstuk 2 en 4. 

Functioneel 

Fysiek 

Materiaal 

Mogelijkheden 
materialen 

Energie 

Lange termijn 
> i50 jaar 

Andere functie 
Meervoudig 

ruimtegebruik 
Ruimten te koppelen 
/te splitsen 
lnstallatie-upgrading 

Hoofddraagstructuur 
Hoofdstructuur 
installaties 

Resistent tegen alle 
soorten milieu
invloeden op deze 
locatie (zie A 
inventarisatie) 
Herbruikbaar 
Aanpasbaar 
Solide, extra 

draagvermogen 
Componenten 

demonteerbaar in 
enkelvoudige 

materialen 

(Gerecycled-) 
Staal 
Aluminium 
Bet on 
Hout 

Energieneutraal 

Middellange termijn 
15- 50 jaar 

Veranderende 
onderwijsvisie/functie 
Meervoudig 
ruimtegebruik 
Ruimten te koppelen 
/te splitsen 

Paviljoens 
Semi-structuur 
installaties 

Doorbreekbare 
dragende wanddelen en 
zones in het plafond en 
vloer 
Vervangbaar 
Herbruikbaar als 
component 
Composteerbaar 
Relatief eenvoudig te 
demonteren - droge 

detaillering 

Hout 
Textiel 
Kvnststof 
Glas 
Hergebruik van 
bouwdelen Kartonnen 
kokers 

Korte termijn 
o-15jaar 

Schoolvisie/-identiteit 
Meervoudig 
ruimtegebruik 
Ruimten te koppelen 
/te splitsen 

lnbouw 
lndividuele werkplek 
installaties (verlichting 
ed) 

Lage milieubelasting 
Eenvoudig recyclebaar 
Composteerbaar 
Eenvoudig 
verplaatsbaar/ 
aanpasbaar 
Bereikbare 
demontabele 
verbindingen van 
elementen 

Hout 
Textiel 
Karton 
Glas 
Gebruikte mevbelen en 
materialen 

Overgang naar volledig Zowel aan het net als 
energieneutraal zelfvoorzienend 

Duurzame basisschool 
= het voorgaande plus 

lntegreer de natuurlijke 
omgeving met het 

gebouw 
Maak gebruik van 
demonteerbare 
bouwdelen voor 

optimaal onderhoud en 
aanpasbaarheid 

Maak gebrvik van 
materialen waartbij 
geen schadelijke 
stoffen vrijkomen voor 
mens en natuur bij 
delving, proces, 

toepassing en sloop. 
Ontkoppel de 
componenten om 
bouwdelen per 
gewenste tijdscyclus 
aan te passen 

Gebruik de Trias 
Energetic a als leidende 
strategie voor energie 

Zorg voor eenvoudig 

bereikbare installaties 
voor upgraden en 
a an passing 
Slvit interne kringlopen 
met betrekking tot 
ener ie, water en afval 

label ).S 
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4 Voelbare meerwaarde voor een basisschoolgebouw 
Een schoolgebouw moet meer zijn dan een optima le vertaling van leerprocessen (Verstegen, 2009) . Een 
techn isch gezonde en duurzame school verschaft niet per definitie een d ierbare leeromgeving. Of een 
basisschoolgebouw als dierbaar wordt ervaren door de gebruikers hangt onder meer af van verschi llende 
gevoelsmatige factoren, zoals de identiteit van een basisschoolgebouw, de zintuigelijke beleving van de ruimte 
en de buitenomgeving. Deze 'zachte criteria' vanuit de theorie zijn getoetst aan de praktijk met behulp van een 
quick scan en acht interviews. 

4. 1 ldentiteit van een basisschool 

De identiteit van een leeromgeving zorgt voor herkenning en een gevoel van 'dit is van mij, hier hoor ik thuis'. De 
schoo lidentiteit bestaat uit zowel interne als externe factoren en uit materiele in immateriele facetten . zoals het 
type meubilair, maar ook de wijze van communicatie. Op een basisschool zijn drie verschillende soorten 
identiteiten van toepassing (de Kat en Veugelers, 2005): 

De levensbeschouwelijke identiteit, de wijze waarop normen en waarden worden gehanteerd en welke 
geloofsovertuigingen daaraan ten grondslag liggen 
De onderwijskundige identiteit, de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden. De nadruk kan 
bijvoorbeeld liggen op individueel of klassikaal onderwijs en creatieve of cognitieve vakken. De d idactiek 
hoe de lesstofwordt aangeboden is ook onderdeel van de onderwijskundige identiteit. 
De pedagogische identiteit, deze gaat over de wijze waarop leerkrachten met de leerlingen omgaan, 
zoals op basis van Dalton onderwijs, Montessori of vrije school waar de leraar als coach optreedt in plaats 
van een persoon die ' boven' de kinderen st a at. 

Het schoolgebouw kan mogelijkheden verschaffen die de identiteit te versterken. Bijvoorbeeld een sterke 
vormentaal waarbinnen flexibele veranderingen mogelijk zijn geeft de gebruikers houvast en zorgt voor 
herkenbaarheid (de Graaf, 2008). 

Voor basisschoolgebouwen is het van belang dat de gebruikersgroepen zich mede eigenaar voelen van het 
gebouw. Het herkennen en beheren van het eigen domein versterkt de waardering van een gebouw. Het e igen 
kunnen maken van de ruimte, draagt bij aan de uiting van de identiteit. 

Door het gebouw een rustige kleur te geven met een terughoudend en eenduidig kleurgebruik, kunnen de 
werkjes, het speelgoed en de speling van het licht de school een eigen, kleurrijke identiteit geven (de Graaf, 
2008). In het ontwerp dient reken ing gehouden te worden met de mogelijkheid om deze, veelal fragiele werkjes 
tentoon te stellen door bijvoorbeeld het toevoegen van vensterbanken (waar ook een zitplek van gemaakt kan 
worden), vitrinekasten (die als ruimtescheiding kunnen dienen) en richels (Hertzberger, 2008). 

Het is van belang dat de architectuur meerdere dimensies kent waardoor kinderen van verschillende 
leeftijdsgroepen zich kunnen identificeren met de ruimte. 

ldentiteit van de buitenruimte 
Een buitenruimte van een school versterkt de identiteit van de gehele school. De buitenruimte is het eerste dat 
mensen ervaren . Het dient niet en ke l a ls speelplein, maar ook als plek waar ouders de kinderen opwachten na 
schooltijd. Wanneer die plek uitnodigend is en een zekere mate van comfort biedt, zoals vrij van wind en regen, 
zullen ouders eerder de kinderen op het plein opwachten. Waar ze vervolgens in gesprek kunnen raken met 
andere ouders en met bijvoorbeeld de leraren die de kinderen naar buiten begeleiden (Hertzberger, 2008). Dit 
versterkt een open en warme sfeer van een school en di ens identiteit. 

Kortom van belang voor een eigen identiteit zijn: 
Het toe-eigenen en bewonen van de ruimtes door groepen leerlingen door onder andere het 
tentoonstellen van schoolwerk en andersoortige decoratie 
Meerdere dimensies en schaalniveaus in een gebouw 
Gemeenschappelijke ruimtes kunnen toegeeigend worden 
Helde re architectonische vormentaal waarbinnen flexibiliteit mogelijk is 
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4.2 Zintufgen en beleving 

Een gebouw wordt niet enkel via de ogen bekeken, maar oak het geluid en de geur spelen een grate rol bij hoe 
een gebouw wordt ervaren. Kinderen zijn zintuiglijk ingesteld. Een kind voelt, praeft, ru ikt en rammelt aan 
nieuwe objecten. Een richel, daar springt een kind op en in een holle gang gaat een kind raepen, omdat de echo 
zo mooi is (Kooten, 2004). Kinderen ervaren een ruimte met hun hele lijf. Elk kind zal proberen om door een 
nauwe open ing te klimmen of kruipen. De wil om de ruimte te ervaren en ontdekken, leveren aanknopingspunten 
op voor architecten en schoolbestuurders voor de binnen· en bu itenruimte. 

Op welke wijze kan een ruimte warden ontworpen zodat kinderen warden uitgedaagd om te ontdekken en 
tegelijkertijd niet in de verleiding warden gebracht om ongewenst gedrag te vertonen? Door te spelen met de 
bouwstenen vanuit de onderwijskunde en architectuur, kunnen ontwerpers invloed uitoefenen op het gedrag van 
kinderen en volwassenen in een schoolgebouw. Een lange gang daagt kinderen bijvoorbeeld uit om te gaan 
rennen. Wanneer deze is gefragmenteerd, kunnen kinderen niet zien water om de hoek te zien is. Ze zullen niet 
gaan rennen om een letterlijke confrontatie met het onbekende tevoorkomen (Van Kooten, 1988). De keuze in 
materialen, hoogteverschillen, afwerking, texturen geven architecten de mogelijkheden om van een school een 
gebouw te maken dat door alle zintuigen beleefd wordt. 

Kleur 
Kleur heeft een grate invloed op het welbevinden van mensen. Kleuren geven een bepaa lde sfeer aan een ruimte 
en kunnen de gemoedstoestand van mensen be.,.nvloeden. Er zijn verschillende wetenschappel ijke onderzoeken 
die dit onderstrepen. Het kleurgebruik in een ontwerp wordt door architecten vaak instinctief toegepast (de 
Graaf, 2008). Kleuren kunnen oak toegepast word en voor een eenduidige communicatie, vooral voor kleuters die 
nag niet kunnen lezen en waarvoor het lastig is om pictogrammen te begrijpen. Bij consequent gebru ik van 
kleuren, leren kinderen dat ze in een ruimte met bijvoorbeeld de kleur blauw stil moeten zijn, t erwijl ze in een gele 
ruimte mogen spelen. Oak kan kleur gebruikt warden om routes te markeren, bijvoorbeeld door lijnen aan te 
brengen op vloeren, wanden of op het plafond. 

Geluid 
De nagalmtijd van geluid speelt een grate ral in de beleving van een schoolgebouw. Kinderen praduceren veel 
geluid, met name kleine kinderen en groepen kinderen die onderweg zijn . De nagalmtijd dient beperkt te warden, 
zodat kinderen niet van het werk gehouden warden door anderen elders in het gebouw. Geluidsabsorberende 
materialen, zoals hout, rubber en st of (gordijnen) hebben een dempende werking. 
De afmetingen en de verhoudingen van de ruimten hebben een invloed op de refiecties van het geluid en de 
nagalmtijd. 
Voor kinderen met een vi sue le beperking, warden bij speciaal onderwijs auditieve voorzieningen getroffen. 
Kinderen voelen en horen waar ze zijn doordat verschillende soorten bekleding op vloeren toe gepast zijn tussen 
versch ill en de functies van het gebouw (Boersma, 1997). 

Geur 
In een schoolgebouw zijn verschillende geuren te vinden die warden uitgestoten door materialen en de 
gebruikers van het gebouw. Het is van belang dat de uitgestoten geuren niet overheersend en verstikkend zijn. 
Sommige geuren kunnen een positieve meerwaarde bieden voor de beleving van de ruimte, zoals de frisse 
geuren van de planten en vers gemaaid gras. 

Zintuigelijke prikkels 
Kinderen krijgen de hele dag door veel verschillende prikkels. Niet a lie kinderen kunnen daar even goed mee 
omgaan, met name kinderen met een autistische stoomis hebben soms behoefte om zich terug te trekken. 
Een ru imte binnen een school waar enkel de stilte heerst, serene kleuren en licht van boven kan voor drukke 
kinderen een plek zijn om tot zichzelf te komen. Een snoezelruimte is een ruimte die erap gericht is om mensen 
en kinderen tot rust te laten komen (de Graaf, 2008). Een dergelij ke ruimte is afgesloten van de overige ruimtes 
en heeft rustige kleuren en verschillende materialen. Er zijn vaak rustige muziekjes, rustgevende kleuren, kussens 
en ba llendekens metals doel de kalmering of prikkeling van de zintuigen. 
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Dergel ijke ruimtes word en zelden opgenomen in het programma van eisen van schoolgebouwen, terwijl ze een 

positieve invloed hebben op het welzijn van kinderen. 

Ta be I 4.1 geeft een overzicht van de bouwkundige ingrepen met betrekking tot de zintu ig lijke beleving . 

Zintuiglijke 
belevin 
Zien 

Horen 

Ruiken 

Bouwkundige ingreep ______ ,, _______ _ 
Vides 
Wisselende hoogtes 
Verdiepte bouwdelen 
Ram en en daklichten/lichtstraten voor lichtspel 
Gebruik maken van diepte, hoogte en perspectivische werking van ruimte 
Kleur voor sfeer en beleving 
Kleurgebruik ten behoeve van routing en markering 

Verkorten van nagalmtijden door akoestische panel en, gordijnen, zachte vloer. 
Materialen: zoals rubber, hout, stof 

Emissievrije materialen; gebruik maken van natuurlijke materialen en afwerking 

Voelen Nauwe doorgangen speciaal voor kinderen 
Verschillen in type vloerafwerking 
Textuur van wanden die uitdagen tot voelen 
Hoogte van een ruimte ervaren door klimmen en gl ijden (mits veilig) 

Zintuigelijke ervaring Serene kleuren en licht van boven kan voor drukke kinderen een plek zijn om tot zichzelf te komen 
Rustgevende kleuren, verschillende materialen, zachte afwerking van wand en vloer, weinig 
lichtinval 

Bron: (de Graaf, 2008), (Boersma et al, 1997), (van Kooten, 1980) (Verstegen, 2009) Tab•l p 
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4.3 De buitenomgeving van een schoolgebouw 

'The entire school environment should play a role in the learning process' (K liment, 2001) 

De buitenruimte is het verlengstuk van de binnenruimte van een school. Een effectief ingerichte buitenomgeving 
draagt bij aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. De buitenruimte wordt vaak verwaarloosd, 
vanwege geld en tijdgebrek. Het is van belang om al vanaf het ontwerp rekening te houden met de visies en 
ambities voor de buitenruimte (de Graaf, 2008). Volgens Herman Hertzberger (2008) zouden architecten zich 
moeten bezinnen welke ruimtelijke condities kunnen aanzetten tot het oefenen van sociaal gedrag. Een goed 
ontworpen plein daagt kinderen uit tot ontdekken en bewegen. Het plein is overzichtelijk en geeft aan alle 
kinderen van verschillende leeftijden uitdaging om te spelen en te ontdekken. Er moeten mogelijkheden zijn dat 
er verschillende activiteiten, zoals sport, spel en kletsen tegelijkert ijd kunnen plaatsvinden. 

De buitenruimte van een schoolgebouw moet voor alle kinderen in de verschillende ontwikkelingsstadia veilig en 
uitdagend zijn. Tevens meet de omgeving de kinderen stimuleren tot bewegen. Door een rijke buitenruimte te 
ontwerpen, met verschillende plekken en speeltoestellen, kr ijgen de kinderen de mogelijkheden om te spelen en 
samen te ontdekken. Wanneer het speelmeubilair en de plekken 'gelijk en multifunctioneel' zijn zonder dater een 
hierarchie ontstaat een diversiteit in spelmogelijkheden. De kinderen krijgen zelf onbewust de keuze om een 
hierarchie in speelmogelijkheden aan te brengen (de Graaf, 2008). 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beveelt groene leer· en speelplekken aan, omdat een 
groat deel van de jeugd opgroeit in een stedelijke omgeving en mede daardoor niet in aanraking komt met de 
natuur (Ministerie van LNV, 2010). 'Wanneer kinderen in de natuur op ontdekkingstocht gaan, ontstaat er een 
waardering en fascinatie voor ons landschap en de plan ten en dieren die daarin /even. Defascinatie en opgedane 
kennis tijdens de jeugd legt de basis voor bewuste en verantwoorde keuzes a/s volwassene' (Minister van LNV • 

Gerda Verburg, 2009 

Buitenruimte - bereikbaarheid en veiligheid 
Random een schoolgebouw komen op gezette rijden verschillende verkeersstromen bij elkaar. De 
verkeerssituatie random scholen is veelal gevaarlijk vanwege onoverzichtelijke situaties en veel autoverkeer. 
Kinderen moeten leren ervaring op te doen in het verkeer. Zodat ze voorbereid zijn op het afleggen van langere 
afstanden op de fiets bijvoorbeeld als ze naar de middelbare school gaan. 
Een veilige schoolomgeving random een basisschool leert kinderen omgaan met verkeer (fietsersbond, 2010). 
Het CROW, nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en open bare ruimte, geeft de volgende 
norm en: 

Maak de eerste lOO meter rand de school autovrij; 

Maak van de eerste 500 meter rand de school een 30 km-zone; 
Maak van de overgang van autovrije zone naar 3okm zone een woonerf; 
Ver bind de basisschool met de wijk door middel van aparte fietspaden en kinderroutes. 

De Fietsersbond voegt daar neg aan toe: 
1 Zorg voor goede, geed bereikbare, ruime fietsstallingen bij de school; 

Zorg voor voldoende opstelruimte voor wachtende ouders. 

I 
Het aantal kinderen dat met de auto naar school wordt gebracht nee mt toe naar mate de afst and naar school 
toeneemt of wanneer de veiligheid random de schoolomgeving afneemt. Het is van belang dater reken ing wordt 
lgehouden met veilige 'zoen en zoef' plekken die het overige verkeer, inclusief de voetgangers en de fietsers, n iet 
hinder en. 
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Criteria voor buitenruimte 
Voldoende buitenruimte minimaal 6 m2 per leerlinQ 
- Buitenruimte nodigt uit om te spelen en stimuleert bewegen 
- Een groene buitenomgeving 
- Beschutting (bomen voor schaduw in zomer, beschutte plek om t ijdens 

reg en te spelen en bewegen) 
- Schooltuinen 

- Onderscheid in plekken voor spelen, sport en ontmoeten (tegengaan dat 
kinderen elkaar in de weg I open) 

- Diversiteit aan spelmogelijkheden, voldoende mogelijkheden om te 
ontdekken en spelen (uitdaging in spelaanleidingen, plek voor rollenspel, 
uitdagingsspel, sport, sociaal spel, constrnctiespel, ruimte voor e igen spel 
en sport) 

- Voldoende ruimte voor beweging, rust en sociale interact ie (lekkere 
zitplekken) 

- Een overzichtelijk plein waar verschillende leeftijdsgroepen geen hinder van 
elkaar ondervinden 

- lntegratie met buurt- en wijkvoorzieningen (geen op zichzelf staand eiland) 
- Plein is openbaar en goed zichtbaar vanuit de omliggende woningen en 

wegen 
- Veilig en doordacht combineren van sport- en spelfuncties 

(multifunctionele sportvelden: verschillende belijningen, baskets en doelen 
ge'i"ntegreerd, verdiept met holle wan den, zodat er een deel van een ramp 
ontstaat.) 

Onderbouwing 
ICS adviseurs (2010) 
Tegen overgewicht 
Ki nderen in aanraking brengen met nat uur 
Vergroten van de speeltijd buiten 

Voor leren handelen, ordenen en 
verantwoordelijkheid dragen 
T egengaan van verveling, voorkomt 
pestgedrag 
Versterkt sociale cohesie door samen te 
ontdekken en te spelen 

Versterkt sociale cohesie door samen te 
ontdekken en t e spelen 
Voorkomen dat kinderen elkaar in de weg 
!open, voorkomt pestgedrag 
Meer en intensiever gebruik, vergroot 
waardering door buurt en voorkomt 
vandalisme 
Meervoudig gebruik van ruimte 

- Diversiteit in moeilijkheidsgraad van spelvoorzieningen Uitdaging voor elke ontwikkelingsfase 
_:_!:i.g_QinQ en locatie plein teqen qeluidsoverlast RekeninQ houden met omqevinQ 

Bron: (Hertzberger, 2008), (de Graaf, 2008)1 (m1n1stene van LNV, 2010), (!CS adv1seurs, 2 0 1 0) Tabel 4 .l 

Uit de quick scan is naar voren gekomen dat docenten vinden dater bij re gen een alt ernatieve speelplek mo et 
zijn. 
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4.4 De praktijk gekoppeld aan de theorie 

De theorie is getoetst en verdiept aan de hand van een quick scan en zeven interviews onder toekomstige leraren 
in het basisonderwijs en professionals in de scholenbouw. Deze toetsing van de theorie aan de praktijk is van 
groat belang om grip te krijgen op de daadwerkelijke beleving en ervaring van de gebru ikers (Van Kooten, 1988). 

4.4. 1 Quick Scan 

De quick scan bestaat uit de waarnemingen uit de literatuur d ie warden getoetst onder deeltijd studenten aan de 
pabo Ein dhoven, blended learning en enkele interviews. In de quick scan wordt onderzocht of de fysieke 
omgeving het lesgeven de identiteit van een school ondersteunt, en daarmee het zelfvertrouwen, de 
tevredenheid, de visie van de leerkracht, zie figuur 4.i. 

Functie 
basisschoolgebouw 

Doelgroep quick scan 
Leraren in het basisonderwijs 

Voe I bare 
meerwaarde 

Fysieke omgeving 

Plezier in lesgeven 
Tevredenheid 
schoolgebouw/ 
klaslokaal 
ldentitei t school 
Waardering voor 
duurzame ontwikkeling 

Ooelmatigheid 
schoolgebouw ---
Doelmatigheid 
klaslokaal 

Grootte 
Thermisch 
comfort 
Opbergmogelijkhe 
Voorzieningen 

F19uur 4 .1: Schemat1sche uiteenzert1n9 quick scan 

Voor enquete is de leerkracht centraa l gesteld, omdat de leraar de persoon is die het onderwijs overbrengt aan de 
kinderen. De leraar is heeft een grate invloed de beleving van een klaslokaal en het gebouw. 

De quick scan is verzonden naar 39 toekomstige leraren, met een respons van 61,5% = 24 leraren 
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Conclusies 
Op basis van de respons kunnen de volgende conclusies getrokken warden: 

70% van de respondent en is tevreden tot zeer tevreden over het schoolgebouw; 70 % van de respondent en 
zijn tevreden tot zeer tevreden met het klaslokaal. 
De meest voorkomende klachten over het schoolgebouw is dat het gebouw te klein is en dater 
geluidsoverlast heerst. De meest voorkomende klachten over het klaslokaal gaan over het thermisch comfort 
en de grootte van het klaslokaal 

30 % van de respondenten heeft geen tot weinig plezier in lesgeven 
Deze groep hecht weinig waarde aan duurzame ontwikke ling en hecht geen waarde aan een klassenidentiteit 
en vindt het onderwijs niet complexer geworden in de afgelopen 20 jaar 
Het schoolgebouw en het klaslokaal hebben geen directe invloed op de werklust van de respondent 
Het schoolgebouw en het klaslokaal hebben geen directe invloed op de visie en werkwijze van de respondent 
Het plezier waarmee de leraar voor de klas st a at, is van invloed voor de mate waarin de leerkracht openstaat 
voor de vernieuwde wijze van lesgeven. (zie bijlage 6 "sterke I zwakke scholen volgens de 
onderwijsinspectie"). 

De meningen over onderwijskundige visies, identiteit en werkplezier zijn ender te verdelen in uitersten, dus 
respondenten reageren of zeer positief of zeer negatief. 

De beleving en de kenmerken van het gebouw en het klaslokaal zijn van ondergeschi kt belang voor het 
plezier in lesgeven 

Alie respondenten vinden het belangrijk dater veel natuurlijk daglicht in het gebouw komt, dater een 
overdekte ruimte is waar kinderen ook met slecht weer kunnen spelen, dater green in en random het 
gebouw is, dat het schoolgebouw de onderwijskundige visie uitstraalt en dater verschillende plekken zijn 
waar kinderen zelfstandig kunnen werken. 

Alie respondenten vinden het belangrijk dat knutsel- en tekenwerkjes in het klaslo kaal tentoongesteld 
kunnen warden, er planten in het lokaal zijn, kinderen oak buiten het lokaa l aan hun opdrachten kunnen 
werken, een wastafel in het lokaal en als hoogste warden extra hoeken in het klaslokaal voor 
gedifferentieerde lessen gewaardeerd . 

In bijlage 10 wordt weergegeven welke fysiek ruimtelijke factoren voor een leraar in he t basisonderwijs van 
belang zijn voor een geed schoolgebouw en een goed klaslokaal. 
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4.4.2 Interviews onder 4 leraren basisonderwtjs en 3 professionals in de scholenbouw 

In de interviews is onderzocht hoe de fysieke omgeving kan bijdragen aan het te geven onderwijs vanuit het 
perspectief van de leraar en de professional. 

De uitgewerkte interviews van de onderstaande personen zijn te vinden in bijlage 11 

Josien en Martijn van Baare, leraar basisonderwijs (Josien in opleiding) 
Marieke van Bragt, leraar basisonderwijs in opleiding 

Astrid Houtman, leraar basisonderwijs in opleiding 
Gert Grosfeld, architect en vice-voorzitter staro, stichting architecten research onderwijs 

Jan Willem van Kast eel, ICS adviseurs 
Yolanda Steijns, ICOP adviseurs 

Inge Seuntiens, KPC groep 

De belanari ikste conclusies voor een schoolaebouw vanuit de praktijk 
Leraren (in o leidin ) 

Algemeen Kleurgebruik voor sfeer en beleving van de ruimte: 
Licht, vrolijk en rustig 

Natuurlijke lichtinval 
Plekken waar kinderen zich terug kunnen trekken 

Een of meerdere gemeenschappelijke ruimtes 
Gebouw dat mee kan veranderen met nieuwe wensen 
Toezicht op werkplekken buiten het klaslokaal 
Heldere structuur en voldoende opruimplekken 
Plekken om verwerkte opdrachten lentoon te stellen en plekken voor opdrachten die in 
bewerking zijn 

lndividueel 

Grote klaslokalen waar rvimte is voor zowel een kring als individuele werkplekken 
Flexibele koppel mogelijkheden van de ruimte 
Meer verschillende werkplekken waar kinderen individueel en in kleine groepjes kunnen 
werken 
Gezonde scholen 

Verschil in ruimte tussen grate en kleine kinderen 
Muurschilderingen voor extra sfeer 
Feedback\ierbruikerss stemen ter ondersteunin van educatie en bewustwordin 

Tabel4.3 
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Professionals 
Bouwkundi en en onderwi"skundi e 
Architect Gert Grosfeld 

ICS adviseur 
Jan-Willem van Kasteel 

ICOP adviseurs 
Yolanda Steijns 

Onderwijskundige kpc groep 
Inge Seuntiens 

Hoofdstu< 4 

Helder en overzichtelijk gebouw 
Bescheiden rol voor de architect. Het gebouw moet het territorium van de leraren en de 
kinderen word en 

Gebouw moet boven diverse veranderingen staan en meebewegen met behoeften van 
gebruikers 
Een gebouw ook tactiel zintuigelijk ontwerpen, geluid, geur en tast 
Korte loopafstanden voor de kinderen, voorkomt onnodig zwerven 
Plekken waar kinderen zich kunnen terugtrekken 
lnstallatiearm gebouw met eenvoudige technieken 
Structuur en gevel zijn beeldbepalend in omgeving, geeft men sen houvast 
Gebouwde omgeving moet niet warden oversd1at op positieve be'1'nvloeding van gedrag, 
maar kan wel bijdragen aan een nare en onveilige omgeving 

Meerdere wijkfuncties combineren aan schoolgebouw 
Voorzieningen waar kinderen tot zichzelf kunnen komen 
Meer bespreekkamers voor individuele begeleiding 
Meer differentiatie in werkplekken 
Duurzaamheid op eenvoudige en communiceerbare wijze in gebouw 
Flexibel en meervoudig gebruik van ruimte 
Toezicht door leerkracht op kinderen die elders in het gebouw werken 
Functionaliteit die past bij de organisatie 
Schoonmaakbaarheid, materiaalafwerking vloeren, wanden en detaillering 
Natuurlijke daglichttoetreding, maar voorkom directe storende zoninstraling 
Geen onderscheid tussen verblijfs- en verkeersruimten 
Kleinschaligheid en veiligheid 

lntegratie van verschillende functies 
Diversiteit in werkplekken 
Herbestemming voor scholenbouw. Gebouwen uit de jaren 2.0 lenen zich er goed voor 
vanwege verschillende hoekjes waar werkplekken gecreeerd kunnen warden. 

Meer integratie van diverse funct ies 
F/exibil iteit en transparant ie van schoolgebouwen 

Differentiatie van de onderwijsruimte 
Multifunctioneel gebruik van ru imte 
Effectieve routing 
Vanuit goede communicatie komen tot een goed onderwij sgebouw 
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4.4. 3 lnterpretatie conclusies 

De conclusies geven aan dat het gebouw volgens de leraren geen directe invloed heeft op de overige resultaten 
van de quick scan. Er zijn significante overeenkomsten tussen het wel of geen plezier hebben in het werk, de 
waardering van een eenduidige teamvis ie, een moderne onderwijsvisie met betrekking tot adaptief onderwijs, 
een identiteit van een school en waardering voor duurzame ontwik keling. 

Om een dierbaar duurzame leer- en werkomgeving te creeren zijn de leraren niet de mensen die de verandering 
op gang gaan brengen. De ruimtelijke omgeving nemen ze voor wat het is. 
Wanneer er daadwerkelijk een verandering in het onderwijs en de leeromgeving moet komen, dan zal de 
noodzaak tot verandering door anderen ge'i'nitieerd moeten warden. 
De veranderingen voor de leeromgeving kunnen op versch illende manieren tot stand warden gebracht: 

Keuze voor een architect met kennis over onderwijs en de ontwikkelingen en bezieling voor het vak 
Een derde partij tussen de ontwerpende, de bouwende partijen en de onderwijskundige partijen die de 
vertaling tussen wen sen, behoeften en onderwijskundige visies naar de bouwende partijen kan maken en 
andersom 
Een extra schoolvak op de pabo's waarin studenten leren hoe ze met de leeromgeving om kunnen gaan en 
inspirat ie krijgen 
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5 Een dierbaar duurzame school meetbaar gemaakt 

Een d ierbaar schoolgebouw 
Een dierbaar schoolgebouw is een gebouw waar je waarde aan hecht, zie hoofdstuk 1.6 . Oat gevoel komt tot 
stand wanneer de functionele mogelijkheden aanslu iten bij de behoeften van de gebruikers en dat de mensen 
zich kunnen identificeren met het bouwwerk. Oat blijkt uit zijn esthetische kwa liteiten, een uitgesproken 
structuur en eigenheden waardoor het gebouw voor de gebruiker uniek gemaakt kan warden en hij zich mede
eigenaar kan voelen (Bijdedijk, 2006) 

Oefinitie dierbaar duurzaam gebouw 
Een d ierbaar duurzaam gebouw: 

Heeft een mini male milieubelasting, door minimaa l energieverbruik en natuurlijk, emissievrij 
materiaalgebruik 
Heeft een comfortabel binnenmilieu 
Past binnen de natuurlijke en gebouwde omgeving 
Schept mogelijkheden voor onderwijs van nu en in de toekomst 
Biedt mogelijkheden voor ontspanning, leren, bewegen, expressie en ontdekking, oak voor fysiek en 
verstandelijk beperkte kinderen 
Zorgt ervoor dat de gebruikers de ruimte krijgen om het gebouw op hun e igen persoonlijke wijze in t e 
richten en aan te passen 
Bevat enkele architectonische kwaliteiten d ie het verschil maken tussen een gewoon en een bijzonder 
schoolgebouw. 

Een dierbaar duurzame basisschool wordt geillustreerd met het model op de volgende pagina. Het doel van een 
dierbaar duurzame basisschool is dat personen en de omgeving elkaar positief be"i'nvloeden met betrekking voor 
een fijne leefomgeving, waarbij er een gevoel van welbevinden ontstaat . 

Hoe beter een schoolgebouw aansluit en kan meebewegen met de behoeften, zowel de basiswaarden en de 
'voelbare waarden van de gebruiker des te dierbaarder en waardevoller zal het duurzame schoolgebouw zijn. 

Om deze dierbare duurzaamheid meetbaar te ma ken, is er een samenwerking aangegaan met W/E adviseurs d ie 
het breed gedragen Nederlandse toetsingsinstrument GPR Gebouw sinds 1995 hebben ontwikkeld. 
In paragraaf 5.1 wordt de huidige versie van GPR beschreven, in 5.2 wordt beschreven hoe GPR verdierbaard kan 
warden. In 5.3 warden de resultaten van het onderzoek verwerkt waardoor zeals objectief meetbare criteria 
gebruikt kunnen warden ter verhoging van de kwaliteit van een basisschoolgebouw 
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Een dierbaar duurzaam schoolgebouw in een schema weergegeven 

Het grate kader omvat alle elementen van een dierbaar duurzaam schoolgebouw. Het groene kader omvat de 
elementen voor een duurzaam gebouw, waarbij de basiswaarden van de functie van invloed zijn voor de keuzes in 
materiaal en energievoorzien ing. Een dierbaar basisschoolgebouw gaat over de funct ie en alle facetten die 
daarbij horen: de basiswaarden moeten goed zijn, even a ls de voelbare meerwaarde. Die voelbare meerwaarde is 
nader onderzocht hoe deze vertaald kunnen warden naar meetbare criteria en daarmee een aanvulling geven op 
GPR Gebouw - onderwijsgebouwen. 

Oierbaar basisschool gebouw 

nkaderinn onderzoek / ~:-:~:: ... Voelbare criteria: 
Geborgenheid 
Verrij king 

II ldent iteit 

Duurzaam gebouw Functie 

/'\. "-... 

/ ~ .......... , M •e hdr .;:rt""' 1.3 

1.3 l rP1rr9 

/ 
Comfor ,, 

~ 
Energle MateriHI 

~ 

Module 

I r •9 Mil ~ 11 > d j I Gebruikskwaliteit I Toekomstwaarde I 
GPR Gebouw - Onderwijsgebouwen 

- Gebouw ondersteund pedagogische veiligheid 
- Esthetische en architectonische kwaliteit 
- Herkenbare ident it eit 
- Buitenruimte onderdeel van leeromgeving 
- Welzijn mens en omgeving 
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5. 1 GPR-gebouw 

GPR Gebouw is ontwikkeld in een samenwerking tussen de gemeente Tilburg en W/E adviseurs in 1995. 

Het doel was om op eenvoudige wijze afspraken te maken over duurzaamheid tussen gemeente en bouwpartijen 
op basis van een eenvoudige prestatiegerichte methodiek (SRE, 2010). 

GPR Gebouw is ontwikkeld vanuit versch illende uitgangspunten: 
Het is van belang dat de keuze· en ontwerpvrijheid van bouwondernemingen en architecten niet beperkt 
wordt (K ieswijzer, 2010) . 

De kennis moet toegankelijk zijn voor de totale bouwkolom en daarmee warden er hoge eisen gesteld 
aan het gebruiksgemak en de eenvoud van de toetsingsmethodiek. 

Ten grondslag aan de methodiek voor GPR -gebouw ligt een uitgesproken brede visie over duurzaamheid (figuur 

5.i): 
'duurzaamheid is het crei!ren van een gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag 
mogelijke milieubelasting met een gunstig perspectief voor de exploitatie en de waarde ontwikkeling van het 
gebouw.' (W/E adviseurs, 2010) . 

Milieu - Energie 

""''"b.,., ... , I Gezondheid- Gebruikskwaliteit - Toekomstwaarde 

Kwaliteit 

Flguur 5.1: brede visie over dvJrzaamhe1d 

GPR Gebouw meet de brede duurzaamheid van nu en in de toekomst van een gebouw ins verschillende modules: 
Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. 
Deze modules zijn verder onderverdeeld in submodules, zie figuur 5.2 (W/E adviseurs, 2008). 

GPR Gebouw 4 

Energl• Milieu G•:z:ondhtltd Gobrutklkwalltt tl 

HH+HH? - - &·I'!' 
Mill ''"fill¥ Filii!f frfiil 1+ .. .. .. 

Bron : (W/E adviseurs, 2010) F1guur 5.1: 5 modules in GPR Gcbouw met de daar bij beho~ende submodules 

GPR Gebouw wordt breed erkend door landelijke organisaties en is opgenomen in de actuele richtlijnen voor 
scholenbouw. De methodiek blijft zich ontwikkelen naar nieuwe kennisinzichten en voortschrijdende inzichten . 
In bijlage 12 is een gedetailleerde uitietting van de modules opgenomen 
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5. 1. 1 De resultaten van het gebruik van GPR 

De duurzaamheid wordt per module 
gewaardeerd met een rapportcijfer tussen 1 en 
10. De startwaarde is een 6,o. Dan voldoet een 
gebouw aan het Nederlandse Bouwbesluit 
(nieuwbouw). Ten opzichte van deze 
startwaarde kunnen er extra punt en gegeven 
word en wanneer er meer wordt gedaan dan 
vereist ter bevordering van de duurzaamheid 
van een gebouw. Er worden punten 
afgetrokken, wanneer een gebouw ender de 
norm presteert. Naast rapportcij fers die de 
behaalde duurzaamheidsscores aandu iden, 
geeft GPR Gebouw de gerealiseerde CO,
reductie weer, uitgesplitst in de CO,-emissie per 
jaar door energiegebruik en materiaalgebruik. 
Tevens worden de resultaten berekend naar de 
verschillende milieu-effecten. Deze worden 
vergeleken met de milieu-effecten wanneer 
hetzelfde gebouw bij BREEAM-NL ingevoerd 

zou worden en wat dat voor effect zou hebben 
op de prijs. Dit wordt uitgedrukt in de 
schaduwprijs, zie afbeelding 5.3. 

Analyse dierbaar duurzaam 
Na analyse van de toetingsmethodiek blijkt dat 
GPR Gebouw een goede weergave geeft van de 
duurzaamheid van een gebouw, zie bijlage 2 

voor een vergel ijkend overzicht tussen 
verschillende toetsingsmethodieken. 
Ook de meet bare lagere waarden van de 
functionaliteit worden geed in kaart gebracht. 
Het blijkt nog lastig te zijn om de voelbare 
criteria voor een dierbaar gebouw te 
kwantificeren met het meetinstrument. Bij W/E 
adviseurs onderschrijft men het belang van de 
waardering voor de dierbaarheid voor een 
gebouw, omdat het de levensduur van het 
gebouw verlengt. 

Een 01t:i-b.1 ·1 (:uurz.Hm ba~~hoolgebolfN 
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Ftguur 5.): re~ultaat van een GPR Gebouw ana~se 
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5.2 Variabelen voor een dierbaar duurzaam schoolgebouw 

Een dierbaar duurzame basisschool is in het onderzoeksverslag opgebouwd uit drie hoofdthema's om een 
maximaal welbevinden voor mens en omgeving te verkrijgen. De thema's bestaan uit 

Functie: primair onderwijs 
Duurzaam gebouw 
De voelbare meerwaarde 

Variabelen voor een dierbaar duurzaam school9e~ouw 

Duurzaam (techniek) I Dierbaar (gebruiker) -
Meetbaar Voelbaar 

Technisch gezond gebouw Goedgebouw Gevoelsmatig prettig gebouw 

Het ontkoppelen van de Een gezond en comfortabel De functie slu1t aan b1j de 

verschil lende bouwcomponenten binnenklimaat onderwijskundige visie van de 

op levensduur, zodat de school en het gebouw ondersteunt 

componenten eenvoudig Flexibiliteit van een gebouw, zodat de pedagogische veiligheid 

vervangen kunnen worden, aan het kan mee accommoderen met de 

einde van de economische of veranderende gebruikswensen Het gebouw ondersteunt de 

gebruiksduur identiteit van de school en het 
Praktische gebruiksvoorwaarden, schoolgebouw heeft een eigenheid, 

Het casco biedt mogelijkheden voor zoals de bereikbaarheid en de die het onderscheidt van andere 

verschillende invullingen van toegankelijkheid van het gebouw (school)gebouwen 

gebruik en functie 
Gebouw is te ervaren met alle 

Leidingen en installaties zijn zintuigen 

eenvoudig aanpasbaar en 

uitbreidbaar Esthetische kwaliteiten I 

architectuur 

Een energieneutraal of I eve rend 

gebouw, bewerkstelligd met de 
De buitenruimte is een integraal 

strategie Trias Energetica I Trias 
onderdeel van het ontwerp 

Ecologica 

GPR Module GPR Module GPRModule 
Milieu en Energie Gezondheid en Toekomstwaarde Gebruikerskwaliteit en 

Toekomstwaarde 

Onderzoeksverslag Onderzoeksverslag Onderzoeksverslag 
Hoofdstuk3: Duurzaam gebouw Hoofdstuk 2 en 3: Primair Hoofdstuk 2 en 4: Primair 

onderwijs en Duurzaam gebouw onderwijs en ldentiteit 

""Tabe.15.1 
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5.3 Varlabelen omgezet naar criteria voor GPR Gebouw 

In bijlage i3 zijn de analyses van alle conclusies vanuit het onderzoeksverslag die vertaald zijn naar de fysiek 
ruimtelijke gevolgen per theorie ender elkaar gezet. Er wordt aangegeven of de fysiek ruimtel ijke ingreep een 
toevoeging zou zijn veer een vernieuwde versie van GPR Gebouw met een argumentatie. 

Tabel 22 tot en met 25 geven de select ie weer van de criteria die een toevoeging zouden zijn veer een vernieuwde 
versie van GPR Gebouw. In de eerste kolom staat het referentiegetal weergegeven die in de superscripts te 
vinden zijn van bijlage i3. Deze variabelen warden verder uitgewerkt naar meetbare criteria. 

GPR Module Gebruikerskwaliteit 
Submodule Functionaliteit 

Ref De functie sluit aan bij de onderwijskundige visie van het gebouw Theorie 

58 Ondersteunt pedagogische veiligheid Adapt 
2,6,7, Schoolgebouw is kleinschalig door clustering van verschillende groepen in gebouw ond • 
9,14, Plekken waar kinderen zich kunnen terugtrekken (snoezelruimte, nissen, vi des etc) wsns• 
10, 51 Leraar kan vanuit het klaslokaal toezicht houden op de verschillende werkplekken zint 
15,16 van de kinderen beleving 

4,52 Gedifferentieerd gebouw met een gemeenschappelijke ruimte, groepsruimten en Adapt 
individuele ruimten ond•wsns 

l Ten minste een gemeenschappelijke ruimte voor vieringen en bijeenkomsten 
Ten minste 2 verschillende ruimtes voor groepsonderwijs (creatief, cognitief, 
ontdekkend) 

2, 7 Verschillende schaalniveaus in gebouw voor kleine kinderen, grotere kinderen 
en volwassenen 
Zowel individuele werkplekken als samenwerkplekken 

8, 57 Looproutes kort houden, binnen eigen gebruikersgebied Adapt 
Maximaal is meter tot toilet, kopieerapparaat, koffie, buitenruimte, werkplek ond 

19, Meervoudig gebruik van ruimte Duurz 

55 Trap is ook tribune of werkplek gebouw 
Gemeenschappelijke ruimte heeft meerdere functies 
Gang en/of gemeenschappelijke ruimten verschaffen ook hoogwaardige 
werkplekken, ten minste 10 per klaslokaal 
Verschillende werl<plekken die indien gewenst afgesloten kunnen worden 

20,54 (geluid en zicht) 
Teamruimte wordt door meerdere gebruikersgroepen gebruikt 
Speelzaal is geschikt voor meerdere functies 

22 Minimale grootte van een leslokaal Duurz 
50 ml, met een hoogte van 3,5 m (nu in GPR minimum opp= 42 ml) gebouw 
70 ml is gewenst door gebruikers 

Tabel5.2 

Oierbaarhe1d IT\eetbaargemaakt 



Techn~c lie Uruve.rsltelt Erndhown 

GPR Module 
Submodule 

Gebruikerskwaliteit 
Functionaliteit 

Ref Buitenruimte 

37 Buitenruimte minimaal 6m2 per leerl ing 

3,16,35, Schooltuinen of andere educatief groene voorzieningen 
1q,41 -·- -· -
44,45 Plein is openbaar en goed zichtbaar vanuit de omliggende woningen en wegen 

- lnteqratie met buurt- en wiikvoorzieninqen (qeen op zichzelf staand eiland) 

30, 49 Differentiatie in leer- en werkplekken buiten 
Zitplekken voor kleine qroepjes en qrote qroepen 

38,43 Een overzichtelijk plein waar verschillende leeftijdsgroepen geen hinder van elkaar 
ondervinden en dat uitnodigt om te speren en stimuleert bewegen 

Onderscheid in plekken voor spelen, sport en ontmoeten (tegengaan dat 
kinderen elkaar in de weg I open) 

42 Geschikt voor teamspelen en activiteiten voor grate groepen 

12,46 Veilig en doordacht combineren van sport- en spelfuncties (multifunctionele 
sportvelden: verschillende belijningen, baskets en doelen geintegreerd, verd iept 
met holle wan den, zodat er een deel van een ramp ontstaat.) 

40 Beschutting voor spelend kind en wachtende ouder 
(bomen voor sc haduw in zomer, beschutte plek om tijdens regen te spelen en 
bewegen) 

GPR Module Toekomstwaarde 
Submodule Belevingswaarde 

Ref Het gebouw ondersteunt de identiteit van de school 
Gebouw heeft een eigenheid waarmee het zich onderscheidt van andere 
SC h I b 001ge ouwen 

26,33, Sterke vormentaal met eenduidlg ritme, waarbinnen een fiexibele inrichting 

53 moqeliik is 
5,27, Er zijn mogelijkheden om de verwerkte opdrachten van kinderen te presenteren 
36, 47 

De qebruiker heeft zelf invloed op het comfort van de ruimte 

25, so Het kleurgebruik extern is afgestemd op het kleurgebruik intern ter ondersteuning 
van de identiteit 

48 Groen in het gebouw 
Mits onderhoudsarm, of door kinderen onderhouden warden en 

schimmelonqevoeliq 

Hoofdstuk 5 
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GPRModule 
Submodule 

Toekomstwaarde 
Belevingswaarde 

Ref Gebou'N is te ervaren met alle zintuiaen 

17 Weerskenmerken en invloed van qedraqinqen zichtbaar/voelbaar maken in het 
gebouw, oa 

Passieve zonnewarmte 

23 Ramen en daklichten/lichtstraten voor daglichttoetreding en lichtspel 
18 Schaduwwerking (bv zonnewijzer in gebouw) 

59 Zichtbare regenwateropvang 
Directe feedbacksystemen, zoals zichtbare verbruiksmeters, van 
enerQie-, water-, en qasverbruik 

11 Heldere markerinqen en verlichtinq van routinq en obstakels 

29 Voorzieningen die uitdagen tot het gebouw ervaren met lijf en leden, bijvoorbeeld 
Textuur en materiaalgebruik die uitdagen tot voelen/kijken/ontdekken 
Klimwand en/of glijbaan om verdiepingshoogte te overbruggen, binnen 
ofbuiten 
Holle vloer waarbij de bovenste laag van glas is en daaronder werkjes 
tentoongesteld kunnen worden 

- Wanden waarop qetekend mag worden 

Theorie 

Duurzontw 

Wsns 

Zint 

Tabel5.5 
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5.5 Casestudy brede school Nesselande 

De aanbevelingen voor de toevoeging van criteria ter verhoging van de 
dierbaarheidswaarde van GPR Gebouw zijn getoetst op de brede school 
Nesselande ontworpen door Cita architecten . In bijlage 14 wordt de 
casestudy nader toegelicht en geeft de architect, de heer Jock in, zijn 
mening over een dierbaar schoolgebouw. 

Brede school Nesselande maakt deel uit van een multifunctronele 
accommodatievan 22.310 m' en is opgeleverd in 2005. Het programma 
biedt huisvesting voor: 
114 ouderenwoningen, ouderenvoorzieningen, basisschool met 34 
klassen, schoolwerktuinen, twee gymzalen, sporthal, kinderopvang voor 
zes groepen, peuterspeelzalen, naschoolse opvang, woning en voor 
minder validen en sociaal cultureel werk . 

Een belangrijk thema in het ontwerp is dat door het combineren van 
ruimten en activiteiten. Samenwerking tussen verschillende partijen 

wordt gestimuleerd, zonder het op te dringen. De verschillende functies 
zijn geordend langs hoofdroutes waarlangs plekjes zijn opgenomen. Waar 
twee routes bij elkaar komen, ligt het ruimtelijke en programmatische 
zwaartepunt. Alie functies die elkaar aanvullen en gedeeld kunnen 
warden zijn bij deze kruisingen gegroepeerd. 

Basis school 
De basisschool bestaat uit 34 klaslokalen en is verdeeld in drie kleinere 
clusters met elk twee herkenbare entrees, waarvan een voor de 
bovenbouw en een voor de onderbouw hierdoor ontstaat er veel rust in de 
school door weinig verkeer. Verschillende lesvormen en activiteiten zijn 
mogelijk omdat de meeste lokalen onderling te koppelen zijn. 

Figuur 5.6: Groene buitenomgevin9 

Ftguur 5.4: Scheid Wig 1u5sen klas en gc1n9, nis voo 
spullcn is ook gardero~ 
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5.5.1 Beoordeling casestudy 

De brede school is beoordeeld alsof het een nieuwbouw schoolgebouw is in drie fa sen: 
Beoordeling in modules Gebruikerskwaliteit en Toekomstwaarde in GPR Gebouw 41. (zie bijlage 15) 

Module Gebruikerskwal iteit 
Toeganke lijkheid 
Functionaliteit 
Technische kwaliteit 
Socia le veiligheid 

Module Toekomstwaarde 
Toekomstgerichte 
voorzieningen 
Flexibiliteit 
Belevingswaarde 

9,2 
9,0 
8,7 
lO,o (standaard bij nieuwbouw) 
8,8 

8,2 
7,3 

8,o 

9.4 

Beoordeling op functional iteit schoolgebouw, pedagogische veiligheid, buitenruimte en 
belevingswaarde binnen 
In de laatste kolom van de volgende vier tabellen staat de kwalitatieve waardering van het criteria door 
het expertpanel. Zie bijlage 16 voor onderbouwing van waardering. 

65 Dierbaarheld meetbaar gemaal<t 



lechoische Umvtr!.•t@'h E1ndho11t?rt 

5.5.2 Module Gebruikskwaliteit 

Functionaliteit schoolgebeuw 
De waardering veer de verschillende criteria in de funct iena liteit veer een scheelgebeuw liggen in dezelfde range, 
tussen e 7 en de 8. Oat betekent dat ze eenzelfde zware w eging krijgen zullen krijgen in GPR Gebeuw. 

Criteria 

Leslokalen zijn (tijdelijk) uit te vergroten met behulp van flex wand en 

Gedifferentieerd gebouw met een gemeenschappelijke ruim te, groepsruimten en 
individuele ruimten. Ten minste een gemeenschappelijke ruimt e voor vieringen en 

bijeenkomsten 
Ten minste 2 verschillende ruimtes voor gfOepsonderwijs (creatief, 
cognit ief, ontdekkend) 
Verschillende schaalniveaus in gebouw voor kleine kinderen, grotere 
kinderen en volwassenen 
Zowel indivlduele werkplekken als samenwerkplekken 

Meervoudig gebruik van ruimte 
Trap is ook tribune of werkplek 
Gemeenschappelijke ruimte heeh meerdere functies 
Gang en/of gemeenschappelijke ruimten verschaffen ook hoogwaardige 
werkplekken, ten minste i o per klaslokaal 
Verschillende werkplekken die indien gewenst afgeslot en kunnen worden 
(geluid en zicht) 
Teamruimte wordt door meerdere gebruikersgroepen gebruikt 

Speelzaal is qeschikt voor meerdere functies 
Leoproutes kort houden, binnen eigen gebruikersgebied 

Nesselande 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Waardering 
expertpanel 

7,7 

7,7 

Maximaal 15 meter tot toilet, buitenruimte, werkple'-'k--------+----------- -
Heldere markeringen en verlichting van routing en obstakels 

Minimale grootte van een leslokaal 
50 m 1

, met een hoogte van 3,5 m (nu in GPR minimum opp= 42 m
1

) 

70 m 2 is gewenst door gebruikers 

* = niet gemeten in de quick scan voor de experts 
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Pedagogische veiligheid 

De plekken waar kinderen zich kunnen terugtrekken en toezicht vanuit het lokaal op werkplekken elders in het 

gebouw scoren hoog. Deze krijgen een zwaardere waardering dan de andere punten. Verschillende schaalniveaus 

in afmetingen voor kinderen en volwassenen zal het laagst gewaardeerd worden. 

Criteria 

Plekken waar kinderen zich kunnen terugtrekken (bijvoorbeeld snoezelruimte, 
nissen vides) 
Vanuit het klaslokaal toezicht op werkplekken elders in het gebouw 
'elke werkolek buiten het lokaal is te zien vanuit het lokaal' 
Verschillende schaalniveaus in afmetingen voor kfnderen en volwassenen 

Schoolgebouw is kleinschalig door clustering van verschillende groepen in het 
qebouw 

Bu it en ru i mte 

Totaal 

Nesselande 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Waardering 
expertpanel 

8,3 

6,7 

Multifunctioneel gebruik van het plein wordt als hoogste gewaardeerd. De grootte van de m in imaal 3 m' 

buitenspeelplaats per kind wordt als laagste gewaardeerd. Oat is echter een minimumeis en deze is zeer laag. Bij 

ICS adviseurs hanteren ze de norm van 6 m' per kind. 

Criteria Nesselande Waardering 
I expertpane 

Er is toezicht vanuit de buurt op het plein Ja 8,2 

Multifunctioneel grondgebruik, zodat hetzelfde stuk grand op verschillende manieren Ja 8,8 
ingezet kan worden voor activiteiten 

Veilig en doordacht combineren van sport- en spelfuncties (multifunctionele 
sportvelden: verschillende belijningen, baskets en doelen ge"integreerd, 
verdiept met holle wanden, zodat er een dee! van een ramp ontstaat.) 

Schooltuinen of andere educatief groene voorzieningen Ja 7,6 

Geschikt voor teamspelen en activiteiten voor groepen van tenminste 50 kinderen Ja 8,1 

Een overzichtelijk plein waar verschillende leeftijdsgroepen geen hinder van elkaar Ja 8,1 
ondervinden en dat uitnodigt om te spelen en stimuleert bewegen 

Onderscheid in plekken voor spelen, sport en ontmoeten (tegengaan dat 
kinderen elkaar in de weg lopen) 
Geschikt voor teamspelen en activiteiten voor a rote aroeoen 

Plein is openbaar Nee 7,3 
- lnteqratie met buurt- en wiikvoorzieningen (qeen oo zichzelf staand eiland) 
Bultenspeelplaats is minimaal 3 m2 per leerling, minimaal van 300 m2 Ja 7 

8eschuttin.g v;;;;-r7p~lend kind en wachtende ouder 
- --

Ja 7,4 
(born en voor schaduw in zomer, beschutte plek om tijdens regen te spelen en 
beweoen) 
Differentiatie in leer- en werkplekken buiten Nee 7,5 

Zitelekken voor kleine 9roeejes en 9rote 9roeeen 
Tota al 7/9 = 80% 

Oierbaa1heid meetb ar gcmaakt 
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5.5.3 Module Toekomstwaarde 

Belevingswaarde binnenruimte 
Het expertpanel waardeert de invloed van de gebruiker op het comfort hoog. 

Criteria Nesselande Waardering 
expertpane I 

De gebruiker heeft zelf invloed op het comfort van de ruimte Nee 8,4 

Voorzieningen die uitdagen tot het gebouw ervaren met lijf en I eden, biivoorbeeld Ja 6,8 
Textuur en materiaalgebruik die uitdagen tot voelen/kijken/ontdekken 
Klimwand en/of glijbaan om verdiepingshoogte te overbruggen, binnen of 
buiten 
Holle vloer waarbij de bovenste laag van glas is en daaronder werkjes 

tentoongesteld kunnen worden 
Wanden waaroe 9!'1ekend mag worden 

Gebouw heeft een sterke vormentaal met een eenduidig ritme, waarbinnen een Ja 7,4 
Aexibele inrichting mogelijk is 

Er zijn diverse mogel1jkheden om de verwerkte opdrachten van kinderen te Ja 7,6 
presenteren 

Weerskenmerken en invloed van gedragingen zichtbaar/voelbaar ma ken in het Nee 6,7 
gebouw, oa 

Passi eve zonnewarmte 
Ra men en daklichten/lichtstraten voor daglichttoetreding en lichtspel 
Schaduwwerking (bv zonnewijzer in gebouw) 
Zichtbare regenwateropvang 
Directe feedbacksystemen, zoals zichtbare verbruiksmeters, van energie-, 
water-, en Qasverbruik 

Kleurgebruik aan de buitenzijde is afgestemd op het kleurgebruik aan de binnenzijde Ja • 
- ------ -Groen in het gebouw Nee • 

Onderhoudsarm en schimmelongevoelig 

Totaal 

Conclusie 
Brede school Nesselande scoort relat ief laag op het gebied van pedagogische veiligheid. Oat wil niet zeggen dat 
de school deze niet biedt. Deze is ender meer afhankelijk van de inrichting en de werkwijze van de leraren. Dit 
onderwerp is echter wel van belang om mee te nemen in het ontwerpproces en om uitspraken te doen op welke 
wijze de fysieke omgeving van invloed is op de pedagogische veiligheid. Daarentegen scoort de functiona liteit 
van het gebouw hoog, terwijl doordat verschillende gebruikersgroepen oak buiten schooltijd gebruik maken van 
het gebouw kan het gebouw niet ten volste warden benut vanwege het gevaar voor vandalisme. Om die reden de 
gangen warden niet gebruikt als extra werkruimte. Op de overige onderwerpen scoort de brede school 
Nesselande goed tot zeer goed. In praktijk, na een locat iebezoek en een gesprek met de d irectrice, kan de 
onderzoeker vaststellen dat het gebouw goede kansen biedt voor dierbaarheid biedt, maar dat deze soms in het 
gedrang komen vanwege de verschillende groepen die gebruik maken van dezelfde ru imtes waardoor het lastig 
wordt om er echt een eigen identiteit aan te geven, zie gespreksverslag met de directrice Tilly Terheijden in 
bijlage 11. 

De dierbaarheid in deze vonm meten en toetsen brengt discussie met zich mee. De vraag is wat het doel is van het 
meten van de dierbaarheid en de rol van GPR Gebouw in deze. Door de zachte kant van duurzaamheid mee te 
nemen in een dergelijke tool, zal er ruimte moeten zijn voor het dialoog. Wat is van belang voor de opdrachtgever 
en kan een gebouw meebewegen met veranderende behoeften in de toekomst> Deze afst emming op het 
ontwerp zullen zwaarder moeten wegen, dan algemeen collectieve criteria die wel ondersteunend zijn aan het 
dierbaar duurzaam ma ken van een gebouw. 

Hoofdstuk 5 &8 
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6 Conctusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusfes 

Een a ant al jar en geleden luidde SenterNovem de noodklok, omdat 80% van de basisscholen niet vol deed aan de 
normen voor een gezond binnenklimaat. Het programma Frisse Schol en dat daaruit voortvloeide heeft als doel 
het stimuleren om minder energie te verbruiken en een gezonder binnenklimaat. Duurzaamheid in de bouw 
wordt gestimuleerd door de overheid en ook opdrachtgevers hechten waarde aan een duurzaam gebouw. Dit zijn 
twee ontwikkelingen die een positieve invloed hebben op de kwaliteit van basisschool gebouwen. 

De volgende stap in de scholenbouw, na een duurzaam gebouw en een gezond gebouw, is dat het gebouw 
dierbaar wordt voor de gebrui kers . Een gebouw dat als dierbaar wordt ervaren, wordt gewaardeerd door de 
gebruikers. Wanneer gebruikers erg ens waarde aan hechten, zullen ze er ook goed voor zorgen hetgeen een 
positief effect heeft op de levensduur van een gebouw. 

Een basisschoolgebouw dat als dierbaar wordt ervaren, meet allereerst de activiteiten in het gebouw fysiek 
ruimtelijk ondersteunen. Dus in het basisonderwijs betekent dit dat de klassieke indeling, een gang met lokalen, 
van een gebouw niet meer voldoet en vervangen word en door gedifferentieerde en flexibele ruimtes. Ook kan er 
meer ge·,·nvesteerd word en in kwaliteit, wanneer verschillende groepen samen gebruik maken van dezelfde 
vierkante meters. 

Ten tweede zal een dierbaar basisschoolgebouw een voelbare meerwaarde in zich moeten hebben. Deze 
meerwaarde meet ervaren warden door de gebruikers. Oat houdt in dat het gebouw een sterke identiteit heeft 
door een eenduidige vormentaal waarbinnen de gebruiker de mogelijkheden heeft om aanpassingen te doen. Zo 
kan een gebruiker zich mede-eigenaar voelen van het gebouw. Het presenteren van verwerkte opdrachten van 
kinderen ondersteunt dit gevoel. Kinderen zijn zintuiglijk ingesteld en zullen een gebouw ervaren met lijf en 
leden. In het ontwerp dient daarmee rekening gehouden te warden door de schaal en zichtlijnen aan te passen op 
kinderen en volwassenen. 

Ten slotte is de buitenruimte een belangrijk onderdeel van de leeromgeving van een basisschool. Een geed 
overzichtelijk ingerichte buitenomgeving met green en diverse sport en spelmogelijkheden vergroot de 
leermogelijkheden en versterkt de sociale cohesie van een groep. Dat heeft weer een positief effect op het 
welbevinden en de waardering voor de basisschool. 

Door de bovenstaande randvoorwaarden meetbaar te maken met behulp van GPR Gebouw, is het mogelijk om 
ambities vast te stellen voor een dierbaar duurzaam basisschoolgebouw en vervolgens te toetsen of deze ook 
daadwerkelijk warden gerealiseerd. 

Echter, wanneer aan a lie fysiek ruimtelijke randvoorwaarden wordt voldaan, is er nog geen garantie dat het 
gebouw en dus ook de basisschool als dierbaar word en ervaren en de kw a lite it van het onderwijs wordt versterkt. 
De kwaliteit van het onderwijs en van de waardering van het gebouw nemen exponentieel toe met het 
enthousiasme en een eenduidige visie van het onderwijsteam. Hiervoor is het dus van belang dat zowel de 
opdrachtgever als het onderwijsteam begeleid worden in het proces voor een nieuw schoolgebouw, waardoor de 
organisatie meegroeit met een vernieuwde omgeving en het ontwerpteam beslissingen aanpast op de specifieke 
behoeften van de basisschool. 

Hoofdstok6 
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6.2 Aanbevelingen 
De aanbevelingen warden gegeven s zijn suggesties veer vervolgonderzoek enter evaluatie van het 
onderzoeksproces. 

Suggesties veer vervolgonderzoek 
Focus op herbestemming in plaats van nieuwbouw. Het herbestemmen van leegstaande panden, zea ls 
leegstaande kantoorgebouwen, kan een vermindering van de milieubelast ing en een verhoging van de 
financiele waarde opleveren 
Onderzoek de mogelijkheden veer het verdierbaren van GPR Gebouw, bestaande bouw 
Ter verhoging van de respons in de lerarenenquete zal de onderzoeker persoonlijk met een papieren 
enquete langs scholen moeten gaan, in plaats van het gebruik van een digitale enquete 
Onderzoek hoe het proces veer een vernieuwd schoolgebouw beter begeleid kan warden, opdat men 
effectiever omgaat met de beschikbare ruimte 
Onderzoek op welke wijze het enthousiasme en de cohesie van het lerarenteam wordt vergroot om a ls 
team effectiever les te geven en daarmee beter gebruik maken van de ruimtelij k fysie ke mogelijkheden 

Verbeteringen / Discussie 
De onderzoeker is pas in de laatste twee maanden de samenwerking aangegaan met de stagebedrijfW/E 
adviseurs. Wanneer zij dit eerder had gedaan, zou er meer kruisbestuiving zijn tussen het stagebedrijf en 
de onderzoeker 
Laat de lnspectie van Onderwijs gebruik maken van deel van tool van GPR Gebouw. Het gebouw is 
randvoorwaardelijk voor kwal iteit van het onderwijs, dus is het van belang om gebouwkenmerken mee 
te nemen in kwaliteitsadvies 
Budgetten en interne communicatie zijn niet opgenomen in dit onderzoek. Deze zijn wel van groat 
belang voor de mogelijkheden om een gebouw eigen te ma ken. Budgetten bepalen in hoeverre er 
ge·1·nvesteerd kan warden in kwaliteit. Communicatie is het sleutelwoord om a ls gebruiker gezamen lijk 
het gebouw toe te eigenen 
De onderzoeker is op zoek gegaan naar algemeen col lectief geldende randvoorwaarden voor een 
dierbaar duurzaam gebouw. De definiering en de waardering ervan zal in elk proces discussie opleveren, 
want een gebouw is pas dierbaar wanneer de gebruikers er een gevoel bij hebben en de kans hebben 
gehad om zich eraan te hechten. GPR Gebouw kan wel randvoorwaarden stellen die de kans vergroten 
dat het gebouw als dierbaar wordt ervaren 

Conclus1es en aanbevelingen 
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Bijlage 1 - Definities en begrlppen 

Primair 
onderwijs 

Bijzondere 
school 

Brede school 

Dierbaar 
duurzame school 

Duurzame 
ontwikkeling 

2 
lnformat ieblad energiemix Nederland (2004) 

B1jlage 1 

Onderwijs is het gestructureerd overbrengen van kennis. Prim air onderwijs is 
voor a lie kinderen van 4 tot 13jaar. 

Een bijzondere school wordt bestuurd door een veren igings- of 
stichtingsbestuur. Meestal zitten ouders zelf in het bestuur van een bijzondere 
school. Er zijn allerlei bijzondere scholen. Confessioneel bijzondere scholen zijn 
rooms-katholieke, protestants-christelijke, ioodse of islamitische scholen. Zij 
werken vanuit een godsdienst en wereldbeschouwing en combineren dit met 
een bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode. Dat kan ook Montessori of 
Jenaplan zijn. Algemeen bijzondere scholen gaan uit van de gelijkwaardigheid 
van levensbeschouwingen en combineren dit in de regel met bepaalde 
opvoedings- en onderwijsmethoden zoals Montessori, Jenaplan en Dalton. Er 
zijn ook Vrije scholen, die een eigen mensvisie combineren met een 
opvoedingsmethode. 
Godsdienstonderwijs kan als een verplicht vak op de confessioneel bijzondere 
scholen worden gegeven. Als ouders dit wensen, kan godsdienstonderwijs als 
een niet -verplicht vak worden gegeven op de algemeen bijzondere en open bare 
scholen. 

Samenwerkingsprojecten van scholen met welzijnsinstellingen, buurt(huis)werk 
en sportvoorzien ingen om een volledig dagprogramma te organiseren dat ook 
na school doorloopt. 

De energie in de gebouwde omgeving bes ta at voor 83% uit gas en olie; 3% is 
afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.' 

Een schoolgebouw dat past binnen de gebouwde en natuurlijke omgeving dat 
ruimte en mogelijk schept voor onderwijs van nu en in de toekomst, zonder 
toekomstige functionele aanpassingen van het gebouw uit te sluiten. Een 
dierbaar duurzame school is duurzaam door een min imaal energieverbruik en 
natuurlijk emissievrij materiaalgebruik met een comfortabel binnenklimaat tot 
gevolg. Het is een schoo l waarbij aandacht wordt besteed aan de relatie tussen 
het welbevinden van het kind en de omgeving. Dit doet het door de gebruikers 
eigenaar van het gebouw te laten zijn, houdt rekening met de schaal van het 
kind en de omgeving, het geeft mogelijkheden voor ont spanning, leren, 
bewegen, expressie en ontdekking. 

Een concept waarin ecologische, economische en sociale (planet, profit, people) 
belangen bij elkaar komen, voor zowel de huidige als de toekomstige 
generaties. Duurzame ontwikkeling is de eis om een evenwicht tussen deze drie 
basisconcepten te vinden. 
"Onder duurzame ontwikke ling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in 
de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige 
generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te 
voorzien" (bron: 'our common future, commissie Brundtland 1987) 
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De gebouwde omgeving dient ondersteunend te zijn aan de functionele 
invulling van een gebouw voor nu en in de toekomst. De behoeften voor een 
gebouw kunnen veranderen en daarmee oak de functionele invulling. 

Hiertoe behoren a lie innerlijke en uiterlijke kenmerken van een school. Scholen 
onderscheiden zich van elkaar door een verschillende identiteit. 
De identiteit van ee.n school bestaat uit de volgende onderdelen: de visie en het 
enthousiasme van het lerarenteam, de bestuursmogelijkheden van het 
management, het logo, het school lied, het kleurgebruik, de wijze van 
communicatie intern/extern, activiteiten in en random de school, de website, 
openheid naar de leerlingen, ouders en omgeving, functioneel en esthetisch 
ruimtegebruik. 

Ministerie van OCW heeft kerndoelen basisonderwijs ontwikkeld ter indicatie 
wat een leerling gedurende zijn basisschoolperiode meet weten en kunnen. 

De omgeving waarbinnen een kind leert. 

ledereen tussen vijf en zeventien jaar is geheel of gedeeltelijk leerplichtig. 

De Levens Cyclus Analyse (LCA) methode onderzoekt de totale milieubelasting 
en invloed van een product gedurende de hele levenscyclus. Hierbij warden alle 
materiele en energetische input en output onderzocht zeals; de benodigde 
grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. 

Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen 
van kennis, vermeerdering van inzicht en het aanleren van vaardigheden. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de beginsituatie van de leerling en volgt 
men een onderwijsstrategie. 
Onderwijs wordt overgedragen via leraren aan de leerlingen > onderwijs geven. 

Een expliciet beschreven, collectief, ambitieus beeld van een voor de school 
relevante toekomst. Een visie beschrijft de gewenste situatie in de toekomst, de 
zogenaamde 'stip op de horizon'. De visie dient stabiel te zijn, maar kan in de 
loop van de tijd verschuiven a Is gevolg van voortschrijdend inzicht op basis van 
ontwikkelingen in de omgeving . Een visie dient om richting te geven aan de 
inrichting van de school en diens onderwijs. 

Het welbevinden van personen heeft te maken met de hoge mate waarin de 
gebruikers zich veilig, gezond en ontspannen voelen en genieten van de 
activiteiten waarmee zij bezig zijn3

• 

Het welbevinden van de omgeving hangt samen met de hoge mate waarin de 
natuur en zijn diversiteit in stand warden gehouden en waar mogelijk warden 
verrijkt. 

Brannen: 
http://www.duurzaamheid.nl/c2c/Braungart_Mcdonough-oud/C2C_begrippen .asp 
http://www.cradletocradle.nl/home/43o_meer-begrippen.htm 
http://www.opleidingenkennis.nf/begrippen.htm 
http://flexibelleren.wiki.kennisnet .nf/Begrippen_en_definities 
https://www.kuleuven.be/onderwijslexicon/index .php>fetter=O 

3 Welbevin den en rtress van k1n deren in de kinderopvdng (200 8) hnp){www ouders nllpdffkmderopyang yernelijkjng kdy gastoyde rs pdf 
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Bijlage 2 - Vergelfjkfng duurzaam bouwen meetinstrumenten 

Vergelijking duurzaam bouwen instrumenten, website GPR Gebouw 
http://www.gprgebouw.nl/website/documenten/bestanden/downloads/Vergelijking%2oduurzaamheidinstrumen 
ten%2oaugustus%20 2010.pdf 
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2 SenterNovem Jnstrumenten Beoordeling en Promotie Duurzame Kantoren, juni 2008, pag 24 

http://www. sen tern ovem. n 1/mmfiles/lns trumen t_ beo ord el ing_Du u 1'2a m e_Ka ntoren ._DHV _on de rz oe k_ tcm 2 4 -
316175.pdf 
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Bijlage 3 - Uitwerking 5 cognitieve ontwtkkelingstheorieen 

Theorie van Piaget (1896-1980) beschrijft de cognitieve ontwikkel ing in verschillende stadia 
Vygotsky's theorie (1896-1934) over cogn it ieve ontwikkeling in enteractie met de omgeving 
lnformatieverwerkingstheorie (ontstaan rondom1970) beschrij ft hoe kinderen efficienter informatie 
kunnen verwerken 
Bronfenbrenner theorie (1917- 2005) en de ecologie van de menselijke ontwikkeling 
Maslow's (1908-1970) motivatietheorie 

Theorie van Piaget (1896-1980) beschrijft de cogn itieve ontwikkeling in verschillende stadia 

Piaget ging ervan uit dat kinderen hun kennis over de were Id zelf actief opbouwen. Oat doen ze door van m iddel 
van activiteit . Kinderen ontdekken wetmatigheden in wisselwerking met de omgeving. Aanpassing, adaptatie, 
aan deze omgeving is volgens Piaget het hoofddoel van het menselijk handelen. Tevens heeft een mens de 
neiging om nieuwe aanpassingen te integreren in bestaande systemen, waarbij kennis bestaat uit structuren en 
systemen. Ten slotte is het van belang dat mensen effectiever kunnen funct ioneren en dat gebeurt door 
adapteren, veranderen in gedrag en denken. Deze theorie is gebaseerd op de evolutie theorie van Darwin. 
Kinderen leren door steeds opnieuw nieuwe ervaringen op te doen. 
Piaget beschrijft 4 verschillende ontwikkelingsfasen. De volgorde van de fasen ligt vast, maar de tijdsduur per fase 
varieert per individu en cultuur. 
Fase 1 (0-2 jaar) Sensomotorische periode 
Het kind reageert motorisch op wat hij waarneemt en enkel de dingen die hij waarneemt, bestaan. Het kind leert 
onderscheid maken tussen zichzelf en de omgeving. 
Fase 2 (2-7 jaar) Pre operationele periode 
Kenmerkend voor deze periode is de snelle ontwikkeling van denken en taal. De manier van denken is nog niet 
logisch en systematisch. Kinderen denken nog puur vanuit zichzelf (egocentrisch). Hij kan zich nog niet in het 
gezichtspunt van de ander verplaatsen. Ze denken dat alles wat ze zien door de mensen is gemaakt, niet 
bijvoorbeeld door natuurlijke processen. Vanaf 4 jaar leren de kinderen een aantal belangrijke concept en 
begrijpen, zoals rangorde, categorieen en conservatie van hoeveelheid, inhoud en gewicht. 
Fase 3 (7-11jaar) Concreet-operationele periode 
Het magisch denken verdwijnt steeds meer en het vermogen om consistent en logisch na te denken ontstaat. Het 
denken wordt meerflexibel en kinderen kunnen verschillende aspecten bij een redenering betrekken, zoals 
compensatie en omkeerbaarheid. De kinderen gaan voornamelijk nog af op de concrete en waarneembare 
omgeving. Abstract den ken is nog moeilijk voor de kinderen, waardoor concreet (les)materiaal onmisbaar is bij 
het aanleren van nieuwe onderwerpen. 
Fase 4(vanaf11jaar) Formeel operationele periode 
Kinderen leren om hypothetisch te denken en versch illende logische relaties te beredeneren . 

In deze theoriebeschrijving blijft de invloed van de omgeving achter op de ontwikkelingsperioden van de 
kinderen. Een rijke omgeving za l de ontwikkeling van een kind versnellen, waar een arme omgeving de 
ontwikkeling zal vertragen (Oers, 2004) 
Kinderen leren meer van actieve zelf ontdekken dan van passieve kennisoverdracht. Het montessorionderwijs 
speelt hier op in. 

Vygotsky's theorie (1896-1934) over cognit ieve ontwikkeling in interact ie met de omgeving 

Het belangrij kste uitgangspunt van Vygotsky in zijn theorie was dat cognitieve ontwikkeling plaatsvindt in 
interactie met de omgeving, dus in sociale context waarbij de cultuur dus bepalend is voor water wordt geleerd. 

Bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en bij redeneren onderstreept Vygotski inner speech, een kind 
verwoord voor zichzelf waar hij mee bezig is. Door het hard op te verwoorden, or dent een kind de gegevens en 
kan hij zijn eigen denken reguleren . Het is van belang voor de leerontwi kkeling dat de stof dicht bij de 
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belevingswereld van een kind aanslu it - zone van de naaste ontwikkeling. Tevens zorgt de zone van naaste 
ontwikkeling ervoor dat een kind op een hoger ontwikkelingsniveau komt. Er is dan sprake van optimale 
interactie met de sociale en de fysieke omgeving. De zone van actuele ontwikkel ing van een kind die automatisch 
gebeurt, zonder hulp van anderen of de omgeving. 
Vygotsky theorie geeft aan dat de cogn itieve ontwikkeling van een kind een dynamisch proces is waarbij er een 

constante wisselwerking is tussen rijping en leren. Zowel aanleg als milieu zijn van belang voor de ontwikkeling 

van een kind. 

lnformatieverwerkingstheorie (ontstaan random 1910! beschri jft hoe kinderen steeds efficienter informatie 

kunnen verwerken 

Bij deze theorie wordt ervan uitgegaan dat informatieprocessen in het menselijk brein vergelij kbaar zijn met de 
werking van een computer. Het brein bevat verschillende geheugenregisters: 

Sensorisch 
register 

Kortetermijngeheugen Langetermijngeheugen 

Capaciteitsduur 

Houdbaarheid 

Onbeperkt 

Zeer korte tijd 
(1 sec) 

Beperkt 

Korte t ijd (10 - 20 sec) 

Onbeperkt 

Langdurig 

Allereerst komt de informatie via de zintuigen binnen in het sensorisch register. Vanu it daar kan het doorgestuurd 
warden naar het kortetermijngeheugen (werkgeheugen). Er kan een beperkte hoeveelheid informatie warden 
vastgehouden. Vanuit het kortetermijngeheugen kan informatie warden opgeslagen in het 
langetermijngeheugen. Om dat zo goed mogelijk te doen, kunnen er geheugenstrategieen, gebruik makend van 
de zintuigen) warden toegepast. Bijvoorbeeld door herhaling, hard op oplezen (horen), opschrijven, nadoen en 
visualiseren. Hoe beter de informatie is opgeslagen en hoe meer moeite is gedaan om deze te verwerken, hoe 
beter zij later terug is te vinden. 
De efficientie van het geheugensysteem neemt toe naarmate de leeftijd vordert. Een kind kan daardoor steeds 
beter informatie uit de omgeving selecteren, zo neemt oak het concentratievermogen toe. De capaciteit van het 
werkgeheugen neemt oak toe naar mate de leeftijd toeneemt. Zo kan een kind van 4 ongeveer 3 a 4 eenheden 
onthouden en weergeven, een kind van 6, kunnen dat ongeveer met 5 eenheden en kinderen vanaf 10 jaar kunnen 
ongeveer 7 eenheden onthouden en weergeven. Wanneer kinderen strategieen gebruiken om iets te onthouden, 
en nieuwe informatie kunnen koppelen aan kennis die zeal hebben, verbetert de inhoud en de organisatie van het 
langetermijngeheugen. 
Door het ontwikkelingen van ans informatiesysteem, vergaren we meer nieuwe kenn is. Doordat er meer kenn is 
aanwezig is in het geheugensysteem, kan nieuwe informatie gemakkelijker gekoppeld warden de bestaande 
kennis . Het brein is dus een zelfversterkend systeem. 

Bronfenbrenner theorie '1911- 2005! en de ecologie van de menselijke ontwikkeling 

Bronfenbrenner stelt dat de ontwikkeling van een mens tot stand komt door de interactie met de omgeving. Het 
totaal van omgeving factoren wordt 'het systeem' genoemd. Er bestaan vijf soorten systemen, netwerken van 
relaties: 

Het mesosysteem waarbij het gezinsleven wordt be'i'nvloed door wat de kinderen buiten het gezin 
meemaken. 

Het exosysteem is het systeem van de ouders wat ze van buiten het gezin, zoals werk, fa mi lie en 
vrienden, mee het gezin inbrengen. 

- Het chronosysteem, is het systeem van veranderingen binnen het gezin dat invloed heeft op elk 
gezins lid, zoals een scheiding, werkeloosheid, overlijden. 
- Het macrosysteem is het systeem waarbinnen het gehele gezin valt vanuit de normen en waarden van de 
kerk, de politiek etc 
- Het microsysteem is het gezin zelf 
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Maslow's (1908-1970) motivatietheorie 

Motivatie is wanneer het gedrag van mensen een doel 
heeft. Met de ervaringen die in het geheugen zijn 
opgeslagen wordt het toekomstig gedrag beinvloed. Het 
doe I van het menselijk gedrag past zich aan naar de 
omstandigheden en eerdere ervaringen. Daar is een 
hierarchie in te vinden. Zo is het eerste doel de primaire 
levensbehoefte te vervullen, zeals voldoende voed ing en 
warmte. Vervolgens is er een veiligheidsbehoefte waar er 
behoefte is naar zekerheid, stabiliteit en structuur. 
Vervolgens warden de sociale behoeften vervuld, zea ls 
behoefte aan contact en lief de en word en zogenaamde 
egobehoeften belangrijk, zeals respect en status. 
Wanneer er aan al deze stadia is voldaan, dan is het 
optima le leerkl imaat geschept waar er ruimte is ontstaan 
voor zelfverwerkelijking. 

http://asunews.asu.edu/20100819_maslowspyramid (29-9-10) 
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Bfjlage 4 - Uitwerkfng 5 sociale ontwikkelingstheorieen 

Sociaal leren theorie 

Deze theorie richt zich enkel op het gedrag en niet op gedachten en gevoelens. Hierbij wordt gekeken naar water 
voor een bepaald gedrag aan vooraf ging. Albert Bandura heeft deze theorie later verder uitgewerkt . Kinderen 
leren door observeren en imiteren. Sociaal gedrag begint dus bij het nadoen van anderen. Wanneer een kind 
iemand iets ziet delen, zal hij dit nadoen. Als dit kind vervolgens wordt beloond met een knuffel of een lach, zal 
het kind dit gedrag vaker vertonen. Hij leert om het positieve gedrag te koppelen aan een plezierige reactie. 
Andersom werkt het ook zo. Wanneer een kind een negatieve reactie heeft na een bepaald gedrag (bijvoorbeeld 
prikken aan een brandnetel), dan zal hij dat een volgende keer niet meer doen. Ook een bepaald ongewenst 
gedrag negeren helpt bij het afleren van het gedag 

Cogn itieve ontwikkelingstheorie 

Bij deze theorie warden kinderen beschouwd als actieve denkers over sociale regels. Jonge kinderen kan al morele 
afwegingen en beoordelen iets als geed of foul . Kinderen bouwen een gevoel van rechtvaardigheid op doordat 
volwassenen hen uitleggen dat morele normen en waarden belangrij k zijn. Ouders kunnen de kinderen leren 
inleven in de ander. 
Kleuters kijken bij de beoordeling van een situatie vooral naar het effect. Een kind vanaf 6 jaar, kijkt ook naar het 
voorafgaande en zal in zijn beoordel ing de context van het verhaal meenemen. In de morele ontwikkeling is er 
een afname van het egocentrische denken van een kind. Een kind kan zich steeds beter verplaatsen in de ander. 

Het belang van spelen 

De ontwikkeling van zelfstandigheid, communicatiemogel ijkheden en denkvermogen zijn de basis voor de 
vergroting van de sociale omgeving. Spel is een goede man ier waarbinnen kinderen kennis maken met nieuwe 
socia le vaardigheden en gebeurtenissen. Vooral de 'doen-alsof-spelletjes' bieden veel mogelijkheden. Spel is voor 
kinderen een veilige mogelijkheid om zich te verdiepen in de sociale wereld. Omdat het 'niet echt ' is, is het risico 
op falen of kritiek m inimaal. Het spelen verloopt in verschillende fases: 
Apart spelen 
Kinderen tot twee jaar spelen toevalligerwijs in eenzelfde ruimte, bijvoorbeeld omdat de ouders elkaar opzoeken. 
Ze maken we! oogcontact met elkaar, maar spelen elk hun e igen spel. 
Na a st elkaar spelen 
Peuters van 2 tot 3jaar spelen veelal naast elkaar. De kinderen hebben meer interesse in wat de ander doet, maar 
ze hebben nog geen echt spel met elkaar. Ze be'invloeden elkaar niet actief, maar ze komen we! so ms op ideeen 
dankzij de het spel van de ander. Wanneer de interesse in het speeltje van de ander is gewekt, wordt d it 
regelmatig afgepakt van elkaar. 
Associatief spelen 

Kleuters van 4 a 5jaar spelen nog apart, maar er is interactie over het spel. Ze wisselen bijvoorbeeld elkaars 
speelgoed uit of leveren commentaar op elkaars spel. 
Coiiperatief spelen 
In deze fase hebben de kinderen een gezamenlijk doe I in het spel. Er vindt ook overleg plaats over het verloop van 
het spel. In deze fase ontwikkelt het 'doen-alsof-spel' zich. 

Spel is een belangrijke uitlaatklep voor kinderen en het he I pt hun bij de verwerking van emoties en 
gebeurtenissen. 

Ontwikkelinq van vriendschappen 

Peuters hebben maatjes. Ze gaan om met kinderen die toevallig in de buurt wonen of de kinderen van vrienden 
van hun ouders. 



Techfhsch.e. Unwersne• Emdhoven 

Vo or een kleuter is een vriend iemand die je aardig of leuk vindt, waarmee je samen kunt spelen. Kleuters 
brengen met hun vrienden duidelijk meer tijd door dan met andere kinderen in hun omgeving. Als de 
interesses tussen de vrienden even uiteenloopt, dan kunnen ze direct ruzie hebben en zijn ze elkaar 
vrienden niet meer. Deze omslag kan eenvoudig weer omslaan naar beste vrienden. 
Vanaf groep 3 warden vriendjes steeds belangrijker. Vanaf groep 3 zijn jong ens en meisjesgroepjes 
gescheiden. Meisjes hebben behoefte aan kleinere groepjes waar ze actief kunnen en kunnen kletsen; 
jongens hebben behoefte aan grotere groepen. Ze doen graag een spel of activiteit, veelal met een 
competitief element. De interacties tussen de vriendjes warden steeds socialer. Kinderen leren steeds 
beter rekening met elkaar te houden. Een conflict kan echter wel aanleiding geven om een vriendschap te 
verbreken. Op de basisschool wisselen vriendschappen regelmatig. Er vormen zich hechte vriendschappen 
tussen twee kinderen, waar het steeds belangrij ker om oak gevoelens te delen, elkaar te helpen en elkaar 
te troosten. Het onderling vertrouwen wordt erg be langrijk gevonden. 
Het groepsgevoel wordt in de loop van de basisschoo l steeds grater. Kinderen hebben aan het einde van de 
basisschool sterk de behoefte om bij een groepje te horen. Binnen het groepje heerst een bepaalde cu ltuur 
over van gaaf is en wat niet. 

Eriksons (1902-1994) Ontwikkelingsstadia behoeften van een kind 
Een pasgeboren baby is volledig afhankelijk van zijn omgeving. Hij heeft niet a Ileen voeding nodig, maar 
meet zich vooral veilig kunnen voelen in de wereld en zich geborgen weten. Een kind lee rt te vertrouwen 
op zijn ouders (primaire verzorgers). Door positieve ervaringen bouwt een kind vertrouwen op. 
Een veilige basis die wordt opgedaan door positieve ervaringen in de relatie met de ouders in het eerst e 
levensjaar is van groat belang voor verdere ontwikkel ing (Erikson). Bij een veil ige re la tie zoekt en vindt 
een kind een goede balans tussen exploratie en nabijheid. Een veilige relatie wordt bevorderd door 
positieve sensitiviteit en responsiviteit van de ouders. 

Vijf ontwikkelingsstadia volgens de theorie van Erikson (1902-1994) die alle kinderen en jeugdigen 
doorlopen. Een onvoldoende ontwikkeling van een stadium, zal problemen blijven opleveren bij de 
ontwikkeling van de erop volgende stadia. 
Basisvertrouwen versus banaal vertrouwen - 1' levensjaar: 
Door te ervaren dater aan de basisbehoeften (er wordt goed voor hem gezorgd en voldoende eten en 
drinken) van het kind wordt voldoen, ontwikkelt hij een basisvertrouwen in zijn omgeving en in andere 
men sen. 
Autonomie versus schaamte en twijfel-1' tot en met 3' levensjaar 
Kinderen ton en in deze periode de drang om zelf te mogen beslissen. Daarbij zetten ze zich af tegen hun 
opvoeders. Wanneer het kinderen niet lukt om een gevoel van zelfstandigheid en autonomie te 
ontwikkelen, ontstaat er schaamte en twijfel aan hun eigen kunnen. 
lnitiatief versus schuldqevoel - 3' tot en met 6' levens jaar 
Kinderen in deze leeftijd hebben te ma ken met het conflict tussen initiatief nemen en schuldgevoel. Hun 
enthousiasme en levenslust om nieuwe dingen te ontdekken, kan hun in confl ict brengen met opvoeders 
en andere kinderen. De reactie van de omgeving speelt een grote rol bij het ontwikkeling van deze fase. 
Vlijt versus minderwaard iqheid - Vanaf 6 jaar 
Kinderen ontwikkelen op school de capaciteit om te werken en hun mogelijkheden te ontplooien. Ze 
krijgen erkenning en bevestiging van hun kwal iteiten door te laten zien wat ze kunnen. Wanneer de eisen 
die aan een kind gesteld worden hoger is dan wat een kind op dat moment aan kan, dan kan het kind een 
gevoel van minderwaardigheid ontwikkelen. 
ldentiteit versus rolverwarring - Pubertijdperiode 
De jongere is be zig met het ontdekken van zijn eigen identiteit. Wieben ik, wat kan ik en wat is m ijn plaats 
in de maatschappijJ Een positieve uitkomst van dit ontwikkelingsconflict zorgt ervoor dat de jongere in 
staat is keuzes te maken. 
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B1jlage 5 • Kinderen met een gedragsprobleem/-stoornis 

Kinderen met ADHD of ADD 

Bij ADHD is er sprake van een stoornis in het remsysteem in de hersenen. De oorzaak van ADHD is vaak 
erfelijk, maar door een onstabiele thuis- en/of schoolsituatie kunnen de symptomen versterken. Het is 
aangetoond dat bij patienten met ADHD het totale hersenvolume 4% kleiner is (Bile, 2006) 

Ongeveer 3-5% van de kinderen op de basisschool kampt met een vorm van ADHD. Hiermee is het een van 
de meest voorkomende aandoeningen die meer voorkomt bijjongens dan bij meisj es'. ADHD is een vorm 
van een rijpingsstoornis. Kinderen met ADHD hebben moeite met het beheersen van impulsen, hebben 
aandachts- of concentratieproblemen en hyperactiviteit. Dat kan zich uiten in slecht stil zitten, weinig 
vriendjes hebben, onhandig zijn, slecht schrijven en faalangst. Daarbij hebben kinderen met ADHD ook 
vaak een vorm van dyslexie en dyscalculie. Niet alle kinderen hebben evenveel last van de bovengenoemde 
kenmerken. Het is lastig veer een kind met AHDH om een keuze te maken welke prikkels prioriteit hebben 
en welke niet. Dat verstoort hun concentratie en maakt ze onverwacht impulsief. Ook hebben de kinderen 
moeite om een gesprek te vo lgen, omdat ze tegelijkertijd met hun hoofd bij andere dingen zijn. 
Kinderen met ADD hebben gelijksoortige klachten a/s kinderen met ADHD, maar zonder hyperactiviteit 
waardoor ze minder storend gedrag vertonen en veelal pas later gediagnosticeerd warden. 

Kinderen met ADHD hebben behoefte aan een omgeving met een duidelijke structuur waarin weinig 
verandert, met name een helder dag- en nachtritme zijn van belang. Regels en routines kunnen het beste 
ondersteund warden met plaatjes of schema's. Bij veranderingen is het van belang dat deze he Ider vooraf 
warden gecommuniceerd. Wanneer een kind een activite it heeft gevonden waarbij zijn gehele interesse 
wordt getrokken, kan hij zich /anger concentreren. 

Kinderen met een vorm van autjsme zeals autistische stoornis syndroom van asperger, PDD-NOS MCDD 

en het syndroom van Rett 

Kinderen met een autisme zijn erg op zichzelf gericht (autus=zelf). Autisme is een psychiatrische 
aandoening met een hoog erfelijk component en komt vier tot acht keer zo vaak veer bij jongens dan bij 
meisjes (Baard, 2006). Er zijn veel verschillende versch ijningsvormen van autisme. Er zij n ook kinderen die 
juist erg gericht zijn op de buitenwereld en tech kenmerken van autisme hebben. Daarom wordt er 
gesproken van een autistische spectrum stoornis (ASS). 
De he I ft van de kinderen met een autistische aandoening kan niet meekomen op het reguliere onderwijs. 
De hersenen van een kind met autisme functioneren anders, waardoor de binnenkomende informatie niet 
geed verwerkt kan warden. Ze zien verschil/ende zaken als losse stukjes en hebben moeite om het geheel 
te zien. Om het gebrekkig zien van samenhang tussen afzonderlijke waamemingen te ondervangen 
zoeken mensen met autisme houvast, orde en veiligheid door zich vast te klampen aan vaste gewoontes 
en routines in een veer hen onoverzichtelijke wereld. (Astrid Houtman, 2010) 

Sociale regels en de figuurlijke betekenis van taal zijn veer kinderen met autisme zeer lastig te begrijpen. 
Kinderen met autisme nemen a lies letterlijk op. Vaak hebben kinderen met autisme wel behoefte aan 
sociale interactie, maar zijn daar onhandig mee. Veel van deze kinderen kunnen gefascineerd raken door 
bepaalde onderwerpen waar ze a lies vanaf weten. Ook kunnen kinderen met autisme fysieke gedragingen 
vertonen, zeals 'fladderen' en diverse tics. 

Kinderen met een vorm van autisme hebben moeite met onverwachte situaties . Routines, 
voorspelbaarheid en structuur zijn erg belangrijk veer een kind met autisme om de were Id te kunnen 
begrijpen. Kinderen zijn gebaat bij een overzichtelijke en beschermende omgeving. De schoolomgeving 
zou het kind een duidelijke structuur moeten bieden en een overzichtelijke omgeving. Daarbij kunnen 
kinderen met een vorm van autisme extra gevoelig zijn veer zintuiglijke prikkels, zea ls harde geluiden, 

4 
Baa rd, M.; Elst van der, D., Ongewi/d lrutig - in11cht in vee/voorkomende ontwikkelingsn oornlssen bij kindeu~n. Meppel. Giethoom Ten Brink, 1006 
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geur, licht en aanraking. Dit betekent niet dat kinderen in een prikkelarme omgeving moeten werken. 
Hieronder een hoofdstuk uit het kennisdossier van Astrid Houtman en de reactie van Josi en van Ba are die 
19jaar ervaring heeft bij jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, met mogelijke stoornissen in 
het autistisch spectrum (de kinderen zijn tussen de 4 en 9 jaar en daardoor te jong om officieel 
gediagnosticeerd te kunnen warden). Hierbij de letterlijke tekst van hoofdstuk twee uit haar verslag, 
inclusief een citaat uit de evaluatie: 

"Deelvraag 2: Hoe richt ik mijn klas in om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan kinderen met autisme? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet ik weten wat de kenmerken van autisme zijn die met de 

omgeving te maken hebben, maar ook welke kenmerken te maken hebben met het pedagogisch klimaat 

in de klas. 

Kinderen met autisme hebben ondersteuning nodig bij het ontdekken van samenhang in hun omgeving. 
De klassensituatie is voor hen een onoverzichtelijke, onvoorspelbare omgeving, waarin van alles gebeurt 

en te zien is.Dita lies kan erg verwarrend zijn voor kinderen met autisme en roept stress en frustratie bij 

hen op. (Baltussen, Clijsen & Leenders, 2003) 

Fysieke inrichting 

De vier vuistregels (Visser e.a., 2005) voor de fysieke inrichting van het klaslokaal bieden houvast: 

1.Zorg ervoor datje alle leerlingen goed kunt zien. 
2 . Zorg ervoor dat de leerlingen bij een instructie de leraar en het bard goed kunnen zien. 
3.Zorg ervoor dat de leermiddelen goed geordend en voor gebruik klaarliggen. 
4 . Voorkom opstoppingen in druk belopen gedeelten van de klas. 
Om het mooi en ordelijk te houden moet vervolgens aan 2 voorwaarden warden voldaan (Maas e.a., 

2006): 

1.Als je tot (her-)inrichting van je onderwijs en lokaal overgaat, probe er dan in je enthousiasme niet de 
hele zaak in een keer te veranderen, maar probeer overzicht te houden, verander stukje bij beetje, kijk of 
het lukt en zet daarna de volgende stap. 
2. Betrek de kinderen vanafhet begin bij inrichting en beheer vanje lokaal. Schenk ze vertrouwen, 
maak ze medeverantwoordelijk op basis van duidelijke afspraken over inrichten, herinrichten en opruimen. 
Deze zaken zijn voor alle leerlingen belangrijk, maar daarbij moet voor het kind met autisme nog rekening 
gehouden word en met zijn of haar specifieke kenmerken. Is bekend dat een kind snel overprikkeld is, dan 

moet voor dat kind met autisme gezocht warden naar een vaste werkplek waar het zo min mogelijk 
gestoord wordt. Oat betekent dus niet midden in het lokaal in een tafelgroepje, maar aan de rand van de 

klas, liefst zo dicht mogelijk bij de leerkracht, op een rustige plek. 
Doordat kinderen met autisme problemen hebben met het integreren van allerlei informatie tot een 

betekenisvol geheel (Ouak & Smeets, 2003), kan een druk klaslokaal een te onoverzichtelijke en dus 

onbegrijpbare situatie zijn. Voor kinderen met autisme is daarom een goed georganiseerde en daardoor 

voorspelbare omgeving wenselijk . Daarbij is het belangrijk dater een duidelijke structuur aanwezig is in de 

inrichting met een vaste plaats voor materialen, liefst met pictogrammen aangeduid om het visueel te 

ondersteunen. In het lokaal moeten de afspraken die er gelden in de klas duidelijk zichtbaar zijn. Ook 
hierbij geldt dat visuele ondersteuning belangrijk is. lk lees vaak het woord prikke/arm a/s het goat om 

autisme, maar daar wi/ ik een kanttekening bij plaatsen. Als de kinderen met autisme die ik ken achter de pc 

zitten, kan de wereld om hen heen bij wijze van spreken vergaan, zij hebben er geen last van. lk zou het woord 

prikke/arm daarom willen vervangen door het woord stress arm. Dit suggereert dater best meerdere prikkels 

kunnen zijn, maar dat deze prikke/s voor het kind met autisme zo min mogelijk stress moeten oproepen. 
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Praktijk: In mijn stagek/as, groep 6-7-8 op De Regenboog, kregen de kinderen de weektaak op een b/aadje, 

maar stand deze ook op het bord uitgeschreven in een overzichtelijke tabe/. Er was een vaste p/ek voor 
materia/en, met daarbij afs ondersteuning pictogrammen. Er waren in het /okaa/ vee/ kleuren, posters aan de 

muren en werk van de kinderen op verschiffende pfaatsen. Toch raakte het kind met autisme hierdoor niet 
gestrest doordat de omgeving druk, maar voorspe/baar was. Vaste plaatsen voor materia/en, voor posters en 
voor werk van de kinderen en een vaste plaats voor de weektaak, om het gemaakte werk in te feveren, om na 
te kijken, een vaste plaats voor instructies en een vaste pfaats voor zefjstandig werken schiep de 
voorspefbaarheid die nodig is om stressvrij te kunnen Junctioneren. Tech was het ook alt ijd rommelig in het 

lokaal, en ik denk dat dit nag gestructureerder had gekund door bijvoorbeeld gebru ik te maken van taken, 

waarbij tel kens voor een bepaalde periode een kind of een groepje kinderen verantwoordelijk is voor een 

gedeelte van de klas. Zo kun je de kinderen daarop persoonlijk aanspreken . Voor het kind met autisme is 

dit oak duidelijker dan de opdracht: ieder ruimt zijn e igen spullen op. 

Klassenklimaat 

Voor elk kind, maar zeker voor een kind met autisme, is een geed pedagogisch klimaat belangriJk. Maar 

wat is nu een geed pedagogisch klimaat> Daarover zijn de meningen verdeeld en dit heeft tevens te 

maken met het soort onderwijs dat er gegeven wordt. Voor het kind met autisme zijn een aantal zaken 

echter extra belangrijk. Ten eerste is dat duidelijkheid in vooral de mondelinge en nonverbale 

communicatie. Ondersteun daarom de mondelinge communicatie waar mogelijk visueel, bijvoorbeeld met 

pictogrammen die het kind begrijpt. Kinderen met autisme nemen taal vaak letterlij k en kunnen 

nonverbale communicatie niet geed interpreteren, den k hieraan bij de communicatie; spreek concreet en 

duidelijk en vermijd figuurlijk taalgebruik en lichaamstaal (Baltussen, Clijsen & Leenders, 2003). 

Het is belangrijk om voorspelbaarheid te scheppen voor kinderen met autisme, omdat ze daaraan hun 

veiligheid ontlenen. Dit geldt voor de inrichting van het lo kaal, zeals we hierboven al hebben gezien, maar 

oak voor de gebeurtenissen in de klas. Een vast dagprogramma en als daarvan meet warden afgeweken 

een uitleg daarbij, he I pt een kind met autisme zich veilig te voelen. Van de leerkracht vraagt dat steeds 

vooruitdenken, zich verplaatsen in de huid van het kind en van hieruit actie ondernemen om problemen te 

voorkomen (Baltussen, Clijsen & Leenders, 2003). Daarbij moeten eenduidige en concrete afspraken 

warden gemaakt over water van het kind met autisme wordt verwacht en hoe het dan meet handelen . 

Het kind met autisme heeft structuur nodig en het aanbieden van vaste regels en afspraken is eigenlij k oak 

een manier van structuur bieden. Hierbij helpen vaste regels voor de klas, maar vaa k za l de leerkracht voor 

het kind met autisme extra afspraken moeten maken om zoveel mogelijk structuur en veiligheid te bieden. 

Hierbij kun je denken aan afspra ken over watje doet a ls je je werk af hebt, in welke volgorde je dat doet en 

watje wel of niet aan de leerkracht mag vragen. Gedeta il leerd en eenduidig, zo nodig met visuele 

ondersteuning door takenkaartjes of pictogrammen. 

De Bruin (2009) schept deze voorspelbaarheid met de methode 'Geef me de vijf, waa rbij des woorden 

wie, wat, hoe, wanneer en waar centraal staan. De hulpvraag die alle kinderen met aut isme hebben is: geef 

me duidelijk en in een vaste volgorde aan wat ik moet doen, waar en hoe, wanneer en met wie. Een 

autist isch kind heeft een gefragmenteerde waarneming en dus meet de informatie in elkaar gepuzzeld 

warden. Zo'n kind denkt anders en het is van levensbelang dat de opvoeder ontdekt hoe de denkweg van 

het kind gaat. Deze manier van denken en omgaan met kinderen met autisme heeft bewezen vaak zeer 

effectief te zijn en kan in de klas vrij eenvoudig warden toegepast. Op de cd-rom staan werkbladen, de 

meest gebruikte pictogrammen en voorbeeldvideo's die elke leerkracht kan gebruiken. 
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Citaat uit evaluatie 
Daarnaast heb ik geleerd genuanceerder te denken door dingen anders te benoemen. Daarbij denk ik aan 

pauze vervangen door tijd voor ontspanning, stressarm in pl a a ts van prikkelarm en voorspelbaarheid 

waardoor de omgeving van het kind met ASS veilig wordt. 

Reactie van studiegenoot Josi en van Ba are 
Oak ik ben van mening dat kinderen met autisme niet perse zonder prikkels hoeven op te groeien. Als ik 

naar de groep op mijn werk kijk, dan is deze zeker niet prikkelarm. loch hebben we vier kinderen met 

(vermoedens van) een autisme spectrum stoornis (de kinderen zijn nogjong, 5-7 jaar, dus officiele 

diagnoses zijn nag niet gesteld). Prikkelarm hoeft voor hen niet, wel voorspelbaar in aankleding van de 

ruimte . Oak het kind met autisme is trots als zijn werkjes opgehangen warden in de klas! Josien van Baare 

als reactie op onderzoek van Astrid Houtman 
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Bijlage 6 - Sterke I zwakke school volgens de onderwijsinspectie 

In Nederland warden alle scholen jaarlijks gekeurd door de onderwijs inspectie. De onderwijsinspectie brengt 
jaarlijks verslagen uit met de conclusies van hun onderzoek. Er zijn in Nederland sterke, gemiddelde en zwakke 
scholen. In april 2009 heeh de onderwijs inspectie onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die van 
invloed zijn op goed onderwij s dat door een school wordt gegeven. 

Sterke basisscho len 

Een basisschool waar de leerprestaties van de leerlingen gemiddeld gedurende drie opeenvolgende jaren boven 
het niveau liggen dat op grond van de leerling kenmerken verwacht mag warden, is 'sterk'. Met deze definit ie is 
7% van a lie basisscholen 'sterk'. Dit zijn voornamelijk Rooms-Katholieke en bijzondere (zoals montessori, jena, 
dalton) basisscholen. 

Excellentie kan betrekking hebben op het niveau van de leerprestaties, op de t oegevoegde waarde van een 
school, maar ook op de kwaliteit van leerkrachten of de verandercapaciteit van een school. 

Het waarderingskader bevat acht elementen: de kwaliteitszorg, het leerstofaanbod, de leertijd, het didactisch 
handelen, het pedagogisch handelen, het schoolklimaat, de leerlingenzorg en de opbrengsten. 

Sterke scholen evalueren de opbrengsten in grotere mate en borgen de kwaliteit van het leren en onderwijzen 
beter. Ook waarborgen ze de sociale ve iligheid voor leerlingen en personeel. Ze letten extra op zorg voor 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoehen. Ze hebben een goede signalering van zorgleerlingen op basis van 
een samenhangend systeem voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen, in combinatie met een heldere 
analyse van de problematiek en de benodigde zorg. Tijdens de lessen he erst er een taakgerichte werksfeer en de 
leraren leggen duidelijk uit. Ze geven onder andere strategieen voor leren en denken. 

Algemeen bijzondere scholen en rooms-kathol ieke scholen scoren beter dan openbare en protestants katholieke 
basisscholen. 

Succesfactoren voor een sterke school (de gevonden bronnen zijn afkomstig u•t de vs, dus mogen met zonder meerworden 
overgenomen, maar bevindingen zijn voldoende relevant, (onderwijsinspe<tie, 2009) 

Positieve schoolcultuur 
Prestaties leerlingen staan centraal 
Hoge verwacht ingen van leraar en leerling 
De school is een veilige, prettige plek waarin een cultuur van discipline heerst 
Evalueren 
Prestaties warden betrouwbaar gemeten en regelmatig geevalueerd 
Evaluaties warden door meerdere leraren uitgevoerd en besproken 
Curriculum en instructie zijn gebaseerd op overeengekomen standaarden 
Onderwijs in opeenvolgende leerjaren volgen elkaar op 
Leraren weten water van hun verwacht wordt 
lnstructie moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en prikkelen tot actief meedoen en zelf 
nadenken 
lnstructie sluit aan op de uit evaluatie gebleken individuele leerl ing behoehen 
Leiderschap 
De schoolleider voelt zich verantwoordelijk voor het leerproces van leerl ingen en leraren 
Er heerst een sfeer van onderling respect en vertrouwen 
Leraren 
Professioneel en positief ingesteld 
Zijn professiona liseren zich continu en delen onderling hun kennis 
Behoehe van de leerlingen is richtinggevend voor de ontwikkeling van de leraren 
Team werkt geed samen, heeh hart voor de zaak en stelt de leerl ingen centraal 
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Ouders en omgeving 
Steun van de ouders en omgeving 
Ouders blijken betrokken en ge·lnteresseerd 
Goede communicatie naar de ouders 

Zeer zwakke basisscholen 

'Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresu/taten (eindopbrengsten) reafiseert en die 
daarnaast op cruciale onderde/en van het onderwijs/eerproces onvo/doende kwafiteit laat 
zien'.(onderwijsinspectie, 2009) 

De scholen die als zeer zwak zijn gedefinieerd door de onderwijsinspectie ton en een aantal 
overeenkomsten. Enkele overeenkomsten tussen de scholen die als zeer zwak zijn aangeduid: 
- het schoolbestuur heeft geen duidelijke visie op onderwijs en leren, waardoor kwaliteitsverbetering 
lastig te realiseren is 
- het niveau van de lesstof ha alt niet de landelijk bepaalde normen 
- het lerarenteam werkt niet als een team. Er is weinig communicatie en interesse in elkaars werk 

Zeer zwakke scholen zijn voornamelijk te vinden in de vier grate steden en in plattelandsregio's. In de 
grate steden is een terugloop van zeer zwakke scholen te zien, waarschijnlijk door het stimuleringsplan 
van OKP (Onderwijs Kansen Plan). De redenen dat op het platteland de kwaliteit van het basisonderwijs te 
laag is, komt voornamelijk door een traditioneel laag opgeleide beroeps bevolking, zeer kleine scholen en 
een stabiel personeelsbestand. Het personeel is vaak zeer lang aan een school verbonden, waardoor er 
geen vernieuwing optreedt binnen de school. Ten slotte hebben de besturen en leraren vaak oak lage 
verwachtingen van de leerlingen, hetgeen ook niet stimuleert tot hogere leerwinsten. 

Ten slotte vormen Vrije Scholen een risicogroep, vanwege hun afwijkende pedagogisch-didactisch 
concept. Door de kinderen hun eigen leerweg te laten bepalen, hebben niet alle kinderen tegelijkertij d 
dezelfde kennis. Wanneer een leraar dit niet nauwlettend in de gaten houdt, kunnen er aan het einde van 
de basisschool hiaten zijn opgetreden in de ontwikkeling van het kind. 

Scholen zijn veelal zelf in staat om de kwaliteit van het onderwij s te verbeteren. Oat door een pro-actieve 
houding van a lie betrokken personen. Extra bijscholing en nieuwe methoden bieden hierbij houvast. 
Externe begeleiding levert positieve resultaten op, maar het streven is om scholen van binnenuit te 
verbeteren. Een zeer zwakke school zou in 2 tot 3jaar voldoende verbeterd kunnen warden op het gebied 
van onderwijsproces en schoolorganisatie. 
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Bijlage 7 - Gedetailleerde uitwerking van 8 verschillende duurzaamheidsstromingen 

Bouwbiologie en -ecologie 
Bouwbiologie en -ecologie is een initiatief van het NIBE (Nederlands lnstituut voor Bouwbiologie en Ecolog ie) en 
richt zich sinds 1995 op milieu en gezondheid in de gebouwde omgeving. 
'De belangrijkste missie van het NIBE is het /everen van een bijdrage aan een vreedzame, gezonde, veilige, duurzame 
en ethische samenleving, waarin gelijke rechten gelden vooral wat leeft.' (www.nibe.org) Het NIBE onderzoekt de 
schadelijkheid per materiaal op het milieu en de omgeving. Daarbij gaan ze uit van de totale levenscyclus van een 
bouwproduct . Oak de emissiewaarde van een bouwproduct tijdens gebruik (stral ing, afgifte van schadelijke 
stofjes) warden is onderdeel van deze levenscyclus. Deze uitkomsten zijn vastgelegd in verschillende boeken: 
NIBE's Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten. 

Bouwen met t ijd (lifespan) 
'Bou wen met t ijd' koppelt de functie van een bouwdeel met de levensduur en de milieubelasting van een 
materiaal. Centraal staat hierbij het eenvoudig ontkoppelen van de verschillende bouwcomponenten - de drager, 
de omhulling, de installaties en de inbouw (SEV, 2004). 

De functionaliteit, flexibiliteit, robuustheid, repareerbaarheid en vervangbaarheid van het gebouw en het 
bouwdeel zijn van groat belang voor het duurzaam verlengen van de levensduur. Het vooraf inbouwen van 
verschillende opties voor de aanpasbaarheid of uitbreidbaarheid van een gebouw, vergroot de mogelijkheden 
voor een gebouw mee te kunnen bewegingen in een dynamische were Id waar de eisen voor energieprestaties, 
wensen van gebru ikers en ethische normen in een hoog tempo veranderen. Dit verlengt de kwalitatieve 
levensduur van het gebouw. 
Gebouwen met een korte levensduur kunnen gebruik maken van materialen met een relatief lage 
milieubelasting, zoals karton, leem en stro. Of materialen die zijn hergebruikt uit eerdere projecten, zeals 
containers of het toepassen van constructies die een gemakkelijke en 'droge' demontage methode hebben en de 
materialen hergebruikt kunnen warden in andere projecten. 

Cradle to cradle 
Cradle to cradle is een duurzaamheidsfi losofie die is ontwikkeld door de chemicus William McDonough en de 
architect Michael Braungart. Zij nemen de natuur als inspiratiebron: een wereld van overvloed, waarin afval 
voedsel wordt. Zoals een boom die zijn bladeren verl iest aan het einde van de zomer. Deze bladeren vallen op de 
grand en dienen als voedsel (humus) voor de bodem en de dieren die daar leven (Braungart en McDonough, 
2002). Cradle to cradle staat in enkele opzichten haaks op eerdere duurzaamheidsontwikkelingen. Op dit 
moment wordt er nag veelal gestreefd naar het verkleinen van de ecologische voetprint (www.wnf.nl/footprint). 
In plaats van verminderen en effic iency, streeft de cradle to cradle gedachte naar een volledige ommekeer in 
denken en leven. Hierbij gaat het om het sluiten van de techn ische en de biologische kringloop, zodat producten 
en energie oneindig in de kringloop meegaan. Daarbij streven ze bij productie en gebruik van artikelen, 
gebouwen en transport naar een verrijking van de biodiversiteit en de omgeving. In een perfecte cradle to crad le 
wereld is het beter om veel te consumeren, omdat er tevens gestreefd wordt om bij elk productieproces iets 
goeds toe te voegen aan het milieu. Bijvoorbeeld een verpakking met plantenzaadjes die volledig composteert of 
en een auto die de lucht zuivert in plaats van vervui/t. 
Cradle to cradle geeft aan dater duurzame en sch one energie is in overvloed. De energie die op de aarde 
terechtkomt is 6000 maal grater dan de energie behoefte van de mens (loomans en Rutten, 2009- 2010). 

Du Bo 
Duba staat voor duurzaam bouwen en wordt ondersteund door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelij ke 
Ordening en Milieubeheer (vrom). DuBois een manier van ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen die 
tevens een beweging van innovatie in gang zet (www.vrom.nl). Het doel van duurzaam bouwen is om de 
leefomgeving en het milieu zo veel mogelijk te ontzien voor nu en in de toekomst. Het is van belang dat een DuBo 
gebouwde won ing de mogelijkheden heeft om aangepast te kunnen warden aan de veranderende wensen en 
strengere energie-eisen (www.ipdubo.nl). 
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Ecodesign 
Ecodesign (Yeang, 2006) is erop gericht om de gebouwde omgeving zo optimaal mogelijk met de 
natuurlijke omgeving te integreren. Bij ecodesign draait het om de natuurlijke ecosystemen en hoe een 
gebouw daarin een aandeel kan hebben, zonder deze uit balans te halen. De strategie, vermindervraag, 
hergebrui ken effectief toepassen wordt toegepast bij de verschillende onderdelen van het bouw- en 
ontwerpproces, zoals de materialen, energieverbruik en ecosystemen. Er wordt gebruik gemaakt van 
materialen met een zo laag mogelijke milieubelasting die waar mogelijk hergebruikt worden en die na 
gebruik zonder vervuiling zo volledig kunnen composteren in de natuur. Voor de bouw wordt een droge 
bouwmethode toegepast, zodat versch illende bouwdelen onafhankelijk van elkaar ontkoppeld kunnen 
warden. Ten slotte wordt de energiehu ishouding voorzien van duurzame energiebronnen. 

IFD - industrieel flexibel en demontabel bouwen 
IFD bouwen richt zich zowel op de bouw als het bouwproces en de organisatie eromheen (www.ifd.nf). Bij 
IFD bouwen wordt bouwen monteren, verbouwen wordt verplaatsen en slopen wordt demonteren. Dat 
maakt dat de materialen effectief hergebruikt en onderling uitgewisseld kunnen warden. De versch illende 
bouwdelen warden geprefabriceerd in een fabriek. Bij IFD bouw zijn er vier verschillende strateg ieen voor 
flexibiliteit: indelingsflexibiliteit waar bij plattegronden op verschi llende wijzen in gedeeld kunnen warden, 
functionele flexibiliteit waarbij ruimtes of het gehele gebouw van functie kunnen veranderen, 
compartimentering waarbij elk compartiment zijn eigen ingang, natte eel en trappenhuis heeft en over
dimensionering waardoor een gebouw zowel in hoogte als in de breedte kan uitbreiden of inkrimpen. 

Passief huis 
Een passief huis heeft een zeer laag energieverbruik, met tegelijkertij d een zeer hoogwaardig en 
comfortabel binnenklimaat (www.passiefhuis.nl). Door goede isolatie, slimme zonneorientatie, een 
compacte bouw, gebalanceerde ventilatie en gebruik makend van interne warmtebronnen zoals de 
gebru ikers en elektrische verbru ikers, is er in de winter zeer weinig extra warmte energie nodig. In de 
zomer zorgen de goede isolat ie, de zonnewering, en de zware thermische massa in combinatie met 
nachtkoeling voor een koel binnenklimaat. 

Slimbouwen 
Slimbouwen is erop gericht om de gehele bouwketen als geheel te benaderen, zodat er een integraal 
proces en eindproduct ontstaat (Lichtenberg, 2005). Daarbij is het van belang om fysiek en organ isatorisch 
de leidingen en installaties te ontkoppelen van het gebouw, waardoor de installaties in de toekomst 
benaderbaar en aanpasbaar zijn. Dat maakt het gebouw flexibel voor verschillende functies. Slimbouwen 
onderzoekt tevens de mogelijkheden van om slankerte bouwen om zo de milieudruk vanuit de bouw te 
verlagen, minder materialen geeft minder aantasting voor het delven en verwerken van de material en en 
tevens reduceert het het benodigde transport . Het bouwskelet moet erop berekend warden dat het 
mogelijke toekomstige bouwfunct ies niet beperkt. Bij een schijven structuur is het van belang dat 
doorbreekmogelijkheden warden in gecalculeerd bij het eerste ontwerp. Een skeletstructuur heeft de 
voorkeur binnen Slimbouwen . 
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Bijlage 9 - Brief rijksbouwmeester 

,_,_ 

Minister mr E.E. van der Laan 
Staatssecretaris mevrouw S.A.M. Dijksma 

Datum 8 juli 2009 

Geachte minister Van der Laan, geachte s1aatssecre1aris Dijksma, 

Nederland telt ruim 7000 vestigingen basisonderwijs met in 101aal meer dan 1.5 miljoen 
leerlingen. Aangezien op acht van de lien scholen het binnenklimaal ender de maat is, 
staan de gezondheid en de onderwijsprestaties van meer dan een miljoen kinderen 
ender druk. Ook voo1 de arbeidsomstandigheden van hun leerkrachten is deze silual ie 
nadelig. De vraag dringt zich op wal op termijn de maatschappelijke kosten hiervan zijn. 
Voor oplossingen die een beler binnenmilieu in basisscholen moeten bewerkstelligen, 
Volstaal niet dat we ans uilsluitend op lechnische ingrepen en inslallalies richten. Terecht 
verzoekt u mij de opgave in eenbreder verband le plaatsen. 

Een gebouw is meer dan een optelsom van minimale wensen. Voor he! welbevinden van 
leerlingen is naast goede pedagogische ondersleuning een stimulerend en gezond 
schoolgebouw een eerste vereiste. Ruimtelijke kwaliteit is daarop van wezenlijke invloed. 
Geed ontworpen en onderhouden scholen we~en opbeurend voor zowel de lichamelijke 
gesteldheid als de gemoedsloestand van kinderen en onderwijsk.rachten. Sturen op 
architectonische kwaliteit geett mede invulling aan het streven naar duurzaamheid. Een 
school die als duurzaam gebouw zichtbaar en beleelbaar is, speeU bovendien een 
educatieve rol in hoe wij omgaan met de (gebouwde) wereld waarin wij leven. Om toekomst 
bestendige onderwijs huisvesting me! een geed binnenklimaat te realiseren, adviseer ik u 
een aantal concrete acties ter hand le nemen. De uitvoering hiervan zal het leef- en onderwijs 
klimaat voor veleopgroeiende kinderen een sluk pretliger en gezonder maken. 

De huidige programma's van eisen (PvE's) leiden tot een ondermaats binnenmilieu en tot 
gebouwen die niet meer aan de verwachlingen voldoen. lmmers, de aard, deintensileil en de 
duur van het gebruik van schoolgebouwen zijn de afgelopen jaren sle~ veranderd. Oeze 
ontwikkelingen hebben consequenlies voor de eisen die in de huidige tijd gesteld moeten 
warden aan goede huisvesting met een gezond binnenklimaal. Door zowel de 
binnenklimaat PvE's als de ruimlelijke PvFs le actualiseren. rekening houdend met een 
inlegrale aanpak van energiebesparing, Kan een noodzakelijke kwalileitsslag gemaakt 
warden. 

Relevante wet- en regelgeving dient hierop le warden toegesneden . Dal geldl oak 
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Techn1K:he Unrversn~1t Emdhoven 

Ate?l er Rijksbouwmeester 

huisvesting van scholen aan de orde van de dag, om uiteenlopende redenen . In hoeverre de 
budgetten en normvergoedingen nag wel van deze tijd zijn, moet daarom zorgvuldig in kaar1 wordeno.turn 
gebracht. 

Om daadwerkelijk toekomstbestendige basisscholen te kunnen bouwen is het van groat betang ans 
decentrale huisvestingssysteem structureel op orde le brengen. Enerzijds door kennis, 
informatie en voorlichting te bunde!en ten behoeve van opdrachtgevers. Anderzijds door 
onderzoek ter aanvulling van ontbrekende kennis op centraal niveau ten behoeve van 
beleidsontwikkeling en besluitvorming . Veel wins! is ook le behalen met betere 
ondersteuning en begeleiding van de opdrachtgevende partijen tijdens het 
bouwproces. Vooral in het voortraject van ambitieformulering, architeclenkeuze, opstellen 
van een programma van eisen en afspraken over kwalileitsborging en budgelbewaking 
valt het nodige aan te reiken. De effec1en komen niet alleen hel onderwijsproces ten 
goede; het gaat oak om een meer doelmatige uitgave van miljoenen aan overheidsgeld. 
Rijk, gemeenten en schoolbesturen moeten beter in staat warden gesteld elk hun 
verantwoordelijkheid gestalte le geven, letterlijk in de vorm van goede en gezonde scholen. 

Tijdens de intensieve gesprekken die ik voor dit advies voerde, hebben tal van deskundigen mij 
op indringende wijze duidelijk gemaakt waar het aan schort en wat mogelijke oplossingen zijn. 
tk ben mijn gesprekspartners zeer erkentelijk voor de vele goede raadgevingen. Uit alle 
reacties spreekt een grate betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. Oat geld! voor de 
schoolleiding en leerkrachten als dagelijkse gebruikers evengoed als voor de 
opdrachtgevers (schoolbesturen, gemeenten, corporaties) en de belangrijkste 
adviseurs (architecten, installatiebranche, bouwmanagementbureaus ). Alie part1jen 
zullen gezamenlijk moelen werken aan de uitwerking van de oplossingen. Het rijk dient daarvoor 
de beste condities te scheppen. 

Oat het kabinet voor de korte termijn €100 min. vrijmaakt voor het binnenklimaat en betere 
energieprestaties van basisscholen juich ik zeer toe . lk wit graag benadrukken dat 
voor het realiseren van werkelijk structurele verbeteringen meer stappen noodzakelijk zijn, 
zoals in dit advies is verwoord . 

lk hoop van hMe dal u als verantwoordelijk bewindspersonen zich wilt inzetten de 
aanbevelingen in dil advies Gezond en goed, scholenbouw in topconditie ten uilvoer le 
(laten) brengen. 

Ir Uesbeth van der Pol Rijksbouwmeester 
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Bijlage 10 - Analyse quick scan 

Conclusie 1 

De respondenten die tevreden zijn met het schoolgebouw, daarvan is 87,5 %tevreden met zijn klaslokaal. 
De respondenten die ontevreden zijn met het schoolgebouw daarvan is tevens 66,7 % ontevreden met het 
klaslokaal. Het overgrote merendeel waardeert het schoolgebouw dus op eenzelfde wijze als het klaslokaal. 

Tevredenheld klaslokaal 

Tevredenheid schoolgebouw 
!Respons 

In 
procenten 

Tevreden Tevreden 14 87,5 

Ontevreden 12,5 

Total 16 100,0 

Ontevreden Tevreden 33,3 

Ontevreden 4 66,7 

Total 6 100,0 
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Conclusie 2 

Van de respondenten die geen plezier hebben in het lesgeven, is 85,7 % tevreden tot zeer tevreden met het 
schoolgebouw. Het schoolgebouw is dus niet van invloed op de werklust. 

Geef aan in hoeverre u tevreden bent over schoolgebouw waarin u lesgeeft 

Plezier in voor de klas staan Respons In procenten 

Ja Zeer tevreden 6,7 

Meer dan tevreden 13 20,0 

Tevreden 6 40,0 

Minder tevreden 33,3 
Total 11~ 100,0 

Nee Zeer tevreden 13 42,9 

Meer dan tevreden :i. 14.3 

Tevreden 28,6 

Niet tevreden 14,3 

Total ~ 100,0 

Van de respondenten die geen plezier hebben in lesgeven, is idem 85,7 % tevreden tot zeer tevreden met het 
klaslokaa l. Het klaslokaal is dus niet direct van invloed op de werklust. 

Geef aan in hoeverre u tevreden bent over het klaslokaal waarin u lesgeeft 

Plezier in veer de klas st a an 

Ja 

Nee 

BoJI g 1 0 

Tevreden 

Minder tevreden 

Niet tevreden 

Total 

Zeer tevreden 

Meer dan tevreden 

Tevreden 

Minder tevreden 

Total 

!Res ons 

0 

1 02 

In rocenten 

66,7 

26,7 

6,7 

100,0 

14.3 

42,9 

28,6 

14.3 
100,0 



Conclusie 3 
Er is niet een aantoonbaar verband tussen plezier hebben in lesgeven en een nieuwbouw/onlangs gerenoveerde 
school. De verdeling plezier en geen plezier in lesgeven is evenredig verdeeld schijnbaar evenredig verdeeld over 
de bouwjaren al dan niet onlangs gerenoveerd. 

Plezier in voor de klas staan 

Wat is het Is de school in de afgelopen 5 Plezier 
bouwjaar van de jaar gerenoveerd? in In 
school> lesqeven Respons procenten 

2005 tot Ja Ja 1 100,0 
··-·· nu Nee Ja 3 50,0 

Nee 3 50,0 -Total 6 100,0 

1995 tot Ja Ja 1 100,0 

en met Nee Ja 2 100,0 
2004 

1985 tot Ja Ja 1 50,0 
en met Nee 50,0 1 
1994 

Total 2 100,0 

Nee Ja 1 100,0 

1975 tot Ja Ja 1 100,0 

en met Nee Ja 1 33,3 
1984 

Nee 66,7 2 

Total 3 ioo,o 

eerder Ja Ja 2 66,7 
dan Nee 33,3 1 
1975 --Total 3 100,0 

Nee Ja 2 100,0 

1 03 



Condusie 4 
De (on)tevredenheid over het schoolgebouw en/of klaslokaal heeft geen invloed op de waardering van een eigen 
identiteit, onderwijskundige visie en duurzame ontwikkeling. Ter illustratie het onderstaande model. 
De leraren die plezier hebben in hun werk, hechten veel waarde aan een eigen identiteit van het klaslokaal 
tegenover de leraren die geen plezier hebben in het lesgeven. 

lk vlnd het belangrljk dat mijn klaslokaal een elgen klassenldentlteit ultstraalt 

Tevredenheid schoolgebouw 
Res ons In rocenten 

Helemaal mee oneens 43,8 

Een beetje mee oneens ~ 18,8 

Helemaal mee eens 37,5 

Tevreden 

Total 6 100 0 
Ontevreden Helemaal mee oneens 66,7 

Een beetje mee oneens 16,7 

Helemaal mee eens 
16 

16,7 

Total 100,0 

lk vlnd het belangrijk dat mljn klaslokaal een eigen klassenldentltelt ultstraalt 

Tevredenheid klaslokaal Res ons In rocenten 

Tevreden Helemaal mee oneens 43,8 
Een beetje mee oneens 18,8 

Helemaal mee eens 37,5 
Total ~...Lo 

Ontevreden Helemaal mee oneens 66,7 
Een beetje mee oneens 16,7 

Helemaal mee eens 16,7 

Total !6 100,0 

lk vind het belangrijk dat mijn klaslokaal een eigen klassenidentiteit uitstraalt 

Plezier in voor de klas st a an Respons In procenten 

Ja Helemaal mee eens 11 73,3 
Een beetje mee eens 4 26,7 

Total 15 100, 0 

Nee Helemaal mee oneens 7 100,0 
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Conclusie 5 
De mate van plezier in lesgeven heeft invloed op de waardering van de onderwijsvisie . 

De school is een oefenplek voor samenleven 

Plezier in voor de klas staan Respons 

Ja 

Nee 

Helemaal mee eens 

Een beetje mee eens 

Niet mee eens, niet mee oneens 

Total 

Een beetje mee oneens 

Helemaal mee oneens 

Total 

Spel is ook een vorm van leren 

Plezier in voor de klas staan 

Ja 
Nee 

Helemaa l mee eens 

Helemaal mee oneens 

10 

4 

1 

15 .. 
6 

7 

ans 

Lesgeven is complexer geworden in de afgelopen 20 jaar 

Plezier in voor de klas staan 

Ja Helemaal mee eens 

Een beetje mee eens 

Niet mee eens, niet mee oneens 2 

Total 

Nee Niet mee eens, niet mee oneens 

Een beetje mee oneens 1 

Helemaal mee oneens 

Tota l 

Het onderwijs heeft ook een opvoedkundige taak 

Plezier in voor de klas st a an 

la 

Nee 

Helemaal mee eens 

Een beetje mee eens 

Total 

Een beetje mee oneens 

Helemaal mee oneens 

Total 

15 
7 

105 

Jn procenten 

66,7 

26,7 

6,7 

100,0 

14,3 

85,7 

100,0 

In rocenten 

100,0 

100,0 

In procenten 

60,0 

26,7 

13,3 

100,0 

14,3 

14,3 

71,4 

100,0 

In rocenten 

26,7 

73,3 

100 0 

28,6 

71,4 

100,0 
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Onderwijs voor ieder kind persoonlijk op ma at bestaat niet 

Plezier in voor de klas staan 

Ja 

Nee 

Helemaal mee eens 

Een beetje mee eens 

Een beetje mee oneens 

Helemaal mee oneens 

Total 
Helemaal mee eens 

Een beetje mee eens 

Een beetje mee oneens 

Total 

Respons In rocenten 

13,3 

,1_~5~~~~~-1_00,0~~~~~ 
28,6 

14,3 

57,1 

100,0 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waar ik veel waarde aan necnt 

Plezier in voor de klas staan lRes ons In rocenten 

Ja Helemaal mee eens 

Een beetje mee eens p 
Niet mee eens, niet mee one ens 11 
Tota l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+"<---~~~~~lOOt~~~~-

Nee Een beetje mee oneens 13 42, 9 

Helemaal mee oneens :4 57,1 

Total I 
iJ 100, 0 

lk vind net belangrijk dat kinderen leren afval scneiden 

Plezier in voor de klas staan lRespons In procenten 

Ja Helemaal mee eens !11 73,3 

Een beetje mee eens ~ 20,0 

Niet mee eens, niet mee oneens 6,7 

Total 100 0 

Nee Een beetje mee oneens 42,9 

Helemaal mee oneens Vt 57,1 

Total I? 100,0 
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lk let er altijd op dater zorgvuldig wordt omgegaan met energieverbruik in de school 

Plez ier in voor de klas staan 

Ja 

Nee 

Helemaal mee eens 

Een beetje mee eens 

Ni et mee eens, niet mee oneens 

Total 
Helemaal mee eens 

Een beetje mee oneens 

Helemaal mee oneens 

Total 

Res ons In rocenten 

40,0 

33,3 

26,7 

1 0 0 , 0 

28,6 

28,6 

42,9 

100,0 



tk ervaar het als mijn taak om kinderen te leren om verantwoord om gaan met de omgeving 

Ple;,ier in veer de klas st a an ~espons 

Ja Helemaal mee eens 11 

Een beetje mee eens 4 
Total :is 

Nee Helemaal mee eens 

Een beetje mee oneens 

Helemaal mee oneens 5 

Total 7 

Analyse duurzame ontwikkeling - algemeen 

tiuurz#hl on1W'"91ng t. Mn ontwlkltelng WHr II. V.-w..,. un hechl 

lk 1rv...,. h•t ale '"'" tu.k om klnde,.n tit i.r.n om wnntwoonf om gaan met de 
Ol'llgey\fll 

Bijlage w 

~-- --.....-- ... """"" ... _ 
Ill. 1rva.1 h9t • "4n ta.ti ornldnde,.n tll .. ,." omv11'.m..oord om pM rr11l 

dli onv-vtng 

108 

In procenten 

73.3 
26,7 

100 0 

14,3 

14,3 

71.4 

100,0 

lk i.t er •ltfd op d•t., .1.orvvuldlg wordl orng1gHn !'Mt 11nerglev1rbrvlk In d• 
ac.hool 

-:::::.- .... ==-•l!lloo-.--t--.i--
•Mt'' attfd op d.ter MWV"Wukllt wordl ompgMl'I rMI energleverbrulk In dli 

ochool 

~- .... =- "'-:o::,* ....... --~-
• vtnd het belangt1Jk dM ldndu1n 111,.n rh~ ~ldln 



Conclusle 6 

De respondenten vinden de identiteit van een school van invloed om goed les te kunnen geven. 
In 45,4% is dit het geval. 

Geef aan in hoeverre de identiteit van een school van belang is om goed les te kunnen geven 

Res ons 

zeer belangrijk s 
belangrijk 13 

niet belangrijk / niet 
onbelangrijk 

zeer onbelangrijk 1 

Total 22 

. 
- - -. 

-. -. 
. 
----~-------- ~-- ---- - -

In rocenten 

22,7 

59,1 

i3,6 

4,5 
100,0 

lOg 

Geer Hn In ho•v•rt• d1 ld1ntlt9lt Yat'l Hn tchool van b•lang la om gocd k1 t• 
kunn1n g1Y1n 

Gt•f .un ~ l\q•v•rr• de ldenti!:•it v1n ••n lthool •on b1l1n;i i' om go•d IH 
t1kunn1n g1v1n 
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De ;chool waar ik nu les eef straalt een sterke eenduidi e identiteit uit 

Helemaal mee eens 

Een beetje mee eens 

Niet mee eens, niet mee 
oneens 

Een beetje mee oneens 

Helemaal mee oneens 

Total 22 

In procenten 

ll,7 

22, 7 

22,7 

18,2 

13,6 

100,0 

Dit komt naar voren in de volgende kenmerken 

ldentiteit komt tot uiting 
60 

50 

l 40 c 
QI 
+' 
c 30 
QI 
u e 20 a.. 

..!: 
10 

0 
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De twee onderstaande tabellen geven de rangorde aan welke voorzieningen voor de docent van de be lang zij n 
voor het geven van goed onderwijs. Allereerste warden de criteria voor een klaslokaal uit eengezet en vervolgens 
voor het schoolgebouw. De waarde is de gemiddelde waarde van alle antwoorden van de quick scan. De 

antwoorden werden gegeven in een 5-puntschaal: 

1 = zeer belangrijk; 5 = zeer onbelangrijk 

Van belang voor het klaslokaal 

Extra hoe ken in het Jokaa/ voor qedifferentieerd onderwijs >.5 
In het klaslokaal moeten verwerkte opdrachten tentoonqeste/d kunnen warden 1,55 
Boeken, schriften, spellen en knutselspullen moeten in het klaslokaal opqeslagen kunnen warden i,68 

Een wastafel in het lokaal 1,68 
Kinderen kunnen ook buiten het lokaa1 aan hun opdrachten werken 1,77 
Computers in het k/as/okaal 1,91 

Wanneer de kinderen elders werken, is er toezicht vanuit het lokaal 2 
Planten en bloemen krijqen een p/ek in het lokaal 2,18 

Ops/aq van spul/en is buiten het lokaal, maar wel binnen handbereik z,27 
Flexibele wanden om de 9an9 bij het lokaal te betrekken Z.95 
Va nu it het klaslokaal is er toezicht op de toiletten 3,05 
Vanuit het klaslokaal is er uitzicht op het schoolplein 3,14 

Tabel J7 

Van bl heh lb e angvoor t SC OOlqe OUW 

Vee/ natuurlijk daqlicht in het qebouw 1,32 

Aparte toiletten voorvolwassenen i,36 

Er zijn verschillende plekken waar kinderen zelfstandig kunnen werken 1,41 

De meubels in de algemene ruimten zijn eenvoudig te verplaatsen 1.55 
Leraren hebben een eigen af te sluiten rvimte, de lerarenkamer 1,77 
Er is veel green random het gebouw 1,82 

Schoolqebouw straalt de onderwijsvisie van de school uit 1,86 
Overdekte ruimte waar kinderen met slecht weer kunnen spelen i,91 

Planten en kleine bomen in het qebouw z,23 
De onderbouw heeft een andere uitstraling dan de bovenbouw z,23 

Tabet i8 

lnteroretatie conclusies 
De conclusies geven aan dat het gebouw volgens de leraren geen directe invloed heeft op de overige resu ltaten 

van de quick scan. 
Er zijn significante overeenkomsten tussen het wel of geen plezier hebben in het werk, de waardering van een 
eenduidige teamvisie, een moderne onderwijsvisie met betrekking tot adaptief onderwij s, een identiteit van een 
school en waardering voor duurzame ontwikkeling. 

Om een dierbaar duurzame leer- en werkomgeving te creeren zijn de leraren niet de men sen die de verandering 
op gang gaan brengen. De ruimtelijke omgeving nemen ze voor wat het is. 
Wanneer er daadwerkelijk een verandering in het onderwijs en de leeromgeving moet komen, dan zal de 
noodzaak tot verandering door anderen geinitieerd moeten warden. 
De veranderingen voor de leeromgeving kunnen op verschi llende manieren tot stand warden gebracht: 

Keuze voor een architect met kennis over onderwijs en de ontwikkelingen en bezieling voor het vak 
Een derde partij tussen de ontwerpende, de bouwende partijen en de onderwijskundige partijen die de 

vertaling tussen wensen, behoeften en onderwijskundige visies naar de bouwende partijen kan maken en 
andersom 
Een extra schoolvak op de pabo's waarin studenten leren hoe ze met de leeromgeving om kunnen gaan en 

inspiratie krijgen 
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Bijlage 11 - 8 uitgewerkte interviews 

1 Josien en Martijn van Baare 
2 Marieke van Bragt 
3 Astrid Houtman 
4 Gert Grosfeld 

Leraar in opleiding en leraar, basisonderwijs 
Leraar in opleiding, basisonderwijs 
Leraar in opleiding 
Architect, vice-voorzitter stare 

5 Jan Willem van Kasteel 
6 Yolanda Steijns 

ICS adviseur, onderwijshuisvesting en duurzame ontwikke li ng 
ICOP adviseurs, onderwijshuisvesting 

7 Inge Seuntiens KPC adviseurs, onderwijshuisvesting 
8 Tilly Terheijden - Schuld Directrice Brede School Nesselande 

1 Josien (40) en Martijn (46) van Baare 25 augustus 2010 

Hebben samen drie kinderen, twee jongens van 11 en 9 jaar en een doc ht er van 7 jaar 

Jos•en: 
HBO jeugdwelzijnswerk 
Beroep: werkzaam op een orthopedagogisch dagcentrum metjonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand 
(sinds 1990) 

Der de jaar pabo blp 

Martijn: 
Pabo en 16 jaar gewerkt met verstandeliJk gehandicapten 
Beroep: leraar basisonderwijs sinds 2002 

Schoolgebouw (1975) onlangs gerenoveerd: 
Schilderen en plafonds verlaagd, isolatie dak, kozijnen vervangen, vent ilatieroosters, toiletten, harde 
vlo.,rbedekking (in plaats van vilt), lokaal bijgebouwd, lerarenkamer vergroot, van 2 naar 10 stopcontacten per 
kla~ 

Speelplaats - speeltuigen en betegeling 
Verbeterd: 
Leefklimaat in de klas, (meer ramen kunnen open zonder extreme tocht) dauwlufters (zodat oak bij afwezigheid 
de IJcht in de lokalen ververst wordt), beter stofvrij door digitale schoolborden en harde vloer, meer 
spreekkamers voor extra (individuele of groeps-)begeleiding, grotere lerarenkamer 

Vis1e en identiteit 
Wa.iraan voldoet goed onderwijs volgens jullie? 

lfilifill 
Bij goed onderwijs is er oog voor de individuele behoeften van het kind, tegelijkertijd is er ruimte voor 
sarrenwerking en moet onderwijs kinderen uitdagen om nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen leren rekening te 
houden met elkaar. Verder is een heldere structuur van belang, waarbij kinderen leren respect te hebben voor 
materialen en er duidelijke opruimplekken zijn met een overzicht voor wat waar hoort. Tevens is het belangrijk 
dater een plek is voor de werkjes van kinderen, zowel de werkjes die nag afgemaakt mo et en word en als die klaar 
zijn. 
Marl.ii.a. 
Essmtieel voor goed onderwijs zijn een goede sfeer en een goed leerklimaat zowel technisch als sociaal. 
Technisch is het voor een goed leerklimaat van belang dater een goede verhouding is tussen de groep en het 
lokaal, dus niet te weinig ruimte en een gezond leerklimaat, waarbij het lokaal voldoende wordt voorzien van 
frisse zuurstofrijke lucht en de temperatuur niet te warm wordt. 
Sociaal is het van belang voor een goed leerklimaat dater respect is naar elkaar toe, zowel onderling tussen de 
leerlingen als tussen de leraar en het kind. 

Heeft een eenduidige onderwijsvisie van het team daar een aandeel in? 
Wat is jouw ervaring daarmee? 
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Martijn 
Jazeker, een doorgaande leerlijn, waarbij er oak een doorgaande lijn is voor regels in de school kan een sterke 
basis leg gen voor het onderwijs dat gegeven wordt. In mijn werksituatie eivaar ik het als storend dat veel enkele 
collega's hun eigen weg gaan, er zijn teveel 'eilandjesklassen' waarbij communicatie tussen de leraren over 
gewoonten en regels ontbreekt. Vooral oudere leerkrachten houden vast aan hun eigen oude gewoontes en zijn 
tevreden met de oude (verouderde) werkwijze. Er lijkt een angst te zijn naar vernieuwing bij de oudere generatie. 
Het is echter wel van belang dat elke klas een eigen identiteit heeft, zodat e lke groep een eigen stamplek heeft 
waar ze zich thuis voelen. 
Josi en 
Een eenduidige onderwijsvisie is van belang, vooral voor de handhaving van bepaalde regels . Zeals het stilte 
teken en werkstructuren die de kinderen in groep i leren die gelijk blijven in alle leerjaren. De structuren die de 
kinderen vanafgroep 1 leren, kunnen op deze wijze stap voor stap warden uitgebreid. Hierdoor wordt het oak 
voor andere leerkrachten eenvoudiger om een klas van een collega op te vangen in noodgevallen. Op mijn 
stageschool was er een heldere communicatie en een continu'i'teit in werkvormen, maar oak daar heerste een 
'eilandencultuur', dat zit in de cultuurvan de leerkrachten, althans, zo lijkt het. Veel leerkrachten vinden dat ze 
het beter weten en volgen daardoor liever hun eigen plan. lk ben voorstander van een samenwerkcultuur, zeals 
de kleuterklassen op mijn stageschool. Daar liepen de kleuterleidsters oak bij elkaar binnen en we rd er samen 
gedaan met de materialen, waardoor er als vanzelfsprekend meer communicatie ontstaat onderl ing . 
eenzelfde manier van reg els, zeals bij SCL, gelijk stilte teken, werkstructuren consequent doorzetten. Oak op 
Talisman teveel eilandcultuur 

Heeft de identiteit van een school invloed op goed onderwijs? Waaruit bestaat de identiteit van een school? 
Josien en Martijn 
Visie van een school is wijze van uitdragen en vormgeven; de identiteit is schooltype (geloofsovertuiging) 
Josi en 
Onder identiteit van de school wordt m.i. de geloofsovertuiging verstaan. 
Martijn 
lk geef les op een reguliere katholieke basis school, met een humanistische in slag. Er wordt bij ons we l aandacht 
besteed aan het katholiscisme, maar de nadruk ligt op het humanistische en dat past meer bij de schoolvisie. 

Wat zijn invloeden waardoor een schoolvisie/identiteit verandert? Volgtjouw visie automatisch de 
schoolvisie? Hoe kan een school dat bewerkstelligen? 
Josi en 
De schoolvisie verandert door invloeden van de maatschappij van buitenaf. Er wordt de laatste jaren veel 
aandacht besteed aan normen en waarden. Dit wordt verplicht door de politiek in het onderwijsprogramma 
opgenomen onder de naam: burgerschap. Ouders van nu verwachten oak een grate re opvoedkundige taa k van 
de school dan een aantal jaar geleden. 
De ideeen van de maatschappij zijn in de afgelopenjaren ook veranderd . Dat heeft zijn weerslag op het 
basisonderwijs. Kinderen leren niet meer alleen op school maar bijvoorbeeld ook door de televisie en het 
internet, een school moet daarop inspelen. Tegenwoordig wordt er meer naar kinderen gekeken en ge luisterd en 
er zijn visies op bijzondere kinderen. Vroeger waren kinderen die niet goed meekonden 'gewoon dom', maar 
tegenwoordig wordt er oak aan deze kinderen aandacht besteed en krijgen ze extra aandacht. Door deze 
ontwikkelingen verandert de manier van onderwijs. Er is meer ru imte voor vragen en ideeen van kinderen. 
Wat verandert erkomende tienjaar> 
De visie over onderwijs moet aangepast warden aan de hoeveelheid bijzondere kinderen, dit aantal neemt toe. 
Het klassikale onderwijs moet meer warden losgelaten, omdat er meer kinderen in een klas zijn die speciale 
aandacht nodig hebben. Hierdoor moet er op elke klas zowel een leerkracht als een assistent staan. Tevens gaat 
er door de intrede van ict in het onderwijs veel veranderen. Het d igitale school bard is het begin, wellicht heeft elk 
kind in de bovenbouw over 10 jaar een eigen laptop. 
Martijn 
Een schoolvisie verandert door sturing door de politiek. Weer samen naar school, waarbij meer verschillende 
kinderen die eerder naar speciaal onderwijs gingen, nu bij het reguliere onderwijs komen. Mede hierdoor 
ontstaan er grotere verschillen tussen kinderen en wordt het belangrijker dater naar het kind als in dividu wordt 
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gekeken. Scholen krijgen per jaar een budget van het rijk en hebben de vrijheid om dit te investeren, bijvoorbeeld 
om te investeren in extra hulp in de klas. Dat is nu in mijn klas van toepassing. lk heb 29 kinderen, waarvan er 20 

kinderen meer of minder extra aandacht behoeven door onder andere dyslexie, minder begaafdheid, 
meerbegaafdheid en verschillende vormen van autisme. lk heb van de 3,5 dagen in de week die ik werk, 3 dagen 
eer LIO, leraar in opleiding (pabostudent in de afstudeerfase) in de klas. 
Ook heeft de veranderende media invloed op de veranderende schoolvisies. De wijze hoe kinderen ergens toe 
kor1en, is belangrijker geworden dan en kel het leren van feiten en kennis. 
Wat verandert er komende tien joar> 
Over 10 jaar is er meer automie voor scholen. Verschillende scholen worden bestuurd door een stichting. 
Afhankelij kheid van de visie van de stichting krijgen de scholen meer vrijheid. De basisschool waar ik lesgeef, is 
aangesloten bij de SKPO, een stichting die waar 40 basisscholen onder vallen. Deze streeft naar meer autonomie 
voor individuele basisscholen. lk denk verder dater weinig zal veranderen in het onderwijs. lk denk ook niet dat 
elk kind een eigen laptop krijgt. lk werk nu 8 jaar in het onderwijs en er is maar weinig veranderd. Veranderen en 
innoveren stuit op veel praktische problemen (financieel, sociaal en technisch). Waar wel veel in is veranderd, is 
de <1dministratie. Alles moet helder en transparant zijn. Kun je niet op pa pier of digitaal aantonen dat je iets 
gedaan hebt, dan heb je dat dus niet gedaan. Onderwijsinspectie verlangt van leraren data lies wordt genoteerd. 
Deze admin istratie kost veel tijd. Deze t ijd kan niet aan directe hulp besteed worden. 

Wa·l is vol gens jou de identiteit van een school/ klaslokaal? (is deze belangrijk voor goed onderwijs) 
Josi~ 

De identiteit van het klaslokaal is anders dan de identiteit van de school. De identiteit van het klaslokaa l heeft 
meer te maken met de leerkracht. Het is voor de identiteit van een klaslokaal belangrijk dater te zien is aan we Ike 
leeftijdscategorie er wordt lesgegeven. Sfeervol een klaslokaal inrichten bevordert ook de sfeer in een klas. Maar 
de l•!erkracht die in de klas staat heeft een grotere invloed op de sfeer in een klas. Wanneer de leerkracht rustig, 
'op9eruimd' en betrokken is, dan straalt dat uit over de kinderen . Dit positieve effect kan versterkt worden door 
de cecoratie en daarna de inrichting. Een prikkelrijke leeromgeving kan bevorderlijk werken voor kinderen, maar 
die moet wel gestructureerd worden aangeboden. 
Marlli!J. 
De ident iteit van een klaslokaal heeft vooral te maken met de lesstof, zoals thema's en in groep 3 de letterlijn en 
in groep 4 de getallenlijn tot lOO. De identiteit van de leerkracht mag terugkomen in de klas, maar dit moet niet 
overheersen. De decoratie van een klas moet gezellig en sfeervol zijn, mits deze verder rustig is zodat ook 
kinderen met een autistische stoornis zich gemakkelijk voelen. Het helpt ook wanneer de klassendecoratie niet 
teveel verandert. 

Ontwikkeling en onderwijs 
Wat is vol gens ju I lie de belangrijkste verandering in het onderwijs in de afgelopen 20 jaar? 
Josi1fil 
De i11houd van het onderwijs is breder geworden en er wordt meer gevraagd van de leerkracht. De leerkracht 
vervult meerdere rollen, zoals pedagoog, onderwijskundige en sociaal medewerker ter ondersteuning van ouders. 
Er is niet meer standaard respect voor de leerkracht, de autoriteit is verdwenen. Kinderen zijn mondiger 
gew)rden en krijgen meer invloeden van de hele wereld door vakanties, internet en televisie. Dat ma a kt lesgeven 
complexer. Een leraar moet tegenwoordig een echte duizendpoot zijn. 
Man:ii.O. 
Het onderwijs is meer gericht op inzicht, wat ben je nu eigenlijk aan het do en. Vroeger was een leraar een 
autoriteit, maar nu zeggen kinderen het ook wanneer ze het niet met de leraar eens zijn. lk vind dat leuk, zo kan ik 
ook ·1an hun leren, maar dan moeten ze hun mening wel netjes ondersteunen met argumenten. 

Is dat een vooruitgang, waarom wel/niet? 
Josien 
ZekN, de kinderen leren meer en worden breder onderlegd. Er zijn meer kinderen die toch regulier onderwijs 
kunren volgen en er is meer open he id. De school is erg maatschappelijk ingericht. De school besteedt meer 
aandacht aan 'goed doen', bijvoorbeeld door ook geld in te zamelen voor goede doelen tijdens landelijke 
nzarnelingsacties. (Al kun je je afvragen of dit a llemaal een onderwijstaak is .. . ) 
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Minder hieraan is dat leraar een zeer breed beroep wordt, waarbij er wordt verwacht dat de leerkracht a lies weet. 
Er is meer kennis over leerproblemen in een klas. Deze kinderen krijgen extra aandacht en daarvoor warden 
handelingsplannen uitgeschreven, dat zeer tijdrovend is. Eerderwaren deze kinderen 'gewoon zwak'. 
Martijn 
Zeker, je moet gewoon mee met de tijd en sommigen dingen houd je niet tegen. Bijvoorbeeld de ontwikkel ingen 
binnen de ict en het onderwijs is niet perse een vooruitgang. Terwijl ik het tegelijkertijd soms oak wel erg 
praktisch vind. Het scheelt veel tijd met het invoeren van gegevens en voorbereidingen voor lessen die ik thu is 
maak en op school in een keer op de computer staan. 
lk ben het met Josi en eens dat je als leraar echt all es moet kunnen. In een klas kan een kind zitten met een IQ van 
Bo, maar oak met een IQ van i40. Beide kinderen moeten het leuk vinden en uitgedaagd warden. Een risico is dat 
kinderen met een hoog IQ gaan onderpresteren, omdat ze zich vervelen, door te weinig aandacht voor dit kind 
word en er leerproblemen gecreeerd. Als leraar redje het niet meer in je eentje, er zijn zoveel verschillende 
kinderen. Dit kan enkel beter warden door meer handen in de klas. 

Zienjullie veranderingen in de leeromgeving op scholen? (ruimtelijk organisatorisch, kleur) 
Josien 
Vroeger zaten kinderen in rijen twee aan twee; nu wordt er vee l meer in groepjes gewerkt. Maarverder is een 
gebouw nagenoeg hetzelfde gebleven: een gang met loka len, met daarin groepjes in plaats van rijen tafels. Enkel 
scholen met heel bijzondere onderwijsvisies, zoals een vrije school, passen hun gebouw en de technieken aan. Bij 
een basisschool in Vessem warden de intensiteit en de kleur van het licht aangepast aan het ritme van de dag en 
de activiteit van het moment ten behoeve van de leerbehoefte van het kind. 
Op dit moment beperkt het schoolgebouw het nieuwe onderwijs. Er is meer ruimte nodig voor individueel 
onderwijs. De lokalen zijn te klein, er moet zoveel in: meubels, kinderen, kasten, computers, materialen in de 
vensterbank en op kasten. Dit belemmert het schoonhouden en heeft invloed op een ongezond leefklimaat.. 
Beter is een grate inloopkast voor spullen, ru imte om materia len goed en overzichtelijk op te bergen is belangrijk. 
Martijn 
De veranderingen in de leeromgeving zijn minimaal. Eigenlijk is het hetzelfde als 35jaargeleden, enkel het 
schoolbord is veranderd. De kasten staan er nog steeds, evenals dezelfde tafels en stoelen. 
De fysieke omgeving beperkt het onderwijs. De huidige scholen zijn niet geschikt voor het nieuwe onderwijs. 
Door de verschillende kinderen en diens behoeften, is er te weinig ruimte. Klaslokalen zijn te klein voor 
gedifferentieerd onderwijs, terwiJI daar wet vraag naar is. 

Josien, vanjou weet ik datjij komend jaar les gaat geven op de op de basisschool in het Spilcentrum in 
Waterrijk, Eindhoven. Deze school is ontworpen door architectenstudio Hertzberger. De keuze voor een 
stageschool is vrij. Waarom heb jij voordeze school gekozen? 
Josi en 
Aangezien ik in de laatste fase van mijn afstuderen zit, kijk ik oak naar de baanmogelijkheden. Bij deze 
stageschool heb ik eerder kans op een baan. Deze school komt namelijk in de nieuwe wijk Waterrijk, onderdeel 
van Meerhoven en er zullen nag i.400 woningen bijgebouwd warden. Deze school zal dus nag groeien in de 
komende jaren en dan zijn er meer leerkrachten nodig. Oak de schoolvisie vind ik uitdagend: er wordt volledig 
uitgegaan van het kind. De leerlijnen zijn niet meer per groep, maar per kind dat zelfontdekkend is. Er wordt 
uitgegaan van adaptief onderwijs. De schoolvisie die ze volgen bestaat uit de volgende drie kernbegrippen: 
autonomie, competentie en respect. 

Vindje dat dit schoolgebouw zich onderscheid van andere schoolgebouwen, zo ja waarom en wat heeft dat 
voor invloed op de mogelijkheden voor onderwijs? 
Josi en 
Nog niet van toepassing, de school is in aanbouw. De oplevering wordt in mei zou verwacht. De school kan 
ruimte bieden voor 400 leerlingen; nu heeft de totale school 25 leerlingen. 

Ten slotte een paar vragen om bij weg te fantaseren, als je zelf jouw eigen schoolgebouw mocht ontwerpen, 
hoe zou dater dan uitzien? 
Josi en 
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SpEciale ruimtes voor een technieklokaal, handenarbeidlokaal. Voor de kleuters een motoriekruimte waar 
kinderen kunnen gymmen en spelen met slecht weer; een ru imte waar zij kunnen knutselen en waar het vies mag 
worden (en eenvoudig schoon te maken is') Voor de leerkracht een goede werkplek met een groot hoekbureau. 
De t afels en stoelen op goede werkhoogte voor kinderen, verstelbaar per kind, met een mogelij kheid om het 
tafelblad scheef schuin te zetten. 
De <laslokalen blijven wel behouden, omdat kinderen een thuisbasis nodig hebben. Maar deze moeten groter, 
waardoor er ru imte is voor een vaste kringopstelling, waardoor er ook veel van de lesstof ook in de kring 
uit~·elegd kan worden. De leerkracht heeft de kinderen dan prettig dichtbij zich . Door soms de helft van de 
kinderen in de kring op de grond te laten zitten, krijgje de kinderen nog dichterbij en meer betrokken. 
Verder zijn er ook werkplekken in de klas, waar elk kind een eigen plek heeft. Daar hechten kinderen waarde aan, 
dat is mensen eigen. Verder moeten er een aantal rust ige werkplekken in de klas zijn, bijvoorbeeld tussen 
schotten, zodat kinderen niet word en afgeleid. 
Een gezond leerklimaat is belangrijk, dus een harde vloer die goed schoon te houden is, goede ventilatie met zelf 
te open en ramen voor frisse lucht, dimverlichting ter bevordering van een knusse sfeer, bijvoorbeeld tijdens het 
voorlezen. Natuurlijke zonlichttoetreding, maar met goede zonwering tegen verblinding en oververhitting. 
In de kleuterklassen is het van belang dat niet a lies op kleuterhoogte is, maar ook op de hoogte voor de 
leer kracht. 
Incle lokalen waar ook gespeeld wordt, is meer ruimte belangrijk. Spelen zou eventueel ook buiten het lokaal 
moqen, maar dan moet er goed overzicht zijn voor de leerkracht. Daarbij is het van belang dat in groepen waar op 
de wond wordt gespeeld dat kinderen daar bijvoorbeeld sloffen in de klas dragen. Kinderen nemen onder hun 
schoJenen zoveel viezigheid mee. (Is in Duitsland heel normaal; a lie kinderen op school, jong en oud trekken 
pantoffels aan op school) 
Kleuren met natuurlijke lichtinval spelen een grote rol bij de be leving van de ruimte. De uitstraling mag warm zijn, 
met lichte kleuren en kleurtinten. Muurschilderingen kunnen bijdragen aan een gezellige uitstraling van het 
gebouw. 
Mo11elijkheden voor een duurzaam schoolgebouw. Het is goed om kinderen bewust t e maken van de invloed op 
het milieu, maar dat moet niet overdreven worden. Kinderen kunnen bewust gemaakt worden door een 
waterbesparende functie op de toiletdoorspoeling te plaatsen, en uit te leggen hoe het werkt en waarom dat 
bel< ngrijk is. Zonnepanelen op het dak en toiletdoorspoeling met regenwater kunnen helpen aan een duurzame 
school. Het technieklokaal kan enkele duurzame ingrepen inzichtelijk ma ken. Daar kunnen kinderen ook 
verschillende duurzame ontwikkeling zintuiglijk ontdekken. Groen in het gebouw is wel wensel ijk, maar dit moet 
wel goed verzorgd worden. Daarin zouden kinderen een taak kunnen krijgen. 

Martii!l 
Mijn idea le school heeft veel individuele ruimtes, zowel gesloten als open. Een thuisplek is erg belangrijk voor een 
kine'· en een groep kinderen. In deze thuisplek moet ook gewerkt en getekend kunnen worden. Een klaslokaal 
moet standaard 70 vierkante meter groot zijn. De interne communicatie tussen leraren in een school moet goed 
zijn, zodat er ook dezelfde bekende afspraken gelden voor ieder kind. 
Klellr en lichtinval zijn bepalend voor de sfeer in een school. Een donker gebouw oogt al snel somber. Daarbij is 
een goed ventialitesysteem, met grote voorkeur voor een natuurlijk ventilatiesysteem, van groot belang. Voor de 
renovatie van mijn basisschool hebben we een experiment gedaan met een CO,-meter. In een normaal gevuld 
klaslokaal met de ramen gesloten, was de CO,-concentratie al na een kwartier overschreden. Dit heeft direct een 
neg.itieve invloed op de leerproductiviteit van een kind en de energie van de leerkracht. 
Het kan interessant zijn om duurzame ingrepen in het techniek lokaal zichtbaar te maken, door bijvoorbeeld een 
doo'zichtige zwanenhals onder de wasbak te monteren en het plafond open te trekken, waardoor kinderen zien 
wat voor leidingen er door een ruimte heen lopen en waar deze voor dienen. 
Ten slotte is een grote algemene opbergruimte van belang voor het op bergen van de themaversieringen, zoals 
voor Kerst, Sinterklas en carnaval. 

Hoe zietje ideale klaslokaal eruit? 
Josi1m 
Mijn klaslokaal is geen eiland, maar mogelijk gekoppeld. Een schuifdeur om de gang bij het lokaal te betrekken. 
Het lokaal moet groter zijn en meer hoeken voor gedifferentieerd onderwijs. Een L-vorm van een lokaal lijkt me 
ideaal. Dan zijn de kinderen nog wel in dezelfde ruimte, maar uit het directe zicht, waardoor j e ze extra 
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zelfstandigheid geeft. Een vi de in de klas kan een extra knusse ruimte geven. De leerkracht moet er wel 
onderdoor kunnen. 
Martijn 
Ook mijn klaslokaal is geen eiland, maar is een onderdeel van de gehele school De basis van het lokaal moet wel 
gelijk zijn, zodat bij het wisselen van de leerkracht elke leerkracht er zijn eigen identiteit aan kan geven. Beter 
geen schuifdeuren tussen twee lokalen. Dat geeft veel onrust. Naar de gang toe geeft mogel ijkheden, maar de 
gang moet niet te open zijn. Dan wordt het een chaos van te veel kinderen in een open ruimte. Een and ere vorm 
van het lokaal lijkt me best leuk, meer nissen. Bijvoorbeeld een E-vorm met veel glas en tuintjes tussen de paten 
(patio's). BiJ de kleuters is een vide zeker wenselijk, m isschien ook voor de bovenbouw wanneer er bijvoorbeeld 
een knusse leesplek van wordt gemaakt. 
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2 Interview met Marieke van Bragt (35) 

Mo.,dervan tweejongens, 7 en 9jaar 
Werkzaam als stagecoordinator bij Korein Kinderplein 
Dede jaar blp pabo 

The ma 1 Visie en identiteit 

:1.. Kun je omschrijven waaraan geed onderwijs volgens jou voldoet? 

21 oktober 2010 

Als 3lle kinderen aan hun trekken komen en een kind zich op zijn gemak voe It, is het in staat om te leren. Het is 
daarvoor erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en voldoende uitdaging krijgen. Een geed 
pedagogisch klimaat is hier de basis veer. Mijn ervaring is dat het pedagogisch klimaat op Nederlandse 
bas,sscholen over het algemeen goed is. Het gebouw speelt zeker een rel in het welbevinden van de leraar en 
leerlingen . Van belang zijn : 

Het kleurgebruik: vrolijk met primaire kleuren in combinatie met neutrale tinten 
Tafels: in groepjes, ter bevordering van het samenwerken (Structureel Coiiperatief Leren) 
Lichtinval: uitzicht naar buiten, maar ramen niet aan de zonzijde omdat het zonlicht het lokaal teveel 
opwarmt en kinderen kan verblinden of het digibord onleesbaar maken. Natuurlijke Jichtinval is 
belangrijk 
Verschil tussen grote en kleine kinderen: veiligheid door lichte kleuren en hoeken waar kinderen zich 
kunnen terugtrekken, zoals een knusse leeshoek met bijvoorbeeld zitzakken 

De kunst is om de ruimte prikkelend te maken voor kinderen, zonder dat het overprikkelt. 

2 . Heeft een eenduidige onderwijsvisie van het team daar een aandeel in? 
Ja, uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat wanneer er geen eenduidige onderwijsvisie is, het ten koste gaat van het 
onderwijs. Vorig liep ik stage op een school die onlangs was gefuseerd. De ene school was een reguliere 
bas sschool, de andere eenjenaplan. Erwerd een paging gedaan om beide scholen tevreden te stellen en 
kwamen daardoor tot bijvoorbeeld in een klas, kinderen van twee leerjaren samen te voegen5

. Dit werkte 
averechts, omdat de voordelen van een vaste groep teniet gedaan werden en oak de voordelen van drie leerjaren 
in een klas. Het lesgeven was erg rommelig en voor de kinderen onoverzichtelijk. Er was geen vastighe id voor de 
kinderen, omdat per les de kinderen weer in groepjes naar een andere klas en leraar gin gen. De gewenste 
diepgang kon niet worden bereikt in de lessen. De twee-splitsing in de school was overal merkbaar en resulteerde 
in een slechte cito-score van de kinderen. 

3. Waaruit best a at de identiteit van een school? Heeft de identiteit van een school invloed op geed 
onderwijs? 

Jdentiteit is hetgeen waar de school voor staat . De visie is de wijze waarop de school deze identiteit uitdraagt. De 
identiteit heeh zeker invloed op goed onderwijs, omdat ik nu op een ervaringsgericht onderwijsschool lesgeef en 
daar wordt uitgegaan van de individuele ontwikkeling van ieder kind. Er wordt we inig gewerkt met standaard 
lesrnethoden en de leraren ontwerpen hun eigen lessen gebaseerd op de belevingswereld van de kinderen, 
gebruiken daarbij verschillende werkvormen en zijn bezig met dingen om hun heen. Dat kan velerlei vormen 
aannemen. 
lk geef nu les in een super klaslokaal. Het heeh heel veel ramen, een eigen balkon en uitz icht op een vijver en een 
groene omgeving . De kleuren zijn subtiel en vrolijk. Het lokaal is zeer ruim. De tafels staan in groepjes van 4 as 
kinderen. 

4. Wat zijn invloeden waardoor een schoolvisie/identiteit verandert? Voigt jouw visie automatisch de 
schoolvisie? Hoe kan een school dat bewerkstelligen? 

Eer visie verandert door bijvoorbeeld een fusie wanneer er bijvoorbeeld twee scholen samengevoegd word en. 

5 • 
jeru1plan heeft ten combmalie van drie leerjaren m een klas, zodat de jongere van de oudere kinderen kunnen leren en elk jaar een kind en nieuwe posn:i e heeft 

in ee:J klas: jo119s1e, middelste oudste; het regulier!: onderw1js huft m een klas, kinderen van dezelfde lf!eft11d 
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Jenaplan heeft een sterke visie, deze blijft onveranderl ijk door de jaren heen. En oak een lslamitische school 
verandert niet van identiteit of visie omdat het geloof verankerd is in de cultuur. In Nederland is de katholieke 
school wel losser geworden door nieuw beleid en management, maar de identiteit verandert over het algemeen 
niet. Het kan wel wat genuanceerder warden, maar de strekking blijft onveranderd. Dat is de kracht van een 
school. 

5. Wat is volgens jou de identiteit van een klaslokaal? (is deze belangrijk voor goed onderwijs) 
De identiteit van een klaslokaal is belangrijk voor goed onderwijs. Een identiteit is altijd aan een klaslokaal mee te 
geven door hoeken te creeren, deze zijn wel anders bij de kleuters, de onderbouw en de bovenbouw. Wanneer er 
we inig ruimte is, is het van belang dat de leerkracht creatief omgaat met de ruimte, door bijvoorbeeld een soort 
van hoogslaper in de klas te maken en boekenplanken hoog op de muur te hangen, in plaats van in een kast die 
op de grand staat. lk zie dat nag niet zoveel terug komen op scholen. Dat is omdat scholen niet altijd dezelfde 
focus hebben en leraren er niet de toegevoegde waarde van inzien dat het belangrijk is voor kinderen om zich 
soms terug te kunnen trekken . In landen in bijvoorbeeld Scandinavie wordt dat al meer toegepast. 

Thema 2 : Ontwikkeling en onderwijs 
6. Wat is volgensjullie de belangrijkste verandering in het onderwijs in de afgelopen 20 jaar? En zie je 

veranderingen in de leeromgeving? 
De komst van ICT-mogelijkheden voor kinderen en leerkrachten is een belangrijke verandering. Oak is de rol van 
de leerkracht veranderd van leraar naar coach. Voor Meervoudige lntelligentie en verhalend ontwerpen is meer 
aandacht waardoor er oak bij a lie kinderen kwaliteiten warden onderkend en ontwikkeld en er niet enkel gefocust 
op de cognitieve kwaliteiten van kinderen. Zo kan een kind dat bijvoorbeeld muziekknap is toch leren rekenen 
door een kind zelf een liedje te laten schrijven en dan de noten te laten tell en bijvoorbeeld. 
Het schoolgebouw was vroeger grauw en het rook er muf. Nu is het kleurgebruik vriendelijker en opener 
waardoor het toegankelijker is. De ruimtelijke organisatie is nagenoeg gelijk gebleven, evenals de grootte van de 
klassen. Het is wel gewenst als een gebouw kan mee veranderen met vernieuwde wensen en eisen. 

7. De keuze voor een stageschool is vrij. Waarom heb jij voor deze school gekozen waar je nu stage loo pt? 
Op wat voor type school (kijkend naar de bouw en mogelijkheden) zou je willen lesgeven? 

lk heb gekozen voor EGO/OGO-onderwijs, omdat ik graag zelf aan de slag ga om lessen te geven en me niet per 
definitie wil laten sturen door een methode. Zaakvakken lenen zich zeer goed voor dit model, omdat ik de 
mogelijkheid krijg om kinderen te stimuleren om ze lf na te denken. 

8. Ten slotte een paar vragen om bij weg te fantaseren, als je zelf jouw eigen schoolgebouw mocht 
ontwerpen, hoe zou dater dan uitzien? 

Mijn ideate school is vierkant, met een veilig, centraal plein in het midden en erg open. EGO/OGO-onderwijs is 
een vorm van onderwijs dat, mijn inziens, iedereen zou willen, namelijk samen met de kinderen onderzoekend 
leren. lk zie een open en lichte school met vrolijke kleuren voor me en met ruimte klassen en een gezamenlijke 
ruimte voor vieringen. 
De zelfstandigheid van een kind is per kind verschillend. Daarom is het niet mogelijk om per definitie ervan uit te 
gaan dat werkplekken buiten het lokaal gewenst zijn . Het zou eventueel kunnen, maar dit is afhankelijk van het 
kind. lk ben geen voorstander van een 'kantoortuin-principe', tenzij het goed wordt gefaciliteerd en er 
bijvoorbeeld een leraar wordt aangesteld om toezicht te houden op die ruimtes buiten de klas, omdat het van 
belang is om de kwaliteit te blijven waarborgen en effectieve leermomenten van de kinderen te bewaken. 
9. Hoe zietje idea le klaslokaal eruit? 
Meer hoe ken in de klas. Dit kan oak in een rechthoekige klas en soms moet de leraar inventief omgaan met de 
ruimte. Een grate klas is wel fijner. De klasopstelling zou leuk zijn wanneer de tafels als in een circus-opstelling 
zijn opgesteld met het schoolbord in de 'piste'. Een voordeel van deze opstelling is dater niet geschoven hoeft te 
warden wanneer de kinderen in een kring gaan zitten. Er kan oak met schotten gewerkt warden, waardoor 
kinderen minderworden afgele id bij zelfstandig werken . Een nadeel hiervan is dat dit ten koste gaat van het 
overzicht van de leraar. 
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TeclmJsche Un1v""ft"'t E1nd~o~n 

lk b<~n geen voorstander van ateliers waar je met veel kinderen in een ruimte zit, tenzij de pedagogische veiligheid 

per kind gewaarborgd kan warden met name voor kinderen met een aandoening in het autistisch spectrum. 

Het belangrijkste is dater wordt void a an aan de basisbehoeften van een kind: autonomie, competentie en relatie. 
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3 Astrid Houtman (39 jaar) 

Moeder van vier jongens van 15, 13, 10 en 7 jaar 
Vwo, propedeuse psychologie 
Beroep: Senior reisadviseuse 
Derde jaar deeltijd pabo blp 

Waaraan voldoet goed onderwijs volgensjou? 

BIJliig« 

26 oktober 201 0 

Dat is een lastige vraag, omdat goed onderwijs veelomvattend is. Het is belangrijk dat er betrokkenhe id is van de 
kinderen bij de lesstof, omdat de lesstof dan relevant wordt voor de kinderen, ze het beter kunnen onthouden en 
kunnen koppelen aan kennis d ie zea l hebben. Oak real ist isc he doelen voor ieder kind zijn van belang voor goed 
onderwijs. 
Onderwijs moet mee ontwikke len met de ontwikke lingen van de maatschappij . De huidige maatschappij wordt 
bijvoorbeeld steeds technischer en wanneer op basisscho len de techniek achterblijft, zullen weinig kinderen 
uiteindelijk kiezen voor een technische opleid ing, omdat de basis ontbreekt. Keuzes die gemaakt worden voor 
het basisonderwijs, hebben uiteindelijk gevolgen voor de gehele maatschappij. Hetze lfde geldt voor taal- en 
duurzame ontwikkeling. Kinderen moeten klaar zijn om zich ook over 10 jaar te kunnen redden. 

Een gebouw kan goed onderwijs gedeeltelijk ondersteunen door bewust gebruik te ma ken van natuurlijke 
materia len en de indeling van de ruimte. Een gebouw kan uitdragen dat het meebeweegt met veranderingen in 
de maatschappij en onderwijsvisies, maar het is vooral afhankelijk van leraren hoe dat wordt gedaan. 

Een voorbeeld waarbij het gebouw aangepast is aan de onderwijsvisie is teamteaching. Dat is een vorm van 
onderwijs waar op een grote groep kinderen meerdere leraren zijn met ieder zijn e igen specialiteit. Deze grotere 
onder- of bovenbouwgroe pen zitten in een grote ruimte d ie in hoe ken zijn verdeeld. In e lke hoek kan een 
specifieke les gegeven warden. Dit vraagt om grote ruimtes met enige d ifferent iat ie, zodat de versch il lende 
leraren elkaar en andere kinderen niet storen wanneer ze instructie geven. 

Duurzaamheid moet oak getoond word en in bijvoorbeeld het materiaalgebruik en het gebruik van de ru imte. 
Directe feedbackmeters zijn interessant om te kunnen zien wat de invloed is van gedragingen en de 
weersomstandigheden op het energ ieverbruik. Deze resultaten kunnen gebruikt wa rden in zaakvakken zoa ls 
geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, maar oo k bij rekenen, techniek en taal. Op deze wijze wordt duurzame 
ontwikkeling ook tastbaar voor ki nderen. 

Waaruit bestaat de identiteit van een school? Heeft de identiteit van een school invloed op goed onderwijs? 
De identiteit van een school draagt de onderwijsvisie uit door middel van de wijze van lesgeven, het logo en 
indien mogelijk de vorm en indeling van het gebouw. 
De ident iteit gaat over wie en wat de school is. Dat is meer dan de buitenkant. Het gaat over waarden en normen 
en hoe deze worden uitgedragen. 

Wat is volgens jou de identiteit van een klaslokaal? (is deze belangrijk voor goed onderwijs) 
Dat is in principe hetzelfde als bij het schoolgebouw. Aan de klas moet men kunnen zien hoe er onderwijs wordt 
gegeven, daar spelen grate ramen, verschillende hoeke n, de zichtbaarheid van werkjes van kinderen en een 
bijvoorbeeld een fijne bank om op te lezen een rol bij . 

Afgelopen 20 jaar is er veel veranderd is in het basisonderwijs. Verwachtje dat deze verandering doorzet en 
op welke manier? 
Het onderwijs zal blijven veranderen om mee te gaan met de veranderingen in de maat schappij. De afgelopen 2 0 

jaar is er veel gebeurd: veel verschillende nieuwe visies en onderwijsvormen, waardoor er meer keus is gekomen 
voor zowel ouders als leerkrachten. 
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Te<hnisct'le Umversrtclt Emdho\l't'n 

Er wllen nog meer brede scholen komen waar meerdere organ isaties in een gebouw met elkaar samenwerken. 
De fossiele brandstoffen raken op, dat bekent dat men milieubewuster gaat bouwen en er een einde komt aan 
energieslurpende, tochtige lokalen . 
Er komen meer bijzondere kinderen op school door WSNS en pas send onderwijs. 
De lokalen zullen grater warden, omdat er dan meer mogelijkheden zijn voor gedifferent ieerd onderwijs. lk vind 
het erg be langrij k om in het lokaal met een groep kinderen in een kring te kunnen zitten, waarna de kinderen 
ver>1olgens weer snel aan het werk kunnen aan een tafel. 

Wat is het effect van deze veranderingen op de leeromgeving? Is dat positief en wat zou er beter kunnen? 
De okalen en ramen zijn grater en de scholen warden steeds toegankelijker voor minder validen. Niet a lie 
lesi ct iviteiten ho even in de klas plaats te vinden. Dit betekent dat het gebouw intensiever wordt gebruikt, 
doordat kinderen ook in de gangen en andere ruimtes in de school werken. 
Ool: is openheid erg belangrijk en dater mogelijkheden zijn dat kinderen zich kunnen terugtrekken. Oat zou 
kunnen zijn door in een afgeschermde hoek een prettige bank in de klas te zetten waarop kinderen ontspannen 
een boek kunnen lezen. Het meub ilair moet flexibel zijn, zodat er eenvoudig verschillende opstellingen gemaakt 
kunnen warden . 

Je hebt zojuist een diepgaand onderzoek gedaan naar kinderen met een vorm van autisme op basisscholen. 
Wa·t warenjouw belangrijkste bevinden met betrekking tot de leeromgeving van deze kinderen? 
In de literatuur wordt over het algemeen verwezen naar prikkelarme omgevingen voor kinderen met een vorm 
van autisme. Oat is niet het belangrijkste, deze kinderen hebben behoefte aan een stressarme omgeving. Dit 
hoeft niet direct te maken te hebben met het gebouw of de prikkels. Als een kind met autisme bezig is met 
bijv:iorbeeld een computerspel, kan de wereld bij wijze van spreken vergaan en het kind speelt gewoon door. Het 
zou wel kunnen dat het gebouw gevoelens van st ress zou kunnen oproepen door een matige akoestiek en gebruik 
van te felle kleuren, maar dan heeft iedereen er last van. De leraar heeft grate invloed op het creeren van een 
goede werksfeer voor kinderen met een vorm van autisme. Zolang de omgeving en het dagritme voorspelbaar 
zijn, kan een kind met autisme ook omgaan met veranderingen mits dit goed wordt gecommuniceerd door de 
leerkracht. 

Zijn kinderen met een vorm van autisme meer gebaat bij traditioneel onderwijs dan vernieuwend onderwijs 
zeals EGO en OGO? 
Dit maakt in principe niet uit, zolang er maar structuur en duidelijkheid wordt ge boden. Traditioneel onderwijs 
kan nadelig zijn voor kinderen met een vorm van autisme, omdat ze mee moeten met de groep terwij l het kind 
erg 9efocust kan zijn op het ene ding waar hij mee bezig is. Het is dan niet altijd wenselijk om het kind uit zijn 
con•:entratie te halen. 
Andere vormen van onderwijs kan een kind met een vorm van autisme best volgen, maar ze hebben structuur 
nod g. Oat houdt bijvoorbeeld in dat ze moeten wet en waar we Ike spullen staan en wat ze moeten doen als ze 
klaar zijn met hun opdrachten. Alles moet voorspelbaar zijn, want voorspelbaarhe id staat gelijk aan ve il igheid. 

Open he id en transparantie van een gebouw is niet voor alle kinderen wenselijk, omdat ze teveel afgeleid kunnen 
warden. Milan, m ijn zoon van io jaar heeft ADD en zit met zijn gezicht naar de m uur, omdat hij anders teveel 
wordt afgeleid door andere kinderen. Ook werkt hij soms met een kopt elefoon op om meer afgeschermd te zijn 
van alle geluiden om hem heen. Oat vindt hij zelf ook prettig werken . 

In scholen met veel uitzicht naar buiten, hangen soms tekeningen precies op zit ooghoogte van de kinderen op de 
ramen, zodat de kinderen niet teveel warden afgeleid door water zich bu it en afspeelt. 

8. Ten slotte alsje zelf jouw eigen schoolgebouw mocht ontwerpen, hoe zou dater dan uitzien? 
Allereerst zou ik kiezen voor laagbouw met grate loka len, waar opslag moge lij k is voor potloden, papier en 
schr ftjes en dergelijke die elke klas nodig heeft. Ruimte gangen en een gemeenschappelijke ruimte voor 
vieringen en bijeenkomsten. Ook moet het gebouw en vooral de lokalen goed te ventileren zijn. 
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Voor materiaalgebruik is het van belang om gebruik te maken van natuurlijke materialen, zoals linoleum, hout, 
bamboe en kurk. Ook moet de inrichting flexibel zijn, zodat er veranderingen mogelijk zijn qua kleur en ruimte 
door middel van grate deuren en schuifwanden. Het is niet prettig wanneer er twee lokalen met een g lazen wand 
met elkaar zijn verbonden, maar het zou wel prettig zijn om de lokalen samen te kunnen trekken. 

De gangen moeten breed genoeg zijn om ook de stroom mensen op de 'spitsmomenten' aan te kunnen, dus 
wanneer de kinderen naar de klassen lopen, de ouders de kinderen wegbrengen tot aan de klas en de leraar er aan 
komt met een kopje koffie. Dat moet allemaal kunnen zonder elkaar in de weg te lopen. Werken op de gang kan 
de leerruimte vergroten. Er moeten dan wel schoolbreed afspraken warden gemaakt over 'loop-' en 'werktijden'. 

De Talisman in Eindhoven heeft een leuk schoolgebouw. Daar zijn meerdere gemeenschappelijke ruimtes. Het 
voordeel daarvan is dater op versch illende plekken gezamenl ijk activiteiten ondernomen kunnen warden, zonder 
dat men last van elkaar heeft. De kleuters zouden een wat meer apart dee I van het gebouw moeten hebben, 
bijvoorbeeld een zijvleugel, omdat kleuters meer geluid produceren dan grotere kinderen. 

En je eigen klaslokaal? 
Het klaslokaal mag ruimer, zodat er verschillende plekken gecreeerd kunnen warden om te werken en waar 
kinderen zich kunnen terugtrekken. In de onderbouw kan een vi de een extra toevoeging zijn, maar dat hoeft niet 
per se. Het is belangrijker dat kinderen een plekje hebben waar de leraar we l toezicht op heeft, maar dat ze niet 
vol in het z icht zitten. 

Verder is het belangrijk dater een kring mogelijk is in de klas en dat elk kind een eigen plekje heeft waar het kan 
werken. Als de belangrijkste materialen in de klas aanwezig zijn, wordt er niet teveel tijd verloren met het halen 
van spullen die nodig zijn in de les. De klas kan kleiner zijn wanneer er werk- en leerruimte buiten het lokaal is. 
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Techntscht. Unl"Jers 1t.tllE1ndho~-n 

4 Gert Grosfeld 2 februari 2010 

Architect GSG-architecten, Apeldoorn 
Bestuursl id, STARO Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen 

Pedagogiek en educatie 
Wat is van belang bij het ontwerp van een goed basisschoolgebouw? 
Belangrijkste pijlers: goed comfort (ge luid, licht, lucht, geur), flexibiliteit en ruimte. Daarbij moet een gebouw iets 
hebben waardoor je ervan gaat houden . Dat het met zorg en liefde is ontworpen en gemaakt en mooi is 
gedetailleerd. 
Kinderen laten zich weinig lei den door hun omgeving. Ze geven weinig terug op de omgeving. Het risico bestaat 
dat volwassenen zich te veel willen aansluiten bij de belevingswereld van een kind en daardoor en onnodig 
'Disney Park' of een 'kabouterpaleis' neerzetten. Een besche iden rol is weggelegd voor de architect 'architectuur 
hoeft niet te verbazen of inspireren'. Het moet het territorium warden van de leraar en de kinderen. Een school 
moet helder en overzichtelijk zijn. 

Transparantie geeft overzicht en zichtlijnen, maar het kan oak de privacy van leraar en kinderen beperken om 
ongedwongen in een veilige beschutte omgeving zichzelf te zijn en soms gek te kunnen doen . 

Onderwijsvisies van een school veranderen gemiddeld e lke vijf jaar. Een gebouw moet boven deze veranderingen 
staan, hoger abstractieniveau, en ruimte bieden voor eenvoudige aanpassing aan nieuwe onderwijsconcepten en 
socia le interacties. 

Voor een school is aanpasbaarheid in sfeer per seizoen belangrijk. Oak flexibiliteit van het klaslokaal is van belang 
(kring, samenwerken, toetsopstelling). 
Trapjes en verhoginkjes beperken flexibiliteit op de lange term ijn. Een school in Zwitserland heeft al het meubila ir 
(inclusief kasten) op wieltjes geplaatst, waardoor inrichting eenvoudig aangepast kon warden. Dit geeft minder 
lawaai en geeft vrijheid. Het legt het gebouw niet teveel vast in onderwijsvisies van het moment. 

Het is van belang om niet teveel ruimte reserveren voor berging en opslag. Mensen hebben de neiging om 
onnodig spullen te bewaren. Dat geeft troep. Een mogelijkheid voor opslag zouden kasten in de ruimte kunnen 
zijn, waardoor de flexibiliteit van een gebouw vergroot wordt, doordat opslag hokken niet de vaste structuur van 
het gebouw zitten. 

Op we Ike manier kan een gebouw reageren op de door de overheid gestuurde ontwikkeling: Weer Samen 
Naar School? 
Een kind kan op verschillende manieren lichamelijk gehandicapt ZiJn, namelijk slecht ziend, slecht ho rend, en 
fysiek beperkt en in een rolstoel zitten. 
Zorg dat het gebouw niet enkel visueel wordt ontworpen, maar oak tactiel zintuiglijk. Een s lechtz1ende kan zich 
orienteren door geluid, geur en ta st. Oak door grate verschillen in helderheid van kleuren. 

Kinderen kunnen verschillende vormen van gedragsproblemen hebben, namelijk ADD, ADHD en kinderen met 
een vorm van aut isme. 
Het is lastiger om een gebouw op deze kinderen te laten reageren. In de oude tradit ionele onderwijsstructuur 
wisten deze kinderen beter waar ze aan toe waren . Deze kinderen hebben structuur en duide lijkheid nodig. 
Helderheid en overzicht ZiJn de belangrijkste uitgangspunten voor een bouwkundige opgave binnen de 
vernieuwde onderwijsconcepten. En zorg data lies dichtbij is voor deze kinderen, zodat ze niet onnodig door het 
gebouw hoeven rand te zwerven . Mogelijk in combinatie met een plek die door hun als veilig wordt beschouwd, 
zoals een snoezelruimte. 
Oak hierbij: maak een gebouw duidelijk, niet enkel visueel. 

Kan er een vergelijking getrokken worden tussen flexibel werken op scholen en op kantoren? 
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Scholen zijn in feite veel flexibeler dan kantoren. Bij mooi weer wordt er buiten lesgegeven. Teamwerk tussen 
docenten groeit en het aandeel deeltijd leraren groeit. Een werkplek is geen vaste werkplek op scholen. 

Duurzaam bouwen 

Wat vindt u van de huidige ontwikkelingen binnen duurzame scholenbouw 
De verplichte EPC heeft het nadeel dat veel kwaliteiten van een gebouw niet gehonoreerd worden. Goede za ken 
word en 'bestraft' vanwege een eenzijdige beoordeling. 
Problemen in scholenbouw: 
Nadruk wordt teveel gelegd op het verwarmen van een gebouw / lokaal, maar zomers raakt een gebouw 
regelmatig oververhit door de warmtestraling van de kinderen. Bij binnenkomst kan dit oplopen tot 30-50 Watt. 
De hoge temperaturen hebben een slechte invloed op de leerprestatie van de kinderen. 
Veel toegepast bij basisscholen: een gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning: in de winter redelij k 
energiezuinig, maar in de zomer funest, omdat het gebouw wordt te warm wordt. 

Gedrag van de gebruikers is veelal meer bepalend voor het energieverbruik dan de techn iek (gesloten 
ventilatieroosters, onjuiste bediening van apparatuur). Een oplossing hiervoor is een insta llatiearm gebouw met 
eenvoudige technieken die simpel en vanzelfsprekend begrijpbaar zijn. 

LCA en loskoppelen van componenten: pas levensduur materialen aan op de levensduur van het gebouw 
onderdeel. Sloopafval van de oude school is te hergebruiken in schanskorven. Houdt bij het ontwerp reken ing 
met het ontkoppelen van de componenten: De structuur en gevel bepalen beeld in de omgeving 
Het is van belang dat de omgeving structuren min of meer gelijk blijven vanwege individuele en sociale 
samenhang. Het geeft de mensen houvast. 

Gedurende de levenscyclus van een schoolgebouw is de schoonmaak de grootste kostenpost. Oat is hoger dan 
het energieverbruik en het gebouwonderhoud. Het loont dus om een ontwerp te maken waarbij het gebouw 
efficient schoon gehouden kan worden. 

Duurzaamheid mag voor investeerders niet meer kosten dan de reguliere bouw. lnvesteringskosten en 
onderhoud zijn uit elkaar getrokken bij basisscholenbouw. De persoon die investeert, verdient de 
energiebesparende maatregelen niet terug. Daarvoor will en soms besturen investeren, maar deze zijn nog 
zeldzaam. Maar 'echte' duurzaamheid zit in gedrag van mensen. 

Zelden worden gebouwen daadwerkelijk getoetst op de voorafgestelde performance, na bijvoorbeeld 5jaar. GSG 
architecten doet dit nu wel bij enkele scholen. (pilotproject) 

Ten slotte moet de gebouwde omgeving niet overschat worden in de positieve beinvloeding van gedrag, maar de 
gebouwde omgeving kan wel bijdragen aan een onveilige en een nare omgeving. 
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Te<hn "'h• Un1V.,•tt•11 Eindhowin 

5 Jan Willem van Kasteel 4 oktober 2010 

Adviseur onderwijshuisvesting bij ICSadviseurs, Zwolle sinds 1999 
lk heb op de site kunnen lezen dat u al veel ervaring heeft in het adviseren over onderwijshuisvesting, kunt u 
daar meer over vertellen? 
lk ben afgestudeerd aan de faculteit bouwkunde, afstudeerrichting bouwmanagement en vastgoedbeheer aan de 
TU Delft. Sinds 1999 ben ik werkzaam bij ICSadviseurs, waar ik adviseer op het gebied van onderwijshuisvesting. 
Daarbij adviseer ik in het ontwikkelen en realiseren van schoolgebouwen. Tevens ben ik binnen de organisatie de 
special ist in duurzaam bouwen en breng ik verschillende partijen bij elkaar om zo de kennis voor duurzame 
ontwikke ling te vergroten. 

De organisatie bij ICSadviseurs bes ta at uit drie hoofdonderdelen: 

Organisatie ru imte en 

gebruiker 

Strategie beleid op het gebied van 
voorzieningen ed in een wijk 

, ICSadviseurs onderscheidt zich van andere partijen doordat we van verschil lende domeinen, zie afbeeld ing 
hierboven, kennis in huis hebben en juist op die overlap een integra ler en duurzamer aandeel kunnen leveren in 
het bouwproces. Hierbij telkens redeneren vanuit het gebruik van het vastgoed. 

1 lk adviseer in alle soorten onderwijshuisvesting, namelijk prima ir onderwijs, brede scholen, voortgezet onderwijs, 
ROC's, HBO's en wetenschappelijk onderwijs. lk ben op zoek naar de koppeling tussen het vastgoed en de 
gebru iker. 

I 

In de afgelopen 20 jaar zijn er vele ontwikkelingen en veranderingen geweest met betrekking tot primair 
1 onderwijs. Hoe verwacht dat het primair onderwijs zicht de komende 20 jaar verder zal ontwikkelen en wat 
heeft dat voor invloed op de fysieke omgeving? 
Op dit moment zijn investering en explo itatie in onderwijshuisvest ing gescheiden. De gemeente betaalt voor de 

I investering; de school is verantwoordelijk voor de exploitatie, het onderhoud, de schoonmaak en kleine 
verbouwingen. Door deze constructie komen de belangen niet overeen met de wensen en de behoeften van de 
gebruiker. Circa 70% tot 80% van a lle scholen in Nederland voldoen niet op het gebied van gezondheid en energie 

1 norm en. Deze wijze van investering zal de komende 4 jaar waarschijnlijk onveranderd blijven. Wei zullen er meer 
samenwerkingsverbanden tussen scholen en gemeenten ontstaan waar de beschikbare ge l den samen warden 

1 gebracht. Er zal meer gezocht warden naar samenwerking en gezamenlijkheid. Door deze bedrijfsmatige 
koppeling kan het geld effectiever besteed warden en kan er meer ge·investeerd warden in kwaliteit van de 
onderwijsgebouwen. Metals uiteindelijk doe! een betere leer- en werkomgeving, hetgeen de prestaties verhoogd 

I en het ziekteverzuim verlaagd. 

Een andere ontwikkeling is dater vergrijzing en ontgroening za l ontstaan in heel Nederla nd . Dit houdt in dater 
I meer 65-p lussers komen, en dater tegelijkertijd minder kinderen word en geboren. Wanneer er een nieuwe 
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school wordt gebouwd, zal het in het begin meer kinderen aantrekken, waarna het aantal kinderen zal afnemen. 
Het is van belang om vooraf deze demografische ontwikkeling in ogenschouw te nemen. Het schoolgebouw 
verhoogt zijn flexibiliteit wanneer het in het centrum van een wijk wordt gebouwd en wanneer er al wijkfuncties 
aan het schoolgebouw gekoppeld word en, waardoor het langer en intensiever wordt gebruikt. In de toekomst 
wanneer er meer ouderen komen en minder kinderen, kan de wijkfunctie van het gebouw uitbreiden daar waar de 
school zal inbreiden. Het is dan van belang dat delen van het gebouw onafhankelijk van e lkaar toegankelijk zijn 
voor verschillende doelgroepen. 

In het kader van 'passend onderwijs' en het 'weer samen naar school' (een door de overheid gestuurd 
ontwikkeling dat zo veel mogelijk kinderen ongeacht hun beperking regulier basisonderwijs kunnen volgen) is het 
van belang dater voorzieningen word en getroffen voor kinderen met gedragsproblemen waar ze tot zichzelf 
kunnen komen. Bij een brede school zou dit bijvoorbeeld kunnen met behulp van sportvoorzieningen waar deze 
kinderen hun energie kwijt kunnen. Of er moeten ruimten komen waar kinderen tot rust kunnen komen in 
bijvoorbeeld een prikkelarme omgeving. Verder moet de gehele school toegankelijk zijn voor rolstoelen. 
Daarnaast zullen er meer kleinere bespreekkamers moeten komen voor extra zorg a ls van pedagogen, 
logopedisten en psychologen. Veel bestaande gebouwen zijn ongeschikt voor deze onderwijs inhoude lijke 
verandering. 

Ten slotte is de ontwikkeling vanuit de overheid van klass ikaal gestuurd onderwijs naar individueel gest uurd 
onderwijs 'onderwijs op maat'. Dit vraagt om een meer individuele benadering van de fys ieke omgeving, zodat er 
hoekjes en plekken gecreeerd warden waar kinderen zelfstandig of in kleine groepjes kunnen werken en begeleid 
kunnen warden. 

Op we Ike wijze zou een schoolgebouw duurzaam gedrag kunnen stimuleren? 
Duurzaamheid moet zichtbaar zijn in een gebouw, maar vooral op een eenvoudige en communicatieve wijze, 
waarbij kinderen oak daadwerkelijk de winsten zien van hun duurzame gedrag door bijvoorbeeld een grate 
energieteller in de centrale hal te plaatsen waar kinderen de verschillen van dag tot dag per seizoen kunnen zien. 
Zo ervaren ze bijvoorbeeld oak de invloed van het weer op de teller. 
Het zou interessant zijn om water buiten gebeurt te koppe len aan de systemen binnen, dus dat bij voldoende 
daglicht automatisch de kunstverl ichting uit gaat. Het gaat erom dat de duurzame ingrepen zichtbaar echt en 
eerlijk zijn. Bijvoorbeeld zonnepanelen zijn pas, waarschijn lij k, na 30 jaar terug verdiend en dat is tang voor een 
basisschool, maar een zonnepaneel is wet goed om te laten zien dater stroom uit de zon gehaald kan warden . 
Oak kunnen leraren en leerlingen bewust gemaakt warden van hun eigen invloed op een gezond binnenklimaat 
door bijvoorbeeld CO, -meters in de klassen te hangen . Dan zien ze het belang van vent ileren. Ten slotte kan (een 
deel van) de waterkringloop zichtbaar in het gebouw warden gebracht door bijvoorbee ld te laten zien dat de 
toiletten word en doorgespoeld met het opgevangen regenwater. Hele basale zaken die juist in een educatieve 
omgeving van het onderwijs een belangrijke rol kunnen vervullen. 

Een leuk voorbeeld van hoe de gebruiker bewust wordt gemaakt van de hun eigen gedrag, is de draaideur bij de 
stationsrestauratie in Zeist. Elke keer wanneer de deur draait, dus wanneer er iemand doorheen gaat, wordt er 
een stroom opgewerkt. De stroom is voldoende om een kopje koffie te zetten . Dit wordt direct gecommuniceerd 
naar het koffieautomaat dat in het zicht van de draaideur staat. Deze wordt inmiddels oak in onderwijsgebouwen 
toegepast. 

Siu it mijn visie over een dierbaar duurzame basisschool aan op de visie van ICSadviseurs over technische en 
functionele duurzaamheid en waarin onderscheiden de ideeen zich van elkaar. Hoe zou ik mijn visie kunnen 
verscherpen? 
Bijjou visie lijkt het alsof de techniek van een duurzaam gebouw de randvoorwaarden schept voor de functie; wij 
gaan uit van de gebruiker die de randvoorwaarden geeft voor het gebouw. Wanneer je zegt dat het een iteratief 
proces is, waar de stappen in de piramide zowel van beneden naar boven en van boven naar beneden warden 
doorlopen, lijkt het erg op de visie van ans. 



t•chni<d>e Un111ers1t<1t Emdho""" 

Bij nieuw gebouw is naast de technische duurzaamheid, de functionele duurzaamheid het meest belangrijk. Oat 
Nil dus zeggen dat de functie is afgestemd op de gebruiker. Een duurzaam en gezond gebruik kan eraan 
bijdragen dat gebru ikers zich goed voelen in een gebouw. 
Dierbaar is ook een mooie term. Het is van belangrijk dat een gebouw vanaf de init iatieffase zowel bij de locat ie in 
:le context past, als bij de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers. 

lk ben in het bijzonder ge'lnteresseerd in hetgeen datjullie functionele duurzaamheid noemen. Kunt u de 
~nderdelen benoemen waaruit de functionele duurzaamheid bestaat? 
Dit is een lastige vraag. Zelf hanteren wij verschillende begrippen rondom duurzaamheid. Enerzijds functionele 
:luurzaamheid en technische duurzaamheid. Dit omdat een heel duurzaam gebouw waar gebruikers zich niet in 
:huis voelen geen duurzaam gebouw is. 

3elangrijk voor de functionele duurzaamheid is dat het gebouw an sich als een school moet functioneren en 
faarmee ook kunnen meebewegen met veranderende functies, dus een kolommenstructuur heeft de voorkeur 
)Oven starre kalkzandsteen dragende (binnen)wanden . Het gebouw moet zowel flexibel als mu ltifunctioneel zijn . 
)it kan door bijvoorbeeld voldoende verdiepingshoogte in te bouwen. In het bouwbesluit staat dat de netto 
1erdiepingshoogte ten minste 2,8 meter moet bedragen, maar vanuit het programma van Frisse Scholen van 
3enterNovem klasse B, wordt er 3,2 metervrije verdiepingshoogte geadviseerd. {bij klasse A zelfs 3,5 meter vrij e 
1oogte). Op deze wijze kunnen er ook (later) vides en tussenverdiepingen gebouwd worden waardoor de ruimte 
Tieervoudig bruikbaar wordt . 
)ubbelgebruik van ruimtes en functies vergroot de functionele duurzaamheid, omdat de gebouwde vierkante 
Tieters intensiever word en gebruikt, bijvoorbeeld een speelzaal die in delen opgedeefd kan worden, waardoor het 
:egelijkertijd een gang kan zijn, een werklokaal en een deel van de aula. 
3ij het verplaatsen van werkplekken buiten het klaslokaal is transparantie en overzicht van groot belang 
Naardoor de leerkracht toch de mogel ijkheid behoudt om toezicht te houden op de kinderen die elders aan het 
Nerk zijn. 
)e functie van een school is afhankelijk van de locatie, zoals architect Marlies Rohmer stelt: 'de nieuwe 
)asisschool is de kathedraal van de toekomst' . Daarmee wordt bedoeld dat scholen niet enkel meer tussen 8.30 
~n 15.30 gebru ikt worden voor een onderwijs functie, maar steeds vakerworden de naschoolse opvang, 
Nijkvoorzien ingen en won ingen in en rondom een school gebouwd. Doordat een school zoveel functies krijgt, is 
1et van belang dat een schoolgebouw een centrale ligging heeft in een wijk waardoor er minder kilomet ers 
Norden gereden en kinder en makkelijker met de fiets of lopend naar school gebracht kunnen worden. Een school 
Jie verder weg is, weet ik uit eigen ervaring, stimuleert ouders om de auto te nemen waardoor de verkeerssituatie 
inveil iger wordt, waardoor er meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. 

3ent u bekend met de toetsingsmethodiek van GPR Gebouw? Hebt u er ervaring mee en heeft u mogelijke 
;uggesties ter verbetering? 
)e meerwaarde om duurzaamheid meetbaar te maken is datje met alle partijen eenzelfde ambitieniveau kan 
1astreven. Het is een communicatiemiddel naar een passende vorm van een integraal en duurzaam ontwerp. 
)aarbij wordt er ook inzichtelijk gemaakt welk effect bepaalde maatregelen hebben op de duurzaamheid van een 
Jebouw. De meetmethoden bieden inzicht in een zeer complexe omgeving . 
CSadviseurs sturen procesmatig aan op de toetsingsmethodiek van BREEAM·NL, omdat deze zeer volledig is en 
Je verschillende punten overzichtelijk hebben onderbouwd via een eigen wikipediasysteem, namelijk wiki 
Jreeam.nl. Een nadeel van BREEAM-NL is dat het {nu nog) veel tijd kost en de kosten erg hoog liggen. Daarbij is 
Je methodiek voornamelijk op kantoren en ander vastgoe d gericht waarbij de marktwaarde van be lang is. Wij zijn 
1u wel in overleg met de Dutch Green Building Council om het me er af te stem men op specifieke e isen t.b.v. 
inderwijsgebouwen. 

Nat belangrijk is, is dat mensen inzien dat duurzaamheid meer is dan een financiele kwestie. Het is een 
naatschappelijk thema waarbij er beslissingen worden genomen die zowel gevolgen hebben voor het kl imaat, de 
Jezondheid van de gebru ikers als de kwaliteit en de levensduur van het gebouw. 
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Een kracht van GPR Gebouw is dat het niet enkel een uitspraak doet over de technische duurzaamheid van een 
gebouw, maar ook op thema's inzoomt, zeals gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Een moeilijkheid daarbij is 
hoe zijn die onderwerpen te meten, maar door verschillende vragen te stellen geef je de gebruikers van de 
methodiek de mogelijkheid om bewust keuzes te maken om iets wel of niet te doen. lk denk dat je de 
gebru ikskwaliteit en toekomstwaarde kan toetsen aan de hand van functionaliteit, de starheid van de constructie, 
de mogelijkheid om iets af te sluiten, de compartimentering en de vrije 1ndeelbaarheid. 
Een nadeel van GPR Gebouw is, dat partijen het voornamelijk in het beg in van het proces gebruiken om tot een 
gezamenlijke ambitie te komen, maar vervolgens wordt het niet meer gebruikt om het proces te mon itoren en 
ten slotte het te gebruiken bij het eindresultaat om te toetsten of de gewenste ambities ook zijn gehaald. 
Dit ligt niet specifiek aan GPR. Wat belangrijk is, los van de gehanteerde methodiek, is datje het onderwerp 
agendeert gedurende het gehele ontwikkelproces. Zowel bij initiatief waarbij op hoofdlijnen wordt vastgelegd 
wat de ambities zijn, deels vertaald in geld, maar ook gedurende het ontwerpen en uitvoeren. In de ontwerpfase 
kan in de fasedocumenten bijvoorbeeld specifiek een hoofdstuk duurzaamheid warden opgenomen, waarbij je 
refereert aan de uitgangsambitie. Vervolgens is dit ook in de uitvoering weer te toetsen door specifiek toezicht 
tijdens de bouw in te zetten die daadwerkelijk checkt of het wordt gebouwd zeals het duurzaam is bedoeld. Vaak 
warden ambities in het ontwerpproces nog wel eens anders ge·interpreteerd door "ingenieurs" en "techneuten" 
waarna ook de uitvoering een hoop kan "verprutsen" door niet te weten aan welk grater geheel men bouwt. 
Bottom line is dat verankering van het thema duurzaamheid gebeurt van wethouder, tot ontwerper tot 
bouwvakker. (Thomas Rau gaf hier een mooi voorbeeld aan dat als je een steenhouwer vraagt wat hij voor werk 
doet is datje het antwoord kan krijgen dat hij stenen ma a kt, of dat ie beelden maakt of dat hij een kathedraal aan 
het bouwen is. En dat laatste is de strekking van mijn opmerking, laat iedereen betrokken zijn bij de ambities. 

Wat verder belangrijk is voor een goed schoolgebouw zijn: 
Een functionaliteit die past bij de organ isatie 
Een gezond klimaat waarbij er tevens aandacht is de wijze van energieopwekking en het verbruik 
Schoonmaakbaarheid, dus wat voor materiaalafwerking wordt er gebruikt voor de wan den en de vloeren. Ook in 
de detaillering met betrekking tot randjes en scherpe hoekjes. 
Verlichting is van belang, waarbij er aandacht dient te zijn voor het toelaten van daglicht, maar het voorkomen 
van directe zoninstraling (gedurende het gebruik gaat de he I ft van de exploitatie kosten naar verlichting bij een 
duurzaam schoolgebouw, omdat de energieopwekking goedkoper is geworden dan bij een traditioneel gebouw) 
Akoestiek, goede nagalmtijd 
Maak geen onderscheid tussen verkeers- en verblijfsruimten in het pve met betrekking tot comfort in verband 
met de multifunctionaliteit van de ruimten: een gang kan ook werkplek zijn. 

Tevens dient men overeen te komen a ls schoolorganisatie zijnde over: 
Het ganggebruik 
De mate van transparantie en openheid van het gebouw 
De inzetbaarheid van grate gemeenschappelijke ruimtes, zijn deze bijvoorbeeld eenvoudig te de I en> 

Het belangrijkste is misschien wel om de mensen, de gebruikers, vanaf het begin te betrekken in het bouwproces, 
zodat de gebruiker zich ook een stukje eigenaar voelt van het gebouw. Zie ook commentaar hiernaast over 
betrekken van bouwers. 

Waaruit bestaat de identiteit van een basisschool? 
Bij het begin van een project van een brede school, starten we met het geven van workshops genaamd 'together 
alone' waar we met a lie betrokken partijen op zoek gaan naar de gezamenlijkheid en de identiteit van de 
organisaties om zo te ontdekken waar de verschillende organisaties elkaar kunnen aanvulling, zonder hun e igen 
karakter en identiteit te verliezen: 1+1; 3. 

Basisscholen benoemen vrijwel unan iem dat kleinschaligheid en veiligheid van groat belang zijn voor de identiteit 
van hun school. In praktijk staat het gebouw er en vereenzelvigen de gebruikers zich met de typologie van het 
gebouw. Het gebouw geeft wel de randvoorwaarden of het een prettig gebouw is om in te werken en geeft 
mogelijkheden of beperkingen voor het geven van onderwijs. 
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6 Yolanda Steijns 14 oktober 2010 

Mede auteur Onderwijsvisie & Schoolgebouw 
Architect, specialist op het gebied van onderwijshuisvesting werkzaam als consultant bij ICOP voor strategisch 

huisvestingsadvies. 
Verbonden aan TU Delft en het Center for People and Buildings 

Algemeen 
U heeft zowel onderzoekservaring opgedaan op de TU Delft als in de praktijk. Kunt u meer vertellen over uw 
achtergrond en ervaringen op het gebied van onderwijshuisvesting? 
lk heb in Delft architectuur gestudeerd. Mijn vriend was leraar natuurkunde op een middelbare school en deze 
school zou gaan uitbreiden. De uitbreiding was noodzakelijk vanwege het groeiend aantal leerlingen. Deze 
uitbreiding was een mooie aanleiding voor mijn afstudeeropdracht. Maar gedurende het onderzoek kwam ik 
erachter dat het aantal lokalen centraal stand en niet de onderwijskundige visie. lk began aanvankelijk met een 
ontwerp voor een volledig nieuw gebouw, maar in het vooronderzoek kwam ik tot de conclusie dat de problemen 
waar deze school tegenaan liep met de nieuwbouw, voor eigenlijk alle scholen gold. lk besloot om mijn 
onderzoek te verdiepen en met een onderzoek af te studeren, in plaats van een ontwerp. Mijn begeleider, 
Alexander Koutamanis, vond het een interessant onderzoek en stelde voor om samen een boek te schrijven. Het 
resultaat is het boek: Onderwijsvisie & Schoolgebouw geworden. Naar aanleiding van dat boek ben ik een 
promotieonderzoek begonnen. Dit heb ik niet afgemaakt en werk nu sinds twee jaar in de praktijk bij een klein 
huisvestingsadviesbureau ICOP in Rotterdam waar ik voornamelijk adviseer op het gebied van scholenbouw, 
zoals een oude Kazerne die her bestemd wordt voor de Internationale School, een Brede School in Amersfoort en 
ik ben een academische werkplekwijzer aan het schrijven voor de Universiteit Utrecht. Dat is een soort 
handleiding die gebruikt kan warden bij verschillende soorten verbouwingen en uitbreidingen. 
lk heb voornamelijk onderzoek gedaan naar voortgezet onderwijs, dus daar zullen mijn antwoorden ook 
voornamelijk over gaan . 

Welke veranderingen op het gebied van scholenbouw verwacht u in de komende 20 jaar? 
Er zullen meer brede scholen word en ontwikkeld waarbij er meer integratie van de verschillende functies zal 
komen. Op dit moment zijn het veelal twee of drie schooltjes die in hetzelfde gebouw zitten, maar niks delen en 
ook ieder een eigen ingang hebben. In de toekomst zal er meer gebruik gemaakt warden van elkaars kwaliteiten 
en dus ook uitwisselingen van kennis door leraren en leerlingen. Een school die gespecialiseerd is in taalonderwijs, 
kan gekoppeld warden aan een school die gespecialiseerd is in rekenonderwijs . Dit betekent voor de ruimtelijke 
organisatie meer openheid, waar er meer gedeeld kan warden in ruimtes. Dus bijvoorbeeld een uitgebreide repro 
in plaats van twee of meerdere losse, idem met de lerarenkamer. Dit zal een winst opleveren in het aantal 
vierkante meters waardoor er meer ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld een grotere variatie in werkplekken. 
Er zullen ook meer verschillende soorten werkplekken komen in een ruimte. De ruimtes op de gangen zullen 
steeds beter warden benut, maar een nadeel hiervan zou kunnen zijn dat de gangen over het algemeen inpandig 
zijn en daarmee onvoldoende in kwaliteit kunnen voorzien, zoals voldoende daglicht en ventilatie. 
Gebouwen uit de jaren 20 I en en zich goed voor de moderne scholen, vanwege de verschillende hoekjes waar 
plekken gecreeerd kunnen warden. Met het oog op duurzaamheid en de hoeveelheid beschikbare (leegstaande) 
gebouwen zullen er meer gebouwen warden her bestemd tot een schoolgebouw. De kwaliteit dient gewaarborgd 
teworden. 

Onderwijsvisie & Schoo/gebouw 
In het boek dat geschreven is in 2004 lijkt er een voorkeur te bestaan naar leerling gestuurd onderwijs, 
waarom? 
Leerling gestuurd onderwijs was toen nieuw en volop in ontwikkeling. lk had verwacht dat de ontwikkelingen 
sneller zouden gaan. Het geeft mogelijkheden om te kijken vanuit activiteiten. lk zag daar wel wat in en wellicht 
vond ik het ook interessanter om te onderzoeken dan het bekende traditionele onderwijs . De mensen die ik 
sprak, waren ook zeer actief en enthousiast over deze onderwijs vernieuwing . 
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Is het aantal onderwijsinstituten voor leerling gestuurd onderwijs en vakoverstijgende opdrachten sinds 
2004 toegenomen en hoe zal dit in de toekomst verder ontwikkelen? 
De scholen die extreem zijn gegaan en leerlingen volledig individueel gestuurd hebben, zullen meer 
groepsonderwijs gaan geven en frontaal les geven. In praktijk werken de grote ruimtes niet waar leerlingen 
zelfstandig kunnen werken in verband met geluidsoverlast en gebrek aan privacy. Daarbij zullen proefwerken en 
andere vormen van klassikale toetsing meer terugkomen, omdat zowel de ouders als de vervolgopleidingen 
behoefte hebben aan meetbare resultaten. Persoonlijk ben ik ervoor om deze vorm van toetsing te stoppen, 
omdat deze generatie anders denkt en anders omgaat met kennis. Het is van belang om vakoverschrijdend te 
leren denken en verschillende verbanden te herkennen. Dit zal niet gaan gebeuren vanwege eisen vanuit het 
vervolgonderwijs. 

Bent u bekend met de toetsingsmethodiek GPR Gebouw? Zo ja, wat zijn uw ervaringen daarmee? 
Bij een van onze projecten hebben we een analyse gedaan waarbij we GPR Gebouw met BREEAM NL hebben 
vergeleken. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om BREEAM-NL te gebruiken om de volgende redenen: 
- Beide meetmethoden zijn in principe geschikt voor het project. 
- Voordeel van GPR Gebouw is dat de betreffende gemeente hier reeds (veel) ervaring mee heeft 
- Voordeel van BREEAM is dat het internationaal erkend wordt. Dit past beter bij het internationale 
karakter van het project. 

- GPR Gebouw is een eenmalige meting bij oplevering. BREEAM meet het ontwerp (tijdelijk certificaat 
ontwerpfase), bij oplevering (certificaat opleveringsfase) en tijdens gebruik (certificaat gebruiksfase) en is 
daarmee veel breder inzetbaar. 

- Wat betreft de onderdelen die gemeten warden zijn er bij GPR Gebouw voor dit project twee 
onderdelen die anders warden ingevuld in de gunningscriteria (Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde) terwijl 

BREEAM op alle onderdelen ingezet kan warden. 
- BREEAM maakt op onderdelen gebruik van GPR Gebouw. 
- GPR Gebouw deelt eenmalig een certificaat uit, terwijl BREEAM elke s jaar opnieuw een meting kan 
uitvoeren. De resultaten kunnen ingezet worden om de kwaliteit te waarborgen en het consortium 
periodiek te controleren (het betreft een project met een gei.ntegreerde aanbesteding). 

Is het mogelijk om meetbare criteria (voor nu en in de toekomst) op te stellen om ervoor te zorgen dat een 
schoolgebouw de onderwijsvisie en daarmee de kwaliteit van het onderwijs versterkt? 
Dat is erg lastig, want wat is kwaliteit en wie bepaalt dat7 Wie stelt de norm en wat is die norm7 Daar komt 
niemand uit, omdat dat afhankelijk is van vele verschillende variabelen die per project anders zijn . Geen enkele 
school is met een andere school te vergelijken. Naar mijn mening moet de opdrachtgever centraal staan. Zij 
will en een bepaalde kwaliteit nastreven. Is een dergelijk instrument wel de JUiste manier om dat te meten> Of 
moet het losgekoppeld word en van de hardere, meer meetbare aspecten van duurzaamheid? Dan krijg je een 
hard 'cijfer' voor de meetbare duurzaamheidsaspecten en een zachtere beoordeling. Bijvoorbeeld het gebruik van 
ruimte voor meerdere activiteiten mogelijk met een schaal van 1-7, waarbij 1 niet beter of slechter is dan 7 maar 
anders en afhankelijk van de uitgangspunten van de opdrachtgever is 1 goed of juist niet . 

Een andere aanbeveling voor je onderzoek zou kunnen zijn datje onderzoekt hoe bestaande gebouwen 
aangepast kunnen worden voor het nieuwe onderwijs. 



7 Inge Seuntiens 27 oktober 2010 

Adviseur onderwijshuisvesting bij KPC groep, 's Hertogenbosch 

Wat is uw achtergrond en wat zijn uw huidige werkzaamheden bij KPC Groep? 
lk heb pabo gedaan en daarna ben ik gaan werken in het onderwijs. lk gaf les op een OGO school en interesseerde 
me steeds meervoor onderwijsvernieuwingen. lk heb ervoor gekozen om parttime te gaan werken en daarnaast 
onderwijskunde te studeren. lk ontdekte 'onderwijs anders', dat verder ging dan ontwikkelingsgericht onderwijs 
en ben gaan werken bij de KPC Groep in Den Bosch. Daar ben ik nu ruim 3jaar werkzaam. 

In de afgelopen 20 jaar zijn er vele ontwikkelingen en veranderingen geweest met betrekking tot primair 
onderwijs. Hoe verwacht dat het primair onderwijs zicht de komende 20 jaar verderzal ontwikkelen en 
wat heeft dat voor invloed op de fysieke omgeving? 
lk verwacht dat de brede scholen zich verder zullen ontwikkelen. Op dit moment zijn het veelal losse organisaties 
die elk een e igen deel in een gemeenschappelijk gebouw zitten. Er kan meer ge"investeerd warden in kwaliteit 
wanneer de verschillende organisaties samen gaan werken en functies uitwisselen en delen. Wanneer het proces 
goed gestuurd wordt en er goede afspraken warden gemaakt, zal het delen van facil iteiten een intensiever 
gebruik van vierkante meters opleveren hetgeen geld uitspaart om te investeren in kwali tat ief hogere 
voorzieningen waar iedereen beter van wordt . 
Er zal meer gebeuren in de digita le wereld. De digitale schoolborden hebben in maar 4 jaar tijd dat gewone 
schoolborden vrijwel volledig vervangen. De onderwijsmethoden hebben lange tijd de opkomst van de digitale 
wereld proberen te vermijden, maar zo langzamerhand komen de methoden met digitale onderwijs 
programma's. Dit betekent dater meer leerlijnen warden opgenomen in de computersystemen en dat kinderen 
via de computer onderwijs op maat kunnen krijgen. De computer neemt een stukje van het lesgeven van de leraar 
over. 
De gebouwen zullen flexibeler warden met meer glas, zodat de leraren het overzicht houden op kinderen die 
buiten het klaslokaal werken. Ru imten warden flexibel (bijv. groat waar het kan en klein waar het moet) om zo 
effectief mogel1jk les te kunnen geven en te begeleiden. Een ideaal gebouw ondersteunt het onderwijs. Op dit 
moment is er bijvoorbeeld adaptief onderwijs, waar kinderen in kleine groepjes per niveau instructie krijgen. Dit 
gebeurt meestal in het klaslokaal. Dan gaat de leraar voorin de klas met ongeveer 8 leerlingen werken, maar de 
andere kinderen moeten dan stil zijn. Oat werkt niet fijn, omdat de gesprekken van de instructietafel de overige 
kinderen afleiden en ze elkaar niet mogen helpen omdat het volled ig stil moet zijn. 
Verder zal het personeel anders verdeeld moeten warden over het schoolgebouw. Veelal doen nu dure hbo· 
professonals (de leraren) deels oak MBO werk wat oak gedaan kan warden door bijv. een onderwijs assistent. Dit 
is tijdrovend en gaat ten koste van het daadwerkelijke lesgeven en instrueren van leerlingen. Het is idea al 
wanneer er een grate groep is waar er twee leraren zijn en een onderwijs assistent. Het is dan wel van groat 
belang dat de communicatie en de taakverdeling goed is, dus wie is de begeleider en wie de inst ructeur> 

Het onderstaande citaat van u heb ik uit het onderzoeksrapport 'bouwen met visie- de fysieke leeromgeving 
als stimulerende factor voor leren' 
"Onderwijskundige ontwikkelingen staan nooit stil. Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen decennia, onder andere 
wat betrejt digitale mogelijkheden voor het onderwijs, is het onmogelijk om nu aan te geven wat voor onderwijs er 
over 30 jaar gegeven zal worden. De levensduur van een schoolgebouw overleejt veelal de /evensduur van een 
onderwijskundige visie. Het is dan ook zeer belanqriik dater een mate van flexibiliteit in het gebouw qerealiseerd 
wordt. waardoor het mogelijkheden biedt om in de toekomst mee te kunnen 'bewegen' met onderwiiskundige 
ontwikkelinqen. "(Inge Seuntiens, KPC Groep) 

U geeft aan dat de mate van flexibiliteit van belang is om mee te kunnen 'bewegen' met onderwijskundige 
visies. Waaruit bestaat deze flexibiliteit? Is deze te kwantificeren? 
Het is van belang dater kritisch gekeken wordt naar de ruimte. Oat betekent dater niet standaard een aula in een 
school hoeft te komen. Een aula bes ta at veelal uit zeer du re vierkante meters omdat deze door scholen voor een 
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kle in aantal vieringen per jaar wordt gebruikt en verder staat deze leeg. Dat is zonde. Onderzoek hoe de vierkante 
meters van de aula efficient en multifunctioneel kunnen warden ingezet . 
Oak gangen zijn dure ruimtes. Dat is niet nodig. Wanneer een gang voor onderwijs ruimte wordt gebruikt, is oak 
deze ruimte effectief en multifunctioneel inzetbaar. Een gang die doodlopend is, zal ervoor zorgen dat enkel 
bestemmingsverkeer er gebruik van maakt. 
Wanneer leraren van verschillende lokalen gaan samenwerken, krijg je meer voor elkaar en kunne.n oak de 
ruimtes effectiever word en gebruikt, omdat je niet meer a llemaal apart investeert in bijvoorbeeld een leeshoek, 
een spellenhoek en een rekenhoek, maar in elke ruimte kan er dan een grate special isatie hoek komen waarin 
wordt samengewerkt. Hierbij is bijzondere aandacht voor gebruik, toezicht en toegankelijkheid van belang. 
Leraren moeten las komen van het idee dat het klaslokaal zijn of haar eigendom is en de meerwaarde ontdekken 
van samenwerking. Verdere aandachtspunten voor de ruimtelijke organisatie zijn: 
De overblijfruimte die enke l tussen de middag wordt gebruikt, om die multifunctioneel te gaan gebruiken 
Bij de hoofdingang meet een ru imte zijn met personeel, vanwege zicht op wie er het gebouw binnenkomt 
De teamkamer kan anders warden bekeken door er bijvoorbeeld over na te denke n wat de functie van een 
dergelijke ruimte is. Is het enkel een lunch/launch ruimte of moeten er oak vergaderingen met het hele team 
warden gehouden7 Dat vraagt om meer ruimte, vanwege het grate aantal parttimers in het onderwijs die nooit 
tegelijkertijd op school zijn, behalve tijdens vergaderingen . De teamkamer zou kleiner kunnen, wanneer er 
besloten wordt om voor vergaderingen uit te wijken naar andere ruimtes in het ge bouw, bijvoorbeeld de 
mediatheek waar tegelijkertijd dan oak digitale voorzieningen zijn voor het geven van presentaties of workshops. 

lk doe onderzoek het meetbaar ma ken van de dierbaarheid van een basisschool. Op welke wijze wordt een 
leeromgeving dierbaar word en voor gebruikers? 
Dierbaar is dat men het gevoel heeft dat men mag meeden ken en daarin gehoord warden. En dat wat men wil 
zijn daarin meet het gebouw ondersteunend zijn. 

Er meet gezamenlijk in het team warden nagedacht over wat is belangrijk in de opvoeding van kinderen . Dit 
proces meet gestuurd warden door een professional. Het mentale model meet oak over gebruikers gaan, dus 
terug naar de basis, de functie van onderwijs en wat dat vraagt van het onderwijs. Start niet met het gebouw, 
maar sec met de functie en het onderwijs dat men wil geven. Alles is mogelijk, daarom meet men blanco 
beginnen. Vervolgens kunnen er bepaalde referenties warden laten zien om het menta le model van het 
onderwijsteam uit te breiden. 

Kortom, het is van belang lerarenteam in een heel vroeg stadium betrekken om tot een gezamenlijke teamvisie 
over onderwijs te komen . Vervolgens afvragen op welke w ijze een gebouw daaraan ondersteunend kan zijn. 
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In mijn onderzoek komt naar voren dat een gebouw dierbaar is, wanneer het aansluit bij diens functie en het 
unieke, de identiteit van de school naar voren komt in het gebouw. Welke factoren ondersteunen een eigen 
identiteit van een schoolgebouw? 
Een eigen identiteit van een school is zeer belangrijk. Dat geeft kansen voor een school, niet a lie scholen grijpen 
deze kansen. Een ouder bijvoorbeeld ziet bij binnenkomst binnen 30 seconden of ze hun kind wel of niet naar de 
desbetreffende school will en sturen. 

De visie van een onderwijsteam kan so ms te beperkt zijn, het uitbreiden van de visie kan een goede invloed 
hebben op de identiteit. Een team kan hierbij geholpen warden door een onderwijsdeskundige. OM de 
uiteindelijke identiteit aan een gebouw te geven, is het raadzaam omdat samen te doen met een professional, 
zeals een interieurarchitect en een onderwijskundige 

Het is ook van belang om verder te kijken dan het hier en nu, maar het is erg lastig om te voorspellen hoe het 
onderwijs er over 20 - 30 jaar uit zal zien. Op basisscholen wordt veelal een visie voor 4 jaar geschreven, maar dan 
zijn de methodes nog niet afgeschreven. Bet er is het om een visie voor 8 jaar te schrijven wanneer er naar de 
gebruiksbehoeften voor het nieuwe gebouw gekeken gaat warden. 

Bent u bekend met de toetsingsmethodiek van GPR Gebouw? Zouden de modules gebruikerskwaliteit en 
toekomstwaarde een waardevolle toevoeging voor primair onderwijs gebouwen? 
lk ben niet bekend met GPR Gebouw, maar ik zie er veel waarde in om de dierbaarheid en de functionaliteit van 
een gebouw vast te leggen in een derge lijk instrument. Het kan ondersteunend werken voor de visie en ambitie 
vorming. Gebru ikerskwaliteit en toekomstwaarde hebben nu nog te weinig aandacht in het bouwproces. Het is 
belangrijk om deze bewust mee te nemen en goed te combineren. De gebruiker moet hierbij centraal staan, maar 
neem ook de buurt mee. De buurt kan procederen tegen bouwplannen, maar zou ook eventueel gebru ik kunnen 
maken van een nieuw gebouw. 
Het is belangrijk om vanuit een goede communicatie te bouwen aan een goed gebouw. Dat houdt in om tijdig om 
de tafel te gaan met adviseurs en de gebruikers. Let op dat niet iedereen over alles gaat meepraten. De gebruiker 
praat mee over de hoofdlijnen, de inhoud van het gebouw. Oat is input voor de bouwkundigen . De professional 
moet de professional blijven en daarin vrijgelaten warden. 
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8 Gespreksverslag met Tflly Terheijden - Schuld 18 november 201 O 

Dit gesprekverslag is wegens gebrek aan tijd niet meer nagekeken door mevrouw Terheijden - Schuld. 
Mevrouw Terheijden -Schuld is niet verantwoordelijk voorde inhoud van deze tekst 

Directrice Brede School Nesselande, Het Spectrum 

Dierbaarheid 
De term dierbaarheid geeft een gevoelswaarde weer, dat iets je zeer nabij is. Dat wordt vaak vergeten, maar is 

erg belangrijk bij een basisschool. Een gebouw moet als eenjas omje heen passen. Voor kinderen moet het 

passen als een regenjas en een jas die warmte en geborgenheid geeft. Comfort is van groat belang . Dan kunnen 

kinderen zich openstellen om te leren. De leraar moet in staat zijn om oak van een slechte ruimte zijn eigen 

klaslokaal te maken. Een eigen touch, met prettige kleuren, foto's van de kinderen, rekening houdend met het 

geluid en de zon. En oak de buitenruimte is onderdeel van een school. Deze moet passen bij de binnenkant. 

Multifunctionele accomodatie 
Wij zijn hoofdgebruiker en eigenaar van dit deel van het gebouw, maar moeten het delen met veel verschillende 

partijen. Deze samenwerking komt voornamelijk tot uiting in 'De knoop' waar twee de twee gangen bij elkaar 

komen. Er maken veel verschillende groepen gebruik van dezelfde ruimte: de buurt, de bewoners die boven de 

school won en, twee scholen nag met ans, gehandicapten die er won en, de buitenschoolse- en tussenschoolse 

opvang, sportverenigingen, de kerk op zondagen een restaurant op donderdagavond . 

De functionaliteit van een brede school is voor een groat deel afhankelijk van de communicatie tussen de 

verschillende partijen. Respect voor elkaars eigendommen en dat verschillende partijen zich aan hun afspraken 

houden is van groat belang. De verschillende gebruikers moeten begrijpen dat ze elkaar nodig hebben en 

voordeel kunnen hebben van elkaars aanwezigheid. De voordelen hiervan zijn is datje gebruik kan maken van 

elkaars kennis. Bijvoorbeeld de therapeuten voor bijvoorbeeld ceasar en fysiotherapie hebben hun praktijk om de 

hoek en maken tijdens schoolt ijd gebruik van de multifunctionele ruimte, waardoor er directe communicatie met 

de leerkracht is en de kinderen geen extra tijd kwijt zijn buiten hun bezoek aan de therapeut . 

Nadelen van een multifunctionele accommodatie zijn: 
Het is lastig om je je eigenaar te voe I en van het gebouw. Elke gebruikersgroep heeft zijn eigen identiteit. Het is 

belangrijk dat dit goed op elkaar wordt afgestemd. Hierdoor is het lastig om het gebouw naar je toe te zetten, 

zodat hetjouw gebouw wordt. Oak over de decoratie moet overleg zijn met de andere gebru ikers . Wanneer doet 

wie welke decoratie op de ramen 7 

Omdat er drie scholen gebruik maken van het gebouw, is het oak de vraag bij vieringen zoals Sinterklaas hoe er 

wordt omgegaan met de ruimte. Waar gaan alle 1000 kinderen staan om de Sint in te ha I en en hoe waarborg je de 

veiligheid voor a lie kinderen en zorg je ervoor dat de kleinste kinderen die het erg spannend vinden, zich niet 

verloren voe I en. Welk lied wordt er gezongen en kan elk kind Sinterklaas zien7 En zijn de drie scholen 

concurrenten van elkaar of werken ze coiiperatief samen7 Dit vraagt om meer communicatie en organisatie van 

een schoolleiding dan bij een school die geen gebouw deelt . 

Het gebouw blijft iets zakelijks uitstralen. Het straalt niet de warmte uit waarvan je wilt dat een basisschool dat 

uitstraalt. Het lijkt eerder op een gebouw voor voortgezet onderwijs. 

Kinderen ervaren echter wel de kleinschaligheid en geborgenheid van het gebouw, omdat de lokalen geclusterd 

zijn per 5 tot 6 lokalen. Dat is hun wereldje. Daar zitten niet meer dan 125 -150 kinderen. Oak voor de leraar is het 

kleinschalig en overzichtelijk . Zij hebben hun eigen lokaal en de daarbij behorende ruimte in het cluster van 5 of 6 
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lokalen. Voor een leidinggevende is het moeilijk, omdat deze boven de kleinschalige delen staat en 

verantwoordelijk is wie van welke ruimtes gebruik maken. Dat heeft oak betrekking op de veiligheid van een 

gebouw. Deuren kunnen bijvoorbeeld niet afgesloten warden, omdat er meerdere partijen gebruik maken van de 

ruimtes. Kinderen kunnen daardoor gaan 'zwerven' door het gebouw. Oak warden er in de gangen geen meubels 

en apparatuur geplaatst voor bijvoorbeeld werkplekken. Dat is erg vandalisme gevoelig wanneer er na schooltijd 

andere gebru ikers door de gangen lop en. 

De leraren hebben sinds kart een eigen lerarenkamer, eerder deelden ze de leraren kamer met de buitenschoolse 

opvang. Hierdoor hadden de leraren geen eigen plek om zich terug te trekken en samen onder elkaar te zijn. Een 

eigen lerarenkamer met een keukentje met koffie, thee en een tosti automaat vergroot de huislijke sfeer en 

daarmee de saamhorigheid van het team. 

Architectuur en ruimte 
De arch itect heeft het gebouw goed ontworpen, naar de vraag die er toen lag. Er is veel veranderd in de tijd 

waardoor er een grate druk is komen te staan op de ruimte en het gebruik van het gebouw. 

Extra ruimte voor begeleiding van bijzondere kinderen is gewenst, maar kost extra geld voor ruimte en personeel. 

Er moet 15% bezuinigd warden in het onderwijs. De scholen mo et en voor 3% zelf kiezen waarop ze gaan 

bezuinigen. Er zal bij de meeste scholen gekort word en op ambulante zorg die deze kinderen ondersteund. 

Gemiddeld is 18 tot 20 % van de kinderen gebaat bij deze extra begeleiding en zorg. 
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Bijlage 12 - Module beschr1jving GPR Gebouw 

Module energie 

In deze module wordt de energieprestatie van het (school)gebouw berekend, bij nieuwbouw via de EPN
methodiek; voor bestaande bouw wordt gebruik gemaakt van de rekenregels van de energie-index volgens 1550 
75 en 82. De score 6 in GPR Gebouw komt overeen met een EPC van o,8. 

Module milieu 

Deze module bestaat uit de submodules: Water, Milieuzorg en Materialen. 
In de submodule water zijn de kenmerken opgenomen voor waterbesparing, hergebruik van hemel en grijs water 
en waterbeheer. 
De submodule milieuzorg wordt het zorgvuldig handelen gemeten gedurende de gehele levensloop waarbij er 
een onderscheid tussen maatregelen met betrekking tot het ontwerp, uitvoering en op maatregelen die 
randvoorwaarden schappen voor de lange termijn, zoals voorzieningen treffen voor een duurzame sloop, zoals 
rekening houden met het ontkoppelen van de componenten. 
Bij de submodule materialen wordt de score gebaseerd op de rekenmethode van de levenscyclusanalyse (LCA), 
waarvan in Nederland recentelijk een harmonisatie plaatsvond van verschillende levenscyclusanalyse 
methodieken. GPR Gebouw onderscheidt zich van andere toetsingsmethodiek op dit vlak, omdat het naast 
nieuwbouw ook de LCA van bestaande bouw kan berekenen. De LCA is gebaseerd op de gedachte dat een 
gebouw een materiaal gebonden milieubelasting veroorzaakt die gedurende de levensduur afgeschreven moet 
word en. Wanneer de levensduur van een gebouw wordt verlengd door zorgvuldig onderhoud en/of een 
renovatie-ingreep, dan kan de jaarlijkse afschrijving van de milieubelasting lager warden. Wanneer de materialen 
die vervangen warden nog niet waren afgeschreven in milieubelasting, dan komt deze milieubelasting bovenop 
de milieubelasting van de nieuwe materialen in het gebouw. Op die wijze kan een renovatie een ongunstige 
invloed hebben op de totale jaarlijkse milieu be lasting van een gebouw. 

Module gezondheid 

De module gezondheid waarborgt de kwaliteit binnenmilieu voor de gebruikers en bestaat uit de volgende 
submodules: geluid, luchtkwaliteit, thermisch comfort en licht en visueel comfort. 
De submodule geluid legt de hoeveelheid geluidshinder vast van verkeer, buren, installatiegeluid en binnen het 
gebouw. 
De submodule luchtkwaliteit beoordeelt de het binnenklimaat aan de hand van de ventilatievoorzieningen en de 
aan- of afwezigheid van vervuilende bronnen. 
De submodule thermisch comfort beoordeelt zowel het comfort in de zomer als in de winter. Bij licht en visueel 
comfort warden berekend aan de hand van de hoeveelheid daglicht toetreding en maatregelen om verblinding te 
voorkomen. 

Module gebruikskwaliteit 

De module bestaat uit de volgende submodules: toegankelijkheid, functionaliteit, technische kwaliteit en sociale 
veiligheid. 
De submodule toegankelijkheid is gebaseerd op de eisen vanuit het Handboek voor Toegankelijkheid door 
Maarten Wijk metals doel het gebouw ook voor rolstoelen toegankelijk te maken en onveilige situaties te 
voorkomen door voldoende brede deuren en gangen. 
De submodule functionaliteit beoordeelt de efficiency van het ruimtegebruik, de functionele (gebruiks)kwaliteit 
en de aanwezige randvoorwaarden voor goed gebruik. Deze is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en diverse 
publicaties. 
Bij de submodule sociale veiligheid wordt beoordeeld of er geen onveilige en duistere plekken ontstaan waarbij 
de mogelijkheden tot braak warden geminimaliseerd door het creeren van vele zichtlijnen en door voorkoming 
dater eenvoudig op het gebouw geklommen kan warden. Deze submodule is gebaseerd op het keurmerk Veilig 
Wonen van de politie en is aangepast naar de vereisten voor een gebouw. 
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Module toekomstwaarde 

De module toekomstwaarde is opgebouwd uit de volgende drie submodules: toekomst gericht voorzieningen, 
flexibilite it en belevingswaarde. 
De submodule toekomstgerichte voorzieningen is erop gericht om bij de bouw al voorzieningen te treffen voor 
mogelijke uitbreiding in de toekomst, zoals extra funderingsbalken aanbrengen waardoor er in de toekomst 
uitgebreid kan warden of de constructie over te dimensioneren, zodat er een extra laag opgebouwd zou kunnen 
warden. 
De submodule flexibiliteit draait om het accomoderende vermogen van het gebouw en in hoeverre het met de 
wen sen van de gebruikers kan mee bewegen waardoor het gebouw !anger geschikt blijft voor de gebruikers en 
eigenaar. Deze flexibele aanpassingen kunnen betrekking hebben op de ruimtes relatief eenvoudig te vergrot en 
of te verkleinen zijn door het toe pas sen van lichte binnenwanden, de installaties die eenvoudig uitgebreid kunnen 
warden, omdat er in het ontwerp al extra ruimte gereserveerd was en laze leidingschachten zijn aangebracht 
waardoor later de leidingen getrokken kunnen warden. 
De submodule belevingswaarde gaat erover in hoeverre de gebruikers het gebouw waarderen en dat het zijn 
waarde in de toekomst niet zal verliezen. 
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Bijlage 13- Bepaling variabelen vanuit verslag voor vemieuwde versie GPR Gebouw 

In deze bijlage worden a lie conclusies vanuit het verslag voor de fysiek ruimtelijke gevolgen voor een dierbaar duurzaam schoolgebouw ender elkaar uitgezet 
en per variabelen bepaa ld of deze een van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de vernieuwde versie van GPR Gebouw. De superscripts bij de 'ja' in de 
derde kolom verwijzen naar de referentie in de eerste kolom van hoofdstuk 5.3 in het onderzoeksverslag. 



Conclusies hoofdstuk 2, primair onderwijs 

Onderwijs en ruimte 

Theoretische achtergrond Ruimtelijke kenmerken met betrekking tot 
Adaptief onderwiis 

Montessori+ Steiner+ Grote gemeenschappelijke ruimte 
Petersen 
Basis voor het moderne Groepsruimten en individuele plekken, bij voorkeur in open schakeling 
adaptieve onderwijs 

Omgeving ondersteunt natuurlijke drang van kinderen om te ontdekken, om zelf te 
willen, te denken en te handelen 
Naast gymnastieklokaal ook speelgangen en speelhallen ter bevordering van 
motoriek 
Juiste verhoudingen tot maatvoering zijn van belang 
Schooltuin 

Grote gemeenschappelijke ruimte, groepsruimten en individuele werkplekken 
Gymnastieklokaal, handvaardigheidslokaal en speellokaal 
De omgeving is zodanig dat het kind wordt geprikkeld tot allerlei activiteiten > 
ontdekhoeken 
Lokaalwanden zijn om te presenteren van verwerkte opdrachten, zoals gedichten1 

tekeningen, teksten etc. 
Beleving van gebouw is belangrijk: kleurstellingen omdat deze motiverend, 
harmoniserend en gemeenschapsvormend werken 

Sociale Rugdekking bij werkplekken 
ontwikkelingstheorieen 

Cognitieve Kleinschalig en overzichtelijk met zichtlijnen op kind-ooghoogte 
ontwikkelingstheorieen 

Schaal aangepast aan kinderen 
Looproutes kort houden door bekend gebied 

Ontdekplekken, zowel binnen als buiten 
Verschillende werk- en ontdekplekken zowel binnen als buiten 
Piek ken voor ontmoeting en spelen 
Overzichteliike en herkenbare omaevina 
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GPR Toelichting waarom wel/niet opgenomen in 
Nieuw GPRnieuw 

Ja' Een ruimte voor vieringen en bijeenkomsten voor 
hele school 

Nee Niet objectief, vanwege de voorkeur voor open 
schakeling 

Nee Afhankelijk van hoe de ruimte wordt benut door 
lerarenteam 

Nee Te specifiek en afhankel ijk van inrichting door 
school 

la' Kind ervaart ruimte anders dan een volwassene 
Ja' Vergroting leerruimtej stimulans voor buiten zijn 

voor leren handelen, ordening, planning en dragen 
van verantwoordelijkheid 

Ja' Meervoudige functionaliteit 
Nee Te specifiek, toekomstige meerwaarde onduidelijk 
Nee Niet direct gebouwafhankelijk, nl afhankelijk van 

inrichting schoolgebouw door lerarenteam 
Ja' Minder specifiek verwoorden, verder draagt bij aan 

het eigen maken van een gebouw 
Nee Geen eenduidig wetenschappelijk ondersteunde 

richtlijn voor 

Nee Afhankelijk van inrichting en meer algemeen 
verwerkt in differentiatle in ruimte 

Ja• Gebouw verdeeld in deelclusters en zichtlijnen 
ondersteunen gevoel van sociale veiligheid 

Ja' Is verwerkt in bovenstaande 
Ja' Door beperkte loop routes, weinig tijdverlies bij 

verwisselen van werkplek, koffie halen voor 
leerkracht en naar het toilet gaan 

Nee Afhankelijk van schoolvisie en lerarenteam 
Nee Idem 
Nee Idem 
Ja' Idem alsja6 



Veer d e ontwi kk I h e inn weer samen naar sc co is h et newenst om 

Theoretische achtergrond Ruimtelijke kenmerken met betrekking tot GPR Toelichting waarom wel/niet opgenomen in 
Weer Samen Naar School Nieuw GPRnieuw 

Kinderen met een beperking Rustige plekken en time-out ruimtes Ja10 Een stress arme omgeving voor kinderen om tot 
zichzelf te komen is bevorderlijk voor leerprestatie 

Heldere markeringen en verlichting van routing en obstakels Jau Geeft herkenbaarheid die zorgt voor veiligheid 
Overzichtelijke structuur Nee Is verwerkt in kleinschaligheid 
Akoestische voorzieningen in leslokaal en algemene ruimtes (ringleiding) Ja Aanbeveling voor module Gezondheid 
lntegraal toilet op een centrale plek Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 
Gehele gebouw rolstoel toegankelijk Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 

Sociale Zichtlijnen en plekjes om te spelen en verstoppen Nee Afhankelijk van inrichting en visie lerarenteam 
ontwi kkelingstheorieen Rustige en geborgen plekken voor rustig werken en spelen Nee Afhankelijk van inrichting en visie lerarenteam 

Grotere (buiten)ruimte voor teamspelen Jau. Geed ingerichte (buiten)ruimte vergroot sociale 
cohesie en vermindert verveling en pest en 

Rugdekking bij werkplekken Nee Afhankelijk van inrichting en meer algemeen 
verwerkt in differentiatie in ruimte 

Cognitieve Kleinschalig en overzichtelijk met zichtlijnen op kind-ooghoogte Ja11 Idem alsin ja6 

ontwikkelingstheorieen Schaal aangepast aan kinderen Ja" Idem als in ja 6 

Overzichtelijke en herkenbare omgeving JalS Idem als in ja6 

Veer d uurzame ontwikkelina on basisscholen is het aewenst om 

Theoretische achtergrond Ruimtelijke kenmerken met betrekking tot GPR Toelichting waarom wel/niet opgenomen in 
Duurzame ontwikkeling Nieuw GPRnieuw 

Montessori Schooltuin Ja' Vergroting leerruimte, >timulans voor buiten zijn 
voor leren handelen, ordening, planning en dragen 
van verantwoordelijkheid 

Socia le Directe feedbacksystemen. zoals verbruiksmeters, inbouwen Ja11 Leraren en professionals ervaren het als een 
ontwikkelingstheorieen positieve wijze voor educatieve communicatie voor 

duurzame ontwikkeling waardoor kinderen het 
effect van hun collectieve gedrag merken 

Cognitieve Weerskenmerken zichtbaar/voelbaar maken in gebouw voor ervaring Ja"' Educatief gehalte om de invloeden van de 
ontwikkelingstheorieen elementen te ervaren 



Conclusies hoofdstuk 3, een duurzaam basisschoolgebouw 

Duunaam gebouw GPR Toelichting waarom wel/niet opgenomen in 
Nieuw GPRnieuw 

Functioneel Meervoudig tuimtegebruik (gangen, trap, gymzaal, teamruimte, Ja1g Doo-r meervoudig gebruik van ruimte, kan er 
werk/bespreekhokjes) ge'lnvesteerd warden in kwaliteit 
Ruimten te koppelen I te splitsen Ja+w Aanvulling op bestaande GPR criteria door eisen 

te stellen aan akoestiek 

Eenvoudig installaties en schaften te aan te passen en uit te breiden Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 
Overmaat in ontwerp Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 
Gebruik van demonteerbare bouwdelen voor optima al onderhoud en Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 
aanpasbaarheid 

lntegreer de natuurlijke omgeving met het gebouw Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 

Materiaal Maak gebrulk van materialen dater geen schadelijke stoffen vrijkomen voor mens Nee* Reeds opgenomen 1n GPR Gebouw 
en natuur bij delving, proces, toepassing en sloop 
Ontkoppel de componenten om bouwdelen per gewenste tijdscyclus te vervangen Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 
of aan te passen 

--
Energie Gebruik de Trias Energetica als leidende strategie voor energie Nee Legt procesbeslissingen vast 

Zorg voor eenvoudig bereikbare installaties voor upgraden en aanpassing Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 
Sluit interne kringlopen met betrekking tot energie, water en afval Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 
Voldoende ventilatie met natuurlijke toevoer, via zelfregelende elektronische Ja Aanbeveling voor module Gezondheid 
luchtroosters in combinatie met mechanische afzuiging 
Minimaal 6 te openen ram en van elk ca 1 ml per lokaal Ja Aanbeveling voor module Gezondheid 
Per tokaal een C02 indicator Ja Aanbeveling voor module Gezondheid 

Aanpassing van huidige norm in GPR 
Voldoende grote lokalen, tenminste 50 mt met een hoogte van 3,5 meter Jan Aanbevel ing voor module Gezondheid 
Voorzie in adequate schoonmaak door nat afneembare wanden, harde Ja 
vloerafwerking, rondaflopende plinten en zweeftoiletten Aanbeveling voor module Gezondheid 
Gebruik emissievrije materialen en natuurveri Ja Aanbeveling voor module Gezondheid 
Plaats intensief gebruikte lokalen niet aan de directe zonzijde, en zorg voor goed Ja 
bruikbare zonwering (screens, uitvalschermen) 
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Conclusies hoofdstuk 4- Het gebouw is te ervaren met alle zintuigen en ondersteunt de identiteit van de school zowel binnen als buitenruimte 

Zintuigen 

Zintuiglijke beleving Bouwkundige ingreep 

Zien Ra men en daklichten/lichtstraten voor lichtspel 
Gebfuik ma ken van diepte, hoogte en pefspectivische wefking van fuimte 

Kleur voor sfeer en beleving 
Kleurgebruik ten behoeve van routing en markering 
Aandacht voor routing en zichtlijnen in de bovenbouw, waar kinderen elkaar spontaan 
kunnen ontmoeten 
Sterke structuur met eenduidig ritme 
Mogelijkheden om de werkjes van de kinderen tentoon te kunnen stellen 

Horen Verkorten van nagalmtijden door akoestische panel en, gordijnen, zachte vloer 
Matefjalen: zoals rubber, hout 
Ruimtes met verhoogde geluidsbelasting, zoals een kleuterafdeling en een gymzaal 
akoestisch te scheiden van rest van school 
Voonie in goede geluidswering tussen lokalen 

Ruiken Emissievrije materialen, gebruik makend van natuurlijke material en en afwerking 

Voelen I ervaren Aanpassing schaal op kinderen en volwassenen 

Kleuterafdeling aan de school, maar kleinschalig van opbouw 

Plekken en doorgangen die qua afmeting enkel voor kinderen geschikt zijn 
Verschillen in type vloerafwerking 
Textuur van wanden die uitdagen tot voelen 

Hoogte van een ruimte ervaren door klimmen en glijden 

Uitgesproken textuur en ruimtelijke inrichting 
Verschillende leer- en werkplekken, ook buiten 

Uitnodigende buitenruimte waar ouders kunnen wachten op hun kinderen, beschut tegen 
wind, zon en regen 
Een snoezelruimte met serene, rustgevende kleuren en llcht van boven, verschillende 
materialen, zachte afwerking van wand en vloer, weinig lichtinval 

GPR 
Nieuw 

JalS 

Nee 
Nee 

Nee* 

Ja* 

Nee* 

Nee 

Nee 

Nee 
Nee 
Ja29 

Nee 

Nee 
JaJO 

Ja31 

Nee 

Toelichting waarom wel/niet opgenomen in 
GPRnieuw 

Verhogen ruimtelijke beleving 
Uitbreiding op bestaande criteria beleving 
Kleurgebruik ondersteunt identiteit van school 
lmpliceert oplossing, markering is van belang 
Te specifiek, afhankelijk per school 

Ondersteunt een eigen identiteit 
Geeft de mogelijkheid dat gebruikers het gebouw 
eigen maken 

Reeds opgenomen in GPR Gebouw 

Aanbeveling GPR, scheid werkplekken akoestisch, 
spreek niet enkel over leslokalen 
Reeds opgenomen in GPR Gebouw 

Onvoldoende concreet en objectief te maken 

Verschillende dimensies verhogen architectonische 
kwaliteit 
Specifiek en valt onder gedifferentieerd 
ruimtegebruik 
lmpliceert oplossing 
lmpliceert oplossing 
Omgeving die daagt uit tot ervaren en beleven, 
versterkt het eigen maken van de ruimte 
Is teveel een oplossing en afhankelijk van 
schoolvisie 
Is afhankelijk van infichting, niet gebouw 
Vergroot mogelijkheden voor gedifferentieerd 
onderwijs op ma at 
Is verwerkt bij beschutting voor spelend kind 

Te specifiek, wel opgenomen zijn rustige plekken 
waar kinderen zich kunnen terugtrekken 



Ruimte voor binnen en buiten 

ldentiteit Bouwkundige ingreep GPR Toelichting waarom wel/niet opgenomen in 
nieuw GPRnieuw 

Binnen Architectonische en esthetische kwaliteit Ja•l.l Reeds opgenomen in GPR Gebouw, maar wordt 
aangevuld met criteria uit 'zien' 

Krachtige vormentaal met eenduidig ritme Ja11 Vergroot de herkenbaarheid waarbinnen een 
verandering mogelijk is 

Mogelijkheden om de werkjes van de kinderen tentoon te kunnen stellen Jal" Versterkt mede-eigenaarschap gebruikers 
Kinderen in contact brengen met de natuur JalS Mits de gekozen planten onderhoudsarm zijn en 

schimmelongevoelig 

Piek ken om te ontspannen veer docent en leerling Nee Wei opgenomen zijn plekken waar kinderen zich 
kunnen terugtrekken en gedifferentieerde ruimtes 

Vormgeving en ruimtelijk ontwerp sluit aan bij de natuurlijke en stedebouwkundige Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 
context 
Gemeenschappelijke ruimtes kunnen toegeeigend warden door de gebruikers door het Ja"' Gebruikers mede-eigenaar van de gebouwde 
tentoonstellen van schoolwerk en andersoortige decoratie omgeving maken, vergroot hechting 
Heldere architectonische structuur waarbinnen flexibiliteit mogelijk is Nee Architectonische kwalite it wordt onder crite ria 24 

concreet gemaakt 

Buiten Voldoende buitenruimte minima al 6m2 per leerling Ja i1 Richtlijn die ICS adviseurs hanteert 

Buitenruimte nodigt uit om te spelen en stimuleert bewegen Ja'' Versterkt sociale cohesie en vermindert problemen 
met overgewicht 

Een groene buitenomgeving Ja" Mits educatief green als onderdeel van onderwijs 
Beschutting (bomen veer schaduw in zomer, beschutte plek om tijdens regen te spelen en Ja40 Vergroot het aantal momenten om te spelen en 
bewegen) ontspannen 
Ligging en locatie plein tegen geluidsoverlast Nee Geen aantoonbare toevoeging voor een dierbare 

leeromgeving 
Schooltuinen Ja41 Educatieve waarde en brengt kinderen dichter bij de 

natuur 
Onderscheid in plekken veer spelen, sport en ontmoeten (tegengaan dat kinderen elkaar in Ja42 Elkaar in de weg lopen vergroot de kans op verveling 
de weg lopen) en elkaar pesten 
Een overzichtelijk pie in waar verschillende leeftijdsgroepen geen hinder van elkaar Ja"l Tegengaan van verveling en pesten 
ondervinden 
lntegratie met buurt- en wijkvoorzieningen (geen op zichzelf staand eiland) Ja"" Vergroot sociale controle op plein 
Plein is openbaar en goed zichtbaar vanuit de omliggende woningen en wegen Ja4S Idem als bovenstaande 

Veilig en doordacht combineren van sport - en spelfuncties (multifunctionele sportvelden: Jai.6 Efficient en creatief gebruik ma ken van vierkante 
verschillende belijningen, baskets en doelen ge'lntegreerd, verdiept met holle wanden, meters 
zodat e r een deel van een ramp ontstaat.) 
Diversiteit in moeiliikheidsqraad van spelvoorzieninqen Nee Te qedetailleerd, qeliik aan inrichtinq van een qebouw 
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Variabelen vanuit de prakti jk-quick scan en interviews 

Jdentiteit Bouwkundige ingreep GPR T oelichting waarom wel/niet opgenomen in I 

nieuw GPRnieuw 

Quick scan en Ruimte voor knutsel- en tekenwerkjes die in het klaslokaal tentoongesteld kunnen worden Ja", Idem als ja1
" 

interviews Groen in het gebouw Ja4e Idem alsja" 
Differentiatie in werkplekken Ja"9 Idem als ja30 

Grote lokalen voor gedifferentieerde lessen en kring (tenminste 70 m
1

) Ja' Aanpassing van huidige norm in GPR Gebouw 
Veel natuurlijk daglicht in het gebouw Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw 
Overdekte ruimte waar kinderen oak met slecht weer kinderen spelen Nee Wei opgenomen is beschutte buitenspeelruimte 

Interviews onder Kleurgebruik voor sfeer en beleving van de ruimte Jaso Idem alsja 15 

leraren en Plekken waar kinderen zich terug kunnen trekken Ja51 Idem als ja10 

professionals Een of meerdere gemeenschappelijke ruimtes Ja51 Verwerkt in ja" 
Gebouw dat mee kan veranderen met nieuwe wensen Nee* Reeds verwerkt in GPR Gebouw 
Toezicht op werkplekken buiten het klaslokaal Nee Afhankelijk van onderwijsorganisatie 
Helder en overzichtelijk gebouw JaSl Opgenomen in ja

16 
en ja33 

Flexibele koppel mogelijkheden van de ruimte Jasi. Verwerkt inja
10 

Flexibel en meervoudig gebruik van ruimte Jass Idem a1s ja1 0 

Het gebouw wordt tactiel zintuigelijk beleefd, geluid, geur en ta st Nee Te algemeen, uit gespecificeerd in jal7• 
2
1, 

18
• 171 u., l9 

Korte loopafstanden voor de kinderen en effectieve routing Ja" Voorkomt zwerven en vergroot effectieve lestijd 
Kleinschaligheid en veiligheid Ja"' Ondersteunt pedagogische veiligheid 
Meerdere wijkfuncties combineren aan schoolgebouw Nee* Reeds opgenomen in GPR Gebouw, maar minder 

specifiek 
Functionaliteit die past bij de organisatie Nee Niet gebouwafhankeliJk 
Schoonmaakbaarheid, materiaalafwerking vloeren, wanden en detaillering Ja Aanbeveling voor module Gezondheid 
Feedbackverbruikerssystemen ter ondersteuning van educatie en bewustwording Jas9 Idem als ja 17 

duurzaamheid 



le.chntsche Unlv!:rs:l~it E1ndhovtn 

Bijlage 14 - Casestudy Brede School Nesselande, Clta architecten 

Casestudy Brede School Nesselande, Rotterdam 

Cita architecten, contactpersoon Robert Jockin 
Basisschool Het Spectrum 
Reguliere protestants christelijke basisschool 

Schoolvisie 
'In het "Pedagogisch Raamwerk van De Brede School Nesselande" stoat de visie omschreven die de leidraad is voor 

de dagelijkse omgang met kinderen op "Het Spectrum". Binnen deze optiek staat het kind met zijn drie 

basisbehoeften centraal. Deze behoeftes zijn: de behoefte aan relatie, de behoefte aan autonomie en de behoefte aon 

competentie. In de dagelijkse praktijk geven wij hier, binnen de mogelijkheden van de school, op pedagogisch en 

didactisch gebied invulling aan. Binnen ons pedagogisch-onderwijskundig concept stel/en wij het kind centraal. 

Belangrijk is dot het zich veilig en geaccepteerd voelt en dat zo veel mogelijk recht wordt gedaan aan de individuele 

mogelijkheden van elk kind.( .. .) Door midde/ van adaptief onderwijs proberen we deze doelstelling te realiseren. 

Daarnaast proberen we in allerlei opzichten te werken oon de vergroting van het zelfstandig functioneren van de 

kinderen'.(www.hetspectrum-nesselande.nl 2010) 

De school is ontworpen voor een basisschool, het Spectrum, maar daar zijn tijdelijk twee basisscholen 
bijgekomen, een openbare en een katholieke basisschool. Er waren drie verschillende clusters waar de drie 
verschillende scholen inpassen. De indel ing is dermate flexibe l dater extra tussenwanden geplaatst konden 
warden voor extra bespreekruimten in de tussenruimtes die voor vrije werkplekken en andersoortige activiteiten 
waren bedoeld. 

Het gehele gebouw is flexibel van opbouw, zodat er eenvoudig aanpassingen mogelijk zijn . Zo zijn er ruimtes die 
de eerste 5jaar als kantoorruimte fungeerden, nu voor de komende 10 jaar voor schoollokalen en daarna wanneer 
de piek van leerlingen is afgenomen, zullen de lokalen warden omgebouwd tot woningen. De meterkast per 
woning is al ingebouwd. 

Voorgesprek met de heer Robert Jockin van Cfta architecten 

Wat is van belang opdat een schoolgebouw als dierbaar wordt ervaren? 
Dierbaar bestaat uit veel verschillende onderdelen. 

Je kunnen identificeren met een gebouw 
Dat heeft ermee te maken hoe je je voelt, dat iets van jezelf is en dat de omgeving e igen gemaakt kan 

warden. Oat houdt in dat men het gebouw naar wens ka n inrichting, dat de werkjes van de kinderen 

tentoongesteld kunnen warden. In deze basisschool is de wandafwerking in de gangen van bulletinboard 

gemaakt, waardoor de werkjes er eenvoudig opgeprikt kunnen warden 

De relatie met een gebouw 
Het gebouw mo et toe I at en dat het eigen wordt ma a kt doordat onder andere de gebruikers zelf invloed 

hebben op de temperatuur (verwarming aan/uit), zelf mogefijkheid om ramen te openen en dat ze dus 

zelf invloed hebben op de ruimte en het comfort 

Dat een kind zich gaat hechten aan een gebouw 
De were Id van een kleuter is nog erg klein . Het kind hecht zich aan zijn naaste fam ilie en de bekende en 

vertrouwde omgeving. Het is van belang dat een kind zich veilig voelt en een gebouw kan daarin 

ondersteunen. Dat heeft ermee te maken dat het gebouw zich aanpast aan de schaal van het kind. Het 



kinderdagverblijf heeft bijvoorbeeld nissen waarin kinderen kunnen zitten, maar volwassenen niet. Dat 

geeft voor een kind een gevoel van geborgenheid.Herkenbaarheid is oak belangrijk. 

De esthetische waarde van een gebouw 
Dat komt naar voren in dat een gebouw zorgvuldig is vormgegeven, zoals een afstemming van interieur 

en exterieur, een ordening in het materiaalgebruik, verschil in schaal onder andere door het verschil in 

hoge en lage ruimtes 

De sfeer en gemoed die het gebouw oproept 
Daglichttoetreding, zonlicht en uitzicht dragen daaraan bij 

Hoe ondersteunt het gebouw de onderwijskundige visie> 
De wens van de school, waren lokalen voor klassikaal onderwijs. De gangen zeer breed waardoor er werkplekken 
buiten het lokaal mogelijk zijn. Verder is er onderscheid gemaakt in schaal. De school is onderverdeeld in clusters 
met ieder hun eigen kleur van binnen en bu it en en hun eigen entree. Elk cluster is een wereldje op zich, terwijl de 
school wet een geheel is door een eenduidigheid in vormentaal. Tussen de lokalen zitten goede geluidsdichte 
vouwwanden die twee lokalen met elkaar kunnen verbinden, waardoor er een leraar toezicht kan houden op twee 
klassen en de andere leraar kan individueel kan begeleiden. De klaslokalen zijn 50 m2 groat. Vanuit de 
arch itectuur mo est het gebouw in het moderne onderwijs kunnen faciliteren door meer gedifferentieerde ruimtes 
waar verschillende werkvormen mogelijk zijn met zowel stille concentratie gebieden en samenwerk gebieden. 
De toenmalige directeur was zeer bevlogen en wilde een doorgaande leerlijn in een pedagogisch klimaat van o tot 

12 jaar, naar voorbeeld van het Zweedse model van de Fritidspedagoog. Deze directeur vrijwel direct na 

oplevering is weggegaan, waardoor zijn visie overonderwijs die ondersteund wordt door het gebouw niet tot 

uiting is gekomen. Bijvoorbeeld er is een gezamenlijke personeelskamer voor het kinderdagverblijf en de 

basisschool, maar de leraren vinden dat niet prettig. Wegens ruimtegebruik werd de personeelskamer oak 

gebruikt door de kinderen. 

Het gebouw st a at ender druk vanwege het grate aantal groepen men sen dater gebruik van ma a kt, maar dat 

maakt het gebouw oak bruisend. Dankzij de vele entrees zijn de veranderingen van verschillende funct ies oak 

mogelijk. Op verschillende tijden maken verschillende groepen gebruik van dezelfde ruimtes. Bijvoorbeeld de 

overblijfruimte, die wordt in het weekend gebruikt als kerk en bijeenkomstruimte. 

Het gebouw/ de clustering van functies genereert een enorme dynamiek. Het trekt verschillende groepen mensen 

aan dan vooraf is uitgedacht en het gebouw kan mee bewegen met de veranderende eisen en wensen. Dat heeft 

oak te maken met de pioniersfase waarin de wijk toen verkeerde. 

Bijlagoi, 
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:• SJ B1!1vlngswaarde llJ 
--- - --- - -
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Bijlage 16 - Beoordeling crfter1a door expertpanel 

Kwalitatieve waardering zwaarte submodule in module 

Module Gebruikerskwaliteit 

ToeQankeliikheid Functionaliteit 

1 l 3 
2 7 l 

_L 4 

4 l l 

Weging 2 l 

rangorde 

Module Toekomstwaarde 

Toekomstgerichte Flexibiliteit 
voorzieninqen 

1 6 
2 6 l 

l 3 2 

Weging 2 l 

ranqorde 

153 
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Technische kwaliteit Sociale veiliqheid I 

3 2 

l 

5 
l 6 

l 3 

Belevingswaarde 
I 

3 
2 

4 

3 
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Tee nische U111ver~1tei Emdhoven 

Kwalltatieve waardering vernieuwde criteria 

Eliminatie van extremen: 

Onderde 5 
Ten minste twee punten verschil met de waardering die daar boven zit 

De criteria zijn gerangschikt naar mate van waardering. De critiria die de hoogste gemiddelde waarden hebben, 
zullen ten opzichte van de criteria die een lagere gemiddelde waarde hebben een hogere waardering krijgen in 
GPR Gebouw. 

Gebruikerskwalfteit 

Functionafiteit min max gem I 
Meervoudig ruimtegebruik 6 10 B,33 

Leslokalen zijn te vergroten mbv flexwand 4 10 7,67 

Een diversiteit in grootte van ru1mtes s 10 7,67 

Pedagogische veiligheid min max gem , eliminatie 
I 

Plekken waar kinderen zich kunnen terugtrekken 8 9 8,38 1 3 

Toezicht vanuit het klaslokaal op werkplekken 7 10 8,33 I 

Kfeinschaligheid gebouw 6 9 7,33 I 

Verschillende schaalniveaus 3 10 6,67 I 

Buftenrufmte min max gem 1 eliminatie 
I 

Multifunctioneel_grondgebruik 8 10 8,75 I 2 I 

Toezicht vanuit buurt op pfein 6 10 8,22 I 

Geschikt voor teamspelen 7 9 8, 13 ,3 

Onderscheid in plekken 7 9 8,11 I 

Educatief groen 5 10 7,56 
I 

Verschillende leer en werkplekken buiten 6 9 7,50 :4 
Beschutting tegen weersinvfoeden 6 10 7,38 :4 
Goede speefvoorzieningen en openbaar na schooltijd 6 9 7,25 :3 
Buitenspeelplaats minimaal 3m2 per If 4 8 7,00 I 
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Toekomstwaarde 

Beleving binnenruimte max min gem ; eliminatie 

Gebruiker heeft zelf invloed op ruimte 6 10 8,44 I 

Tentoonstellen van werkjes kinderen 7 9 7,63 ,2 
Sterke vom1entaal waarbinnen flexibele inrichting 4 9 7,38 I 

1 I 
moaeliik is I 

Gebouw met zintuigen le ervaren 3 9 6.78 I 

Weerskenmerken voelbaar in gebouw 4 9 6,67 I 

Kleurgebruik binnenzijde afgestemd op buitenzijde 1 8 5,22 I 

I 
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